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Abstract

Rektorsrollen. Om skolledarskapets gestaltning. (The Principal’s role. A study
of the formation of educational leadership.)

Keywords: Principal, head teacher, educational management, social psychology,
roles, domain theory, leadership, public ethos.

The role of principals in public education in Sweden has during the last decade
been subjected to a number of reforms and structural changes that is without
parallel in modern history. For example, the number of principals has doubled,
the turnover is considerable and, while in the past being a principal has been an
occupation for men, now women are in the majority.

The limited Swedish research that has been carried out indicates that principals
have multidimensional tasks that are often contradictory. In addition, principals
find themselves in a situation where administration dominates at the cost of a
more curriculum-based leadership. A majority of these research studies employ
a macro-perspective that tends to marginalise the intentions of the actors and
the impact of education as a socially-constructed sensemaking process.

This thesis examines the role of the principal. The theoretical framework
employed in this study derives from social psychology. Within this framework
the role of the principal is perceived to be constructed in the intersection of the
different domains of public education. This role is then related to the notion of
a public ethos based on sets of democratic values.

The empirical basis of the investigation is a case study of all principals and
their superintendent (director of education) in a smaller Swedish municipality.
Data was gathered in a number of interviews that extended over a school-year.
The results, in short, suggest that the role of principals is being redefined and
can in this process be interpreted with different emphases, that the different
domains interpret the role of the principal from different rationalities and that
goal-steering and related issues get treated more or less as symbolic rituals.
These results are then discussed from the point of different discourses and
sensemaking processes in education. It is concluded that the role of the
principal is constructed in a discursive intersection. This discussion is then
contrasted with a view where principals’ emotional labour is highlighted and
related to the primary processes of schooling and the societal functions of
education.





– 9 –

Innehåll

Förord

1 Från politisk intention till pedagogisk handling – skolans ”styrning” ..
...................................................................................................... 15

1.1 Ett nytt meningssammanhang....................................................... 17
1.2 Rektor som ”styrare”................................................................... 18

2 Bakgrund och syfte ........................................................................ 21

2.1 Skilda världar – en inledande bakgrundsvinjett .............................. 22
2.2 Syfte......................................................................................... 23
2.3 Arbetets disposition .................................................................... 23

3 Rektors arena – om tidigare skolledarforskning .............................. 25

3.1 Rektor i backspegeln................................................................... 26
3.2 Vägen till rektorskapet ................................................................ 29
3.3 Utbildning av skolledare.............................................................. 34
3.4 Ledningsfunktion med förhinder .................................................. 37
3.5 Klämd mellan olika intressen – marionettdocka eller korstryck?....... 39
3.6 Rektors dilemman....................................................................... 46
3.7 Rektor – ledare eller mikropolitiker? ............................................ 53
3.8 Skolledning i ett könsperspektiv................................................... 56
3.9 Rektor i ett framtidsperspektiv ..................................................... 57
3.10 Sammanfattning ......................................................................... 58

4 Ledarskap som relation – en socialpsykologiskt inspirerad
referensram........................................................................................... 63

4.1 Socialpsykologins kunskapsområde............................................... 64
4.2 Rollen och dess gestaltande.......................................................... 65

4.2.1 Det omedvetnas skådeplats...................................................... 67
4.2.2 Strukturell rollteori ................................................................ 71
4.2.3 Interaktionistisk och kunskapssociologisk tolkning av

rollbegreppet......................................................................... 72
4.2.4 Roll och identitet................................................................... 75

4.3 Mening, språk och diskurs – om relationen mellan inre
och yttre värld............................................................................ 76

4.4 Rollstrukturer............................................................................. 79



– 10 –

4.5 Organisatoriska domäner ............................................................. 83
4.6 Rektorsrollen och ett offentligt ethos ............................................ 89
4.7 Sammanfattning ......................................................................... 94

5 Rektorerna i Skoldala kommun – en fallstudie ............................... 95

5.1 Metodiska kommentarer och överväganden.................................... 95
5.2 Fallstudiens möjligheter och begränsningar.................................... 97
5.3 Intervjun som relation................................................................. 98
5.4 Etiska överväganden och konfidentialitet..................................... 101
5.5 Sammanfattning ....................................................................... 101

6 Rektorsrollen – resultat och kommentarer .................................... 103

6.1 Intervjupersonerna.................................................................... 103
6.1.1 Rektor A............................................................................. 104
6.1.2 Rektor B............................................................................. 105
6.1.3 Rektor C............................................................................. 105
6.1.4 Rektor D............................................................................. 106
6.1.5 Konceptioner av tjänstemannarollen I – egen beskrivning......... 107

6.2 Det kommunala skolåret 95/96 i Skoldala kommun –
ett konfliktfyllt år..................................................................... 108

6.3 Arbetsrelationer till den kommunala huvudmannen ...................... 112
6.3.1 Håll budgeten! .................................................................... 112
6.3.2 En kort utblick .................................................................... 120
6.3.3 Skolchefsspråk och rektorsspråk............................................. 121
6.3.4 Konceptioner av tjänstemannarollen II – relationen mellan rektorer

och skolchef ......................................................................... 124
6.4 Arbetsrelationer till personal...................................................... 126

6.4.1 Lokal arbetsplan – form eller innehåll?.................................. 127
6.4.2 Konceptioner av tjänstemannarollen III – lokal arbetsplan ....... 135
6.4.3 ”Usken” är död – leve ”usken”! ........................................... 137
6.4.4 Den samtalande och retoriskt kompetenta rektorn .................... 142
6.4.5 Konceptioner av tjänstemannarollen IV – ett nytt

 arbetstidsavtal.................................................................... 143
6.4.6 ”Svaga lärare” och kollektiva föreställningar ......................... 144
6.4.7 Elevens val ......................................................................... 145
6.4.8 Konceptioner av tjänstemannarollen V – elevens val ................ 147
6.4.9 Rektors talande om lärare..................................................... 147

6.5 Arbetsrelationer till elever och föräldrar...................................... 150
6.5.1 Förvaltningsråd................................................................... 150
6.5.2 Konceptioner av tjänstemannarollen VI – förvaltningsråd......... 151

6.6 När konflikten blir för stor ........................................................ 152



– 11 –

6.6.1 I lojalitetens gränsland......................................................... 153
6.6.2 Yttre tryck och inre värld ...................................................... 158
6.6.3 Konfliktens epilog................................................................ 160

6.7 Konceptioner av tjänstemannarollen – sammanfattning ................. 163
6.7.1 Ytterligare tolkningsramar .................................................... 166

6.8 Kommunikativ validering.......................................................... 168
6.9 Sammanfattning ....................................................................... 170

7 Skolsamhällets diskurser – om rätten och makten att definiera skolan
och dess rektor................................................................................. 173

7.1 Diskurs som situationsbunden intersubjektivitet............................ 173
7.2 Målstyrningsdiskursen............................................................... 175
7.3 Talandet om skolan och makten över tanken................................ 181
7.4 Kommundiskursen.................................................................... 184
7.5 Det kommunala janusansiktet..................................................... 188
7.6 Den målstyrda läraren?.............................................................. 191
7.7 Den målstyrda rektorn och föreställningen om det pedagogiska

ledarskapet............................................................................... 197
7.8 Sammanfattning – rektor i en diskursiv skärningspunkt................. 202

8 Dynamiska aspekter på rektorsrollen............................................ 203

8.1 En marginaliserad diskurs.......................................................... 203
8.2 Ledarskap och psykodynamisk teori............................................ 206
8.3 Ledarskap och ambivalens ......................................................... 208
8.4 Skolans djupstrukturer – lärandets villkor och gestaltning ............. 211
8.5 Rektorskapets persona ............................................................... 214
8.6 Emotionell praktik.................................................................... 215
8.7 Sammanfattning ....................................................................... 221

9 Avslutande tankar........................................................................ 223

10 Summary..................................................................................... 225

11 Referenser.................................................................................... 233

Bilaga A – E: Brev från rektorer och skolchef ..................................... 255



– 12 –

Figurförteckning

Figur 1. Offentligt ethos efter Lundquist (1997)......................................... 91
Figur 2. Tjänstemannens handlingsrepertoar............................................. 153
Figur 3. Förvaltningsstyrning fritt efter Lundquist (1997) ......................... 188

Tabellförteckning

Tabell 1. Dilemmakategoriseringar ........................................................... 52
Tabell 2. Konceptioner av tjänstemannarollen I – egen beskrivning ............ 108
Tabell 3. Konceptioner av tjänstemannarollen II – relationen mellan rektorer

och skolchef........................................................................... 124
Tabell 4. Konceptioner av tjänstemannarollen III – lokal arbetsplan............ 136
Tabell 5. Konceptioner av tjänstemannarollen IV – ett nytt arbetstidsavtal... 143
Tabell 6. Konceptioner av tjänstemannarollen V – elevens val.................... 147
Tabell 7. Konceptioner av tjänstemannarollen VI – förvaltningsråd ............ 152
Tabell 8. Konceptioner av tjänstemannarollen – sammanfattning ................ 164



– 13 –

Förord

Detta arbete har finansiellt möjliggjorts genom medel från Rådet för Arbetslivs-
forskning, men även i ett inledningsskede genom sju forskningsmånader från
Lärarhögskolan i Stockholm.

Avhandlingsproducerandet är förvisso i många avseenden en egendomlig
arbetsprocess som i verkligheten företer få likheter med den aura av systematik,
målmedvetenhet och rationalitet som vetenskapssamhället vanligen föredrar att
omge sig med. Under denna speciella tid har jag i mitt inre beslut att
genomföra ett arbete av denna karaktär åtnjutit ovärderligt stöd och inspiration
från många i min omgivning.

I mitt fall har forskandet kring rektors roll inneburit en rad såväl kunskaps-
mässigt som personligt givande möten med människor som på olika sätt är
engagerade i utbildningsfrågor. Ett första varmt tack vill jag rikta till
rektorerna och skolchefen i Skoldala kommun som ådagalagt stor välvilja visavi
mitt arbete. I detta tack vill jag även inkludera tjänstemän på kommunkontoret i
Skoldala som på ett tillmötesgående sätt låtit mig ta del av olika handlingar.

Professor Bengt Börjeson som varit projektledare har med värme bidragit med
kloka (och inte så sällan oväntade) synpunkter som fört skrivandet framåt.
Professor Tomas Englund som varit min handledare har i konstruktiv anda
pekat på arbetets olika möjligheter, men kanske framför allt förmedlat hopp
och tillförsikt som balanserat mina egna misstrogna överjagsröster.
Professorerna Kjell Granström och Gunnar Sundgren har gjort noggranna och
synnerligen konstruktiva läsningar av olika manusversioner och härigenom
bidragit till avhandlingsseminarier på ett föredömligt sätt.

I olika typer av samtal och seminarier har jag fått många värdefulla idéer och
synpunkter från mina kolleger. Monica Söderberg-Forslund har varit en
omistlig diskussionspartner i smått och stort. Kerstin Skog-Östlin, Annika
Ullman, Bo Nestor, Göran Linde, Ylva Ståhle och Jan Nottberg har läst en sen
manusversion och på olika sätt givit kloka och väl avvägda synpunkter. Siv
Asarnoj och Lillemor Rehnberg har tillfört ett vitaliserande ”praktikerper-
spektiv”. Professor Lars-Magnus Engström har i olika faser av arbetet givit stöd
och råd. Slutligen har Bert Stålhammar kommenterat ett historiskt avsnitt. Att
så många korsande idéer och synpunkter på ett fruktbart sätt kunnat framtvinga
skärpningar av tankegångar behöver knappast utsägas. För all denna hjälp
tackar jag varmt!

Lotten Häggström har utifrån ett ofta knapphändigt underlag med stor
generositet bistått mig i bibliografins värld. Katri Pallard och Jennifer Netzel
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har genom råd och dåd hanterat projektets ekonomi på ett förtjänstfullt sätt
genom högskolans (inte för mig helt lättförståeliga) regelsystem. När det gäller
utformningen av själva slutprodukten har Eric Fridén och Charlotta Broady
med imponerande kunnighet hjälpt till med referensförteckning respektive
språkgranskning. Den engelska sammanfattningen har författats med bistånd av
Mark Harris och David Smith. Ett stort tack till er alla!

Till sist vill jag varmt tacka Lotta för aktivt stöd och förståelse när jag tidvis
varit mentalt otillgänglig (och föga till glädje för min omgivning) i min
introverta tillvaro i radhuskällarens arbetsrum.

Uppsala i januari 2000

Lars Svedberg
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1 Från politisk intention till pedagogisk
handling – skolans ”styrning”

Det socialdemokratiska flaggskeppet grundskolan visade sig vara en svår-
manövrerad farkost. Trots efterkrigstidens höga välfärdspolitiska ambitioner
och betydande ekonomiska satsningar verkade det som om skeppet envist följde
traditionens passadvind i stället för att rikta sitt bogspröt mot framtiden och
mot det jämlika och rättvisa samhället.1 Ambitiösa skolreformer genomfördes i
enlighet med ett tekniskt-rationellt tänkande – regering och riksdag fattade
beslut, Skolöverstyrelsen utfärdade föreskrifter, varefter kommuner och skolor
förväntades sjösätta reformerna i modernitetens namn. Så skedde också, i vart
fall vad avser yttre organisatoriska förändringar. Däremot förändrades livet i
klassrummen endast i begränsad utsträckning och förhoppningar om kraften i
folkhemmets klassutjämnande projekt kom på skam. Skolan har visat sig vara
svår att styra ur ett politiskt perspektiv.2

Under slutet på 1980-talet påbörjades en genomgripande översyn av detta
utbildningens flaggskepp, en andra vågens skolreformer, som syftade till att
komma till rätta med uppmärksammade brister och göra skolan mer styrbar och
tidsenlig. Grunden till denna översyn lades redan under mitten av 1970-talet i
och med SIA-propositionen vars signum var avreglering och decentralisering.3
I den s. k. styrpropositionen bereddes sedan marken för beslut om avreglering
och decentralisering av ansvar till kommunerna och därmed en större frihet vad
gäller resursanvändningen anpassad till lokala behov.4 Året därpå beslutade
riksdagen att den statliga regleringen av lärar- och rektorstjänster skulle

                                    
1 Jfr Olof Palmes välbekanta uttalande om skolan som en spjutspets mot framtiden i
Hildebrand (1969). Ett annat uttalande i samma anda av Olof Palme året efter det han
utnämnts till ecklesiastikminister lyder: ”I skolan skulle det nya samhället växa fram, där
skulle den nya tidens människor formas, där skulle idéerna om solidaritet och gemenskap
mellan människor förverkligas.” Riksdagstryck. Andra kammarens protokoll Rd AK 1968:41
s. 72.
2 Se t. ex. Rothstein (1986), Englund (1987).
3 Regeringens proposition 1975/76:39 Skolans inre arbete, s. 287f. Lundgren (1986) pekar
även på det förändrade statsbidragssystemet och Lgr 80 som tillsammans med SIA-reformen
utgör en "andra generationens reformer" på väg mot ett decentraliserat skolsystem.
4 Regeringens proposition 1988/89:4 Skolans utveckling och styrning.
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upphöra och att kommunerna därmed fick ett odelat arbetsgivaransvar för
skolans personal.5 Reformerna fortsatte på inslagen kurs i och med den
Perssonska kommunaliseringen 1991. Kommunerna fick då ta över statens
ansvar för grund- och gymnasieskolan. En ny kommunallag giltig från 1992
gav vidare kommunerna ytterligare frihet att besluta om utformningen av den
lokala organisationen. Men också de ekonomiska villkoren förändrades, vilket
framför allt gällde statsbidragen som vid ett par tillfällen fick en ny utformning
och nya grunder för beräkning. I ett första steg gavs ett öronmärkt sektors-
bidrag till kommunernas skolverksamhet som i ett andra steg gick upp i ett
generellt statsbidrag till kommunen som helhet vilka fick förtroendet att lokalt
fördela medlen mellan olika kommunala sektorer.6 Samtidigt som statens
direkta ekonomiska styrning av skolan upphörde år 1993 försämrades
kommunernas ekonomiska villkor genom en generellt lägre nationell tillväxt
och ett kommunalt skattestopp. De krav på rationalisering och effektivisering
som redan tidigare funnits ökade därmed.

En händelse av inte minst symbolisk betydelse i detta skeende var nedlägg-
ningen år 1991 av länsskolnämnderna och av Skolöverstyrelsen som ansågs vara
”uppbyggd för och anpassad till en detaljstyrd och hårt reglerad verksamhet”.7
Ansvarig minister motiverade denna drastiska åtgärd i en proposition till riks-
dagen med att den förändring som det nya styrsystemet innebar …

… är så omfattande att ett nytt ämbetsverk, ett skolverk, bör inrättas i
stället för nuvarande skolöverstyrelsen.8

Som en bärare av den nya tidens förvaltningspolitik och administrativa
tänkande inrättades samma år Skolverket vars tillblivelse kan tolkas som …

… en symbol för handlingskraft och ett konkret exempel på hur verksam-
heter inom den offentliga sektorn kunde förändras.9

I linje med den kurs man slagit in på genom kommunaliseringen har ytterligare
förändringar genomförts som i högsta grad påverkat skolans aktörer och roll-
struktur. Hit hör gymnasiereformen, läroplanerna från 1994 (som reviderades
1998), ett nytt arbetstidsavtal för skolans personal med individuell lönesättning
och integrationen av förskolan i grundskolan.

                                    
5 Regeringens proposition 1989/90:41 Om kommunalt huvudmannaskap.
6 Regeringens proposition 1990/91:18 Ansvaret för skolan och regeringens proposition
1991/92:150, del II. Det kommunala skattestopp som i princip genomfördes 1991 begränsade
dock kommunernas ekonomiska handlingsfrihet.
7 Regeringens proposition 1990/91:18 Ansvaret för skolan, s. 111.
8 Regeringens proposition 1990/91:18 Ansvaret för skolan, s. 108.
9 Municio (1997), s. 25.
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1.1 Ett nytt meningssammanhang

Detta nya nationella styrsystem kom således att innebära genomgripande
förändringar av den ekonomiska och organisatoriska struktur som skolan ingick
i. En bärande tanke föreföll vara att förändringar av skolans ramfaktorer skulle
styra in det pedagogiska arbetet på ny kurs med andra och mer tidsenliga
uppgifter och roller för lärare10, elever och inte minst rektorer. Utan tvekan
ändrades den materiella basen för skolans verksamhet, men förändringarna
innebar också ett överskridande in i ett nytt meningssammanhang inom vilken
skolans verksamhet skall iscensättas och gestaltas. De nya läroplanerna och
kursplanerna framställdes i den officiella retoriken som ett försök att mindre
uttrycka sig i stoff och mer i begrepp, sammanhang och förmågan att lära sig
lära.11 Här formulerades ett pedagogiskt tänkande som sades bygga på en mer
sammansatt kunskapssyn än tidigare och som i högre grad betonade elevaktiva
arbetssätt. I det utrymme som skulle uppstå i och med avregleringen hoppades
man att lärarna skulle nyttja sitt pedagogiska kunnande. Och inte minst
utvecklades i detta skeende successivt ett nytt talande om skolan och stats-
maktens anlete fick en ny framtoning – den retoriska staten.12

Dessa reformer utmanar flera identitetsbärande föreställningar, heliga kor och
framför allt innebär de, åtminstone på det retoriska planet, en betydande makt-
och meningsförskjutning. Kommunalpolitiker, skolchefer, rektorer, lärare,
elever och föräldrar skall alla ges ökat inflytande i en mer öppen skola
samtidigt som de skall börja tänka ”mål- och resultatstyrt”, en målstyrning som
i den statliga utbildningsretoriken beskrivs som öppen och deltagande. Öppen
eftersom de lokala aktörerna skall erbjudas ett större lokalt tolkningsutrymme
av statliga mål, deltagande eftersom den nya styrningen skall tillhandahålla ett
större handlingsutrymme. En fråga som här inställer sig är vilka eventuella
konsekvenser denna omfördelningsstrategi av makt får, i synnerhet i en
motvindssituation med betydande ekonomiska nedskärningar.13 I den politiskt

                                    
10 På en skola finns självfallet fler personalkategorier än rektor och lärare. Det skulle
emellertid bli språkligt otympligt att varje gång räkna upp alla olika kategorier. Ibland använder
jag mig av samlingsbegreppet personal, dock med viss tvekan, eftersom jag uppfattar
begreppet något färgat av ett arbetsgivarperspektiv.
11 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo 94, Lpf
94 (1994).
12 Municio (1996).
13 På nationell nivå har lärartätheten i grundskolan minskat från 8,1 heltidstjänster per 100
hösten 1994 till 7,7 hösten 1996. Samtidigt har kostnaden för elevvård i grundskolan minskat
från 1.543 kr år 1992 till 1.000 kr per elev 1996 i fasta priser. Lokal skolutveckling. Statens
roll och ansvar. Riksrevisionsverket. (1998:26), s. 48.
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korrekta retoriken framträder inte makten som ett nollsummespel utan mer som
en mänsklig resurs med flytande och expansiva gränser. Maktfrågor är emeller-
tid alltid förr eller senare kontroversiella. Det är därför nödvändigt att gå
bortom retoriken och fråga sig hur relationerna mellan makt, ansvar och
befogenheter gestaltar sig inom och mellan olika nivåer i utbildningssystemet.14

Fler intressenter på beslutsarenan leder inte automatiskt till ökat inflytande.

Parallellt med dessa reformer håller skolans roll i samhället på att förändras.
Skolan har inte längre kunskapsmonopolets självklara prägel och ifrågasätts allt
mer som institution.15 Den unga generationen tillmäter inte skolan en vital roll
i realiserandet av det egna livsprojektet i samma utsträckning som förut.16

Mot denna bakgrund kan det vara befogat att tala om ett utbildningspolitiskt
systemskifte och ett nytt meningssammanhang.17 Vilken roll får då rektor i
detta sammanhang?

1.2 Rektor som ”styrare”

Ordet rektor kommer från latinets rec´tor som betyder styrare.18 Om sedan
skolan är något som i egentlig mening kan ”styras” är en annan fråga. Enligt
Lgr 80, innan kommunaliseringen, var rektors främsta uppgift att som statlig
ansvarig tjänsteman uttolka, tillämpa och övervaka den statliga styrningens
detaljerade regelverk. Rektors kunskapsbas utgjordes då främst av förtrogenhet
med författningar och förordningar. Han eller hon hade heller inte ett uttalat
chefsmandat i förhållande till lärarna, som av tradition hade stor autonomi. I ett
sådant system blev rektors roll i enlighet med den inneboende institutionella
logiken främst byråkratisk och administrativ.19

I och med kommunaliseringen och de nya styrdokumenten – skollag,
skolformsförordningar och läroplaner – förändras viktiga förutsättningar för

                                    
14 Alexandersson & Mårdén (1998b).
15 Rothstein (1997), s. 18. I Vem tror på skolan? Attityder till skolan 1997.
16 Se t. ex. Sundgren (1996), Andersson (1998).
17 Se t. ex. Utbildningspolitiskt systemskifte? (1996).
18 Wessén (1982).
19 Mårdén (1996).
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rektors roll markant. Rektor blir (än en gång) en huvudrollsinnehavare20 på
skolarenan och förväntas befria sig från förvaltarens kappa och axla ett
pedagogiskt ledarskap.21 I ”ledarskapstalandet” betonas chefsrollen samtidigt
som 1990-talets rektor utmålas som en idéburen proaktiv ledare med förmåga
att tänka och verka i de nya banorna. I det nya mål- och resultatstyrda systemet
skall rektor som chef och pedagogisk ledare utmana en månghundraårig under-
visningspraktik och – för att återknyta till den inledande metaforen – göra
skolskutan mer styr- och manövrerbar i enlighet med läroplanens mål.

Ur denna sammanfattande bakgrundsteckning torde framgå att förutsättningarna
för rektors roll och kunskapsbas genomgår en förändring som förmodligen
saknar motsvarighet i det obligatoriska skolväsendets historia. På mindre än ett
decennium har dessutom antalet skolledare22 fördubblats, cirkulationen på
tjänsterna varit betydande och i en av tradition manlig tjänst är nu kvinnor i
klar majoritet. I hälso- och arbetsmiljörapporter som allt oftare presenteras,
talas vidare om att skolledarna känner sig pressade från alla håll med en ofta
orimlig arbetsbelastning.23

Föreliggande arbete har mot denna bakgrund som ett övergripande syfte att
undersöka och analysera rektorsrollen. Arbetet utgör en fördjupning av tidigare
forskning inom området och bygger främst på en fallstudie av fyra rektorer och
en skolchef i en mindre mellansvensk kommun. Syftet preciseras i nästa kapitel.

                                    
20 Se t. ex. Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo
94, Lpf 94 (1994) och Avtal 2000 (1996). Lärarnas riksförbund, Lärarförbundet. Denna
ambition att identifiera rektor som en förändringsagent är ett återkommande tema. Redan 1973
reflekterar Wolcott över denna tendens: ”Principals today are bombarded with the notion that
they are, and ought to be, agents of change in the public schools.” (Wolcott 1973, s. 307.)
21 Bo Nestor (1993) har gjort en genomgång av offentligt tryck för att ringa in betydelsen av
användningen av det normativa begreppet pedagogiskt ledarskap. Han föreslår följande
formulering som en sammanfattning av den statliga viljan i detta avseende: ”Pedagogiskt
ledarskap är det inflytande en skolledare utövar i förhållande till lärarna genom olika
handlingar, som syftar till att påverka dem att utveckla undervisningen i enlighet med de mål
och riktlinjer som anges i läroplan och skollag.” (Ib., s. 183).
22 Med begreppet skolledare avser jag såväl rektorer som biträdande rektorer/studierektorer.
23 Se t. ex. Nationella kvalitetsgranskningar av skolan 1998 (1999). Statens skolverk.
(Skolverkets rapport; 160); Lokal skolutveckling. Statens roll och ansvar.
Riksrevisionsverket. (1998:26); Kvarnskog & Aronsson (1994); Ellmin & Levén (1993a,
1993b och 1994); Rektorsrollens utveckling inom det förändrade styrsystemet (1992). Statens
skolverk; Skolledarundersökningen i Stockholm (1991) och Akademikers arbetsmiljö.
Jämförelse mellan SACO-förbunden (1991). Arbetsmiljöfonden.
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2 Bakgrund och syfte

Under de tjugofem år som förflutit sedan min ämneslärarexamen i naturveten-
skapliga ämnen har jag på olika sätt och utifrån olika yrkesidentiteter arbetat
med skol- och utbildningsrelaterade frågor. Jag har under denna tid tagit till
mig (och förkastat) olika förklaringsmodeller för att försöka tolka och förstå
allt det som händer i den älskade och hatade skolan. Jag har t. ex. fascinerats av
olika alternativa pedagogiska inriktningar, marxistisk analys av skolan och dess
roll i samhället, människans väg genom livet i ljuset av dynamisk utvecklings-
psykologi och objektrelationsteori, gruppsykologi, ledarskaps- och
organisationsteori vid sidan av olika förståelseformer av kunskap och dess
tillägnande. Min personliga kunskapsresa har således sedd i backspegeln inte
varit helt ”rätlinjig”.

Åren har också lärt mig att skolan på ett plan är trendkänslig, vilket bl. a. har
framgått av innehållet i de ofta aktualitetsbetonade studiedagar jag deltagit i
eller själv lett.24 Däremot har jag sällan sett några mer bestående avtryck i
skolans inre liv av dessa fortbildningsaktiviteter och jag har därför många
gånger frågat mig vilken roll jag själv spelat i dessa sammanhang.25 Som
många före mig konstaterat finns ingen ”grand theory” inom pedagogiken att
ledsagas av när det gäller att genomföra de vällovliga förändringar av skolan
som generation efter generation av pedagoger talat sig så varma för.

Under det senaste decenniet har min undran och mitt intresse alltmer fokuserats
till rektorsstolen och hur den förefaller utgöra ett slags stormens öga för olika
samhällsprocesser med vida och djupa förgreningar. I olika utbildnings-
sammanhang har jag haft förmånen att få arbeta med många ambitiösa rektorer
som med engagemang tagit sig an en omfattande och kvalificerad uppgift. Jag
har fått ta del av deras stundtals desperata sökande efter möjligheter, kunskaper
och handlingsvägar i en på flera sätt trängd och bekymmersam situation.
Kanske finns det få yrkespositioner i vårt samhälle där historien så tydligt
möter nuets mångtydiga realiteter i syfte att skapa hopp om en ljusnande
framtid. Detta arbete fokuserar därför rektorsrollen och är ett försök att föra en

                                    
24 Denna vilsenhet att hoppa mellan olika tillfälliga auktoriteter vill Tom Tiller (1997)
illustrera i uttrycket ”käng-guru-skolan”.
25 Se även Linnell (1999).
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diskussion om skolans ledning inspirerad av de olika tankemodeller jag tillägnat
mig under årens lopp. Att på detta sätt inte ha en entydig hemvist i en yrkes-
identitet eller en avgränsad vetenskapstradition är således erfarenheter som på
olika sätt färgat detta arbetes tillkomst.

2.1 Skilda världar – en inledande bakgrundsvinjett

Det finns få institutioner i vårt samhälle som väcker sådana lidelser som skolan.
Under några år har jag inlett första kursen på Magisterprogrammet i pedagogik
med inriktning mot utbildningsledning (Skolledarhögskolan) med en till synes
oskyldig gestaltningsövning. Hela kursgruppen har tillsammans i mindre
konstellationer fått gestalta vårt utbildningssystem ända från regeringen via
utbildningsdepartementet, Skolverket, en kommuns styrelse, en kommuns
administrativa förvaltning, en skolas rektor och studierektorer, ett lärarlag, en
elevgrupp till ett antal föräldrar (som förstås inte bara är brukare utan för att
sluta cirkeln även röstberättigade medborgare). Utifrån sin egen position i
utbildningssystemet formulerar kursdeltagarna sedan vad som är skolans
”verkliga” problem och hur dessa bör lösas eller hanteras på bästa sätt. Detta
rollspel brukar bli förunderligt livfullt och ger upphov till många igenkännande
leenden och hjärtligt elaka skratt. Jag har i efterhand slagits av hur lätt och med
vilken energi och trovärdighet man gått in i dessa bekanta men ändå i de flesta
fall främmande roller. Aktörerna i skolans rollgalleri blir visserligen
karikerade, vilket förstås inte hindrar – snarare tvärtom – att de olika poserna
och retoriska knepen blir extra tydliga i denna gestaltning. Det blir också
uppenbart under spelets gång att förståelsen av skolan och dess problem kan
vara skrämmande olika på olika nivåer – ibland så olika att man nödgas
tillgripa hånet för att försvara sin egen relativa sanning.

Personerna som gestaltar detta rollspel har förutom egen skoltid vanligen en
lång och omfattande yrkeserfarenhet inom utbildningssystemet och verkar ha
internaliserat dess olika Janusansikten och tungomål: Man har t. ex. genom åren
lärt sig att vad som är sant på central nivå inte alltid är sant på lokal nivå, att
vad som är korrekt på politisk nivå inte alla gånger är gångbart på administrativ
nivå, att vad som är självklart för rektor kan vara högst tveksamt för lärare, att
vad som är viktigt för lärare mycket väl kan vara helt främmande för elever
etc. I detta konstruerade men samtidigt bekanta gyckelspel rör sig deltagarna till
skillnad från i verkligheten raskt mellan olika sociala verkligheter och kan som
kollektiv i sann Dario Fo-anda genomskåda retoriska krumbukter och
opportunistiska tilltag.

Hur rättvisande (eller missvisande) är då denna vinjett av ett splittrat
utbildningssystem? Existerar det betydande förståelseavgrunder mellan
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utbildningssystemets olika delar? Är i så fall dessa mångtydiga verkligheter
något som systemets aktörer nödgats internalisera (eller förtränga) för att
greppa över? Hur orienterar sig i så fall rektor i en sådan kaleidoskopisk
verklighet?

2.2 Syfte

Arbetets övergripande syfte är att undersöka och analysera rektorsrollen och hur
den konstrueras i konkurrens mellan olika intressen och traditioner.

För att utveckla detta övergripande syfte är en diskussion och precisering av det
flitigt använda och inte sällan förflyktigade rollbegreppet nödvändig. Vilken
användning och teoretisk bestämning av detta begrepp är relevant när det gäller
rektorsrollen?

Vidare finner jag det här vara av intresse att närmare undersöka den s.k.
korstryckssituation som ofta anses karaktärisera rektors arbete. Hur framträder
och legitimerar sig de olika (t. ex. ideologiska och ekonomiska) intressen som
konkurrerar kring rektor? Hur skapar rektor mening och handlar i dessa
situationer vad gäller det egna ledarskapet och dess gestaltning?

Skolans problem framställs inte sällan som ledarskapsproblem. Hur kan man
beskriva och tolka olika meningserbjudanden som omger en rektor inom
offentlig skolverksamhet? Vad innebär det omhuldade begreppet pedagogiskt
ledarskap i relation till dessa?

I arbetsmiljörapporter beskrivs ofta rektors arbetssituation som problematisk.
Vad är det som är påfrestande och krävande? Kan det vara befogat att tala om
en rollkris? (Hur jag behandlat ovanstående frågor torde framgå av
dispositionen nedan.)

Den analys jag avser göra är begränsad till en fallstudie och för syftet relevant
litteratur.

2.3 Arbetets disposition

I kapitel ett belyses helt kort grundskolans och gymnasieskolans kontextuella
sammanhang och vilka olika reformsträvanden som varit aktuella under senare
årtionden. Detta kapitel tjänar som bakgrundsteckning till de frågor som
uppmärksammas i och med fallstudien.

I kapitel två preciseras arbetets syfte och dess disposition anges.
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I kapitel tre redovisas ett urval av för arbetets syfte relevant skollednings-
forskning kring rektorsrollen. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av
forskningsresultat och en precisering av detta arbetes relation till tidigare
forskning.

I kapitel fyra diskuteras arbetets teoretiska referensram och antaganden.
Kapitlet mynnar ut i en beskrivning av min användning av rollbegreppet och
andra arbetande begrepp relaterade till detta.

Kapitel fem består främst av en metoddiskussion och beskrivning av fall-
studiens genomförande. Här redovisas även de metodiska och etiska över-
väganden jag gjort i samband med denna.

I kapitel sex redovisas och kommenteras resultaten av denna fallstudie utifrån
arbetets teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en kort presentation av
intervjupersonerna. Därefter redogörs för skolnämndens arbete och beslut kring
de frågeområden intervjupersonerna valt att behandla, för att sedan övergå i den
egentliga resultatredovisningen.

I kapitel sju diskuteras fallstudiens resultat och uppmärksammade frågeområden
i ett annat och mer övergripande perspektiv. Frågeområdena rektorerna
behandlat relateras till olika legitimerande diskurser och meningserbjudanden
inom skolsamhället.

I kapitel åtta fortsätter diskussionen utifrån resultat och uppmärksammade
frågeområden i ytterligare ett kontrasterande perspektiv. Här behandlas olika
(mer eller mindre tidlösa) djupstrukturer inom skolan som påverkar rektors
roll, känslomässiga erfarenheter och meningsskapande.

I kapitel nio redovisas avslutande tankar. Här ges några självkritiska synpunkter
avseende arbetets teoretiska referensram, metod och genomförande samt
resultat, liksom tankar om vad som framgent kan vara av intresse att uppmärk-
samma inom forskning kring utbildningsledning.26

                                    
26 De olika kapitlen har något olika tonlägen vilket jag vill tro är en återspegling av dessas
olika natur och mitt sätt att skriva. Jag har tillåtit mig vara något friare och även polemisk i det
inledande bakgrundskapitlet och i diskussionskapitlen.



– 25 –

3 Rektors arena – om tidigare
skolledarforskning

Having a boss's responsibility without a boss's authority;
functioning as a specialist and a generalist at the same time;
meeting the conflicting demands of superiors, subordinates and
peers while still getting the job done – these exacting requirements
sound like a part of a manager's nightmare. But they are daily
facets of general management at middle levels of an
organization.27

De bilder av den ”goda skolan” och dess styrning som träder fram ur olika
texter är inte så sällan splittrade och motsägelsefulla. Vanligen framstår skolan i
utbildningsretoriken som rationell och styrbar – problem identifieras och
åtgärder vidtas enligt demokratiskt stadfästa spelregler. Emellertid visar det sig
att förändringarna och reformerna sällan får de resultat beslutsfattarna tänkt sig
eller hoppats på. Iakttagelser av detta kroniska spänningsförhållande mellan
”bör” och ”är” blir därför en vanlig utgångspunkt i forskning kring skola och
utbildning.

I jämförelse med anglosaxisk skolledarforskning, och då i synnerhet den
amerikanska, är den svenska forskningen på detta område tämligen blygsam till
sin omfattning. I USA har man identifierat detta som ett särskilt kunskaps-
område sedan flera årtionden med självskrivna professurer i pedagogik med
inriktning mot educational administration eller educational management, som
det kommit att benämnas under senare år. I vårt land fanns den första och
hittills enda professorstjänsten med denna inriktning vid Högskolan
Falun/Borlänge (numera Högskolan Dalarna).28

                                    
27 Uyterhoeven (1983), s. 345.
28 Uno Holmgren var där adjungerad professor i ”skolledarskap” (på 25% tjänst) under åren
1987–1990.
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År 1989 gjorde Glenn Hultman en forskningsöversikt av detta internationellt
sett redan då expansiva forskningsområde.29 Med utgångspunkt i olika
metaforer sammanfattar han olika forskningsfokus och problemområden: Dessa
beskrivs som skolledning som rollsystem, som organiserad anarki, som
informationsprocess, som ledningsarena, som street-level bureaucracy och som
tålamod och klokhet. Särskilt uppmärksammar han temat med skolan som
bestående av ett antal sinsemellan olika kulturer med svag organisatorisk
koppling. Han avslutar sin genomgång med att identifiera följande områden
som intressanta för framtida forskning:

It would be interesting to see more research on managerial arenas and
strategies (including expectations on the managerial position, instructional
leadership and street-level bureaucracy) and a study of the anatomy of
administration, professional learning and administrative thinking.30

Att idag göra en motsvarande forskningsöversikt vore en diger uppgift – inte
minst med tanke på den variation och omfattning vetenskapliga handböcker
inom området ger vid handen.31 Trots dessa svårigheter avser jag att i detta
kapitel göra en summarisk översikt av ett urval av svensk och internationell
skolledarforskning, men med en avgränsad inriktning i linje med detta arbetes
syfte. Jag har främst inriktat min genomgång på att undersöka hur rektorsrollen
har beskrivits (eller tonar fram) i olika avhandlingar och rapporter och vilka
konfliktmönster kring denna som uppmärksammats. I denna begränsade över-
sikt kan självfallet inte dessa arbeten ges full rättvisa, men min ambition är att
lyfta fram centrala tankegångar som kan vara relevanta för detta arbetes
utgångspunkter, inriktning och syfte.

3.1 Rektor i backspegeln

Lynn Beck & Joseph Murphy (1993) har beskrivit utbildningsledningens
historia i USA från 1920-talet fram till 1990-talet genom att studera och
sammanfatta vad de anser vara tongivande skolledningslitteratur. De har försökt
fånga varje decenniums mest framträdande karakteristika för diskursen kring
rektorsrollen med hjälp av olika som de anser illustrativa metaforer. De
sammanfattar sin kronologiska genomgång på följande sätt: 32

                                    
29 Hultman (1989).
30 Hultman (1989), s. 160.
31 Se t. ex. International handbook of educational leadership and administration (1996) och
Handbook of research on educational administration (1999).
32 Beck & Murphy (1993), s. 202.
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The 1920s Values Broker
The 1930s Scientific Manager
The 1940s Democratic Leader
The 1950s Theory-Guided Administrator
The 1960s Bureaucratic Executive
The 1970s Humanistic Facilitator
The 1980s Instructional Leader

Författarna beskriver tjugotalets rektorsgärningar som de framträder i litteratu-
ren utifrån en religiös och andlig metaforik. Rektorsrollen karaktäriseras under
denna tid som ett kall som bärs upp av kärleken till sanningen, kärleken till
detta rätta och uppskattningen av det sköna. Nästföljande decennium utgör en
bjärt kontrast med ingående beskrivningar av administrationens olika tekniker
och praktikaliteter. Man intresserar sig inte längre för skolledningens varför-
fråga utan fokuserar hur-frågan – det handlar här om handfasta råd avseende
vardagliga administrativa och ekonomiska rutiner. Administrativ förtrogenhet
utgör kärnan i rektors kunnande och idealet är en rektor som agerar som en
affärsvärldens ”school executive”. Fyrtiotalet blir sedan en syntes av de före-
gående decenniernas strömningar. Värden kommer åter i förgrunden men nu
kombineras det praktiska tänkandet med demokratifrågor rörande sanning, rätt-
visa och jämlikhet. Rektor förväntas i litteraturen från denna period vara en
visionär och samtidigt en praktisk demokratisk ledare med vida vyer som …

… establish democratic relations with others – teachers, students, parents,
community members, and citizens of the nations and the world.33

Han (vilket det oftast var då) liknas vid en heroisk och självuppoffrande front-
soldat som kämpar i demokratins namn. Under nästa decennium möter vi anti-
tesen där fyrtiotalets politiskt färgade men icke vetenskapligt prövade antagan-
den och värden ifrågasätts. I stället förväntas nu rektor att i sin nya yrkesroll
låta sig informeras av olika vetenskapliga discipliner som genom positivistiska
metoder erbjuder ny teknisk-rationellt präglad kunskap. Under femtio- och
sextiotalen uppmuntras sedan rektor att i centralistisk anda avhålla sig från
delegering och i stället vara chef fullt ut genom att behålla sin auktoritet och
makt, men utöva den genom väloljade byråkratiska strukturer. Metaforer från
militära organisationer blir åter vanliga, men med en annan innebörd. Nu
handlar det om att manifestera beslutsförhet och slagkraft gestaltat i ett
byråkratiskt organisationstänkande. Under sjuttiotalet blir värdefrågor åter
aktuella. Inte kristna värden som på tjugotalet, eller demokratiska som på
fyrtiotalet, utan humanistiska värden. Rektor porträtteras som en ”community
leader”, som skall kommunicera meningen i reformsträvanden och likt en god
fader eller moder i Maslows humanistiska anda, stödja uppkomsten av goda
relationer mellan skolsamhällets olika medlemmar. Under 1980-talet stramas

                                    
33 Beck & Murphy (1993), s. 204.
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sedan diskursen upp och rektor uppmanas i ”back-to-basics”-anda att prioritera
undervisning och inlärning. Det sker på två fronter, dels genom att visioner
betonas som en bärande del i skolledarskapet, dels genom att rektor föreskrivs
vara en ledare som på ett systematiskt och effektivt sätt arbetar mot uppställda
mål.

Genom det ovan beskrivna utvecklingsmönstret, låt vara tecknat med grov
penna, beskriver Beck och Murphy rektorsrollens rötter och hur den legiti-
merats under olika perioder av nittonhundratalet. Varje periods metaforer och
omhuldade begrepp bär i deras historieskrivning på en syntes och en utvidgning
av föregående tidsperiod. Den praktiska yrkesutövningen har emellertid knap-
past karaktäriserats av samma snabba kast som i det offentliga eller vetenskap-
liga samtalet kring utbildningsledning.

Förflyttar vi oss till vårt land så har Annika Ullman gjort en omfattande
historisk analys. I Rektorn. En studie av en titel och dess bärare har hon
studerat titeln rektor ur ett kultursociologiskt perspektiv.34 Genom att använda
begrepp från Bourdieu – symboliskt och kulturellt kapital, habitus, ethos och
socialt fält – har hon tolkat rektorstitelns symboliska betydelseutveckling från
det att den infördes i Sverige på 1200-talet fram till våra dagar. Med vilka
värden har titelutdelarna laddat titeln? Vilken status har titeln skänkt sina inne-
havare? Vilka karakteristika har tillförts titeln genom dess innehavare? I
relation till detta arbete blir detta grepp riktigt intressant först när vi kommer
fram till mitten av 1800-talet. Genom att ställa lärdomsskolans exklusiva
rektorstitel mot de värden som kännetecknade flickskolans föreståndarinnor och
folkskolans överlärare sätter Ullman fokus på dessa parallella skolledar-
traditioner som länge kom att löpa parallellt: Först när den privata flickskolan
kommunaliserades på 1930-talet fick kvinnorna tillgång till rektorstiteln. I och
med enhetsskolereformen 1958 avsomnade titeln överlärare och vi fick rektorer
som inte hade någon akademisk grundutbildning.35 Men även efter det att alla
skolformers ledare kunde ståta med samma titel finner hon spänningar mellan
olika aktörer. I samband med att hon behandlar rektors ställning efter de
omfattande förändringar som skedde under de första åren av 1990-talet gör hon
en – som jag anser poängfull – skiss av de diskursiva positionerna: Bör rektorn
främst betraktas som en statlig implementeringsagent eller en kommunal
mellanchef? Bör rektorerna betraktas som en särskild yrkesgrupp eller som
lärare med tillfälliga befattningar?

Avhandlingen avslutas med fyra tematiska kapitel – Skeptronstaven, Manlig-
heten, Nationalstaten och Framtiden – där Ullman fördjupar diskussionen om

                                    
34 Ullman (1997).
35 Ullman (1997) Här framgår också att när flickskoleföreståndarna från och med 1930-talet
fick rektors titel ökade andelen kvinnliga rektorer under några år från 1% till 30%.
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de symboliska värden som under historiens gång kommit att förbindas med
rektorn. Frågans laddning och historiska tyngd kan förstås …

… eftersom titeln i sig fungerar som en sorts reservoar för tidigare sociala
gestaltningar …36.

Av särskilt intresse för detta arbete är den betydelse som hon ger primus inter
pares principen som följt med rektorstiteln från det gamla läroverket. Att en
skolledare för att få legitimitet bör rekryteras från den lärargrupp som har den
högsta akademiska utbildningen är en gammal princip, som fortfarande tycks
spela en avgörande roll när kollegiet gör sin första bedömning av en ny rektor.
Likaså är hennes iakttagelse när det gäller rektorstitelns fasta förankring bland
manliga titelbärare av intresse. När också flickskoleföreståndarinnorna på 1930-
talet fick kalla sig rektorer klev de in i en titel som under 640 år endast burits
av män. Den enda femininformen av rektor är rektorska vilket inte anger att
hon är rektor utan att hennes make är det. Under rubriken Nationalstaten
behandlas rektorsuppdraget i förhållande till den framväxande nationalstaten
och dess ambitioner att få politisk kontroll över utbildningsväsendet. Med
Ullmans begreppsapparat sätts också fokus på titelutdelarna och deras invester-
ingar i bl. a. olika former av skolledarutbildningar. När hon avslutningsvis
diskuterar Framtiden är det för att lyfta fram den särskilda laddning som sedan
mitten av 1800-talet funnits kring skolan och inte minst kring dess ledare. Här
beskrivs hur rektor som ledare för en skolverksamhet …

… befinner sig i gränslandet mellan vad som är och – ännu – inte är,
mellan vad som sker och vad som skulle kunna ske.37

Mot bakgrund av Ullmans arbete blir det uppenbart att det offentliga uppdraget
rektor är laddat med ett betydande symboliskt kapital – och förvisso värt att
strida om. Avhandlingen ger en väsentlig historisk bakgrund till dagens offent-
liga samtal om vad rektorsrollen är respektive bör vara. Likaså ger den en för-
ståelse av det växande vetenskapliga intresset för rektorn och hennes/hans
dilemman. Ullman kallar det – med ett uttryck som hon funnit i tidningen
Skolledaren från 1980-talet – rektorologi. Vem blir då rektor idag? Och hur?

3.2 Vägen till rektorskapet

I offentlig sektor är som tidigare påpekats målen mångtydiga och konfliktfyllda
eftersom de många gånger är ett uttryck för politiska överväganden och
kompromisser. Kopplingen mellan politik och administration skiljer sig därför

                                    
36 Ullman (1997), s. 270.
37 Ullman (1997), s. 297.
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från de privata företagens villkor, t. ex. relationen mellan bolagets styrelse och
dess VD, vilket är en orsak till varför den institutionella legitimiteten och
ledningsfrågorna får en annan innebörd i offentliga förvaltningar.38 Verksam-
heterna vilar dessutom på olika lagstiftning.

Chefer vars medarbetare tillhör en professionell yrkesgrupp rekryteras ofta från
denna. Denna egna yrkeserfarenhet är legitimitetsgrundande och anses i många
fall vara näst intill nödvändig för att kunna vara trovärdig i chefsposition. Detta
kriterium gäller även skolan, även om det inte är givet att lärare kan betraktas
som professionella.39 Den näst intill allenarådande principen har varit att
rektor, överlärare och flickskoleföreståndarinnor främst har rekryterats från den
skolform där ledararbetet skall utföras. År 1991 ändrades förordningen så att
rekryteringsgrunden blev vidare.40 Rektor har således som en regel med få
undantag själv varit lärare, fritidspedagog eller förskollärare och har därmed
egna erfarenheter av den s.k. skolverkligheten, lärarkollektivets villkor och
självförståelse. Likhetsprincipen vid rekrytering har som påpekats gällt i hög
grad – rektor skall ha varit lärare på de aktuella stadierna eller gärna stadierna
ovanför, dvs. helst ha en utbildning som kan anses ha högre status. Majoriteten
av rektorerna har varit män, i synnerhet i utbildningshierarkins övre skikt. Av
dessa båda skäl har bl.a. lärare ifrågasatt att förskolechefer under senare år
blivit rektorer i grundskolan i samband med att skola och barnomsorg slagits
samman och pejorativa uttryck såsom ”blöjrektor” har myntats av elaka
tungor.41 Detta rigida rekryteringsmönster håller dock på att luckras upp. Från

                                    
38 Söderström (1991). Bolagsstyrelser byts mer sällan ut, vilket man inte kan säga om
kommunernas motsvarighet – politikerna. Det politiska systemet är på dessa grunder mer
föränderligt.
39 Se t. ex. Berg (1993) som utifrån sociologiskt grundade professionskriterier anser att lärare
inte kan betraktas som en professionell yrkesgrupp. Englund (1994) gör i detta sammanhang
en distinktion mellan professionalisering och professionalism. Professionalisering uttrycker en
yrkesgrupps strävanden efter position och status. Professionalism däremot handlar om
yrkesgruppens interna kvalitet.
40 Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling. (Statens offentliga
utredningar; 1999:63).
41 Monica Söderberg-Forslund (1999) redovisar statistik från SCB 1998 där det framgår att
totalt 58 % av landet grundskolerektorer är kvinnor. Dessa är dock ojämnt fördelade på stadier
– 85% av rektorerna på renodlade lågstadieskolor är kvinnor och 37 % på renodlade
högstadieskolor. Antalet män har inte förändrats, däremot andelen. Hon konstaterar att denna
utveckling inte är unik för vårt land, utan finner sin motsvarighet i flera europeiska länder. Se
även den nationella inspektörsrapporten Nationella kvalitetsgranskningar av skolan 1998
(1999). Statens skolverk. (Skolverkets rapport; 160) där man noterar att den del rektorer med
yrkesbakgrund i förskola och fritidshem haft legitimitetssvårigheter i relation till lärare (Ib., s.
22). Ett ytterligare exempel på denna statushierarki tillhandahålls av Sigtuna kommun år 1999:
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år 95/96 är majoriteten av landets rektorer kvinnor, dock ej i gymnasieskolan.42

Undantagsvis anställs även skolledare från andra utbildningsorganisationer t. ex.
högskolor eller arbetsmarknadsutbildning, men också från näringsliv och för-
lagsverksamhet. Dessa har dock ofta en lärarutbildning i sin bakgrund.

Rekryteringskedjan har något förenklat inneburit att en i befintlig rektors ögon
duglig lärare fått utföra avgränsade administrativa skolledningsuppgifter såsom
schemaläggning, fortbildningsplanering etc. Sedan har läraren anlitats för först
kortare sedan längre skolledningsvikariat (och om denne visat prov på
administrativ fallenhet), i vissa fall genomgått någon form av rekryterings-
utbildning och därefter befunnits kompetent att lämna lärarledet för att anställas
som biträdande rektor och senare som rektor.43 Ytterligare meriterande i detta
sammanhang är fackliga erfarenheter och uppdrag på lokal eller central
förvaltning.44 Kommunintern rekrytering förefaller ha dominerat detta
rekryteringsmönster:

Skolpolitikerna satsade framförallt på kända sökande, oavsett kön, under
åttiotalet och trenden fortsätter under 1994.45

Denna kommunala och skolvisa ”inavel” är inte utan komplikationer. Den som
ena dagen är kollega accepteras sällan dagen därpå som ledare. Det traditionellt
sett ledarskeptiska lärarkollektivet betraktar många gånger sin forna
arbetskamrat med viss ambivalens: Det är visserligen bra att ha en rektor man
känt på pulsen som lärare och kollega – man vet vad man har, men när denne
byter position och lämnar de egna leden och de invanda kollegabanden för att i
sin nya roll företräda också andra intressen kan påfrestningar uppstå – inte
minst i den informella organisationen.46 I många lärares (och rektorers) ögon
kan det därför vara hedersamt om rektor har viss undervisning kvar i tjänsten

                                                                                                                  
Fd. förskolechefer benämns där verksamhetschefer, medan fd. lärare från grundskolan benämns
verksamhetschef/rektor. (Muntlig kommunikation Birgitta Finnman 28.04.1999)
42 År 97/98 var 31% kvinnor rektorer i gymnasieskolan enligt SCB.
43 Lindvall & Ekholm (1997).
44 Rektor B i detta arbetes fallstudie är ett illustrativt exempel på denna rekryteringsgång:
”Jag var ju lärare och hade vikarierat och hjälpt till med schemaläggning som jag tyckte var
intressant och det var inkörsporten till att jobba som studierektor. Sen var jag fackligt aktiv
och då skolan skulle projekteras var jag med i en facklig grupp som var med och hade
synpunkter. Sen blev så att jag under ett år fick jobba på halvtid med förberedelser för skolan,
upphandling etc. Sen sökte jag en studierektorstjänst och fick den. Och den hade jag två år och
sen så blev rektorstjänsten ledig. Jag var inte less på lärarjobbet alls, men jag kände att det var
intressant att pröva något nytt.” Intervju rektor B 20.12.1995.
45 Lindvall & Ekholm (1997).
46 Se t. ex. Berg (1993) och hans diskussion om det osynliga kontraktet mellan lärare och
rektor som ett exempel på hur viss distans och revirbevakning gör denna ambivalens mer
hanterbar.
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och själv får s. a. s. smaka sin egen medicin.47 Konsekvensen av dessa ambi-
valenta kollegiala lojaliteter kan emellertid bli ett ledarskap som är tabubelagt
och som i enlighet med jantelagen sopas under mattan – rektor varken vågar
eller tillåts axla ett reellt ledarskap.48 Scherp uttrycker denna harmonisträvan
som att …

Rektorer som är mer införlivade i den egna skolans lärarkultur, är mer
serviceinriktade och mindre utmanande i sitt ledarskap.49

Den problematik som kan vara förknippad med en ensidig internrekrytering av
rektorer förefaller ha uppmärksammats av de kommunala arbetsgivarna och
minskade vid mitten av 1990-talet, möjligen också som en konsekvens av en
förändrad rektorsroll/chefsroll i det nya styrsystemet.50

Denna rekryteringsgång återspeglar vidare oklarheter kring rektors roll trots
uppenbara skillnader mellan skolledares och lärares arbetsuppgifter, befogen-
heter och ansvarsområden. Är rektor att betrakta som en lärare som arbetar med
ledningsuppgifter enligt primus inter pares principen? Eller är rektor en ledare
av utbildningsverksamhet, men med ett pedagogiskt kunnande? Bakom dessa
båda emfaser i tolkningen av rektorsrollen finns olika föreställningar om skol-
ledarens kunskapsbas och hur den erövras. Tillägnandet av rektorskapet i
enlighet med tidigare beskriven rekryteringsgång innebär en socialisation inom
den egna kulturen och dess förståelseformer snarare än en utbildning där ett
kontrasterande ledarperspektiv tillägnas. Lång klassrumserfarenhet är i och för
sig värdefull men kan också innebära att personen i fråga blivit sina egna
erfarenheters fånge, dvs. …

… vant sig vid att tänka och känna som lärare – att se skolans inre liv med
lärarögon.51

… att det faktum att någon varit lärare i ett antal år kan i många fall
minska chanserna för att han skall vara lämplig som pedagogisk ledare
eller verkställare av förändringar.52

                                    
47Se t. ex. Berg (1995), s. 77.
48 Arfwedson & Arfwedson (1991), s. 63. Se även intervju med professor Soili Keskinen i
Psykologtidningen 17/98 där resultaten från ett internationellt forskningsprojekt kring
daghemsföreståndare diskuteras. I undersökningen deltar forskare från Australien, Amerika,
England, Ryssland och Finland och man finner att ledarskap omges av betydande ambivalens.
49 Scherp (1998), s. 150.
50 Lindvall & Ekholm (1997), s. 74. Detta förefaller även gälla skolchefer som under 1980-
talet vanligen hade skolbakgrund, men som under 1990-talet ersätts av chefer med ekonomisk
eller annan samhällsvetenskaplig utbildning, och som har erfarenhet av någon annan typ av
offentlig eller privat organisation. Municio (1996), s. 22.
51 Lindvall & Ekholm (1997), s. 75.
52 Sarason (1980), s. 105.
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I dessa fall vet rektor så att säga väldigt mycket, men kanske om fel saker. Den
uppenbara risken är då att rektor blir utelämnad åt ett lärartänkande för att lösa
sina ledningsuppgifter. Magnus Söderström diskuterar en vad han kallar en
kognitiv utvecklingsmodell av ledares kunskapsbas från specialistkärna till
ledarkärna.53 Han menar att en specialistkärna i första rummet innebär en
kunskap om metoder och tekniker, men även ett invant tankesätt för att
beskriva, tolka och förstå sina uppgifter. En ledarkärna som kunskapsbas inne-
bär däremot att lyfta blicken och se ledarskapets innebörder och ansvar i ett
vidare perspektiv, dvs. i relation till omvärld, organisation och uppgifter. Det
innebär att ge verksamheten riktning och substans, ha personalansvar, agera
strategiskt, bedöma resursbehov i kortare och längre perspektiv, prioritera och
skapa ett kreativt arbetsklimat etc. En sådan kompetens är både personlig och
tvärvetenskaplig.54 Med denna senare tolkning av rektorsrollen räcker inte
enligt Söderström lärarkärnans förståelse långt – eller kanske den drastiskt
uttryckt behöver ”avläras” för att i ett ledningsperspektiv kunna tolka och förstå
de nya arbetsuppgifterna. Dessutom är det inte samma sak att vara ledare för
barn eller ungdomar som att vara ledare för vuxna, vilket rektor även är. Med
ett tänkande av detta senare slag legitimeras uppfattningen att rektors arbete
kräver ett annat slags kunskap än den läraren/pedagogen vanligen har.

Rektorsrollen är inte heller helt given på förhand utan den behöver förhandlas
och definieras på varje skola. Hur långt in i klassrummet sträcker sig rektors
inflytande? I vilken utsträckning och med vilket mandat skall lärare arbeta med
för skolan gemensamma angelägenheter? Att denna yrkesmässiga avgränsning
av roller är en krävande, omfattande och ensam uppgift omvittnas i flera
arbetsmiljöundersökningar och rapporter.55 Avsaknaden av en mer omfattande
utbildning och tydlig kunskapsbas försvårar sannolikt tillägnandet av en med
situationen rimligt kongruent ledaridentitet.56 Därmed inte sagt att alla problem
kan utbildas bort genom att ensidigt fästa sin tilltro till den rationella utbild-
ningens möjligheter. Om denna utbildning främst skall vara ett led i kommunal
och/eller statlig styrning eller en akademisk utbildning med högre grad av auto-
nomi är en fråga som uppmärksammas i nästa avsnitt.

                                    
53 Söderström (1991).
54 Söderström (1991).
55 Se t. ex. Joelson (1997), Rektorsrollens utveckling inom det förändrade styrsystemet (1992)
och Rapport Skolprojekt 95/96.
56 Se t. ex. Nytell (1994), Hultman (1981).
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3.3 Utbildning av skolledare

I vårt land initierade Sveriges överlärarförbund en egen skolledarutbildning
redan på 1930-talet. Denna utbildning riktade sig alltså till de folkskollärare
som tillträtt tjänster som överlärare. Varken läroverksrektorer eller flickskole-
rektorer önskade att deras fackförbund skulle anordna någon motsvarande för
dem. Här kan det var värt att gå tillbaka till Ullmans avhandling och hennes
noteringar om varför rektorerna under den här tiden stod främmande för tanken
att utbilda sig till något som de redan ansåg sig ha fått (akademisk) legitimitet
för att utföra.57 Det skulle dröja ända fram till 1967 innan skolledar-
utbildningen blev statlig och ytterligare några år innan också gymnasie-
rektorerna kom att omfattas av den.

Riksdagen beslöt 1976 i enlighet med SIA-propositionen att skolledarutbildning
skulle genomföras för landets alla rektorer enligt PLUS-utredningens förslag
och att inte längre använda beteckningen PLUS-utbildningen utan i stället
Skolledarutbildningen.58 Därmed får Sverige som ett av de få länderna i
världen en reguljär utbildning som är dimensionerad för alla rektorer.

Glenn Hultman har utvärderat Skolledarutbildningens första omgångar.59 Han
har undersökt om utbildningen kan karaktäriseras som individ- eller
organisationsfokuserad, dess funktion och möjligheter att nå sina mål liksom
dess resultat och långsiktiga effekter. Ur enkätsvaren drar han slutsatsen att
utbildningen var individfokuserad och gav effekter på individen såsom inställ-
ning till medmänniskor och viss förändring av arbetsmönster, men skolledarna
”… angav i liten utsträckning att de märkt effekter på undervisningen”.60

Som en konsekvens av det OU-perspektiv Hultman valt problematiseras rektors
roll föga.61 Hon eller han framstår främst som en person som skall förändra
verksamheten i enlighet med läroplanens målskrivningar. Men genom att
utbilda rektorer som individer förändrar man inte ett skolsystem annat än
kosmetiskt, enligt Hultmans kritik. Denna individstrategi blir i sin förlängning
snarare kontraproduktiv genom att den konserverar och legitimerar existerande
praktik. I stället är det mer lämpligt att …

                                    
57 Ullman (1997).
58 Regeringens proposition 1975/76:39 Skolans inre arbete. PLUS står för Planering av
utbildning för landets skolledare.
59 Hultman (1981).
60 Hultman (1981), s. 162f.
61 OU är en förkortning av organisationsutveckling och avser en systemteoretiskt orienterad
tanketradition.
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… i mycket större utsträckning än nu arbeta med skolans personal och
inom ramen för detta, när så visar sig lämpligt, ägna skolledarna särskild
uppmärksamhet.62

I en senare rapport (1986) återkommer Hultman till Skolledarutbildningen för
en ”analys av dess innersta väsen” och för att studera ”det som sker i det som
synes ske”63. Han konstaterar än en gång att utbildningen inte når sina mål. För
att förklara detta förhållande använder han sig av uttrycket ömsesidig status
quo. Detta uttryck ges innebörden av en dubbelhet eller lös koppling mellan ord
och handling, mellan kritik och artighet, mellan utbildningstillfällen och vardag
som regleras av underförstådd överenskommelse – ett ömsesidigt status quo.
Visioner accepteras så länge de inte får konsekvenser för vardagen.

År 1987 beslöt riksdagen som ett led i en påbörjad decentralisering att införa ett
nytt samlat program för skolledarutbildning där stat och kommun ansvarar för
olika delar av utbildningen – SLUG. I beskrivningen av denna utbildning
betonades att rektorernas egna erfarenheter skulle ligga till grund för bearbet-
ning och reflektion. År 1991 utvärderades denna utbildning av en engelsk
expert. Maurice Kogan fann att utbildningens uppläggning och innehåll bedöm-
des vara relevant och framgångsrik av deltagare och genomförare. Däremot
fanns inte heller nu tydliga tecken på att de enskilda skolorna utvecklades på
önskvärt sätt till följd av rektorernas deltagande i utbildningen.64

I samband med den fortsatta decentraliseringen av skolväsendet och andra
tidigare beskrivna skolreformer ersätts den statliga fördjupningsutbildningen av
rektorer 1992 med en ny statlig utbildning benämnd Rektorsutbildningen. I
denna nya utbildning med Skolverket som huvudman bevaras och förstärks den
erfarenhetsbaserade utbildningsstrategin, vilket i viss mån står i kontrast till
akademiska utbildningsstrategier inom andra professioner (som t. ex.
psykologer och läkare). Rektorsutbildningen kan även ses som ett led i
Skolverkets styrning av landets skolor och har till uppgift att fokusera rektors
statliga uppdrag. När denna utbildning utvärderades av forskare från
Förvaltningshögskolan i Göteborg 1998 fann de att utbildningen i hög grad
uppskattades av deltagarna, men att den i vissa fall ägnades områden som låg
vid sidan om dess övergripande målområden.65

Till denna summariska historik skall läggas att vissa universitet och högskolor
har bedrivit och bedriver utbildning för skolledare och för lärare som vill öka
sitt kunnande inom området och framför allt ge rektorsprofessionen en

                                    
62 Hultman (1981). s. 166.
63 Hultman (1986), s. 11.
64 Kogan (1992).
65 Den statliga rektorsutbildningen. En utvärdering av innehåll, ekonomi, jämställdhet och
effekter (1998). Statens skolverk.
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akademisk grund och status. Den mest omfattande utbildningen har givits av
Skolledarhögskolan – ett nätverk bestående av fyra universitet och högskolor.66

Denna utbildning har företrätt en mer professionsinriktad strategi på akademisk
grund, med möjlighet att gå vidare i en forskarutbildning inom pedagogik-
ämnet. Emellertid har denna utbildning i begränsad omfattning kommit att
utgöra en sådan mer renodlad akademisk fördjupning för yrkesverksamma
rektorer – snarare har den för många deltagare haft funktionen av fortbildning
och/eller rekryteringsutbildning.67 Rektorernas arbetsbörda i kombination med
utbildningens oklara meritvärde för kommunala huvudmän har sannolikt
bidragit till detta förhållande.

Under skolledarutbildningens relativt korta historia har man således som ett
genomgående tema brottats med vissa problem. Den första frågan har gällt vem
som skall ha rätt att definiera utbildningen. Är det främst en statlig angelägen-
het att antingen via ämbetsverk styra landets skolor genom en befattnings-
inriktad rektorsutbildning eller att via departement uppdra åt universitet och
högskolor att tillhandahålla en utbildning på akademisk grund? Eller är det
främst en kommunal angelägenhet att i decentraliseringens namn själva sköta
utbildningen av de kommunala cheferna? Den andra frågan har gällt
utbildningens innehåll och gestaltning. Skall utbildningen främst bygga på
deltagarnas erfarenheter och upplevelser och ligga fri från högskole-
förordningen? Eller skall den vara en del av det akademiska systemet (och på
sikt bli en av flera fördjupande magisterutbildningar för främst lärare)? Frågan
kan också formuleras: Skall utbildningens tyngdpunkt ligga på
handlingsorienterade kunskaper i fältet eller kritiska kunskaper om fältet?
Förslaget från Lärarutbildningskommittén 1999 om en akademisk men klart
professionsinriktad skolledarexamen kan, trots otydligheter i skrivningarna,
tolkas som ett försiktigt försök till syntes mellan dessa båda tidvis
antagonistiska traditioner.68 Den tredje frågan gäller kårens professions-
strävanden. Vilka avgränsande behörighetsregler och kompetenskrav skall
gälla? Är det t. ex. önskvärt med en legitimation som rektor, vilket SACO-
förbundet Skolledarna till skillnad från TCO:s Skolledarföreningen hävdar?

                                    
66 Universiteten i Örebro och Uppsala, Lärarhögskolan i Stockholm och Högskolan Dalarna.
67 I en enkätutvärdering (Rehnberg 1999) till alla deltagare som lämnat eller fortfarande
studerar på Skolledarhögskolan framgår att cirka en sjättedel av deltagarna är rektorer, en
tredjedel är studierektorer/biträdande rektorer/föreståndare och en fjärdedel är
arbetsenhetsledare eller motsvarande. För en tredjedel av deltagarna har utbildningen medfört
högre tjänst. Nästan alla anser att utbildningen medfört en ökad kompetens. Några påpekar att
den i högre grad borde ta tillvara deltagarnas egna erfarenheter.
68 Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling. (Statens offentliga
utredningar; 1999:63).
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De över tid skiftande ställningstagandena i dessa frågor bör enligt min mening
ytterst tolkas som betydande svårigheter att definiera rektors roll. I följande
avsnitt redovisas olika forskningsansatser som med skiftande teoretiska
utgångspunkter syftar till att kasta ljus över denna vad det verkar oklara roll.

3.4 Ledningsfunktion med förhinder

Den första svenska akademiska avhandlingen om skolledning skrevs av Bert
Stålhammar så sent som 1984 och bar titeln Rektorsfunktionen i grundskolan.
Vision – verklighet. Han konstaterar inledningsvis att utredningar från staten
och från skolledarnas egna organisationer liksom rapporter från Skolledar-
utbildningen visserligen finns men …

… att någon egentlig forskning kring begreppet skolledning, med
utgångspunkt i en teoretisk modell och med förankring i ledningsforskning
i allmänhet knappast förekommer i Sverige.69

Forskningsområdet var således vid 1980-talets mitt tämligen nytt i Sverige till
skillnad från t. ex. i USA. Inspirerad av Lundgrens ramfaktorteoretiska och
Bergs organisationsteoretiska referensramar formulerar Stålhammar sitt syfte
som att studera hur skolledaren upplever sin konfliktfyllda situation, hur
ramregler påverkar rektors möjlighet att utöva sin ledningsfunktion och
slutligen om det är möjligt att finna en modell för att förklara rektors lednings-
funktion.70 Stålhammar använder sig av en kombination av olika metoder:
analys av rektorers dagböcker under en tvåveckorsperiod, en kritisk händelse-
studie samt intervjuer. Studiens slutsats är att det (redan då) har blivit svårare
att vara rektor. Det sägs bero på ökad byråkratisering, ett ökande antal
allvarliga sociala problem med personal (!) och elever samt nya uppgifter som
en följd av decentralisering. De flesta rektorer anser visserligen att de har till-
räckliga befogenheter, men av oro för konflikter väljer de att hålla en låg profil
och avstå från att ta initiativ. För att rektor skall kunna utföra sina konflikt-
fyllda uppgifter behöver, enligt Stålhammar, rektor dels en väl utvecklad inre
kompass för att inte gå vilse, dels ett administrativt stöd för att verkligen kunna
ägna sig åt pedagogiska frågor. Stålhammar har blivit hörsammad när han
avslutar sin avhandling med en uppmaningen: ”Fler kvinnor bör på alla vis
inspireras till att söka skoledartjänster”71

                                    
69 Stålhammar (1984), s. 43.
70 Stålhammar (1984), s. 72.
71 Ibid. s. 274.
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Bo Nestor har utifrån Lindensjös och Lundgrens resonemang om olika arenor
där utbildningspolitik formuleras och realiseras analyserat studieledarna och
deras funktion i skolledningen. Syftet i hans avhandling Studieledare i grund-
skolan. En skolledningsfunktion med förhinder? är dels att studera hur man går
tillväga för att genomföra besluten om studieledare i en kommun, dels
undersöka studieledarnas arbetsvillkor i samma kommun.72 Nestors slutsats är
att beslutet om arbetsenheter har hanterats som ett realbeslut (till skillnad från
ett symbolbeslut) och att studieledarnas arbetsvillkor bedömdes var tillfreds-
ställande på låg- och mellanstadierna och någorlunda tillfredsställande på
högstadiet. Studieledarna finner att själva arbetsuppgifterna är stimulerande och
intressanta, men att vuxenrelationerna i arbetsenheten i kombination med för
lite tid för studieledaruppgifterna utgör svårigheter.73 Det är av intresse att
notera att avhandlingen behandlar den fas av skolans utveckling när regel-
styrning övergår i målstyrning, dvs. 1980-talet. Önskvärdheten och nödvändig-
heten av fungerande arbetsenheter utifrån principen ”eleven i centrum” som ett
viktigt forum i skolans arbetsorganisation framhålls idag med fortsatt emfas
men svårigheterna att få dessa arbetsenheter att fungera förefaller att bestå.74

Såväl Stålhammar som Nestor använder begreppet funktion i titeln till sina
arbeten.75 Nestor stöder sig härvidlag på en rapport från Skolöverstyrelsen från
1984 när han skriver att …

… skolledningsfunktionen är kopplad till skolledarrollen och kan med
utgångspunkt i denna uppdelas i arbetsledning, förvaltning och
utveckling.76

Begreppet funktion förefaller vara tidstypiskt och i linje med den byråkratiska
tradition och tekniska rationalitet som fortfarande var stark under 1980-talet – i
webersk anda avpersonifieras tjänstemannens person och arbetsuppgifter och
beskrivs i stället mer krasst som en funktion snarare än en roll.77

Bo Nestor sammanfattar sina senare studier som att rektor får svårt att vara
pedagogisk ledare i skärningspunkten mellan statliga och kommunala intressen i

                                    
72 Nestor (1991), s. 14f.
73 Nestor (1991), s. 221f.
74 Se t. ex. Ahlstrand (1995).
75 Nestor definierar studieledarfunktion som ”… kopplad till studieledarrollen och omfattar
arbetsledning och verkställighet och kan härledas till studieledarens specialfunktioner
(=arbetsuppgifter) i arbetsenheten”. (Nestor 1991, s. 24.)
76 Nestor (1991), s. 23.
77 Föreställningen om rektor som en funktion möter vi även i titeln till Skolverkets granskning
av rektorers arbete: ”Granskning av rektor som styrfunktion i en decentraliserad
skolorganisation – från administratör till ledare.” Nationella kvalitetsgranskningar av skolan
1998 (1999). Stockholm, Statens skolverk.
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en krympande ekonomi.78 I denna konflikt ställs enligt Nestor rektors lojalitet
på prov.

3.5 Klämd mellan olika intressen – marionettdocka eller
korstryck?

Såväl forskning som det offentliga samtalet om skol- och utbildningsledning
präglas många gånger av ett tänkande baserat på olika slags metaforer, vilket
bl.a. hävdats i Hultmans (1989) respektive Becks & Murphys (1993)
forskningssammanställningar. Metaforer fyller åtminstone två funktioner i vårt
språk. De kan dels klargöra svårfångade helheter genom att jämföra dem med
något mer begripligt – de har ”the profoundity of a concrete immediacy”79 – de
kan dels skapa mentala bilder som leder till ett slags emotionellt igenkännande.
På detta sätt är det möjligt att få olika betydelser att smälta samman och nya
perspektiv att uppstå. Korrekt använda kan de, med andra ord, leda bortom sig
själva och ge en utvidgad mening. Metaforer är därför ett sätt att med såväl
tanke som känsla uppfatta och konstruera omvärldsförståelsen (weltanschaung).
Dessa metaforiska linser eller prisman kan således lyfta uppmärksamheten från
händelseflödets enskildheter till att fokusera helheter och dynamiska teman i
sociala sammanhang. Kanske behöver vi metaforer för att överhuvudtaget göra
oss förstådda? Möjligen kan det vara en förklaring till varför analyser av
rektors komplexa arbetssituation i senare skolledarforskning i flera fall använt
sig av syntetiserande metaforer som inte helt sällan har mynnat ut i beskriv-
ningar av olika dilemman. Risken är förstås att metaforen skapar en illusion
som snärjer sin användare. Men som Ulf P. Lundgren påpekar är ett
”analogitänkande en förutsättning för mycket av kunskapsbildning”80. Den
springande punkten är att vara medveten om metaforens grundläggande anta-
ganden vad avser likhet och enhetlighet.

Statsvetaren Mai-Brith Schartau använder sig i titeln till sin avhandling av
metaforen marionettdocka för att beskriva rektorers (och ålderdomshemsfö-
reståndares) roll som implementerare av politiska beslut – The Public Sector
Middle Manager. The Puppet who Pulls the Strings. Hon bygger sitt arbete på
en kombination av modeller från management- och implementeringsteori.81

Mellanchefsdilemmat i enlighet med denna metafor består något förenklat,

                                    
78 Nestor (1995), s. 125.
79 Fernandez i Beck & Murphy (1993), s. 3.
80 Lundgren (1986), s. 67.
81 Hennes modell mynnar ut i återkommande resonemang kring ”the tasks, the structure, the
procedures, the personell, the culture and the middle manager”. (Schartau 1993, s. 94ff.)
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enligt Schartau, i att ta order för att ge order – i att leda och att vara ledd på en
och samma gång.82 Men eftersom offentlig verksamhet vanligen har vaga eller
motsägelsefulla mål är rektors arbetsuppgifter knappast så mekaniska som
metaforen ovan i förstone antyder, utan hon eller han har förstås viss frihet att
genomföra (eller förhindra genomförandet av) politiska beslut.83 Rektors
handlingsutrymme består vanligen inte bara av att välja ett av två varandra
uteslutande handlingsalternativ, utan Schartau finner att många rektorer
utvecklat manipulativa strategier för att omtolka och därefter genomföra endast
de ”önskvärda” delarna av politiska beslut:

Middle managers bend the rules. Only three headmasters felt that they had
to follow a regulation even if they did not like it or believed in it. The
others tried to create a model of their own, to choose what is best in the
new reform. Headmasters can interpret a regulation and implement a
minimum of it. They know the rules and how to manipulate them.84

Schartaus ”puppet on a string” är tydligen ingen nickedocka, vilket även
illustreras på omslaget till avhandlingen där den kvinnliga marionettdockan
med ett stilla leende på läpparna klipper av en uppifrån kommande tråd med en
väl tilltagen sax. I ljuset av denna metafor framträder rektors roll som en
”street-level bureaucrat” med en icke obetydlig autonomi. De konflikter som
uppstår sägs vanligen ske i arbetsrelationen med lärarna. Schartau beskriver
olika strategier för att hantera dessa. Rektor kan som nämnts ovan använda sig
av systemets otydligheter, vida tolkningsrum och gömma sig i obeslutsamhet
eller passivitet för att undvika sådana förändringar hon eller han inte tror sig
om att kunna hantera. I stället för att ta risker med nymodigheter kompenserar
vissa rektorer detta genom att skapa starka personliga band med sina lärare och
därigenom gå in i rollen som en trivselrektor. På så sätt hoppas de kunna
undvika obehagliga konflikter. Vidare konstaterar hon att de svenska rektorer
som saknar en ledningsgrupp får det svårare att lyckas. Även personligheten har
här betydelse och Schartau drar den något självklara slutsatsen att endast de
starka, positiva och aktiva rektorerna förmår delegera och har en framgångsrik
ledarstil, medan ”låt-gå-rektorerna” i stor utsträckning klagar över svårstyrda
lärare. Mot denna bakgrund – vaga motsägelsefulla mål och svag styrning i
kombination med betydande autonomi – är det kanske inte så förvånande att
Schartau kommer fram till att det är problematiskt att implementera nya
reformer i skolan.85

                                    
82 Schartau (1993), s. 51.
83 Schartau (1993), s. 211.
84 Schartau (1993), s. 205.
85 Schartau (1993), s. 205ff.
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Gerhard Arfwedson och Lars Lundman kan säkert instämma i Schartaus slutsats
att nya reformer har svårt att nå ända ut i klassrummen, men av delvis andra
orsaker. De använder i sin slutrapport från forskningsprojektet Skolans arbets-
platsproblem (SKARP) Skolpersonal och skolkoder analogin korstryck eller
sandwichposition för att beskriva rektors roll. Dessa analogier är mer i linje
med deras ramfaktorteoretiska ansats än vad Schartaus är. De är tämligen
generella i beskrivningen av detta korstryck, men om jag förstått saken rätt så
härleder de båda forskarna detta tryck främst ur dynamiken mellan skola –
närsamhälle – samhälle eller med deras egna ord som en ”konflikt mellan
statens ’generella’ och enskilda kommuners/skolors/lärares ’lokala’ behov”.86

På lokal nivå framträder korstrycket mer specifikt mellan ekonomiska ramar,
organisatoriska förutsättningar och olika undervisningsideologier.87 Därför är
det svårt att introducera och genomföra en skolreform med en motsträvig lärar-
kår, menar Arfwedson och Lundman:

Att medla mellan lärare, mellan elever och lärare, mellan lärare och
föräldrar och samtidigt ’hålla kursen’ då det gäller skolan i stort är
krävande – och ibland omöjligt.88

I lärarnas sätt att tänka och förhålla sig till sitt arbete, till sina elever och
kolleger och till skolreformer i stort finner forskarparet en rad principer; en
skolkod som sägs vara typisk för varje enskild skola.89 Denna arbetsplatsbundna
yrkeskod ramar in skolledningens handlingsutrymme. Arfwedson och Lundman
hävdar sålunda att …

Skolledningens betydelse för skolkoden är central … /…/ Samtidigt styr
också skolkoden skolledningens handlingar och handlingsmöjligheter.90

Frågan om skolledningen kan förändra skolkoden besvarar forskarna i huvudsak
jakande. Dock under förutsättning att rektor har legitimitet hos lärarkåren:

Såväl strategier som utmanar skolkoden som strategier som håller sig inom
skolkodens ramar och omärkligt styr den ’inifrån’ har utsikter att lyckas –

                                    
86 Schartau (1993), s. 254.
87 Arfwedson och Lundman (1984), s. 225.
88 Arfwedson och Lundman (1984), s. 225.
89 Skolkod definieras här som ”ett aggregat av riktningsgivande tolknings- och
handlingsprinciper, som omfattar allt som har betydelse för denna skolas arbete,
arbetsplatsförhållanden och problem”. (Arfwedson och Lundman (1984), s. 18.) Skolkoden
utformas under inflytande från (och delvis i växelspel med) systemkontext, yttre kontext och
inre kontext.
90 Arfwedson och Lundman (1984), s. 225–226.
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och avgörande är förmodligen härvidlag om lärarkåren uppfattar skol-
ledarna som ”sina män” eller som ”överhetens representanter”.91

Enligt Arfwedson och Lundman har lärargruppen en betydande makt och avgör
i princip om skolledningen skall lyckas i sina handlingar eller ej. För att
överleva korstrycket verkar det här som rektor i sin yrkesroll är utelämnad åt
lärarnas grad av förtroende.

Utifrån liknande ramfaktorteoretiska utgångspunkter beskriver Ulf P. Lundgren
skolledares arbete i sin rapport Att organisera skolan. Om grundskolans
organisation och ledning.92 Rektors uppgifter bestäms såväl uppifrån, under-
ifrån som utifrån i spänningen mellan tre olika sfärer. Den administrativa sfären
begränsas av ekonomiska ramar, regleras av juridiska lagar och förordningar
och styrs ideologiskt av läroplaner. I den pedagogiskt-professionella sfären sker
växlingen eller omvandlingen av den byråkratiska förvaltningen av skolan till
en ledning av en professionell organisation. Denna pedagogiska ledning, när
lärares identitet och ethos konfronteras med läroplanernas ideologi,
karaktäriserar Lundgren som organisationens och skolledningens grundbult.
Rektor representerar också skolan utåt mot föräldrar och samhälle. Dessa legi-
timerande uppgifter tillhör den samhälleliga sfären.93 Rektors roll bestäms på
detta sätt i korstrycket mellan å ena sidan en inre legitimitet, dvs. förtroendet
från lärarna utifrån förmåga att lösa vardagens ofta akuta problem, och å andra
sidan en yttre legitimitet från samhälle och den lokala skolmyndigheten som
härrör ur deras bedömning av skolledarens förmåga att styra skolan i enlighet
med den offentliga viljan.94 Detta korstryck kan även ses i ett vidare
samhälleligt perspektiv som ett spel mellan stabilitet och förändring:

Förändringar i produktionsförhållanden och produktionsstruktur och
förändringar i relationen mellan stat och samhälle innebär ständiga föränd-
ringar av socialisationsvillkoren i samhället, som på olika sätt påverkar
den av staten ordnade obligatoriska utbildningen. /…/ Det är rörelser som
i periferin är långsamma och som accelererar in mot centrum, mot den
enskilda skolan som befinner sig i en värld av ständig förändring.95

Som motvikt mot dessa rörelser identifierar Lundgren två stabiliserande
faktorer: Dels lärarnas profession som bygger på olika traditioner och ethos,
dels föräldrarnas föreställningar om vad som är skolmässigt. Särarten i skol-

                                    
91 Arfwedson och Lundman (1984), s. 238.
92 Lundgren (1986), s. 10. Ramfaktorteorin beskrivs här som en teori som avser förklara hur
ekonomiska ramar, juridiska regler och ideologiska föreställningar tillsammans begränsar och
påverkar utbildningsprocesser.
93 Lundgren (1986), s. 26f.
94 Lundgren (1986), s. 91.
95 Lundgren (1986), s. 134.
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ledarens arbete innebär enligt Lundgren en grundläggande konflikt – att ha en
fot i bägge lägren, att gasa och bromsa samtidigt:

I denna mångfald av stabiliserande faktorer som motverkar förändringar,
utgör skolledarna en komponent. /…/ Samtidigt innebär ledningen hela
tiden ett arbete mot förändring.96

Just balansen mellan olika intressen, där balansförskjutningar och därtill
hörande konfliktdynamik leder till förändring, utgör de unika dragen i skolans
och rektors situation. Lundgrens slutsats är att det utifrån dessa förutsättningar
inte finns någon självklar ”bra skolledning” genom att t. ex. maximera inre
respektive yttre legitimitet och tillägger att det vore ett besvikelsearbete att
försöka finna en sådan generell ledarskapsmodell. Skolledning är i stället i
högsta grad kontextberoende och en fråga om …

… hur ledningsstrategier utformas, relativt olika faktorers konkreta gestalt
och inbördes relationer i ett specifikt rektorsområde och i en specifik
skola.97

Dessa konfliktförhållanden i skolkontexten gestaltas främst i spänningen mellan
politiska krafter respektive professionella krafter och mellan en centraliserad
respektive en decentraliserad ledningsmodell för skolan. Korstabuleras dessa
båda dimensioner erhålles fyra olika idealtypiska huvudmodeller för styrning av
skolan och därmed rektorsroller.98 Kontextberoendet utesluter inte enligt
Lundgren att rektors roll också kan beskrivas ur ett socialpsykologiskt
perspektiv som …

… en specifik relation till andra människor, utövning av makt och kontroll
inom de villkor en bestämd organisation ger.99

Vad jag förstår är Lundgrens huvudsakliga poäng att utifrån en ramfaktor-
teoretisk analys visa på hur skolledare kan förstå sina arbetsvillkor – och
därmed sitt arbete. Dock tenderar ramfaktorteori att marginalisera rektors
intentioner och strategier, dvs. subjektkrafter.100

På ett liknande tema för också Gunnar Berg, men utifrån neo-rationalistiska
utgångspunkter, fram korstrycket som tankefigur och menar att rektors roll

                                    
96 Lundgren (1986), s. 134.
97 Lundgren (1986), s. 135
98 Lundgren (1990), s. 34.
99 Lundgren (1986), s. 67.
100 Sundgren (1986).
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formas i mötet mellan (statlig) legalitet och (samhällelig) legitimitet.101

Begreppet legalitet, som Max Weber (i engelsk översättning) kallade
”legitimated power”102, kan i det här sammanhanget förstås som ett mandat
givet till en viss medlem av den formella organisationen för att utföra en viss
arbetsuppgift, t. ex. i och med utnämningen till chef. Legitimitet, å andra sidan,
är det mandat som tillskrivs en person från den informella delen av
organisationen och utifrån personliga egenskaper. Om legalitetsmakt och
legitimitetsmakt sammanfaller sägs personen ha dubbla mandat och är inte
längre bara chef, utan också enligt gängse språkbruk ledare. En av Bergs
slutsatser är att det är den verkliga organisationens avvikelse från den weberskt
idealtypiska organisationen som ger värdefull kunskap om skolans faktiska
organisation och därmed skolledningens villkor.

I sin s.k. korsmodell avser Berg att tydliggöra skolledares arbete och arbets-
villkor.103 Graden av centralisering – decentralisering respektive marknads-
orientering – icke marknadsorientering bestämmer de yttre gränserna, dvs.
styrningen av skolan. De inre gränserna är i allt väsentligt en konsekvens av den
kultur som präglar skolan:

En skolas kultur utgörs av ett sammelsurium av informella styrkrafter som
skolans historia/tradition, yrkesgruppsnormer, socialpsykologiska ström-
ningar, närmiljöfaktorer etc. Skolans vardagsarbete kan förstås i
perspektivet av rådande relationer den yttre formella och den inre
informella styrningen.104

Skolledarrollen är således enligt Berg dubbelt inramad mellan både inre och
yttre gränser. Här emellan spänner rektorsrollen från att främst innefatta ”…
kontroll över administrationen, undervisningen åt lärarna”105, dvs. uppfattas
som en förste handläggare, till en roll där rektor främst uppfattas vara en verk-
samhetsansvarig gränsbevakande chef, men samtidigt en ledare som uppmuntrar
lärare till att utnyttja det s.k. frirummet. Mellan dessa yttre och inre gränser
finns nämligen ett enligt Berg ofta outnyttjat handlingsutrymme. Avviker
inriktningen av rektors yrkesutövande från skolkulturen uppstår spänningar och
konflikter. Genom att förstå skolans yttre gränser, dvs. dess styrning i ett
legalitetsperspektiv, och dessutom förstå hur dess kultur är beskaffad har rektor

                                    
101 Berg (1993), s. 30. En neo-rationalistisk syn innebär enligt Berg att ”an organization is
established by an intrest group, a mandator, to promote its intrests. The organization’s
executive organ consists of one or more executives whose job is to implement the mandator’s
objectives with the help of other employees of the organization.” Ib. s. 21.
102 Weber (1983).
103 Berg (1993), s. 110.
104 Berg (1995), s. 11.
105 Berg (1994), s. 106.
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nyckeln till skolutveckling i sin hand. På omslaget till boken Skolkultur –
nyckeln till skolutveckling illustreras denna analogi med stor tydlighet genom en
jättelik gråsvart nyckel som näst intill penetrerar ett gammalt anrikt skolhus.
Även Berg fokuserar förståelsen av de yttre villkorens betydelse, till viss del på
bekostnad av förståelse av den enskilda skolans inre logik.

Ulf Nytell diskuterar skolledares arbetsvillkor utifrån samma neo-rationalistiska
referensram som Gunnar Berg. Hans avhandling Styra eller styras? är en slut-
rapportering från forskningsprojektet Skolledares arbete och arbetsvillkor
(SLAV-projektet). Enligt Nytell har skolledare på grund av omvärlds-
sanktionen små möjligheter att bedriva ett arbete i enlighet med ålagda formella
uppgifter.106 Nytell anger två huvudorsaker till dessa svårigheter: De beror dels
på en ovilja från lärarkåren att rektor arbetar med sina formella uppgifter, dels
på att skolledare har en självförståelse som i huvudsak liknar lärares.107 Men
även det faktum att de själva låter sig fängslas av traditionen genom att bli kvar
i det ”gamla” regelstyrda systemets yrkesroll kan bli ett hinder i arbetet:

En bidragande förklaring till att skolledares yrkesutövning inriktas mot
administration och ekonomi, men inte mot sådant som har med lärares
undervisning att göra är således den tradition och förväntan från skol-
ledarna själva och från lärarna som härrör från den tidigare typen av
styrning.108

Det svar Nytell ger på den fråga han formulerar i titeln till sitt arbete innebär
att rektorer inte bara arbetar i ett korstryck utan framför allt i en besvärlig
motvind med sitt formella uppdrag: Det är mycket lite fråga om att ”styra” –
det är snarare en reaktiv rektorsroll som tonar fram som i huvudsak innebär att
”styras”.

I rapporten The Arena of School Leadership som skrevs av mig år 1994
analyseras skolledares arbetssituation utifrån ett socialpsykologiskt rollper-
spektiv.109 Rollen behandlas här utifrån tre dimensioner; den från arbetsgivaren
ålagda delen, den från personalen tillskrivna delen och den själv förvärvade
delen. Tanken bakom denna indelning var att tydliggöra korstryckssituationen
och identifiera betydelsen av olika intressen, förväntningar och konfliktmönster
så som de uppfattades av respektive skolledare. Sammanfattningsvis pekar
resultaten från denna studie på att det föreligger en betydande variation mellan
de undersökta skolledarna i alla tre rolldimensioner. I studiens sammanfattande
diskussion av rektorsrollen konstateras sålunda att det föreligger svårigheter
såsom …

                                    
106 Nytell (1994), s. 135.
107 Nytell 1(994), s. 140.
108 Nytell (1994), s. 136.
109 Svedberg (1996).
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… ambiguity, conflict and contradiction in all role dimensions and in the
prevailing work conditions. The formal mission is complex and carries a
political vagueness. The dominant professional culture among teachers is
as a rule reluctant to (top-down) instructional leadership and strong
ambivalent bonds to the professional role put a pressure on the personal
platform. In my opinion the consequence of a low degree of role
congruence and of discordant expectations, in combination with a vague
”school leader kernel” – professional knowledge base, is that the principals
run a risk of gravitating towards well-known grounds and becoming a boss
(against their own will). With the concepts of traditional role theory the
majority of school leaders in this study feel the pressures of role
ambiguity, role stress and role overload.110

Denna studie har i viss utsträckning tjänat som en pilotstudie till föreliggande
arbete och har utgjort ett försök att utifrån en mer renodlad socialpsykologisk
referensram studera konstruktionen av rektors roll.

3.6 Rektors dilemman

Att som skolledare hela tiden vara tvungen att göra val och agera i brytpunkten
mellan olika sociala verkligheter och konkurrerande värderingsmönster, ger i
sin förlängning upphov till ett antal ledarskapsdilemman: Rektor förväntas visa
lojalitet uppåt, mot de överordnade, solidaritet inåt organisationen, mot
personal, trohet utåt, mot klienterna, och på en och samma gång vara sann mot
sig själv, med andra ord uppleva äkthet (vara autentisk) och känna en inre
övertygelse. Detta låter sig lätt sägas men är i praktiken en intrikat uppgift som
knappast i sitt praktiska utförande låter sig nedtecknas i en tjänstebeskrivning.
Av den enskilde rektorn kan dilemman ofta uppfattas som personliga
utmaningar, men att de blir dilemman beror på kulturella förhållanden och
institutionella villkor – i synnerhet i tider av förändring. I en liknande anda
beskriver statsvetaren Lennart Lundquist tjänstemannens position utifrån fyra
olika men lika angelägna värden: I skolans värld skall rektor i Lundquists
terminologi lyda lagen, vara lojal mot överordnade samt visa hänsyn mot
samhällets medlemmar under beaktande av professionell/yrkesmässig
kunskap.111 Han menar att ett offentligt ethos handlar om att väga samman
dessa olika värden. Dessa tjänstemannadygder låter sig lätt beskrivas separat
men är tillsammans i vardagen knappast entydiga ledstjärnor eller kompasser

                                    
110 Svedberg (1996), s. 44.
111 Lundquist (1997), s. 48.
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som visar vägen i besvärliga beslutssituationer eller i samband med priorite-
ringar av angelägna insatser.

Vad är då ett dilemma? Wesséns etymologiska ordbok beskriver dilemma-
situationen som ett trångmål: av grek. di’lemma, av di- dubbel och lemma sats,
antagande.112 Det är således varken ett problem som skall lösas eller en
krävande uppgift som skall utföras. Ett dilemma tillhandahåller en osäker
situation med olika alternativ av till synes lika värde. Vilka förväntningar är
mest angelägna att leva upp till? Vilka prioriteringar är karriärbefrämjande,
vilka ger den bästa nattsömnen? Det innebär i korthet att välja, eller avstå från
att välja, mellan olika handlingsalternativ och dess inneboende värderingar som
åtminstone i någon bemärkelse står emot eller konkurrerar med varandra.
Dilemman uppträder när …

… competing, highly prized values cannot be satisfied … [dilemmas] are
far messier, less structured often interactable to routine solutions. They
become predicaments rather than problems when constraints and
uncertainty make it impossible for any prized value to triumph.113

Ett dilemma kan alltså inte lösas eller upplösas utan det är bestående och
avslöjar vid närmare analys konkurrerande värderingsmönster i den aktuella
organisationen och/eller dess omgivning. I detta trångmål är handlings-
konsekvenserna osäkra och det finns inget uppenbart rätt eller fel, ingen
handbok och inget regelverk som kan ledsaga utan personen är ytterst utlämnad
åt sitt eget omdöme och samvete. Under dessa institutionella betingelser skapas
förutsättningar för ett intuitivt och spontant beslutsfattande vars följder inte
alltid kan analyseras förrän efteråt med facit i hand.

Dilemmabegreppet har inte utan anledning kommit att allt mer användas av
skolledningsforskare, och kan bl. a. ses som ett försök att fördjupa innebörden
av det s.k. korstrycket.114 En central tanke är här enkelt uttryckt att rektors-
rollen definieras i spänningen mellan olika värden och intressen. I rektors
vardag ställs dessa värden mot varandra och ger förr eller senare upphov till
komplicerade ledningssituationer där konsekvenserna av olika handlings-
alternativ kan vara svåra att förutse eller överblicka. I en sådan komplex
offentlig verksamhet kan en förståelse utifrån ett dilemmatänkande vara mer
koherent än tekniskt rationella modellers mer snäva perspektiv.

Rodney Ogawa (1999) har gjort en omfattande översikt av anglosachsisk skol-
ledningsforskning och sammanställt olika organisatoriska dilemman som han
menar är karaktäristiska för skolan i Handbook of Research on Educational

                                    
112 Wessén (1982).
113 Cuban (1992), s. 6.
114 Se t. ex. Ogawa et al. (1999), Møller (1996), Cregård (1996) och Mårdén, (1996).
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Administration. Här exemplifierar han hur dessa dilemman tonat fram i
skolledningsforskning under det senaste halvseklet och vilka teoretiska
perspektiv som anlagts i dessa studier. I denna översikt har Ogawa valt att dela
in dessa olika dilemman i två huvudtyper – interna dilemman (mål, struktur,
professionalism och hierarki) respektive externa dilemman (ståndaktighet,
gränser och förmåga att svara mot omvärldsförväntningar).115 Denna indelning
är tilltalande i sin enkelhet, men som det skall visa sig inte helt oproblematisk.

Ett första och klassiskt dilemma står enligt Ogawa mellan organisationens mål
och individens behov – vem är organisationen egentligen till för? Här ger
Ogawa många exempel: För att bemästra detta dilemma föreslår t. ex. Taylor i
sitt scientific management-tänkande olika elaborerade kontrollstrukturer efter
rationella principer. Barnard (1938) menar att organisationen måste vara såväl
”effective” som ”efficient”. Bolman och Deal (1997) framhåller möjligheterna
med human resource-perspektivets teoribildning (HRM) för att hantera denna
inneboende motsättning: Institutionella rollförväntningar är i potentiell konflikt
med individuella behovsdispositioner, men blir i HRM-perspektivet en
dynamisk komponent som kan bringas i samklang.

Nästa interna dilemmatyp berör växelverkan mellan formella och informella
strukturer i organisationer. Det är svårt att tänka sig den ena nivån utan den
andra, men dem emellan finns alltid en spänning – på gott och ont. En klassisk
strategi att hantera denna spänning anvisas av Weber i tanken om den rationelle
tjänstemannen som handlar höjd över alla personliga hänsyn. Dock visar den
samlade forskningen enligt Ogawa, från Hawthorne-studien och framåt, att
försök att stärka den formella strukturen vanligen möts av en mobilisering av
motkrafter i den informella – ofta med överraskande bieffekter i sitt släptåg och
till förtret för den rationelle beslutsfattaren. Särskilt tydlig är enligt Ogawa
denna spänning i studier kring implementering av skolutvecklingsprogram.
Statliga försök att påverka lärares undervisning når därför sällan klassrummet –
”rarely make broad or close contact with instruction”116.

Den tredje interna dilemmatypen har att göra med professionalism. Med
begreppet ”tilltrasslade hierarkier” (tangled hierarchies) avser Shedd och
Bacharach (1991) tydliggöra situationer där byråkratiska styrningsstrategier
flätas samman med professionella strategier, men som i sin förlängning
resulterar i en kontraproduktiv dissonans mellan olika intressen – en organisa-
torisk härva. Byråkratisk respektive yrkesmässig kontroll hamnar här i ett
konkurrensförhållande. Då uppstår korstryckssituationer och kompromisser
mellan olika rationaliteters bärande värden, men inga egentliga lösningar.

                                    
115 På originalspråket benämns dessa som goals, task structures, hierarchy, professionalism,
persistence, boundaries och compliance. Ogawa et al. (1999).
116 Cohen & Spillane (1992), s. 11.
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Den fjärde dilemmatypen handlar om beslutsfattande i organisationer. Här
kolliderar rationalistiska teorier med HRM-teorier. Denna dilemmatyp kan kort
uttryckas i frågan: top-down eller bottom-up? Den rationalistiska utgångs-
punkten innebär att det är huvudmannen som har ansvar och därmed bör fatta
de betydelsefulla besluten, medan HRM-teorier betonar vikten av delaktighet,
process och ägarskap vid beslutsfattande. Utbildningspolitiska signalbegrepp är
i detta sammanhang t. ex. decentralisering, bemyndigande (empowerment),
deltagande målstyrning, delegering och lokalt självbestämmande (school-based
management).

De externa dilemmatyperna handlar alla om en fundamental spänning mellan å
ena sidan stabilitet och integritet och å andra sidan förändring och anpassning
till det omgivande samhället. Det första dilemmat här – ståndaktighet – leder i
sin tur till två andra varaktiga dilemman, nämligen frågan om organisatoriska
gränsers natur och frågan om konkurrerande sätt att tillmötesgå omvärldsför-
väntningar. En återkommande iakttagelse är att skolan av olika skäl är en vad
det kan verka motspänstig organisation. Skolans sociala grammatik är grundligt
och under lång tid institutionaliserad med stabila roller, rutiner och procedurer.
Skolan har förvisso förändrats, men förändringarna har som regel inte haft ett
uppenbart genomslag i undervisningssituationen – eller som Sarason lakoniskt
uttrycker det: ”… the more things change, the more they remain the same.”117

Men visst finns undantag. Vad som är innanför respektive utanför skolan som
organisation är heller inte uppenbart vid ett närmare påseende. Många skolord
bär sålunda på en implicit föreställning om gränser: skolplikt; upprop; låg-,
mellan-, högstadium och gymnasium; arbetsplatsförlagd tid; öppet hus; lov;
examen etc. Dessa ord förmedlar en bild av en tröskel som skall passeras, en
skillnad mellan vad som är inuti respektive utanför. Skolan består visserligen av
sociala kollektiv och olika typer av nätverk som avgränsar den från omvärlden,
men var dessa gränser upphör respektive tar vid är inte uppenbart. Närsamhället
lever högst påtagligt och förmedlar sig i skolan genom elever och lärare. Som
ett uttryck för detta gränsdilemma utvecklar organisationer två huvudstrategier
för att hantera sina omvärldsrelationer: bridging respektive buffering118.
Bridging tillämpas när skolan är beroende av något, t. ex. ekonomiska resurser,
önskvärd kunskap eller status. Buffering är en distanserande strategi aktuell för
att hantera det icke önskvärda, osäkerhet eller potentiella hot. Ibland tillämpas
strategierna samtidigt, som t. ex. när man inbjuder och uppmuntrar föräldrar att
bli mer delaktiga i att utforma sina barns lärandemiljö eller delta i föräldra-
styrelser, men samtidigt dras i professionalismens namn snäva gränser för vad
föräldrarna faktiskt får medverka i eller ha inflytande över. Även frågor om

                                    
117 Sarason (1996), s. 282.
118 Thompson (1967). Jag har inte funnit någon lämplig svensk översättning för dessa båda
begrepp.
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sponsring och reklam berör denna dilemmatyp. Skolan beskrivs därför ofta som
en sluten organisation som av olika skäl har svårt att öppna sig för samhället.

Den sista externa dilemmatypen återspeglar skolors svårighet att svara mot
omvärldsförväntningar. Förmår den obligatoriska skolan ge den utbildning
föräldrarna och eleverna önskar? Dessa förväntningar är motsägelsefulla och
visar sig t. ex. i diskussionen om friskolors vara eller inte vara, dvs. huruvida
marknadskrafterna skall tillåtas verka inom denna sektor av samhället eller ej. I
dessa överväganden ställs frihetsvärden, dvs. föräldrars rätt att fritt välja
utbildning, mot jämlikhetsvärden, dvs. vikten av att alla får en likvärdig start i
livet.119

Man kan invända att de av Rodney Ogawa rubricerade dilemmatyperna inte är
helt tydliga och avgränsbara utan att de griper in i varandra – vad som är
externt och vad som är internt kan vid ett närmare påseende vara problematiskt
varför denna indelning kan vilseleda. Sammanställningen har dock sitt intresse i
och med att de tillhandahåller en sammanhållen överblick av värdekonflikterna
i ett halvsekels diskussion och forskning kring skolans sammansatta natur – ”…
things are not always as they seem”120.

Även Stephen Ball diskuterar rektors arbete utifrån dilemmasituationer i sitt vid
det här laget klassiska arbete The Micro-Politics of the School.121 Han utgår
främst från lärarintervjuer när han identifierar två grundläggande dilemmatyper
– ”participation versus control” och ”the physical versus the personal”. Den
första kategorin behandlar motsägelsefulla förväntningar på rektorsrollen
mellan å ena sidan öppenhet och delaktighet och å andra sidan tydlighet och
beslutskraft. Denna balans var problematisk för rektorerna i Balls studie och de
kritiserades för att vara antingen för svaga och eftergivna eller alltför styrande
och auktoritära. Den andra dilemmakategorin är knuten till om rektor i sin roll
lägger sitt engagemang inom skolan och sätter en heder i att finnas till hands
eller om han väljer att definiera sin roll i relation till myndigheter och en
publik i omvärlden. Ett starkt yttre engagemang (invisible head/office head)
kan antingen uppfattas av lärare som att rektor abdikerar från sina uppgifter
eller som att rektor axlar en strategisk betydelsefull uppgift som skolan tjänar
på i ett längre perspektiv. Ett starkt inre engagemang (visible head/corridor
head) kan uppfattas antingen som stöd och positivt intresse eller som ett
otillbörligt intrång i lärares angelägenheter. Dessa inneboende dilemman
medför enligt Ball att …

                                    
119 Se t. ex. Hadenius (1990).
120 Ogawa et al. (1999), s. 45.
121 Ball (1987).
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Heads and their followers are trapped in this sealed political dialectic of
colleagueship and hierarchy, professional and employee.122

Dessa motsägelser binder alltså samman, eller enligt Ball fångar, rektor och
lärare i ett intrikat nät av arbetsrelationer präglade av och laddade med ambi-
valens.

I Norge har Jorunn Møller (som enligt egen utsago inspirerats av Bergs
begreppsapparat, men även av Giddens samhällsteori) använt dilemmabegreppet
för analys av skolledningsarbete.123 Møller skiljer mellan två olika grupper av
dilemman – styrdilemman och lojalitetsdilemman. – som i praktiken uppges
vara delvis överlappande. Dessa innehåller en etisk dimension som främst sägs
komma till uttryck vid lojalitetsdilemman. Dessa båda grupper av dilemman
utgör grunden för en tematisk organisation av hennes primärdata från
loggböcker, observationer och samtal som i nästa steg blir grunden för vidare
analys i enlighet med en grounded theory-ansats. Dessa styrdilemman står
mellan legalitet och legitimitet och beskrivs närmare som genomtänkt praxis
kontra tillgänglighet och akut problemlösning; hierarkisk kontroll kontra själv-
bestämmande; krav kontra stöd och slutligen förändring kontra stabilitet. De
lojalitetsdilemman som nämns innebär vissa situationer där rektor måste välja
om hon eller han först och främst skall vara lojal mot elever och föreståndare,
lärare, överordnade, läroplanen eller sin egen pedagogiska grundsyn.124 Hennes
slutsats innebär något förenklat att skolledarrollen konstitueras i spänningen
mellan ett legitimt fundament bestående av skolans pedagogiska verksamhet
(professionell del) och ett legalt fundament bestående av statliga och
kommunala styrstrategier samt lokal förvaltningsverksamhet (byråkratisk del).
På den lokala arenan pågår ofta en kamp mellan värderingar och intressen som
återfinns i samhället och i skolans institutionella traditioner. Møller har således
utifrån ett ramfaktorteoretiskt inspirerat synsätt i kombination med en
”relationsmässig förklaringsform”125 ingående beskrivit hur olika styrfaktorer
manifesteras i rektors vardagsuppgifter.

Med Habermas teori om kommunikativ rationalitet som analytisk utgångspunkt
har Björn Mårdén i sin avhandling Rektorers tänkande undersökt hur rektorer
tänker kring frågor som skolutveckling, decentralisering och ledarskap.126 I
stället för att använda dilemmabegreppet använder Mårdén begreppet
ambivalens när han blickar in i rektorers tankeliv. Han finner i enlighet med sitt
Habermasperspektiv att denna ambivalens inte skall betraktas endast som ett

                                    
122 Ball (1987), s. 164.
123 Møller (1996).
124 Møller (1996), s. 35ff.
125 Møller (1996), s. 20.
126 Mårdén (1996)
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”… postmodernismens skyltfönster utan som en kamp mellan olika
systemvärlds- resp. livsvärldspositioner”.127 I skolan kommer därför rektorer
att pendla mellan olika sins emellan konfliktfyllda positioner som uttrycker en
djupgående ambivalens inför rektorsrollen. Dessa positioner utgörs enligt
Mårdén av skolutvecklingens förändringsaspekt kontra reproduktionsaspekt,
decentraliseringens demokratiaspekt kontra effektivitetsaspekt samt
skolledarskapets professionella aspekt kontra administrativa aspekt. Dessa
relateras till varandra i praxis genom att de …

… endera förenas eller ställs /…/ mot varandra beroende på praktiska
omständigheter, som till exempel rektors personlighet128.

Hur personligheten spelar in i denna situation behandlas inte närmare. Mårdén
avslutar sin avhandling med att rekommendera rektorer att reflektera mer över
sitt yrke för att balansera olika däri ingående livsvärlds- respektive system-
världsanspråk och på så sätt tillägna sig en djupare förståelse.

Följande tabell är en översikt av de olika dilemman som redovisats ovan.
Eftersom de olika arbetena gjorts med olika teoretiska utgångspunkter är
kolumnerna inte fullt jämförbara utan skall tolkas med viss försiktighet.129

Denna begränsning är dock samtidigt något av en poäng i och med att den
illustrerar dilemmabegreppets vida användning.

Tabell 1. Dilemmakategoriseringar
Ogawa
Interna – externa
dilemman

Goals
(vem är org. till
för?)

Task structures
(formell – informell)

Hierarchy
(Top down – bottom
up)

Professionalism eller
byråkrati. (”Tangled
hierarchies”)

Externa dilemman
(Persistence,
boundaries,
compliance)

Ball
Mikropolitik

Participation –
control

The physical – the personal

Møller
Legitimitet – legalitet

Lojalitetsdilemman Hierarkisk kontroll –
självbestämmande
Krav – stöd

(Genomtänkt praxis
– tillgänglighet och
akut problemlösning)

Förändring – stabili-
tet

Mårdén
Systemvärld – livs-
värld

Demokrati – effekti-
vitet

Profession – admi-
nistration

Förändring – repro-
duktion

                                    
127 Mårdén (1996), s. 162.
128 Mårdén (1996), s. 162.
129 Sammanställningens begränsningar innebär att kategorier i en och samma kolumn uppvisar
både likheter och skillnader, men att det är mer som förenar dem än som skiljer dem åt. I det
här sammanhanget har jag behandlat Mårdéns ”konfliktfyllda positioner” som dilemman. Balls
kategori the physical–the personal finner jag något svårplacerad varför den sträcker sig över två
kolumner. Møller själv menar att krav stöd är ett specialfall av hierarkisk
kontroll–självbestämmande. Vidare är hennes kategori genomtänkt praxis–tillgänglighet  och
akut problemlösning inte helt självklar i sin nuvarande placering varför den står inom parentes.
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Utbildningsfrågor har omfattande och komplexa förgreningar och dilemma-
tänkandet kan ge ett förtydligande av korstryckssituationen, men även erbjuda
ett motgift mot reduktionistiska patentlösningar. När lika värden står emot
varandra är det knappast en lösning att blunda för det ena. Begrepp som t. ex.
den målstyrde läraren och den professionella rektorn bär på en spänning mellan
politiskt utövande och professionens anspråk och intressen. Förespeglingar om
att alla skall få mer makt, dvs. öka elevinflytandet, ge föräldrar mer att säga till
om i föräldrastyrelser, uppmuntra lärare att än mer göra bruk av sitt yrkeskun-
nande och samtidigt uppmana rektorer att bli tydligare och mer målmedvetna i
sitt ledarskap är måhända lovvärt men bär på ett antal dilemman. Det är
förvisso viktigt att lyfta fram dilemman i rektors roll, men dessa kan inte
förstås isolerat utan behöver också relateras till varandra i ett större samman-
hang.

3.7 Rektor – ledare eller mikropolitiker?

Med det nya styrsystemet som bakgrund har Hans-Åke Scherp undersökt
rektorers ledarskap och deras medvetna påverkan av undervisningsmönster i
gymnasieskolan.130 Scherp driver tesen att lärare måste få vara delaktiga för att
en reell och bestående förändring skall kunna ske. I linje med denna tes
formulerar han syftet med avhandlingen som att öka kunskaperna om betingel-
serna för att bedriva framgångsrikt utvecklingsarbete med hjälp av en delaktig-
hetsstrategi. I en omfattande enkätstudie söker han svar på frågorna vad det är
som gör att lärare förändrar sitt grundläggande undervisningsmönster i riktning
mot mer elevaktiva arbetssätt respektive vad organisationen och skolledarskapet
har för betydelse i denna förändringsprocess?

För att studera dessa frågor säger sig författaren ha valt en i huvudsak interak-
tionistisk referensram utifrån Mead och Lewin med inslag av Bronfenbrenners
utvecklingsekologiska tänkande. Undervisningsmönster beskrivs som ett exem-
pel på en social struktur och blir i detta synsätt ett uttryck för balansförhållan-
dena mellan de rådande pedagogiska krafterna på en skola. Denna ömsesidighet
gäller även rektors- respektive lärarrollen som både definierar och definieras av
varandra. Avgränsningen i Scherps arbete innebär att rektors påverkan av
lärares undervisningsmönster studeras som förgrund.

Resultaten visar enligt Scherp att förändringarna mot elevaktiva arbetssätt är
mindre i de skolor där rektor förlitar sig på den spontana utvecklingskraften i
lärargruppen. Dessa rektorers ledarskap benämns som serviceinriktat. Det ledar-

                                    
130 Scherp (1998): Utmanande eller utmanat ledarskap. Rektor, organisationen och
förändrat undervisningsmönster i gymnasieskolan.



– 54 –

skap som har största samvariationen med ett förändrat undervisningsmönster är
(inte så förvånande) i stället ett utmanade ledarskap som kännetecknas av
tydlighet, handlingskraft, kravställande och utmaning. Det övervägande flertalet
av rektorerna i studien…

… bygger upp organisationer som i första hand är internt kongruenta,
vilket innebär att de understödjer det rådande undervisningsmönstret på
skolan. Den externa kongruensen förfaller vara mindre viktig. /…/ … dvs.
överensstämmelsen mellan den enskilda skolans intentioner och
statens …131

Scherp förklarar denna organisatoriska dissonans med att rektorer förefaller
brista i kunskap om och insikt i sambanden mellan arbetsorganisation och
undervisningsmönster. Det skulle då innebära att organisationen och dess roller
främst syftar till att underlätta för administrationen, snarare än att vara ett
medvetet uttryck för en pedagogisk linje. Många rektorer ger på detta sätt
dubbla budskap genom en (utmanande) hög pedagogisk profil på det retoriska
planet, samtidigt som de vidmakthåller en traditionell organisation som gynnar
förmedlingspedagogiska undervisningsmönster. Dessa till synes utmanande
rektorer får således en dubbelroll som konservator och förändrare på en och
samma gång, som ett slags nödlösning på spänningen mellan extern och intern
kongruens.

Även Haukur Viggósson har studerat rektors ledarskap.132 Han utgår från att
skolan är en löst kopplad organisation bestående av olika ”zoner” när han
studerar…

… sambandet mellan den administrativa organisationen av skolan och
rektors ledning av den pedagogiska verksamheten …133

Författarens slutsats blir att närhet – fysisk och psykosocial – är en bra indika-
tor på om rektor lyckas med sitt ledarskap. I motsats till Scherp finner han att
rektors ledarstil endast har ett svagt samband med klimatet i lärargruppen.
Begreppet närhet problematiseras i ringa omfattning, varför studiens allmänt
hållna resultat blir något common-sense betonade.

Föreställningen om rektor som en betydelsefull ledare med vissa egenskaper
diskuteras även i den s.k. effective school movement, i vårt land främst före-
trädd av Lennart Grosin. Inom denna inriktning av skolforskning är ambitionen
att, efter att ha reducerat inflytandet av kontextuella faktorer, identifiera
orsaksmönster till varför vissa skolor är mer framgångsrika än andra. Rektors
ledarskap är enligt Grosin avgörande för att skapa ett sådant pedagogiskt och

                                    
131 Scherp (1998), s. 161.
132 Viggósson (1998).
133 Viggósson (1998), s. 75.
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socialt klimat (PESOK) som karaktäriserar framgångsrika skolor.134 Här nämns
ett kraftfullt men demokratiskt ledarskap inriktat mot skolans kunskapsmål,
höga förväntningar på elever, klara och tydliga normer beträffande rättigheter
och skyldigheter etc. Här finns en optimistisk ambition att denna kunskap om
ett effektivt ledarskap skulle kunna få omedelbara handlingskonsekvenser och
erbjuda riktlinjer för rektor.

Att på detta sätt definiera den goda rektorsrollen är dock något tveksamt.
Resultaten inom skoleffektivitetsforskningen har kritiserats för att definiera
effektivitet i termer av begränsade och icke adekvata resultat, att bortse från
överensstämmelse med läroplansmål, att sakna stöd i longitudinella studier och
för att bygga på ogrundade antaganden om homogenitet vad gäller skolors
resultat.135

Som en kontrast till ovan diskuterade arbeten där rektors roll och kompetenser
beskrivs i mer generella termer behandlas nedan två studier där i stället betydel-
sen av den lokala kontexten och mikropolitiska strategier betonas.

Skolledning kan betraktas som inte bara ett innehavande av makt, utan även ett
utövande av makt i konkurrens mellan olika intressen. Den engelske
skolforskaren Stephen Ball beskriver skolor som problematiska arenor för
intressekonflikter. Skolor är …

… arenas of struggle; to be driven with actual or potential conflict
between members; to be poorly coordinated; to be ideologically
diverse.136

Ball menar att uppsättningen av faktorer i den lokala skolkontexten som
begränsar, präglar eller på annat sätt påverkar rektors roll uppmärksammas föga
inom skolledningsforskning. Därför misslyckas normativa och/eller abstrakta
modeller att adressera ”… the street realities of headship”137. Ett grundläggande
antagande i Balls analys är i stället att…

… the head is the major focus of micro-political activity in the school but
that the possibilities of headship are realised within the specific constraints
of a particular setting, history and context.138

Den traditionella synen på styrning och ledning som något instrumentellt är i
detta perspektiv knappast meningsfull. I en liknande anda har även Carsten

                                    
134 Grosin (1993) och (1999). Se även Mac Namara (1999).
135 Coe & Taylor Fitz-Gibbon (1998).
136 Ball (1987), s. 19.
137 Ball (1987), s. 80.
138 Ball (1987), s. 81.
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Ljunggren studerat skolledning som en fråga om hur maktrelationer upprätt-
hålles och förändras: Hans mikropolitiska utgångspunkter innebär att …

… skolledning betraktas som en institutionellt bestämd och organisatoriskt
inordnad funktion, där skolledning utformas som ett resultat av olika
intressen i och kring skolan. /…/ … en demokratisk möjlighet inom ramen
för latenta konflikter.139

Man kan se hans rapport som en diskussion kring kontextualisering av makt –
hur de mikropolitiska betingelserna får olika skepnad i olika skolor, vilket i sin
tur ger olika förutsättningar för rektor. Denna betoning av lokala villkor och
förutsättningar är således något i motsatsställning till forskningen om effektiva
skolor, där man i stället försöker finna generaliserbara egenskaper hos skolor
(och rektors ledarskap) som är framgångsrika.

3.8 Skolledning i ett könsperspektiv

Kvinnors skolledarskap har knappast uppmärksammats i vårt land, varken som
historisk företeelse eller som praktik. Ett av få undantag är Annika Ullman som
genom sin avhandling Rektorn placerar och synliggör kvinnan i skolledningens
historia.140 Ullman diskuterar där bl. a. kön som symbolisk kapitalform. Hon
konstaterar dels att många kvinnor verkade utanför det allmänna skolväsendet
som föreståndarinnor, dels att manligheten under århundraden impregnerat
rektorstiteln och att talet om eventuella könsspecifika rektorsegenskaper har
förändrats i relation till för tillfället rådande ledarskaps- och auktoritetsideal.

Britta Wingård avser belysa hur det är att vara rektor i den svenska grund-
skolan.141 Hon relaterar kvinnornas sätt att förhålla sig till sitt arbete och sin
roll med deras livshistoria och finner (något förvånande) att det är tämligen
egalt om det är kvinnor eller män som är rektorer. Sten-Sture Olofsson har
studerat kvinnliga rektorers ledarstilar i en enkätstudie.142 Utifrån preferens av
rationalitet, ledningsnivåer och kompetens har han beskrivit karaktäristiska drag
i den studerade populationen. Dessa båda senare arbeten är förvisso att betrakta
som pionjärarbeten i vårt land, men frånvaron av ett distinkt genusperspektiv
gör att frågan om könets betydelse lämnas tämligen öppen och obesvarad.

Även om skolledarskapets genusdimension ännu inte i någon större omfattning
intresserat svenska forskare, så konstaterar Monica Söderberg-Forslund i en

                                    
139 Ljunggren (1991), s. 64.
140 Ullman (1997).
141 Wingård (1998).
142 Olofsson (1998).
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översikt att området är väl beforskat internationellt sett – Women and
Educational Administration är här ett etablerat kunskapsområde. Söderberg-
Forslund har studerat hur kvinnors skolledarskap utvecklats och förändrats och
hur forskning producerats i förhållande till fyra diskursiva vändpunkter i de
kvinnliga skolledarnas historia.143 Hon menar att forskningen nu nått dithän att
fokus behöver vidgas och gå bortom frågan om eventuella skillnader mellan
kvinnligt och manligt skolledarskap. Ledarskap i skolan behöver dels förstås
utifrån de grundläggande förutsättningar och maktstrukturer som formar
utövningen. Dels krävs mer omfattande genusanalyser för att belysa skolan som
organisationskultur och praktik och hur dominerande könsstrukturer inverkar på
kvinnors och mäns möjligheter att gemensamt utöva makt och inflytande över
skolans verksamhet.

Liknande synpunkter presenterar Carolyn Reihl och Valerie E. Lee i artikeln
Gender, organizations, and leadership där de diskuterar kön som en organisa-
tionsfråga och även efterlyser studier av köns- och maktrelationer mellan
skolans aktörer på olika nivåer:

… much more research in these areas is needed, including how gender
issues emerge in educational settings and how school leaders work to
resolve them.144

Man påpekar avslutningsvis i denna artikel att rektorer borde vara föregångare
när det gäller att skapa arbetsmiljöer som är ”gender inclusive, not simply
gender-neutral”.

Med tanke på de historiska striderna kring rektorstiteln, det faktum att majori-
teten av landets rektorer från mitten på 1990-talet är kvinnor, att lärare sedan
årtionden är en befattning med kvinnlig dominans, yrkets numera sviktande
status samt problemet med de utagerande pojkarna och de tysta(de) flickorna är
frågor om könsförståelse implicit närvarande i all diskussion om skolan. Kanske
denna marginalisering (och inte sällan stereotypisering) av könsfrågan är
betecknande, men framförallt besvärande, eftersom vi i stora stycken fortfa-
rande saknar tradition och begrepp för att synliggöra det som är så uppenbart.

3.9 Rektor i ett framtidsperspektiv

Att studera något som ännu inte är – framtiden – är naturligtvis kittlande för
tanke och fantasi, men inte helt okomplicerat i handling. Kah Slenning har i ett
sociologiskt perspektiv studerat utbildningssystemen i fyra länder och deras

                                    
143 Söderberg-Forslund (1999).
144 Reihl & Lee (1996), s. 911.
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beredskap att svara mot föränderliga framtida behov och förväntningar.145 Han
gör detta genom att fokusera rektors roll, arbete och kompetens och finner att
skolan i hög grad är nuorienterad, dvs. officiella policydokument beaktar i
begränsad omfattning tänkbara framtidsscenarier. Han ser den framtida rektorn
som en …

”… agent of communication /…/. In the light of accountability, and of
community involvement in education, it is obviously not only a question
of the leaders ’having talks with’ representatives of the local community
from a pre-defined position of the school. In the new communication lies
that the definition of the common task is placed within the
communication, and is partly the reason for the communication.”146

Studien och dess resultat är något svårtolkad då dess s.k. framtidsperspektiv är
otydligt och dess arbetande begrepp är föga problematiserade. Icke desto
mindre utgör den ett nytt inslag i detta forskningsfält.

3.10 Sammanfattning

Detta är några belysande exempel på hur rektors roll framträder inom senare års
forskning inom området utbildningsledning. I ljuset av dessa resultat och den
metafor jag tagit som utgångspunkt för detta kapitels rubrik: Skolledarens arena
– ”a place of great activity, esp. of competition or fighting”147 – framgår det att
rektor verkar i skärningspunkten mellan olika rivaliserande intressen. Denna
långt ifrån självklara situation har beskrivits och analyserats på olika sätt. Inom
svensk skolledningsforskning har ramfaktorteoretiskt influerade studier haft en
framträdande och dominerande roll.148 Ur relationen mellan stat och samhälle i
Lundgrens tolkning eller i Bergs neo-rationalistiska perspektiv har villkoren för
skolans verksamhet och dess ledning ramats in. När dessa makro-orienterade
resonemang närmar sig beskrivningar av skolans konkreta vardag sker det t. ex.
genom sammansatta och tämligen abstrakta begrepp. Denna kunskap om
skolans strukturella villkor är naturligtvis värdefull, men generella modeller av
denna art tenderar att inte bara bortse ifrån, utan också osynliggöra vardagens
rika variationer och enskildheter. Skolledning kan rimligen inte bara var kon-
textuellt betingad eller en fråga om yttre ramar – skolans aktörer är inte mario-
nettdockor. Det är också en fråga om subjektkrafter såsom intentioner, bedöm-

                                    
145 Slenning (1999)
146 Slenning (1999), s. 172.
147 Longman Dictionary of Contemporary English (1990).
148 Arfwedson & Lundman (1984), Stålhammar (1984), Lundgren (1986), Nestor (1991),
Berg (1993), Nytell (1994), Wingård (1998).



– 59 –

ningar och sociala relationers dynamik. Härvidlag utgör dilemmastudierna en
överbryggande möjlighet.149 Ytterligare ett antal andra vitt skilda ansatser och
metoder har prövats – Schartau har använt modeller från management- och
implementeringsteori, Mårdén en Habermasinspirerad kommunikativ teori,
Scherp interaktionistisk teori, Grosin och Mac Namara ett tänkande utvecklat
inom ”effective school movement” etc. Dessa studier har givit kunskap om
rektors vardagliga möjligheter och svårigheter. Däremot är förståelsen av
relationen mellan skolans villkor och aktörernas handlingar långt ifrån uttömd.
Till detta kan läggas att anmärkningsvärt nog har socialpsykologiska studier av
skolans ledning förekommit i mycket ringa omfattning.

Vi vet således ganska mycket – och samtidigt lite – om vad det innebär att vara
rektor. Det så kallade mellanchefsdilemmat som drastiskt beskrivs i detta
kapitels inledande citat, dvs. att leda ett antal människor i ett arbete i enlighet
med andras intentioner och samtidigt vara arbetstagare och chef, är tämligen väl
dokumenterat. Man har då företrädesvis diskuterat de yttre villkoren för skol-
ledares arbete och funnit att rektor verkar i ett s.k. korstryck som i sin tur ger
upphov till ett antal olika problem eller dilemman. En återkommande slutsats i
denna skolledarforskning och andra typer av rapporter är att denna pressade
situation vanligen till leder till en (ohälsosamt) hög arbetsbelastning liksom
svårigheter att vara en pedagogisk ledare värd namnet.150 Mellan dessa båda
frekvent lanserade slutsatser verkar det finnas ett mindre väl beforskat område.
Forskningsresultaten kan något förenklat sammanfattas sålunda:151

• Rektor har mångdimensionella arbetsuppgifter (eller uppdrag som det
numera ofta uttrycks).

• Motsägelsefulla förväntningar från olika intressenter skapar ett korstryck
kring rektorsrollen – en sandwichposition.

• Förståelsen av detta korstryck kan fördjupas genom ett dilemmatänkande.

• Detta korstryck gör att rektorer ofta blir mer administratörer än de själva
säger sig önska.

• Rektorer har vanligen en mycket hög arbetsbelastning.

                                    
149 Ball (1987), Møller (1996), Ogawa et al. (1999).
150 Titeln på Lars Joelsons arbetsmiljöutredning som genomfördes 1997 på uppdrag av
Skolledarna – Skolledaren – en utbränd eldsjäl? – är belysande för denna problematik
(Joelsson 1997). En snarlik bild framträder i Skolverkets granskning av ”… hur rektorn
genomför sitt uppdrag att styra skolan mot uppsatta mål”. (Nationella kvalitetsgranskningar
av skolan 1998 (1999). Statens skolverk. Skolverkets rapport; 160, s. 12.)
151 Se även Svedberg (1996).
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• Oavsett teoretisk hemvist framhålls samstämmigt önskvärdheten av att rektor
utövar ett pedagogiskt ledarskap. (Uppfattningarna går dock isär när det
gäller att ringa in vad ett sådant ledarskap kan innebära.)

Jag avslutar denna sammanfattning med att tydliggöra i vilka avseenden detta
arbete skiljer sig från och kan bidraga till kunskapsområdet och dess utveckling.

För det första har denna svenska forskning om rektorsrollen till stor del gjorts i
ett mer centraliserat system där rektor lite tillspetsat främst förväntades vara en
lojal administratör.152 Decentraliseringen av skolväsendet avser som bekant
bl. a. att medföra en ökad autonomi för skolledare och den officiella retoriken,
som tenderar bli särskilt påtaglig i tider av förändring, låter oss förstå att rektor
bör använda sig av denna autonomi och agera på den lokala arenan.153

Traditionstyngda yrkesroller håller således på att omdefinieras. Lärare, och
skolledare, måste nu själva i sitt arbete också ta ställning till grundläggande
läroplansteoretiska och didaktiska frågor, som urval och organisation av
kunskap och undervisningens gestaltning. Men även andra frågor i avreg-
leringens kölvatten såsom ekonomi, utvärdering och kvalitetsredovisning,
konkurrens om elever och kompetent personal etc. har hamnat på rektors
agenda. Det ställer nya krav på skolans aktörer. Margareth Drakenberg
uttrycker intresset att närmare studera denna nya situation för ledare på följande
vis:

Med 1990-talets krav på effektivitet och produktivitet, och med decentrali-
sering som genomgående trend inom såväl företag som förvaltning, har
mellanchefens roll förändrats från att vara den högsta ledningens redskap
till att vara motorn i verksamheten. Det finns därför all anledning att
närmare studera denna roll och dess förändring och utveckling.154

För det andra har inte de s. k. ramarna försvunnit i det nya mindre reglerade
systemet, men kanske blivit så vida eller diffusa att det uppstår ett behov av att
skapa egna ramar. Den nya frågan i sammanhanget är därför enligt Christina
Gustafsson: ”Vem avgör vad som är en ram för vem?”155 I denna tolknings-
och förhandlingsprocess är rektor en central person, vars egna intentioner,
bedömningar och handlingar måste tillmätas betydelse. Enligt min mening är
det fortfarande mindre väl dokumenterat hur och på vilka grunder rektorer gör
sin tillvaro hanterbar och meningsfull, dvs. hur rektor mer nyanserat orienterar

                                    
152 Undantag är här Cregård (1996), Mårdén (1998), Olofsson (1998), Viggóson (1998),
Scherp (1998), Mac Namara (1999), Slenning (1999).
153 Regeringens proposition 1988/89:4 om skolans utveckling och styrning.
154 Drakenberg (1997), s. 8.
155 Gustafsson (1999), s. 43. Genom denna förståelse konstrueras ramarna till stor del av
aktörerna. Det blir då mindre meningsfullt att använda begrepp som frirum mellan mer eller
mindre statiska ramar.
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sig i skärningen mellan rivaliserande intressen för att finna sin roll. Det handlar
då om att gå bortom gängse dikotomier som legalitet-legitimitet, administratör-
pedagogisk ledare, serviceinriktat ledarskap-utmanande ledarskap etc.

Jag betraktar således skolledning som en socialt konstruerad process, som inte
bara konstrueras av politiker och administratörer utan även i hög grad av
elever, lärare och skolledare. Givet denna utgångspunkt avser jag att med andra
teoretiska utgångspunkter än vad som hittills varit brukligt i vårt land vad gäller
skolledningsforskning (dvs. socialpsykologiska studier) bidra till förståelsen av
rektors roll och hur den konstrueras i brytningen mellan olika meningsbärande
processer.
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4 Ledarskap som relation – en
socialpsykologiskt inspirerad referensram

För att förstå rektor och hennes eller hans arbete behövs någon form utgångs-
punkt eller referensram. Ett i huvudsak makro-orienterat perspektiv som
utgångspunkt placerar rektor som person i bakgrunden och fokuserar arbetets
villkor och inramning. Denna väg låter oss förstå det generella i arbets-
situationen och arbetsmiljön. Men på samma gång som varje skola är lik alla
andra skolor är den också olik dem. Ett i huvudsak mikro-orienterat perspektiv
som utgångspunkt placerar i stället rektor i förgrunden:

Skolledaren är en person vars reaktioner bygger på grundläggande psyko-
logiska processer. Förstår vi dessa processer, förstår vi också hans
handlande. Och vad mera är, vi förstår vad ledning är.156

Denna väg låter oss förstå det unika i arbetssituationen. Detta är inte förklar-
ingar, utan utgångspunkter. I jämförelsen mellan dessa båda perspektiv finner
Lundgren (1986) att mikro-orienterade studier, som bygger på slutsatser om
individen, riskerar att överbetona antaganden om likhet mellan skolor, medan
makro-orienterade studier riskerar tvingas in i mycket abstrakta modeller och
teorier om skolans villkor. Hans slutsats är att ett av de två huvudbegreppen
individ-kontext måste bilda den konkreta utgångspunkten, måste fixeras om
avsikten är att studera samspelet dem emellan. Denna slutsats är säkert rimlig i
det ramfaktorteoretiska sammanhang den är formulerad, men utanför detta
finner jag den tveksam eftersom det i varje mikrosituation också finns en
makrosituation närvarande – delen speglar helheten och vice versa. Människan
kan inte förstås utan sitt sociala sammanhang och de båda perspektiven kan
mycket väl förenas.

Härvidlag erbjuder t. ex. socialpsykologin, som diskuteras i nästa avsnitt, en
referensram för att studera just samspelet mellan människan och hennes sociala
sammanhang och kan ge en ytterligare teoretisk förankring av rektors arbete.

                                    
156 Lundgren (1986), s. 67.
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4.1 Socialpsykologins kunskapsområde

Nästan ingenting i vår sociala verklighet är självklart eller odiskutabelt. Vi
lever i en värld som är mångfasetterad, komplicerad och motsägelsefull.
Organisationer och dess rollgallerier är därmed också komplexa, överraskande,
förrädiska och mångtydiga.157 För att studera människan och hennes sociala liv
finns därför heller inget enstaka eller uttömmande vetenskapligt perspektiv.
Alla vetenskapliga ansatser är på sätt och vis bräckliga konstruktioner i och med
att de innebär någon form av förenkling av en sammansatt totalitet. Denna
verklighets rationella aspekter är inte heller okomplicerade, men kanske ändå
vetenskapligt hanterbara. De irrationella aspekterna däremot bjuder oss ett
klassiskt filosofiskt dilemma i och med att det ologiska måste påvisas med ett
logiskt resonemang. Själen är för trång för att rymma sig själv. Detta predika-
ment kan förstås inte lösas i egentlig mening, däremot är det av vikt vid studier
av sociala fenomen att sträva så långt det är möjligt efter tydlighet vad avser
utgångspunkter, referensramar och begränsningar. En vanlig föreställning inom
positivistisk tradition är att det finns en bästa metod till ett givet vetenskapligt
problem eller spörsmål. I vissa enkla fall kan det säkert förhålla sig så, men
långt ifrån alltid är den sociala verkligheten så entydigt kausal till sin natur.
Vetenskaplighet i västerländsk mening är inte att förälska sig i ett perspektiv,
utan snarare förmågan och medvetenheten om att olika utgångspunkter och
metoder ger olika former av förståelse. Därmed inte sagt att alla teorier är lika
goda.

Varför har jag då valt ett socialpsykologiskt inspirerat perspektiv? Min främsta
bevekelsegrund i detta val är att själva samspelet mellan såväl psykologiska som
sociala faktorer betonas. Går vi till standardverket The Blackwell Enyclopedia
of Social Psychology (1995) beskrivs socialpsykologi där som …

… the scientific study of the reciprocal influence of the individual and his
or her social context.158

Utifrån den förståelse detta perspektiv tillhandahåller formas vi och kan själva
forma våra erfarenheter och vår sociala miljö. Människan och samhället är två
sidor av samma mynt – kroppens födelse är biologisk, men människans födelse
är social. Samspelet mellan individen och hennes omgivning är emellertid
föremål även för andra vetenskapers intresse. Socialpsykologi är på sätt och vis
en gränsvetenskap som kan placeras i området mellan socialantropologi,
sociologi, psykologi och pedagogik och som saknar en självständig ställning vid

                                    
157 Se t. ex. Bolman & Deal (1997).
158 The Blackwell encyclopedia of social psychology (1995), s. 588.
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många universitet och högskolor.159 Därför uppkommer (eller snarare skapas)
ett avgränsningsproblem vid studier av människan och hennes sociala samman-
hang. För att hantera detta delvis artificiella problem med klara gränser mellan
olika discipliner är det måhända mer meningsfullt att i stället tala om vad som
bildar förgrund respektive bakgrund. Vetande frodas enligt min mening inte i
akademiska nischer utan snarare på ett öppet fält där olika perspektiv prövar
varandras giltighet. När det gäller socialpsykologin bildar således själva inter-
aktionen förgrund.

Genom detta perspektivval kan konstruktionen av rektorsrollen studeras utifrån
parternas handlingar i förhållande till varandra. På så sätt kan rektors menings-
skapande fokuseras i zonen mellan olika intressegrupperingar och deras
meningserbjudanden. När människan på detta sätt ses som en intentionell
varelse har det hon gör sitt ursprung i en vilja, vilken i sin tur är relaterad till
en (mer eller mindre medvetandegjord) verklighetsuppfattning. Det innebär
således inte att jag betraktar rektor som en av kontexten determinerad
rollinnehavare – jag har svårt att tro att rektor som människa saknar betydelse,
dvs. att en och samma skola skulle kunna ledas på samma sätt av två olika
personer. Rektor är inte heller en helt autonom aktör oberoende av kontexten
(vilket överlastade platsannonser låter påskina skulle kunna vara möjligt). Min
utgångspunkt är i stället att rektorsrollen konstrueras i en social process.

4.2 Rollen och dess gestaltande

All the world’s a stage
and all the men and women merely players;
they have their exits and their entrances;
and one man in his time plays many parts160

I offentliga organisationer, i synnerhet de som arbetar med människor genom
människor som t. ex. utbildning, sjukvård, socialtjänst och kyrka är förmågan
att skapa ”goda relationer” av särskilt intresse.161 Kunnandet och förmågan att

                                    
159 De första skrifterna i socialpsykologi publicerades 1908 och arbetena var under första
tiden tämligen individinriktade. I samband med andra världskriget ökades intresset för
socialpsykologi, först som ett hjälpmedel att och vinna kriget och senare i ett demokratiskt
samhällsbygge. Socialpsykologin delades i detta skedde i en amerikansk mer psykologisk
inriktning (psykologisk socialpsykologi) och en europeisk mer sociologisk inriktning
(sociologisk socialpsykologi) (The Blackwell encyclopedia of social psychology 1995).
160 Shakespeare (1965), s. 97. As you like it. Akt 2, scen 7.
161 Se t. ex. Maccoby (1981).
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handha dessa relationer blir i ett socialpsykologiskt perspektiv essensen i ett
många gånger svårdefinierat arbete.162 Dessa verksamheters institutionella
tyngd har genom tiderna och i enlighet med bestående auktoritetsmönster bjudit
tämligen väl definierade roller och identiteter för lärare och elever, läkare och
patienter, präster och församlingsmedlemmar etc. Emellertid har innebörden av
goda relationer i vår tid förskjutits och offentlig verksamhet är idag trots sina
djupa historiska rötter mindre väl definierad och karaktäriseras i många fall av
en ökande frihet och ett större lokalt ansvar – åtminstone på det retoriska
planet. Med dessa förtecken omdefinieras tjänstemannarollen i förväntan att
denna person på ett annat sätt än förr själv skall ta initiativ, arrangera, regissera
och deltaga i ett mänskligt samspel – ofta i enlighet med en målrationell före-
ställningsvärld. Kronvall et al. beskriver denna mentalitetsförändring på ett
tidstypiskt sätt som att …

För många är det ett stort kliv att gå från rollen som ledare i verksamheten
till att vara ledare för verksamheten.163

Denna växling av prepositioner signalerar ett överskridande till ett annat
meningssammanhang.164 Inte bara yrkeskunnandet utan även själva förmågan
att på ett nyanserat sätt etablera och vidmakthålla denna typ av förtroendefulla
mänskliga relationer ges en framskjuten plats i diskussionen om professionalitet
och etik i offentlig verksamhet.165 I skolan förväntas t. ex. rektor inte enbart
vara administratör utan också erövra legitimitet i rollen som chef och
pedagogisk ledare.

Vad är då en roll? Rollteori i socialpsykologisk mening bottnar i en teater-
metafor och bygger på antagandet att sociala skeenden kan liknas vid olika slags
skådespel. Med hjälp av miljöer och roller gestaltar rollinnehavarna komedier,
tragedier och dramer. Ytterst sett är enligt Morgan dessa skådespel dramatise-
ringar av ett begränsat antal existentiella teman:

… mythology and literature are dominated by a small number of basic
themes – apocalyptic, demonic, tragic, comic, and ironic. While the
characters, situations, and actions change, the stories remain pretty well
the same.166

Dessa klassiska skådespel eller existentiella gestaltningar som vi deltar i
och/eller är betraktare av ger ytterst sett en känsla av befintlighet i våra liv och
i vår gemensamma historia. De ger möjlighet att identifiera och bearbeta de

                                    
162 Se t. ex. Thylefors (1992).
163 Kronvall et al. (1991), s. 40.
164 Municio (1997), s. 35.
165 Se t. ex. Gustafson (1991) och Colnerud & Granström (1993).
166 Morgan (1986), s. 225.
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eviga existentiella frågorna och ge vardagen en mening. Detta perspektiv brukar
kallas det dramaturgiska efter Ervin Goffman vars tankar bl. a. har inspirerats
av symbolisk interaktionism.167 Metaforiskt uttryckt spelar alla ett slags social
teater, enligt Goffman, och i likhet med skådespelaren på scenen kommunicerar
vi ett slags budskap till vår publik. Detta skådespel möjliggörs genom att ta
och/eller få en roll. När vi presenterar oss själva genom vårt agerande inför
andra människor försöker vi styra och kontrollera den information som vi över-
för och som är en utgångspunkt för andras intryck av oss. På ett psykologiskt
plan handlar det om hur människan bygger upp och befäster en självbild och
den roll hon gör anspråk på i en samspelsprocess. En organisation eller en
grupp blir i det dramaturgiska perspektivet en sådan skådeplats. En uppenbar
poäng i teatermetaforen är att den öppnar för frågor om vems skådespel det är
och vem som är producent, regissör, publik etc. – och om de finns överhuvud-
taget. Begränsningen i teatermetaforen och Goffmans betoning av roller och
regler är att den tenderar att marginalisera den enskilda människans intention.

Rollbegreppet är rikt på innebörder och därför flitigt använt inom populär-
vetenskap, inom olika samhällsvetenskapliga traditioner och inte minst i
vardagsspråket. Genom denna idoga användning kan begreppet uppfattas som
förvanskat eller förflyktigat varför en precisering av min användning av roll-
begreppet i detta arbete kan vara på sin plats. För att närma mig rollbegreppet
”inifrån” kommer jag inledningsvis att använda mig av mer psykologiskt
orienterade perspektiv för att sedan, via strukturell och interaktionistisk roll-
teori, ”utifrån” närma mig rollen genom mer sociologiskt orienterade
perspektiv.

4.2.1 Det omedvetnas skådeplats

I psykodynamisk teoribildning betonas betydelsen av individens personliga
erfarenheter och hur dessa representeras och fortlever i olika former i männi-
skans inre värld. Joyce McDougall använder också teatern som metafor, men
med en annan tyngdpunkt än Goffman i Jagets teatrar – illusion och sanning
på psykoanalysens scen. Hon skriver där att …

Var och en hyser i sitt inre universum ett antal rollfigurer, delar av oss
som handlar i rak motsättning till varandra och därmed orsakar konflikter
och smärta i vårt medvetna jag. Vi är nämligen tämligen omedvetna om
dessa dolda aktörer och deras roller. Men antingen vi vill det eller inte, är
våra inre rollfigurer på ständig jakt efter en scen, där de kan spela upp sina
tragedier och komedier. Trots att vi sällan tar ansvar för våra hemliga
teaterföreställningar, sitter producenten dock i vårt innersta. Det är till och

                                    
167 Goffman (1972).
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med så, menar somliga, att denna inre värld, med sin ständigt upprepade
repertoar, styr det mesta som händer oss i den yttre världen.168

Människan är alltså enligt McDougall (och psykodynamisk teori) fullt kapabel
att låta gestaltningen av en högst personlig problematik växla mellan olika
offentliga scener. Ett skeende med rötter i det omedvetna spelas upp i andra
sammanhang, ofta med en underliggande förhoppning om ett lyckligare slut. I
förlängningen beskrivs denna tendens som ett upprepningstvång – bränt barn
skyr inte elden utan dras till den, enligt detta tankesätt. För att återknyta till
teatermetaforen förlägger psykodynamisk teori alltså något förenklat
”producentens” verksamhet till det omedvetna. Genom denna ansats finns en
förhoppning och ett anspråk att kunna finna berättelsen i berättelsen, dvs.
identifiera övergripande livsteman hos den enskilda människan och i hennes
relationer.

Den kontroversielle Carl G. Jung, som av olika skäl åter blivit aktuell på 1990-
talet169, behandlar också rollbegreppet (även om han inte benämner det så),
men inte enbart utifrån individen. I antikens dramer bar skådespelarna mask.
Jung använder ordet persona (mask på latin) för denna mask, den sociala min
som människan visar yttervärlden, medan det verkliga jaget förblir dolt.
Persona har två uppgifter, dels att ge andra ett bestämt intryck av en själv, dels
att skydda och dölja den inre personligheten för andras kritiska blickar. När
dessa båda uppgifter kommer i konflikt med varandra kläms självbilden mellan
egna önskningar och andras omdömen:

Det [persona] är en kompromiss mellan individen och samhället på ”vad
man föreställer”.170

Persona är enligt Jung inte strikt privat utan en universell arketyp med rötter i
det kollektiva omedvetna; det är ett funktionellt komplex i överlevnadens tjänst
sprungen ur för människosläktet gemensamma erfarenheter och är psykologiskt
nödvändig för att en individ skall kunna anpassa sig till en krävande och mot-
sägelsefull verklighet.

Analyserar vi persona, så upplöser vi masken och finner att det som
föreföll individuellt i grunden är kollektivt, med andra ord att persona
bara var en mask för kollektivpsyket.171

                                    
168 McDougall (1988), s. 15.
169 Se t. ex. Noll (1997). Jag finner Jung i många stycken osympatisk som person, främst på
grund av hans sätt att hantera sitt källmaterial och hans nazistsympatier. En stor del av Jungs
arkiv är fortfarande hermetiskt tillsluten, bl. a. är dagböckerna belagda med läsförbud. Däremot
är delar av hans tankegods intresseväckande när det gäller individens förhållande till
kollektivet.
170 Jung (1986), s. 49.
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Vad jag förstår menar Jung att människan i viss mening får göra sin ”personliga
entré” på livets scen, men det skådespel hon finner sig delta i är, till skillnad
från vad McDougall anser, inte enbart präglat av det personligt omedvetna utan
också ett uttryck för ett djupare skikt av detsamma, det kollektivt omedvetna.
Basen i det kollektivt omedvetna är framväxt under årtusendens livsföringar
och uppbyggt av universella arketyper. Rektor blir med detta betraktelsesätt
både en separat individ och samtidigt en symbol för och en länk i en auktori-
tetstradition med djupa rötter.

Nyare psykodynamiskt tänkande har understrukit ledarskapets rollaspekter, dvs.
aktivering av socialt sanktionerade och erkända funktioner genom vilka ledare
och medarbetare ömsesidigt förstärker varandras uppfattningar och beteende.
Detta mer socialpsykologiska synsätt betonar …

… den sammanblandning som ofta uppstår i organisationer mellan
ledarens personlighet, hans eller hennes beteende i vissa rollfunktioner och
sättet att uppfatta detta beteende från den personal som inte så lätt kan
differentiera roll från personlighet (speciellt förstås när uppfattningen av
ledaren förvrängs av omedvetna konflikter).172

Tavistockskolan, ursprungligen inspirerad av Bions psykoanalytiska tänkande,
försöker tillämpa den psykodynamiska teoribildningen i vidare sociala samman-
hang. Här diskuteras hur ledarens personlighet, grupprocesser, organisations-
struktur och organisationens uppgifter påverkar varandra. Institutionen (och
dess samhälleliga miljö) är ett övergripande system som dynamiskt och hierar-
kiskt integrerar organisationens olika subsystem som t. ex. ledarens personlig-
het, typ av grupprocesser, uppgiftssystem och administrativa strukturer.173

Rolltagandet beskrivs här som en förmåga att internalisera ett slags ledsagande
princip:

To take a role implies being able to formulate or discover, however
intuitively, a regulating principle inside oneself which enables one, as a
person, to manage what one does in relation to the requirements of the
situation one is in, as a member of this organisation or group.174

Även om rollbegreppet som sådant inte har en framträdande plats i denna
systemdynamiska ansats så ger denna referensram möjlighet att granska
dynamiken kring rollbildning i skärningspunkten mellan delen och helheten.

Efter att ha blickat tillbaka på hur rollbegreppet använts inom psykologi menar
Paul Moxnes att man egentligen fortfarande vet besvärande lite om de

                                                                                                                  
171 Jung (1986), s. 49.
172 Kernberg (1986), s. 241.
173 Group relations reader. 2 (1985).
174 Reed & Armstrong (1988).
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psykologiska processer som leder fram till uppkomsten av roller i grupper.175

För att bidra till en ökad förståelse i detta avseende diskuterar Moxnes
uppkomsten av s.k. djuproller i mänskligt samspel. Han menar att folksagor
vanligen bygger på elementära roller eller djuproller som i sin tur är en
avlagring av generationers samlade erfarenheter av olika livsföringar.176 Dessa
djuproller är ett slags gemensamt mentalt gods – en mental matris – som färgar
människans förståelse av sig själv och av omvärlden. Moxnes menar vidare att
en roll kan ses på tre olika delvis överlappande nivåer: Varje individ har en
ytroll som hon eller han ikläder sig, t.ex. på arbetet. Hon eller han har också en
samspelsroll som är ett resultat av interaktionen med andra i såväl privata som
offentliga sammanhang. Slutligen förekommer ett slags jagkärna, en personlig
djuproll som i huvudsak är stabil oavsett situation. I en organisation kan en
samspelsroll bli till en organisatorisk djuproll om tillräckligt många är eniga
om rollens innehåll och om vem som bär den. Moxnes menar att dessa
organisatoriska djuproller …

… är organisationens kollektiva projektioner av omedvetna, arketypiska
fantasier på vissa personer i eller utanför organisationen. Den mentala
matrisen talar om för oss vilka roller vi behöver se människor i.177

Djuprollerna bildar i detta perspektiv ett trygghetens och förutsägbarhetens
mönster där vissa människor blir containrar för omedvetna och kollektivt
förstärkta föreställningar och fantasier. Den bärande tanken i Moxnes diskus-
sion kring djuproller är den mänskliga benägenheten att förstå nuet i ljuset av
det förflutna. Genom att återskapa familjemönster och arketypiska föreställ-
ningar struktureras och tolkas vardagens händelseflöde – inte minst på arbets-
platser.

En bärande tankegång vid förståelsen av roller i psykodynamisk teoribildning
är således att inre processer gestaltas i sociala sammanhang. Detta samband och
flöde mellan inre och yttre värld förklaras här främst genom projektiva och
introjektiva processer.178 Det faktiska och psykologiska beroendet av ledare gör

                                    
175 Moxnes (1999), s. 99.
176 De goda djuprollerna är Gud, drottning, kronprins, prinsessa, vis man, tjänare, hjälte. De
onda djuprollerna är djävul, häxa, svart får, hora, falsk profet, otrogen tjänare, clown (Moxnes
1995).
177 Moxnes (1995), s. 147
178 Ett begrepp som allt oftare används i detta sammanhang är projektiv identifikation. Det
beskrivs som en aktiv strategi från den tidiga utvecklingen där den ena personen förlägger eller
deponerar oönskat mentalt material hos andra som i sin tur identifierar sig med materialet, tar
det till sig som sitt eget (en sorts gökunge) och styrs av det. Segal definierar projektiv
identifikation på följande vis: ”Parts of the self and internal objects are split off and projected
into the external object which then becomes possessed by, controlled, and identified with the
projected parts” (Segal 1973, s. 27).
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att ledarrollen i högre grad än andra roller tenderar att laddas av överföringar
och motöverföringar i enlighet med inre symboliska landskap. Skillnaden
mellan de ovan diskuterade teorierna är i vilken grad tyngdpunkten skall
förläggas till den enskilda individen eller till relaterandet, dvs. det sociala
sammanhanget.

Den psykodynamiska teoribildningen har länge använts teoretiskt såväl som
kliniskt för att tolka och ge vägledning vad gäller processer hos enskilda
individer samt inom och mellan grupper och organisationer. Dess styrka ligger i
att inte enbart behandla beteendet och/eller kognitiva aspekter av mänskligt
varande utan även att inkludera känsla, intention och de samlade erfaren-
heternas dynamiska kraft i ett emancipatoriskt kunskapsintresse. Kritiken mot
(och inom) traditionen har tidvis varit häftig och då uppmärksammat t. ex.
dogmatism, svagheter i begreppsanvändningen och graden av vetenskaplighet.
Ett exempel härvidlag är traditionens kardinalbegrepp ”det omedvetna” som får
betecknas som vagt och vetenskapsteoretiskt svårhanterligt. Enligt min mening
har kritiken varit konstruktiv i så motto att den utvecklat teoribildningen och
därför fortfarande i vissa situationer har uppenbara förtjänster när det gäller
förståelse av sociala processer. Jag kommer att återknyta till detta tema i näst
sista kapitlet.

4.2.2 Strukturell rollteori

Rollteori är inte en entydig teoribildning utan snarare en begreppslig referens-
ram. Strukturell rollteori är en variant med rötter i klassisk sociologi och antro-
pologi och används för att analysera personliga egenskaper och sociala
strukturer. Sociala grupper ses som en uppsättning eller en organisation av olika
positioner eller roller, där gruppen som socialt fenomen blir en länk mellan den
enskilda individen och mer omfattande sociala system. Sociologen Antti Eskola
diskuterar i denna anda hur en roll byggs upp mellan rättigheter och skyldig-
heter. Normer och förväntningar …

… bestämmer å ena sidan hans rättigheter, eller vad han är tillåten att
förvänta sig av andra, och å andra sidan hans skyldigheter, eller vad andra
har rätt att förvänta sig av honom.179

                                                                                                                  
Två språkliga kommentarer: Skillnaden mellan projektion och projektiv identifikation
understryks i engelskan av de efterföljande prepositionerna: Project onto respektive project
into. I vårt eget språk finns också en medvetenhet om de projektiva mekanismernas karaktär i
uttrycken att klä skott för, ge igen respektive att ta tillbaka. Ett annat begrepp i detta
sammanhang är spliting, dvs. den mänskliga tendensen att dela upp och hålla isär (och skydda)
det goda från det onda. På så sätt hanteras den ”outhärdliga” ambivalensens ångest.
179 Eskola (1971), s. 150.
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Rollförväntningar beskrivs inom strukturell rollteori som i huvudsak kulturellt
betingade och är ständigt närvarande som en underström i mänsklig interaktion.
De uttrycker outsagda värderingar och föregår mänsklig handling. Förvänt-
ningar blir på detta sätt moraliskt uppfordrande eftersom samhällsmedlemmar i
stabilitetens och trygghetens namn investerar psykisk energi i att kunna göra
tillvaron förutsägbar. I detta perspektiv skapar banden mellan rollförväntan och
rollhandling ett psykologiskt tryck mot konformitet och social stabilitet.
Socialisation beskrivs inom strukturell rollteori som att successivt internalisera
olika slags roller. Utifrån denna teori har man analyserat hur motsägelsefulla
förväntningar i vardagens sociala väv kan ge upphov till rollkonflikter och
rollstress, vilka konsekvenser detta har för personen ifråga och för
organisationen som helhet.180

4.2.3 Interaktionistisk och kunskapssociologisk tolkning av
rollbegreppet

Ett alternativt och enligt min mening mer utvecklat teoretiskt tema tillhanda-
hålls av interaktionistisk rollteori med rötter i symbolisk interaktionism. Den
strukturella rollteorin kritiseras här för en viss ensidighet i betoningen av social
stabilitet, konformitet och framför allt för att den enskilda människans
möjlighet till ett eget handlingsutrymme knappast beaktas. Trogen sin tradition
avstår G. H. Mead från att ge rollbegreppet en strikt definition. Han menar att
rolltagandet som ett led i den sociala processen är avgörande för utvecklandet
av social intelligens och av medvetandet.181 I The Social System beskriver även
Talcott Parsons rollens innebörd, dess …

… processual aspect, that of what the actor does in his relations with
others seen in the context of its functional significance for the social
system.182

För Parsons är roll och status två centrala aspekter av deltagande
(participation), vilket i sin tur enligt honom är den mest betydelsefulla enheten

                                    
180 En traditionell klassifiering av rollstress inom socialpsykologi är rollkonflikter, oklara
roller, överlastade roller respektive ”underlastade” roller (role underload). Se t. ex. Hall et al.
(1996) och The Blackwell encyclopedia of social psychology (1995), s. 486.
181 Mead (1967).
182 Parsons (1952), s. 25. Talcott Parsons diskuterar fem olika rollaspekter eller variabla
mönster vilka enligt honom kan beskriva en social roll. Dessa är på originalspråk
achievement–ascription, affectivity–neutrality, specificity–diffuseness,
universalism–particularism samt collective orientation–self orientation (Parsons 1952, s.
102ff.).
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i ett socialt system. En roll förutsätter någon form eller grad av status och vice
versa.

Till skillnad från strukturell rollteori uppmärksammar interaktionistisk rollteori
mer processer än strukturer, sociala förändringar snarare än social stabilitet,
konflikt mer än konsensus och konformitet. I linje med dessa utgångspunkter
ges teatermetaforen också en annan innebörd. Snarare än att mekaniskt agera i
en roll i enlighet med ett givet manus förändras handlingsmönstren hela tiden.
Rollen är inte enbart ett uttryck för summan av olika slags förväntningar mot
en viss position i en socialt organiserad struktur av relationer, utan
exemplifierar snarare en uppsättning möjliga sociala positioner. Aktörerna
deltar själva aktivt (som sociala subjekt) genom att med manus blott som
utgångspunkt själva improvisera och konstruera skådespelet – det handlar om
role-making snarare än role-taking. Handlingar ses som ett tentativt
meningsskapande. Social dynamik uppstår enligt interaktionistisk rollteori i
spänningen mellan å ena sidan sociala begränsningar och
konformitetssträvanden och å andra sidan individuell kreativitet och
handlingskraft.183 Eller mellan I respektive me i Meads begreppssammanhang.

Enligt denna interaktionistiska tolkning innefattar institutionellt handlande
roller och hur de i nätverk ömsesidigt definierar och samtidigt är beroende
varandra. I Peter Berger & Thomas Luckmanns kunskapssociologiska perspek-
tiv sker denna representation på två nivåer. Rollen representerar för det första
sig själv – att leda en skola är det samma som att representera rektorsrollen.
Före det andra representerar rollen en del i en komplementär rollstruktur – ett
helt institutionellt nexus av handlingar. Rollen har på detta sätt samtidigt
personliga och samhälleliga förgreningar innefattande både kognitiva och
affektiva dimensioner:

På detta sätt öppnar varje roll en dörr in till en specifik sektor av samhäl-
lets totala kunskapsförråd. För att lära sig en roll är det inte tillräckligt att
förvärva de rutiner som är omedelbart nödvändiga för att utföra den
”utåt”. Man måste också vara initierad i fråga om de olika kognitiva och
till och med affektiva lager i kunskapsförrådet som direkt och indirekt hör
samman med denna roll.184

Analysen av rektorsrollen blir med dessa utgångspunkter och i detta samman-
hang särskilt intressant:

Rollanalysen är särskilt viktig för kunskapssociologin eftersom den avslö-
jar de förmedlande stadierna mellan de makroskopiska betydelseuniversa

                                    
183 The Blackwell encyclopedia of social psychology (1995), s. 486f.
184 Berger & Luckmann (1979) s. 94.
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som objektiveras i ett samhälle och de sätt på vilka dessa universa är
subjektivt verkliga för de enskilda individerna.185

Min utgångspunkt innebär sålunda i detta arbete att personens sätt att uppfatta
sig själv, sina tankar, sina känslor och sin(a) omvärld(ar) är en spegling av
samlade sociala erfarenheter. Dessa konstrueras i sin tur i en kollektiv process –
i ett samspel mellan sociala förväntningar, positioner och subjektkrafter. Att i
positivistisk anda slutligt fastställa betydelsen av struktur kontra interaktion i
denna process är knappast möjligt. Den klassiska frågan som tangeras här är
förstås om t. ex. en rektor väljer sitt handlande eller om handlandet väljs av
någon annan. Charles W. Morris hanterar till viss del denna fråga på ett elegant
sätt i sitt påpekande i förordet till G. H. Mead’s Mind, Self and Society:

… the individual is no thrall of society. He constitutes society as genuinely
as society constitutes the individual. Indeed, every action of the individual
/…/ changes the social structure to some degree, slightly for the most part,
greatly in the case of the genius and the leader.186

En socialpsykologisk hållning innebär således att fråga i vilken grad rektor
väljer sitt handlande (agerar) och i vilken grad handlandet bestäms av de
specifika förutsättningar en bestämd skola har (reagerar).

Sammanfattningsvis används rollbegreppet i detta arbete med följande avgräns-
ningar och innebörder: Alla yrkesmässiga relationer runt en rektor, genom vilka
yrkeskunnande, maktanspråk och förhållningssätt uttrycks i det dagliga arbetet
blir föremål för en personlig tolkning och prövning mot egna intentioner och
samlade erfarenheter. Ur denna interaktiva helhet (i gestaltpsykologisk mening)
konstrueras sedan rektorsrollen. Rollen är en social konstruktion i spänningen
mellan yttre villkor och inre förutsättningar – abstrakt men ändå påtaglig – och
knuten till samhälleliga normer, professionellt ethos, organisationens kultur och
personbundna faktorer. Den är inte statisk utan är föremål för kontinuerlig
förhandling och tolkning. Rollerna i sin helhet representerar en institutionell
ordning.

Trots de begränsningar rollbegreppet har och som pekats ut av t. ex. Bosse
Forsén187 har jag i detta sammanhang funnit fördelarna överväga, inte minst

                                    
185 Berger & Luckmann (1979) s. 96.
186 Charles W. Morris i introduktionen till G. H. Mead’s Mind, self and society (Mead 1967,
s. xxv).
187 Bosse Forsén (1978) kritiserar rollteori ur ett materialistiskt perspektiv tidstypiskt för
1970-talet. Han menar att rollförväntningar inte kan uppstå ur tomma intet. Snarare härrör de
från samhällets materiella strukturer och förändringar av dessa. Teorins bristfälligheter gör att
den får betraktas som reflektion av tidens sociala villkor. Den fyller en ideologisk,
mystifierande och legitimerande funktion som förstärker den rådande samhällsordningen (Ib.,
s. 208f). Jag har svårt att se att Forsén har gjort en särskilt nyanserad läsning av t. ex. Mead.



– 75 –

genom att förståelsen av rollbegreppet vidgats från psykologisk socialpsykologi
till att också omfatta sociologisk socialpsykologi.

4.2.4 Roll och identitet

I jagets identitet kommer ett paradoxalt
förhållande till uttryck: som person i allmänhet
är jaget likt alla andra personer, men som
individ är det rätt och slätt olika alla andra
individer.188

Vem är jag? Människor kan vara olika i olika situationer och kan ha skilda
roller, men ändå utvecklar hon över tid någon form av sammanhängande själv-
uppfattning. I västerländsk kultur används ofta begreppet identitet för att
beskriva detta vårt ”riktiga jag”, det jag som ändå uppfattas som jag själv
genom livets olika skeden. Olika vetenskapliga traditioner har försökt ringa in
de mångfasetterade innebörder som tillskrivs identitetsbegreppet. Det har t. ex.
behandlats i analytisk jagpsykologi (Sullivan och Erikson), i kognitiv psykologi
(Piaget, Kohlberg) och i symbolisk interaktionism (Mead, Blumer, Goffman).
Jag finner det inte meningsfullt att här upprepa den omfattande diskussion som
förts om begreppet och dess empiriska användning.189 I min förståelse av
begreppet identitet utgår jag från Erik H. Eriksons formulering som i huvudsak
bygger på tanken om identitetens intersubjektivitet:

Känslan av jag-identitet utgörs av den ackumulerade tilltron till att den
enhetlighet och kontinuitet som man besitter i andras ögon motsvaras av
en förmåga att upprätthålla en inre enhet och kontinuitet.190

En mer tidsenlig tolkning av identitetsbegreppet tillhandahålls av Manuel
Castells:

Med identitet förstår jag den process genom vilken en social aktör primärt
uppfattar sig och bygger upp mening på basis av ett eller flera givna
kulturella attribut, utan bredare referens till andra sociala strukturer.191

Jag uppfattar Castells respektive Eriksons förståelse av identitetsbegreppet som
två speglingar av en i huvudsak likartad tankefigur relativt två olika tidssam-
manhang. Den poäng jag förmodar Castells vill göra är att människans förmåga

                                    
188 Habermas (1990), s. 228.
189 Se t. ex. Habermas (1990) som konstaterar att det förvisso finns konvergerande
grunduppfattningar, men trots det har inget av de tre teoretiska angreppssätten lyckats ringa in
en empiriskt meningsfull bestämning av begreppet jagidentitet.
190 Erikson (1980), s. 107.
191 Castells (1999), s. 35.
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till organisering, integration och meningsbyggande i ett högteknologisk nät-
verkssamhälle visserligen ökar, men samtidigt undergrävs föreställningen om
människan som ett separat och självständigt subjekt. Genom en löskoppling från
traditionella sociala strukturer kommer hon i stället att vara hänvisad att bygga
sin identitet utifrån snävare kulturellt definierade attribut. Det skulle innebära
att identiteten är rörligare och flyktigare samtidigt som de identitetsbärande
kvaliteterna vidmakthålls på ett mer krampaktigt sätt. Därmed ökar betydelsen
av förståelsen av den egna identiteten utifrån kulturella attribut som t. ex.
religion, kön, livsstil och inte minst profession.

I jämförelse med rollen betraktar jag identiteten mer integrerad med självet och
föregår på så vis rollen.192 Identiteten sammansmälter på sätt och vis rollerna –
en ”role-person merger”193. Var rollen slutar och identiteten tar vid går förstås
inte att fastställa, utan de löper som jag ser det i varandra. Däremot föreligger
det en kvalitativ skillnad i internaliseringsgrad mellan en person som säger sig
arbeta som rektor respektive en person som är rektor.

Emellertid väljer jag att inte låta identitet bli ett arbetande begrepp i detta
arbete. Detta ställningstagande grundar sig på det faktum att identitetsbegreppet
i än högre grad ges olika betydelser i olika traditioner och är skäligen
komplext, i synnerhet i ljuset av modern samhällsvetenskaplig teoribildning194,
men främst för att det är mindre kongruent än rollbegreppet med syftet som det
formulerats för detta arbete. Att däremot inte överhuvudtaget beröra relationen
mellan roll och identitet, om än flyktigt, vore ett onödigt och olyckligt förbi-
seende.

4.3 Mening, språk och diskurs – om relationen mellan inre
och yttre värld

Den 1 juli 1959 sammanförde socialpsykologen Milton Rokeach tre personer på
Ypsilanti State Hospital i Michigan som alla ansåg sig vara Kristus.195 Rokeach
låter oss förstå att dessa tre patienter var för sig på goda grunder hade antagit
denna för omgivningen stötande identitet. Hans syfte med detta ovanliga
experiment var att inspirerad av Erik H. Erikson studera den mänskliga

                                    
192 Stryker gör följande beskrivning av relationen mellan själv, identitet och roll: ”Role choice
is hypothesized to be a consequence of identity salience, a specification of the general
category of self; and identity salience is hypothesized to be a consequence of commitment, a
specification of society. Identity theory’s fundamental proposition, then, is, commitment
impacts identity salience impacts role choice.” (Stryker 1992, s. 873.)
193 Turner (1968).
194 Se t. ex. Giddens (1999), Castells (1999).
195 Rokeach (1981).
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identiteten och i synnerhet hur olika subjektiva världar och trossystem uppstår,
vidmakthålls och förändras. Här fanns också en förhoppning om att dessa
psykospatienter skulle tillfriskna och lämna sina ställföreträdande identiteter till
förmån för mer adekvata sådana. Rokeach skildrar dessa personers reaktioner
och meningssökande när de under två års dagliga samtalssessioner konfronteras
med två andra kristusgestalter som per definition motsäger den egna identiteten
genom sin blotta existens. För att vidmakthålla den egna identiteten och ogiltig-
förklara de andras tillämpar de olika strategier – från kramptillstånd och
förnekelse till elaborerade komplotteorier eller förklaringsmodeller där de
själva framstår som den äkta och ende Kristus. Även om Rokeach stödjer sig på
en för tiden typisk psykodynamisk referensram framstår i hans analys språket
och samtalet som mediet genom vilket roller och identiteter konstrueras, upp-
rätthålls och modifieras. Hans arbete kan således mycket väl idag läsas utifrån
en socialkonstruktivistisk förståelse och ger då genom sin speciella inramning
en fascinerande inblick i dynamiken kring människans (stundom desperata)
rolltaganden och konstruktion av sociala verkligheter.

I människans vilja att relatera, iscensätta en dialog mellan inre och yttre värld,
söker hon ständigt mening. Att vara vid sina sinnens fulla bruk innebär att i
vaket tillstånd vara föremål för ett mer eller mindre konstant och stundtals
kaotiskt stimulustryck i konfrontationen med vardagen. Syn, hörsel, känsel,
lukt, smak, tankar, känslor och förnimmelser påverkar hela tiden medvetandet.
Mead uttrycker det som att medvetandet utmärks av ”… activity, and the
different phases of this consciousness are parts of this activity.”196 Människan
registrerar inte passivt alla dessa intryck likt en kamera eller bandspelare, utan
hennes högst aktiva förmåga till reflexivitet och selektivitet gör det möjligt att
konstruera en existentiell ordning – en mening. Det främmande och det
oväntade blir då begripligt och möjligt att förstå i såväl dess kognitiva som
emotionella aspekter. Utan denna strukturerande, distanserande och reflexiva
förmåga skulle människans världsbild bli gränslös och kaotisk, ett panta rhei
utan åtskillnad mellan jag och du, mellan fantasi och verklighet etc. Menings-
skapande handlar således i detta perspektiv om att etablera en dialog mellan inre
och yttre värld – en kontinuerlig social process som har sin existentiella grund i
behovet att skapa en identitet.197 Det är därmed skilt från begrepp som
tolkning, förståelse och attribution. Mening kan inte heller existera lösryckt ur
ett socialt sammanhang, utan det är i relaterandet till omgivningen som mening

                                    
196 Mead (1982).
197 Weick (1995).
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skapas.198 Härvidlag spelar språket en aktiv roll i vårt förhållande till en social
verklighet. Mead uttrycker detta på följande sätt:

Meaning can be described, accounted for, or stated in terms of symbols or
language at its highest and most complex stage of development (the stage
it reaches in human experience), but language simply lifts out of the social
process a situation which is logically or implicitly there already.199

I detta skapande av mening är människan dels unik och självständig, dels bero-
ende av omgivningens meningserbjudanden, dvs. det meningsskapande som
benämner och definierar andras verklighet och/eller som är karaktäristiska och
förgivettagna i det sociala/yrkesmässiga sammanhang hon vistas.200 Mening och
erbjudande av mening betraktas därför som relaterad till en social praktik och
dess diskurs bestående av systematiskt sammanfogade föreställningar. Dessa
meningsrelaterade processer definierar i en vidare bemärkelse kulturell till-
hörighet enligt Jerome Bruner:

Our culturally adapted way of life depends upon shared meanings and
shared concepts and depends as well upon shared modes of discourse for
negotiating differences in meaning and interpretation.201

Jag tolkar således relationen mellan inre och yttre världar främst som en fråga
om social interaktion. I bakgrunden hamnar därmed individualiserande synsätt
som betonar personlighetspsykologiska faktorer eller systemorienterade synsätt
som fokuserar ramar och strukturer. Min analys relateras sålunda till sådana
antaganden som förknippas med social konstruktivism. Här är inte språket bara
ett fönster till verkligheten, utan en konstituerande kraft – en ”reality
constituting practice”.202 De konstruktivistiska, performativa och reflexiva
aspekterna av användningen av språk betonas. Språket, diskursen och andra
kognitiva uttryck avbildar således inte den s.k. verkligheten, utan konstruerar
den. Det är mot denna bakgrund jag tolkar rektorers meningsskapande, hand-
lingar, sociala gester och inte minst språk. I kapitel 7 utvecklar jag detta
resonemang vidare och min användning av diskursbegreppet.

                                    
198 Genom mening skapas också trygghet. Saknas mening känner människan obehag eller
ångest – att överleva längre vistelse i isoleringscell, tortyr eller koncentrationsläger är i denna
bemärkelse en fråga om förmågan att vidmakthålla upplevelsen av mening (Antonovsky 1991).
199 Mead (1967) s. 79.
200 Se t. ex. Weick (1995) som diskuterar distinktionen mellan de engelska begreppen sense-
making respektive sense-giving.
201 Bruner (1990), s. 13.
202 Edwards & Potter (1992), s. 27. Se även Kvale (1999).
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4.4 Rollstrukturer

Rektor leder en från skola till skola till synes likformig verksamhet med ett
antal lärare, elever osv. Studerar man denna organisation närmare finner man
snart att varje enskild aktör omges av ett unikt och föränderligt nätverk av
ömsesidiga relationer. Rektor och lärare är ömsesidigt beroende av varandra –
den ena parten kan t. ex. uppmana, ifrågasätta eller ignorera och den andra
parten kan svara genom att acceptera, försvara sig eller ställa krav. Detta nät av
tätare eller glesare relationer kring varje enskild aktör laddas successivt över tid
med sympatier, antipatier och likgiltighet, med värderingar, kunnande och
förmåga, och binds samman av olika slags vänskapsband, beroenden, delade
meningar etc. I en organisation växer det på detta sätt fram en dynamik präglad
av olika lojalitetsfält.203 Dessa lojaliteter behöver inte enbart vara på det
personliga planet, utan kan mycket väl handla om lojalitet med ett profes-
sionellt ethos, en politisk eller religiös grundsyn. En enskild aktörs handling
(eller icke-handling) sker således relativt hennes eller hans ömsesidiga omgiv-
ning och lojalitetsfält.

Ur detta socialpsykologiska perspektiv framstår ledarskap inte som en formell
position, utan som ett nät av ömsesidiga (och oftast komplementära) relationer.
Det är i dessa reciproka relationer till olika intressenter som skolledningens
problem och möjligheter blir påtagliga. Eller som en australiensisk rektor
lakoniskt sammanfattade sin yrkesroll: ”It´s all people handling you know.”204

Ledarrollen blir med dessa utgångspunkter att betrakta som ett gestaltfenomen –
ett socialt ackord av relationer, större än summan av delarna.205

Ett antagande i detta resonemang är således att de olika relationerna kring
rektor och lärare är det medium genom vilket elevernas lärande och socialisa-
tion sker, snarare än resultat uppkomna av stabila och givna positioner. Mot
denna bakgrund blir relationsetik en central fråga i offentliga organisationer
som skolan. Statsvetaren Lennart Lundquist menar att i princip kan varje
relationstyp – dvs. till politiker, klienter, kolleger, över- och underordnade – ha
sin speciella etik.206 Utifrån denna ökande medvetenhet om mänskliga rela-
tioners betydelse formulerar allt fler yrkesgrupper egna etiska riktlinjer i syfte
att markera sin professionalitet och höja sin status men även för att skydda sina
klienter.207

                                    
203 Hultman (1998), s. 24.
204 Muntlig kommunikation med John T. Scott, Sydney 14 mars 1997.
205 Caldwell & Spinks (1992), s. 48.
206 Lundquist (1997), s. 23.
207 Se t. ex. Yrkesetik och yrkesetiskt förtroenderåd. Skolledarna (1996).
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Inom socialpsykologin används rollschema som ett organiserande begrepp för
sociala roller. Det liknar Piagets schemabegrepp i det att det är en speciell
mental struktur som kan generaliseras och överföras.208 En del rollscheman är i
denna bemärkelse självförvärvade roller och erhålles avsiktligt (t. ex. rektor),
medan andra är tillskrivna roller (t. ex. genom titel, kön, ålder eller
etnicitet).209 I enlighet med denna typ av stereotypiserade rollscheman
förväntas och förväntar sig t. ex. en rektor att handla men också bli behandlad.

Alla roller tillsammans kan sägas utgöra en andra ordningens helhet eller en
rollstruktur. Om vi antar att lärande främst sker i social interaktion blir roll-
strukturen en bärande del av skolans förverkligade läroplan. Flera studier pekar
på den avgörande betydelse denna typ av rollstrukturer har för organisationers
förmåga att svara mot sin huvuduppgift.210 Bass beskriver att ledarens roll i
detta sammanhang …

… not as the passive occupancy of a position or as acquisition of a role but
as a process of originating and maintaining the role structure – the pattern
of role relationships.211

En organisations rollstruktur kan i sin tur förstås utifrån två nivåer – den ena
formell och med ambitionen att vara rationell, den andra mer personlig, delvis
höljd i dunkel, intuitiv och flyktig. Vi kan här jämföra med Goffmans begrepp
backstage respektive frontstage. För att fokusera denna åtskillnad mellan olika
sociala meningssammanhang kommer jag att använda begreppen formell
respektive informell organisation och i slutet av avsnittet diskutera detta
begreppspars begränsningar. Även dessa båda begrepp finns i vårt vardagsspråk.
Denna förekomst kan vara en styrka på så sätt att de bottnar i en vardagsförstå-
else, men en svaghet såtillvida att de kan vara diffusa och färgade av olika
oprecisa förförståelser. I sitt klassiska verk The Functions of the Executive
beskriver Chester Barnard dessa båda processplan i en organisation och sam-
bandet dem emellan som:

                                    
208 Ett sätt att beskriva hur social erfarenhet ackumuleras ges i schemabegreppet och dess
användning inom kognitiv psykologi. Ett schema beskrivs här som en persons kunskaper kring
ett objekt, en person eller en situation och egenskaper i olika relationsmönster dem emellan
(Piaget 1989). Schemat uttrycker vad som är generellt och vad som är rimligt att förvänta. På
så sätt är schemat en vägledande förenkling av verkligheten. (The Blackwell encyclopedia of
social psychology 1995, s. 489 samt Eskola 1971.)
209 The Blackwell encyclopedia of social psychology (1995), s. 490.
210 Bass (1990), s. 580ff.
211 Bass (1990), s. 17. Vi kan här jämföra med den Harlemskola – Douglas Academy – som
under skoldebatten i Dagens Nyheter årsskiftet 97/98 lyftes fram som ett mönster vad gäller
klara normer och regler. Poängen man gjorde var att den svenska skolans normsystem var
otydligt med negativa sociala konsekvenser som följd.
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The definition of a formal organization is …: A system of consciously
coordinated activities or forces of two or more persons. 212

By informal organization I mean the aggregate of personal contacts and
interactions and the associated groupings of people…213

Formal organizations arise out of and are necessary to informal
organization; but when formal organizations come into operation, the
create and require informal organizations.214

Detta begreppspar kan ses som ett försök att skildra ett slags tillvarons dubbla
verkligheter. Dess ambition är att fokusera skillnaden och spänningen mellan
organisatoriska ideal och social verklighet, mellan de officiella meningssam-
manhangens retorik och personalrummens mer ocensurerade ”sanningar”.215 I
japanska språket finns en medvetenhet om denna dubbelhet uttryckt i två olika
samtalsnivåer: Tatemae är det socialt korrekta språket på t. ex. arbetsplatsen,
medan honne uttrycker personliga tankar och känslor i mer ocensurerat
skick.216

Den formella organisationen bärs upp av dess formella rollstruktur och
uttrycker något förenklat huvudmannens intressen och lojalitetsanspråk. Som ett
svar på mer personliga intressen och behov, som t. ex. vänskap och samhörig-

                                    
212 Barnard (1938), s. 81. Barnards tankar formulerades 1938 när resultaten från Western
Electric-experimenten kom i konflikt med Taylors scientific management och Fayols mer
rationalistiska teorier. För att en organisation skall överleva krävs enligt Barnard en vilja till
samarbete, förmåga till kommunikation, och förekomsten och accepterandet av ett syfte. Hans
bok är omtryckt arton gånger i ökande upplagor.
213 Barnard (1938), s. 115.
214 Barnard (1938), s. 120.
215 En handfast vardagsillustration av dessa båda begrepp och dynamiken dem emellan gavs i
TV-serien Pang i bygget med John Cleese i huvudrollen. Här råder en (neurotisk) spänning
mellan vad som sker i den formella delen av organisationen dvs. i restaurangen, lobbyn, baren
respektive i den informella delen dvs. i köket, makarna Basil´s och Sybil´s sovrum.
Dramatiken uppstår i klyftan mellan dessa två världar som den plastiske Basil på sitt speciella
och heroiska sätt försöker hålla åtskilda.
Gruppdynamik är således ett tacksamt tema för underhållningsprogram – en tidens spegel att
känna igen sig i. I tidningen Metro (19.12.97) utgår man från i det populära TV-programmet
Robinson (1997–1999) och i en artikel med rubriken ”Varje arbetsplats har ett ö-råd” kåseras
kring de informella sammanhangens makt. Annars är kampen mellan den formelle och
informelle ledaren ett klassiskt tema i äventyrsfilmer. I t. ex. Myteriet på Bounty får vi se
fartygets kapten mäta sina krafter med besättningens informelle ledare, i krigsfilmer från
fångläger får vi följa (den på förhand givna) kampen mellan den lede kommendanten och
fångarnas (stilige) talesman. Kampen verkar alltid vara av moralisk art – härav dess intensitet,
inte bara på bioduken.
216 Muntlig kommunikation med Mikio Uno 6 feb. 1999. Se även Bass (1990), s. 777.
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het, utvecklas också en rik flora av privata relationer i skuggan av den formella
organisationen och bortom dess omedelbara kontroll. Nätverken, bestående av
alla privata relationer, kan sägas bilda informella roller217 som i sin tur ger
upphov till en informell rollstruktur och därmed analogt med ovanstående reso-
nemang en informell organisation. Den uttrycker inofficiella regler, normer och
lojaliteter i en organisation som inte nedtecknats i något dokument, men som
ändå har betydelse för hur människor handlar och förväntar sig att andra skall
handla. Ett slags lokal social grammatik. Ett socialpsykologiskt perspektiv
innebär bl. a. att fokusera hur organisationens inre liv gestaltas i dynamiken
mellan dess formella respektive informella processer. I en del länder förväntas
t. ex. en tjänsteman ta emot mutor även om lagen förbjuder det och allmän-
heten uppfattar denna dubbelmoral som naturlig och rättar sitt handlande
därefter. Barnard menar att dessa informella processer främst kan upptäckas
genom att forskaren själv ger sig in i organisationen. Nyckeln till detta inre liv
får man genom att på plats och ställe lära sig ”who’s who, what’s what and
why’s why”.218 Denna bild av organisationers undervegetation bekräftas på ett
målande sätt av Gerd och Gerhard Arfwedson vad gäller skolans formella och
informella ledarskap. Skolledarna är få i förhållande till lärargruppen som
utgör ett stort, starkt och svårstyrt kollektiv som löser sina …

… ”ledningsproblem” genom att i stället organisera sig kring informella
ledare… /…/ Det uppstår grupper, ofta med centralgestalter, och mellan
dessa grupper etableras relationer (positiva och negativa) som ger fasthet
och ”balans” åt samspelet i hela kollektivet. Varje medlem i en skolas
lärarkår känner till hur detta gruppbaserade balanssystem ser ut på den
egna skolan – var kollegerna står i olika frågor, vilka som är
”nyckelpersoner” (informella ledare) o.s.v.219

Arfwedsons iakttagelse gäller knappast bara lärargruppen utan varje lektion
innebär att läraren också måste förhålla sig till elevgruppens informella
organisation – alla klasser är i denna bemärkelse olika med en karaktäristisk
dynamik. Eftersom de formella och informella processerna i en organisation
svarar mot olika intressen kommer de att präglas av olika meningserbjudande
mönster beträffande arbetets innehåll och process. I den formella organisationen
framhålls ofta förnuftets logik som en ledande princip, även om vardagen är rik
på exempel på att så långt ifrån alltid är fallet. Den informella organisationens
meningssammanhang präglas mer av personliga motiv och intressen – en
känslans dimension. Legala (synliga) kontrakt artikulerar och bekräftar roll-
strukturen i den formella organisationen, medan psykologiska (osynliga)

                                    
217 De informella rollerna kan i ett psykodynamiskt perspektiv ses som delar i en
organisations sociala försvar (De Board 1978, s. 112ff.).
218 Barnard (1938), s. 121.
219 Arfwedson & Arfwedson (1991) s. 65.
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kontrakt uttrycker positioner och spelregler i den informella organisationen.220

Ett exempel från Berg är det osynliga kontrakt mellan lärare och rektor, vars
underförstådda syfte är att lämna lärarna i fred i klassrummet i utbyte mot att
rektor får sköta sina angelägenheter utan alltför närgången granskning.221

Denna typ av kontrakt bygger enligt Grosin på föreställningen att ”hälsan tiger
still” – så länge det inte uppstår uppenbara problem överlåter rektor
utformningen av verksamheten till lärarna och verkar för att upprätthålla
stabilitet och vid behov som ”brandkår”.222 Underförstådda överenskommelser
mellan person och organisation finns i alla organisationer enligt Handy som
hävdar att …

… each of us has an unwritten, unspoken contract with every group or
organization to which we belong, be it a class, school, a club or a family.
/…/ It balances what you expect to give to that group in return for what
you can expect to get.223

En medlem i en organisation ger således enligt Handy endast lojalitet i den mån
den kan anses vara förtjänad. Oförståelse och konflikter kan säkerligen i många
fall härledas till att två parter tolkar denna typ av psykologiska kontrakt på
olika sätt – man känner sig missförstådd eller rent av kränkt och tycker inte att
man har fått något rättvist utbyte eller erkännande för sitt arbete och sitt
personliga engagemang.

En uppenbar poäng med att använda dikotomin formell/informell är att den
fokuserar och tydliggör relationers och organisationers olika verkligheter.
Emellertid är dessa processplan ofta så sammanflätade och institutionellt inbäd-
dade att begreppen blir för trubbiga och därför begränsande att använda varför
de behöver utvidgas, inte minst med tanke på skolorganisationens storlek och
komplexitet.

4.5 Organisatoriska domäner

Skolan är en del av ett mångtydigt samhälle som utmärks av olika villkor och
förutsättningar, varför det som tidigare nämnts vore missvisande att tala om en
entydig verklighet eller om enhetliga förståelsemönster. Nivåerna och positio-
nerna i organisationen tillhandahåller olika meningserbjudande sammanhang,
vilket har betydelse för sättet att tolka och förstå verksamheten. I denna mening

                                    
220 Handy & Aitken (1986).
221 Berg (1993).
222 Grosin (1999).
223 Handy & Aitken (1986), s. 47.
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bor sanningen i betraktarens öga och är som Roger Säljö nedan påpekar bero-
ende av sitt sociala sammanhang:

Det komplexa samhället kan bättre förstås som en serie av menings-
provinser med olika och ofta motstridiga förklaringsmodeller och tänke-
sätt. Vad som är en fruktbar förklaring är också det situerat och beroende
av i vilket sammanhang man talar.224

Denna territorialitet med olika verklighetsuppfattningar är förstås inte evigt
givna utan något som skapas och bekräftas i det dagliga sociala samspelet på
varje arbetsplats. James Kouzes & Paul Mico beskriver i denna anda hur
offentliga organisationer kan ses som sammansatta av olika sociala verkligheter
eller domäner:

… HSOs [human services organizations] are comprised of three distinct
domains – the Policy Domain, the Management Domain and the Service
Domain. … each domain operates by different and contrasting principles,
success measures, structural arrangements, and work modes, and that the
interactions between these create natural conditions of dysfunction and
discordance.225

Med referens till tidigare forskning inom organisationssociologi definierar
Kouzes & Mico en domän som ”a sphere of influence or control claimed by a
social entity.”226 Själva ordet domän som kommer från latinets dominium
betyder äganderätt eller egendom.227 Det är inte en neutral administrativ term
utan implicerar förekomsten av ett slags territorium med maktanspråk värt att
bevara:

De kallas här domäner för att vi inte bara utför våra arbetsuppgifter på vår
nivå utan också är angelägna att bevara nivån som arbetsplats och det
inflytande vi har på organisationen genom vår tillhörighet.228

En socialpsykologisk förståelse innefattar det symboliska universum som ett
tolkningskollektiv tillhandahåller och som finns i en given organisatorisk
gemenskap. Genom kollektiva processer utkristalliseras normer, spelregler och
strategier för att inåt bevara och utåt försvara det egna territoriet och dess
värden. Inom de olika domänerna utvecklas specifika diskurser relaterade till
dess sociala praktiker.

Discourses are viewed here as domains within which power and authority
are conferred on some and denied to others. Discourse operates in

                                    
224 Säljö (1992), s. 31.
225 Kouzes & Mico (1979), s. 449.
226 Kouzes & Mico (1979), s. 456.
227 Wessén (1982).
228 Kronvall et al. (1991) s. 26.
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particular sites, within certain rules of inclusion/exclusion, providing
boundaries invested with institutional support and correlated with a variety
of social, political, and administrative practices. It is seen primarily as a
means of constraint, a set of techniques and procedures emanating from a
particular regime of truth.229

Words approximate the territory; they never map it perfectly. That is why
sensemaking never stops.230

Organisationens medlemmar bär upp domänens meningsskapande processer som
i sin tur utgör ett slags diskursivt filter för vilka tankar som är möjliga att tänka
och vilka känslor som är möjliga att känna. I denna process värderas också
vilka sanningar som är gångbara, vad som är gott och ont etc. En domäns
meningsskapande identitetsprocesser innehåller ett mått av ambivalens på så sätt
att önskan om att som människa vara unik konkurrerar med önskan om att vara
del av och tillhöra ett kollektiv. Den psykologiska bindningen eller kontraktet
till den egna domänen varierar därför från individ till individ och över tid.
Konsekvensen av en vedertagen och utbredd domän kan leda till att andra
personer som inte innefattas i denna krets betraktas med misstänksamhet –
utanför den egna domänen upphör nästan per definition förnuftet.

Följande högst översiktliga skisser av olika domäner inom utbildningsväsendet
är gjorda med inspiration från Kouzes & Mico (1979) och Kronvall et. al.
(1991).

Den politiska domänen kan karaktäriseras som en brännpunkt där samhällets
olika intressen och ideologier kämpar om herraväldet. På denna arena råder
speciella villkor där ett politiskt språk utvecklas. Här handlar talandet om att
formulera idéer och meningserbjudanden som kan legitimera verksamheten och
kommunicera dessa såväl internt som till ”professionella” och till medborgare.
De beslut som fattas här utgår inte sällan från taktiska överväganden, köp-
slående och kompromisser. Detta politiska spel är vanligen fjärran från den
kommunala verksamhetens vardag. Problembilder och dess lösningar framstår
ofta som retoriska. De förtroendevalda lever i ett socialt samspel i sina respek-
tive partiorganisationer och i de beslutande församlingarna. Även om man har
olika politiska åsikter inom och mellan partierna, utvecklas ändå en delad
förståelse av den egna politiska domänen och dess rollgalleri som sådan, dess
möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Detta politiska kontext präglar deras
perception och förståelse av samhället och skolan, liksom av den kommunala
organisationens inre arbete.231 Politiker väljs för förhållandevis korta

                                    
229 Schaafsma (1998) s. 256.
230 Weick (1995), s. 107.
231 Förtroendevald på 90-talet. Utmaningar och möjligheter. Betänkande (1989). (Statens
offentliga utredningar; 1989:108).
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mandatperioder och denna cirkulation av nämndledamöter för med sig att
kortsiktiga resultat med konkreta avtryck i verksamheten riskerar att
övervärderas i förhållande till mer långsiktiga sådana.232 Väljarna skall kunna
se resultat. Om dessutom flera partiers åsikter skall avspeglas i besluten, t. ex. i
en koalitionssituation, finns risk att dessa blir urvattnade och så allmänt hållna
att de skymmer eller döljer inneboende konflikter. Denna risk finns även i de
fall åsikterna har stor spännvidd inom det egna partiet. Av dessa olika skäl
uppstår inte sällan svårigheter när centrala politiska beslut lokalt skall översättas
till praktisk pedagogisk verksamhet. De exporterade inneboende
(värde)konflikterna riskerar då att blomma ut, antingen på den kommunala
förvaltningsarenan eller på den enskilda skolan.

I den administrativa domänen påbörjas sedan transformeringen av politisk
intention till pedagogisk verksamhet givet vissa ekonomiska möjligheter och
begränsningar. Vi kommer nu enligt domäntänkandet in i en annan verklighet
som präglas av ett annat talande och meningsskapande. Kronvall et al. beskriver
detta för den administrativa domänen karaktäristiska sätt att förstå sin omvärld
sålunda:

Här får verkligheten lätt karaktär av något som kan och skall styras,
regleras, mätas och kostnadsberäknas på ett rationellt sätt. Den verklighet i
vilken dessa processer äger rum är mycket olik vardagsverksamheten …
/…/ Här har man tid att diskutera långsiktiga planer och utvecklar
speciella arbetssätt för att förankra och driva igenom de tolkningar man
gör av de politiska besluten. /…/ Det uppstår kanske t.o.m. en speciell
människosyn: ”den administrerbara människan”.233

För att legitimera den egna domänens betydelse och identitet odlas även här
föreställningen att nivån under självklart behöver förvaltningen och dess
kunnande vad gäller perspektiv och verksamhetsinriktning: Lärare och rektorer
tenderar i detta förvaltningsperspektiv att betraktas som rationella förutsägbara
varelser, visserligen med visst inbyggt förändringsmotstånd, men som kan
förändras genom strategisk påverkan utifrån/uppifrån. Domänens administrativa
diskurs kan dock (underifrån) av lärarna uppfattas som …

 … föraktfullt och cyniskt. Ingen vill uppfattas som en ersättningsbar
siffra i ett datasystem.234

 I den professionella domänen möter sedan lärarna sina elever – här i skolvar-
dagen fortsätter den utbildningsideologiska transformeringen för att slutligen

                                    
232 Cregård (1996).
233 Kronvall et al. (1991) s. 27.
234 Kronvall et al. (1991) s. 27.
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realiseras i pedagogisk handling.235 Elever skall lära sig att läsa, skriva, räkna
och tänka, dvs. påbörja behärskandet av olika symbolvärldar. Men denna verk-
lighetsuppfattning stämmer inte alltid överens med den konstruktion av skolan,
eleven och lärandet som görs i de andra domänerna: Eleverna sätter käppar i
hjulet genom att vara förälskade och okoncentrerade, frustrerat kasta mat i
matsalen, genomgå existentiella kriser eller vara intresserade av ”fel” saker i
samband med studiebesök etc. Man finner i denna domän andra lösningar på
skolvardagens högst påtagliga problem och formulerar en egen diskurs om hur
verksamheten bör bedrivas och förändras – t. ex. de här återkommande
förslagen om mindre undervisningsgrupper blir dyra lösningar i den administ-
rativa domänens perspektiv och därför som regel mindre framgångsrika. Den
politiska retoriken och det administrativa talandet kan därför framstå för de
professionella som ett meningsfattigt frasmakeri i bjärt kontrast till denna
vardagsverklighet och dess problem, sjudande av hormoner och oförutsägbar-
heter.

Lärares verklighetsbilder och konstruerande av mening sker således från helt
andra erfarenheter och förståelsemönster. Denna förståelse är i sin tur motsägel-
sefull eftersom domänen befolkas av olika lärarkategorier som vanligen har
avgränsade arbetsuppgifter och dessutom begränsad tid att samtala med
varandra. Lärares olika roller formas därför främst av banden till det egna
stadiet, ämnet och de egna eleverna, och olika mikrokulturer uppstår inom
domänen.236 Trots dessa olikheter utvecklar även lärarna strategier, i likhet med
andra yrkeskategorier med förhållandevis lång utbildning, för att leda sig själva
och motsätter sig därför försök från ledningen som kan inskränka deras auto-
nomi och handlingsfrihet.237

Slutligen i klienternas domän finner vi de som skolan är till för enligt detta
betraktelsesätt – elever och deras föräldrar. De har visserligen inte ett formellt
anställningsförhållande men är ändå åtminstone fram till gymnasiet bundna till
skolan genom ett substantiellt tvång, skolplikten. Bland annat detta beroende-
förhållande till skolan och dess (beroende)kultur238 präglar elevgruppens
sammanhållande interna normsystem och förståelse av lärarna och skolan. I
elevernas privata samtal och sociala liv konstrueras verklighet och mening skild

                                    
235 Benämningen professionell domän är något bristfällig, eftersom det är tveksamt om lärare
kan betraktas som professionella. (Se även not 39.) Jag har dock inte funnit en mer adekvat
alternativ formulering.
236 Se t. ex. Hartman (1995), s. 194ff.
237 Se t. ex. Lorties (1975) beskrivning av lärares professionella ethos.
238 Fullan (1997) karaktäriserar skolan som en beroendekultur. I korthet avses en kollektiv
förväntan, eller snarare förhoppning, om att det är ”någon annan” som skall ta initiativet och se
till att saker blir gjorda.
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från andra domäners verklighetsuppfattningar.239 Denna grupp, eller snarare
mängd av grupper, är inte heller formellt organiserade i samma utsträckning
som inom andra domäner och bl. a. därför är verklighetsuppfattningarna här än
mer varierande (t. ex. beroende av social position). Man värnar därför inte om
sin domän på samma sätt. Det är därför inte helt invändningsfritt att betrakta
klienterna som en egen domän. Ett gemensamt drag är dock föräldrars
förhoppning om att deras barn skall lyckas i skolan. Denna önskan finns som en
underström på föräldramöten och i utvecklingssamtal – en del föräldrar möter
skolan underdånigt, fogar sig, resignerar eller uteblir medan andra ställer krav
på undervisningen och läraren. De tar sin makt genom att utnyttja möjligheten
att påverka, rösta med fötterna och byta skola eller helt enkelt flytta till ett mer
attraktivt bostadsområde.

Förutsättningarna för formell och informell kommunikation inom och mellan
domänerna är olika. Kommunikationsmönstren beror t. ex. på den aktuella
domänens tradition, uppgifter, storlek och hur mycket tid det finns tillgänglig
för att i samtal kalibrera inbördes förståelse och verklighetsbilder. I enlighet
med kommunal förvaltningstradition har angränsande nivåer vanligen
upparbetade kanaler för samverkan, som naturligtvis kan gestaltas på olika sätt
och efter mer eller mindre utmejslat hierarkiska mönster. Formella kontakter
mellan andra domäner är däremot mer sporadiska. Till exempel har lärare
liksom elever och föräldrar sällan regelbunden kontakt med politiker eller med
skolchef. Emellertid kan informella kontakter mellan domänerna och olika
social nätverk ha sin betydelse. Till exempel kan en politiker vara förälder och
grunda sin kunskap om skolan och dess personal genom egna barns skolgång,
rektors man kan vara politiker i samma kommun eller en förälder i skolans
förvaltningsråd kan träffa medlemmar från andra domäner i en
Rotaryavdelning, en idrottsförening eller informella nätverk. Det vore svårt att
föreställa sig att personen i fråga inte påverkar eller blir påverkad i dessa inte
sällan förtroliga informella samtal vid middagsbord och på golfbanor, i
synnerhet i mindre kommuner där förutsättningarna för informella beroenden
och lojaliteter kan vara mer uppenbara.

I detta domänperspektiv framstår skolan som en organisation som ställs inför
uppgiften att kunna härbärgera olika meningsföreställningar – man talar, tänker
och känner på olika sätt. Karl Weick beskriver skolan i denna anda som ett löst
kopplat system, men inte enbart för att sambandet mellan mål och medel är
långt ifrån entydigt:

It might seem that the word coupling is synonymous with words like
connection, link, or interdependence, yet each of these latter terms misses
a crucial nuance. By loose coupling, the author intends to convey the

                                    
239 Se t. ex. Garpelin (1998), Andersson (1998), Granath (1996), Granström & Einarsson
(1995).
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image that coupled events are responsive, but that each event also
preserves its own identity and some evidence of its physical or logical
separateness. /…/ Loose coupling also carries connotations of
impermanence, dissolvability, and tacitness all of which are potentially
crucial properties of the ‘glue that holds organizations together.240

Enligt Weick har således åtskillnaden och avståndet mellan domänerna
betydelse för deras respektive identiteter samtidigt som den lösa kopplingen
dem emellan är (det starka) kittet som håller hela skolorganisationen samman.
Att verka som ledare i en organisation med dessa egenskaper blir sannolikt en
komplex och motsägelsefull uppgift.

Frågan om vad rektorsrollen är eller bör vara får sannolikt olika svar beroende
på i vilken domän den ställs och vem som ges tolkningsföreträde. Det är även
tveksamt om rektor kan sägas tillhöra någon speciell domän. Denna
”hemlöshet” öppnar dock för ett flertal möjligheter för med vilken domäns
meningserbjudanden rektor främst kommer att identifiera sig: Skall hon eller
han främst uppfatta sig som en primus inter pares eller som en arbetsgivar-
representant, som kommunalpolitikernas förlängda arm eller som statens
väktare över demokratins värdegrund, som neutral administrativ chef eller som
pedagogisk coach etc.? Eller byter rektor roll och skepnad likt en kameleont
beroende på situation?

Under 1990-talets förändrade styrning av skolan har även balansen mellan de
olika domänerna dramatiskt förändrats. Decentraliseringen av skolväsendet har
tillhandahållit ett nytt meningssammanhang och därmed förutsättningar för
förändrade roller och samspelsmönster. Rektorsrollen är inte längre självklar,
om den någonsin varit det.

4.6 Rektorsrollen och ett offentligt ethos

Den fortsatta diskussionen om rektorsrollen tar sin utgångspunkt i det faktum
att skolan under lång tid tillmätts stor betydelse i en demokratisk samhälls-
process och knappast kan jämställas med affärsdrivande verksamhet. Ett motiv
till detta val av utgångspunkt är att jag vill relatera rektorsrollen till föreställ-
ningen om ett offentligt ethos som en ledsagande princip och de överväganden
och värderingar som är sammanknippade med ett sådant.

I demokratins tjänst är en rapport till förvaltningspolitiska kommissionen där
statsvetaren Lennart Lundquist diskuterar tjänstemannens roll i förhållande till

                                    
240 Weick (1988) s. 58f.
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ett offentligt ethos.241 I denna rapport argumenterar Lundquist mot den s.k.
ekonomismen som han menar är en för tillfället dominerande inriktning inte
bara i staten utan även inom kommunal verksamhet som karaktäriseras av ett
ensidigt betonande av ekonomivärden.242 Hans ambition är i stället att föra
fram de värden som är specifika för det offentliga. Han menar i korthet att
tjänstemannarollen bör konstrueras med utgångspunkt i ett offentligt ethos i
vilket hela samhällets krav och värderingar är ackumulerade, i stället för att
utgå från medborgares, chefers eller politikers mer eller mindre
aktualitetsbundna förväntningar. Tanken är förvisso tilltalande men att samlat
beskriva hela samhällets panorama av krav och värderingar har sina uppenbara
svårigheter.

Lundquists analys utgår från att offentlig verksamhet har en särskild karaktär
som skiljer sig i flera grundläggande avseenden från vardagslivets eller affärs-
världens meningssammanhang. I en politisk demokrati styrs offentlig verksam-
het av en huvudman. Den skall vara öppen för insyn och behandla alla lika i
enlighet med grundläggande demokratiska spelregler och principer. Man kan
därför inte okritiskt föra över konstruktioner från privat till offentlig sektor och
vice versa. En tjänstemannaroll måste förstås i detta sitt statliga eller kommu-
nala kontext. Isolerad från detta sitt sammanhang blir rollen en artefakt och helt
obegriplig.

Begreppet offentligt ethos är inte självklart eller entydigt utan måste konstrue-
ras från olika källor. Det bygger enligt Lundquist på två olika uppsättningar
grundläggande värden: Demokrativärdena innebär att det offentliga skall till-
godose samtliga krav från politisk demokrati, offentlig etik och rättssäkerhet.
Ekonomivärdena innebär krav på funktionell rationalitet (man väljer åtgärder
som verkligen leder till de uppsatta målen), kostnadseffektivitet (hushålla med
gemensamma medel) och produktivitet (varje skattekrona skall ge optimalt
resultat). Se figur 1 på följande sida:

                                    
241 Lundquist (1997).
242 Lundquist (1997), s. 6.
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Demokrativärden

Politisk demokrati

Offentlig etik

Rättssäkerhet

Ekonomivärden

Funktionell rationalitet

Kostnadseffektivitet

Produktivitet

Figur 1. Offentligt ethos efter Lundquist (1997)

Alla tjänstemän oavsett nivå, t. ex. rektorer och skolchefer, har enligt detta
tankesätt skyldighet att beakta samtliga dessa värden samtidigt i strävan att
uppnå det gemensamma bästa:

Grundtanken är att man gör det rätta (enligt vårt offentliga ethos) för att
uppnå det goda (enligt det gemensamma bästa).243

Det gemensamma bästa är således en huvudprincip som står över lagen i den
meningen att lagar, regler och förordningar som motverkar detta inte är accep-
tabla, utan rent av självmotsägande. Att i positivistisk anda objektivt definiera
det gemensamma bästa faller på sin egen orimlighet – det är snarare en politisk
eller en filosofisk uppgift. Det kan inte heller likställas med majoritetens röst:

En operationalisering som går ut på att den för tillfället sittande
majoritetens beslut återger det gemensamma bästa är orimlig och motver-
kar själva grundidén i att åberopa det gemensamma bästa som en norm
som står över lagen.244

Det gemensamma bästa är vidare enligt Lundquist inte en konkret probersten
utan snarare ett svårfångat men nödvändigt ideal som behöver vara satt under
ständig granskning och prövning i en nyckfull samhällsprocess. Man kan
möjligen invända mot Lundquists resonemang att begreppet vårt offentliga
ethos snarare är att betrakta som ett relativt begrepp. Vidare är demokrati-
värdena av olika betydelse och valör, beroende på hur man ställer sig till
demokratins grundfråga, nämligen hur kan man förena rättmätigt egenintresse
med nödvändigt allmänintresse? Är skolan främst ett uttryck för private good
eller för public good, för att använda Tomas Englunds begrepp?245 Englund
delar i detta sammanhang Lundquists uppfattning att skolledare är klämda
mellan dessa demokrativärden och ekonomivärden och att de förväntas
orientera sig mot de senare:

Nu kräver det förändrade skolpolitiska läget i Sverige att skolledare skall
återföra skolan till dess traditionella roll och skolans insatser skall mätas i

                                    
243 Lundquist 1997, s. 19.
244 Lundquist 1997, s. 19.
245 Englund (1993).
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produktivitetstermer, effektiviteten är ledstjärnan etc. Hur agerar nu den
professionelle ledaren?246

Med hjälp av Lundquists resonemang finner jag det vara av intresse att belysa
Englunds fråga om skolledares agerande genom att uppmärksamma fyra olika
idealtypiska rollkonceptioner som Lundquist behandlar. Han menar nämligen
att tjänstemannarollen är långt ifrån given eller entydig. Dessa olika
rollkonceptioner som Lundquist relaterar till ett offentligt ethos kan i detta
sammanhang tjäna som en referenspunkt för att beskriva och analysera
skillnader mellan rektorers sätt att tolka och handla i konkurrensen mellan de
olika domänernas meningserbjudanden. Med konception avser jag
grundläggande och meningsbärande drag i sättet att uppfatta och konstruera
tjänstemannarollen.247

Enligt ämbetsmannakonceptionen uppfattas tjänstemannen som direkt under-
ställd regelsystemet och oberoende av de politiska makthavarna i det enskilda
fallet.248 Hon eller han står över dagspolitikens svängningar. Rektor är i denna
konception främst statens respektive kommunens tjänare, inte den för tillfället
sittande regeringens eller kommunstyrelsens förlängda arm. Politiker och deras
manövrer betraktas därför med viss misstro, varför distans och autonomi är
betydelsefull. Själva verkställigheten av politiska beslut är som regel värde-
mässigt neutral och denna konception betonar problemlösning (snarare än
konfliktlösning) i enlighet med gällande regelsystem. Juridiska och formella
förhållanden blir viktiga för att garantera rättssäkerhet.

Enligt politikerkonceptionen är tjänstemannen att likna vid politikernas
förlängda arm och lydiga instrument. Rektor skall tveklöst verka i kommunled-
ningens anda i ledningen av den lokala skolan. Visst skall rektor lyssna på
lärare och andra intressenter, men inte tveka att ta konflikter för att beslutsamt
driva och verkställa huvudmannens linje. Att göra något annat vore enligt
denna tankemodell inte demokratiskt korrekt – det är folket som genom
politiska val bestämmer inriktningen av verksamheten – inte förvaltningen eller
en enskild rektor.

Den professionella konceptionen (eller expertskolan eller den teknokratiska
skolan) betonar att tjänstemannens specialkunskaper är avgörande. Den egna
professionens norm- och kunskapskällor är grunden i självförståelsen – veten-

                                    
246 Englund (1995b), s. 41.
247 Jag har här valt begreppet konception i stället för skola, som Lundquist använder, främst
för att signalera rollens relation till en diskurs. Detta val har inte varit helt självklart då det
ligger nära t. ex. rollorientering, rolltolkning eller idealtypisk rollposition.
248 Lundquist talar ofta, men inte alltid, om tjänstemän i statlig tjänst, dvs. ämbetsmän. Jag
anser dock att resonemanget lika väl kan tillämpas på tjänstemän i kommunal verksamhet.
Dock blir då beteckningen ämbetsmannakonceptionen något oegentlig.
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skaplighet och beprövad erfarenhet betonas. Kunskapsområdet kan i rektors fall
gälla undervisnings- och utbildningsfrågor, organisationsfrågor, ekonomiska
frågor etc.

Enligt intressentkonceptionen slutligen skall de som direkt berörs, dvs. elever,
föräldrar och samhällsmedlemmar i allmänhet ges betydande möjligheter att
själva kunna påverka verksamheten. Direktinflytande betonas här framför
representativt inflytande. Centrala storskaliga lösningar är enligt denna koncep-
tion mindre framgångsrika. De som är nära vardagen, dvs. intressenter och
brukare, skall själva med förvaltningen som arena kunna identifiera och komma
till rätta med problemen. Rektorn skall enligt denna rollkonception vara lyhörd
för intressenter i skolan och i närsamhället och ge dem ett direktinflytande
genom samverkansgrupper, elevråd, förvaltningsråd etc.

En förtjänst i Lundquists resonemang är att han relaterar tjänstemannarollen till
ett offentligt ethos som en ledsagande princip och inte till någon identitets-
neutral rollkonstruktion (från t. ex. affärsdrivande verksamhet). En ytterligare
poäng är också att han pekar på att tjänstemannarollen inte är given utan att den
är föremål för tolkning av den enskilde tjänstemannen. De fyra rollkoncep-
tionerna kan i sin förlängning bl. a. sägas vara ett uttryck för olika demokrati-
tolkningar. Det finns inget givet sätt att balansera de olika domänernas grad av
inflytande över skolan, utan detta blir rektors underförstådda uppgift.
Svagheten i Lundquists olika rollkonceptioner är som i alla idealtypiska
konstruktioner att de tenderar att förenkla hållningar i en sammansatt
verklighet. Kategoriseringarna kan säkerligen i vissa situationer visa sig vara
onyanserade eller rent av vilseledande. Med dessa reservationer för ögonen
anser jag ändå att Lundquists resonemang är värt att pröva som ett inslag i min
analys.

Sammanfattningsvis beskriver dessa fyra olika konceptioner av det gemen-
samma bästa olika idealtypiska sätt att konstruera rektorsrollen. Det innebär att
ämbetsmannarektorn främst håller sig till regelsystemet, politikerrektorn ser sig
som politikernas förlängda arm, den ”professionella” rektorn handlar utifrån
fackkunskap och intressentrektorn lyfter fram och hanterar konflikter mellan
olika lokala intressen. Relationerna till de olika domänerna (huvudman, lärare,
elever, föräldrar etc.) får således olika innebörder beroende på denna grund-
läggande konception av den egna rollen. Dessa rollkonceptioner är visserligen
som tidigare nämnts renodlande konstruktioner och innebär en reduktion av
tjänstemannens arbetsrelationer till en huvudlinje men kan ändå användas som
en referensram i analysen av rektorsrollen och val av ledningsstrategier. Det
betyder att rektors val av ledningsstrategier kan berätta om rollkonceptionen,
och omvänt att en huvudsaklig rollkonception vilar på vissa meningsbärande
mönster för tolkning av situationen och därmed en grund för handling.
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4.7 Sammanfattning

Skolledarskap sker inte i ett socialt vakuum. För att fokusera på det faktum att
rektor arbetar med människor och genom människor i vad man på engelska
kallar en ”people-processing”-organisation har ett socialpsykologiskt inspirerat
perspektiv valts. Detta perspektivval innebär i korthet att rektors roll antas bli
konstruerad i spänningen mellan egen intention och olika domäners menings-
erbjudanden och diskurser. Dessa olika domäner överlappar förvisso varandra,
men det är ändå inte givet att rektorsrollen för den sakens skull kan betecknas
som gränsöverskridande. Under de senaste årens genomgripande förändringar
inom utbildningsområdet har villkoren och möjligheterna för rektorsskapet
förändrats. Konsekvenserna av dessa förändringar inom offentlig sektor kan
förstås genom att analysera relationerna kring rektor och olika konceptioner av
rollen:

… de politiska ramarna tydliggör vissa ledarroller och ledarmöjligheter,
medan de utesluter andra. En väsentlig aspekt av detta tydliggörande är det
sätt på vilket politiken påverkar och begränsar de relationer där ledar-
skapet förverkligas. Det vill säga relationer till andra viktiga personer i
institutionen och dess omgivning.249

En avgränsning jag gjort i denna studie innebär således att den sociala inter-
aktionen inom kommunens skolorganisation från rektors horisont bildar
förgrund, även om denna självklart har förgreningar utanför. Genom detta val
av perspektiv fokuseras kvalitativt olika arbetsrelationer kring rektor i relation
till olika domäner. Därmed möjliggörs en analys av rektors roll i gränsområdet
mellan dessa domäner.

                                    
249 Ball (1998), s. 95.
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5 Rektorerna i Skoldala kommun – en
fallstudie

5.1 Metodiska kommentarer och överväganden

Empirin i föreliggande arbete utgörs av en fallstudie av samtliga rektorer i
grundskolan i en mindre mellansvensk kommun och deras arbete under ett
läsår. Min avsikt var inte att studera rektorernas arbete i sin helhet utan endast
utifrån de arbetsuppgifter de själva har bedömt vara av större vikt. Mina skäl
till val av just denna kommun var i huvudsak två: För det första ville jag
studera en kommun med ett relativt litet antal rektorer som arbetade under
jämförbara kommunala villkor.250 Detta för att mer kunna ägna mig åt
frågornas djup och de enskilda rektorernas överväganden. Översiktliga studier
med enskilda nedslag i rektorers arbetssituation har redan gjorts, vilket torde ha
framgått av min forskningsöversikt. För det andra förutsätter denna typ av mer
ingående fallstudie ett betydande mått av förtroende från intervjupersonernas
sida. Risken är annars att samtalen blir så ytliga att intervjupersonerna
sorgfälligt undviker frågor som kan antas vara känsliga:

Failure to develop trust may well result in interviewees simply resorting to
telling the researcher what they think the researcher wants to know.251

Detta förtroende bedömde jag redan förelåg i Skoldala kommun eftersom jag
och en kollega arbetat i ett kompetensutvecklingsprogram med de aktuella
rektorerna och deras studierektorer under läsåret 93/94. Fördelarna med att
redan ha upparbetat god kontakt är uppenbara – de berörda parternas
ställningstagande till deltagande är bättre grundat och risken att de under
studien hoppar av är mindre. Reservationen mot detta val är förstås att mina
tidigare kontakter på ett för fallstudien ogynnsamt sätt kan påverka utfallet och
vad de väljer att behandla i intervjuerna. (Mina överväganden i detta avseende
behandlas senare i kapitlet.)

                                    
250 Skoldala kommun var läsåret 95/96 indelad i fyra ungefär lika stora rektorsområden med
en budget omfattande vardera ca 40 miljoner kr och ca 100 anställda. Varje rektor hade två
studierektorer och ca 1,5–2 skolsekreterare.
251 Easterby-Smith et al. (1991).
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För att belysa mina frågor i detta arbete har jag intervjuat samtliga fyra rektorer
på grundskolan i Skoldala kommun under läsåret 95/96. Tre av dessa vid tre
tillfällen och en vid två tillfällen.252 Den centrala frågeställningen i de
halvstrukturerade intervjuerna var: Vad vill du åstadkomma under detta läsår?
Tanken med denna förhållandevis öppna fråga var att rektor själv skulle
formulera sina tankar om vilka de huvudsakliga arbetsuppgifterna var. I följd-
frågor ombeds sedan rektor att mer utförligt berätta vad som är
problemen/uppgifterna och hur han/hon avser att gå till väga. Fokus för mitt
intresse är således hur rektor beskriver och resonerar kring ledningen av skolan,
hur han/hon definierar problem i samband med detta och vilka meningsinne-
börder som dessa tillskrivs.253 De frågeområden rektor själv valt att ta upp vid
första respektive andra intervjutillfället har sedan i regel följts upp vid
kommande intervjutillfälle(n).

Under arbetets gång har jag valt att göra en som jag bedömde lämplig
utvidgning. För att komplettera ett tema som visade sig bli framträdande under
intervjuerna med rektorerna har även kommunens skolchef intervjuats vid ett
tillfälle under höstterminen –96, dvs. efter det att intervjuerna med rektorerna
genomförts. Den huvudfråga som behandlades i intervjun med skolchefen rörde
hans uppfattning om och tankar kring skolornas ledningsorganisation.

Dessutom har jag gått igenom skolnämndens protokoll och verksamhets-
berättelser för den aktuella tidsperioden. Denna bedömning gjordes också under
analysens gång och utifrån innehållet i intervjuerna. Jag har då endast uppmärk-
sammat sådant som varit relaterat till de frågeområden som rektorerna behand-
lat i intervjuerna. Däremot har jag inte intervjuat skolpolitiker, elever, föräldrar
eller lärare, vilket i och för sig hade varit intressant. Givet arbetets omfattning
och i viss mån fokus har jag i stället valt att lägga kraften på rektorerna.

Intervjuerna som genomförts på rektors tjänsterum har tagit cirka en och en
halv till två timmar vardera. De har spelats in på bandspelare och därefter
transkriberats tämligen ordagrant. Skolchefen intervjuades dock på mitt tjänste-
rum på hans eget förslag. Den utskrivna texten har sedan postats till intervju-
personerna för granskning. Inga invändningar mot sakinnehållet har gjorts men
däremot har vissa språkliga kommentarer förekommit – man har t. ex. korrige-
rat egna talspråkliga uttryckssätt och mina stavfel.

Innehållet i intervjuerna har i nästa steg strukturerats och organiserats efter de
frågeområden rektorerna valt att ta upp. Därvid har visst material sållats bort,
t. ex. språkliga upprepningar, vissa beskrivningar på detaljnivå, talspråkliga

                                    
252 En av rektorerna intervjuades endast två gånger, då han pensionerades under studiens
gång. Tre av rektorerna är män och en är kvinna. Jag finner dock att frågan om könsroller är så
omfattande att jag i detta arbete valt att lämna den i stort sett obehandlad.
253 Denna kvalitativa intervjuansats beskrivs bl.a. i Easterby-Smith et al. (1991), s. 73f.
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uttrycksformer och sådana udda enskildheter som bedömts falla utanför detta
arbetes ram. I ett tredje steg har dessa olika frågeområden relaterats till arbetets
teoretiska referensram.254 Det innebär att de knutits till de olika domänerna och
arbetsrelationerna runt rektor. Denna text och i synnerhet de mönsterbildande
utsagor jag identifierat har tillsammans med de ursprungliga intervjuutskrif-
terna utgjort det huvudsakliga underlaget för den resultatredovisning och
diskussion som följer i nästa kapitel.

5.2 Fallstudiens möjligheter och begränsningar

I detta arbete har jag således använt en kvalitativ ansats. Det betyder att jag
försökt identifiera betydelsestrukturer i ett intervjumaterial. Dessa strukturer,
intentioner och strategier är inte direkt observerbara, utan endast åtkomliga
genom tolkning. Jag söker alltså inte som i kvantitativ metod efter frekvenser
av något eller generella samband mellan variabler. Kvalitativ metod handlar i
stället om ordning och mening, om den intervjuades livsvärld och hennes
relation till den, om betydelsestrukturer i ett givet socio-historiskt samman-
hang.255 Forskningsintresset riktas mot rektorernas livsvärld och de diskursiva
praktiker som konstruerar deras verklighet och därmed roller. Givet detta
arbetes frågeställningar och teoretiska referensram har jag funnit fallstudien
med tillhörande intervjuer och dokumentstudier lämplig och tilltalande som
metod:

The case study has proven to be in complete harmony with the three key
words that characterise any qualitative method: describing, understanding,
and explaining.256

Därmed ansluter sig detta arbete till den vetenskapliga tradition som inte utger
sig för att uttolka sanningen i en viss fråga eller kring ett visst fenomen, utan
som i stället bidrar med ny utgångspunkt för fortsatt sökande:

Case studies are of value in refining theory and suggesting complexities
for further investigation, as well as helping to establish the limits of
generalizibility. /…/ The utility of case research to practitioners and
policymakers is in its extension of experience.257

Vidare är samtalet (och därmed intervjun) i detta perspektiv inte bara en
specifik empirisk metod, eller snarare en datainsamlingsteknik, utan också ett

                                    
254 Se t. ex. Kvale (1997), Janesick (1998), Stake (1998).
255 Kvale (1997), s. 34ff.
256 Hamel (1993), s. 39.
257 Stake (1998), s. 104.
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grundläggande sätt att vinna kunskap om andra människors förståelse av sig
själv och sitt sociala sammanhang.258 Ett antagande detta arbete vilar på är
sålunda att det är i själva samtalet som människan konstruerar både sig själv och
sina föreställningsvärldar.

Kritiken mot fallstudier, som en gång i tiden varit en kontroversiell metod,
brukar dels handla om svaghet vad gäller representativiteten, dels bristande
systematik vad gäller datainsamling.259 Vad gäller detta arbete är naturligtvis
inte resultaten generaliserbara utan gäller i strikt mening bara det studerade
fallet. Däremot kan studier av denna art ge kunskap och identifiera fråge-
ställningar som är av värde för att uppmärksamma och förstå andra situationer
och sammanhang. När det gäller systematik i undersökningen redovisas denna i
föreliggande kapitel.

5.3 Intervjun som relation

En intervju är ett systematiskt samtal som kan beskrivas, tolkas och förstås på
flera olika plan och med olika intentionsdjup. Intervjuns manifesta innehåll har
sitt uppenbara värde då det är konkret, kan spelas in och dokumenteras i skrift
för att sedan analyseras och vetenskapliggöras med gängse metoder. Ord kan
emellertid också förleda. Det ligger i sakens natur att ingen intervjuperson själv
vill framställa sig i ogynnsam dager – man talar så att säga i egen sak och under
en viss självcensur. Intervjusamtalet kan därför påverkas av att intervju-
personerna beskriver sitt arbete i normativa ordlag, detta utan att alltid själva
vara medvetna om det. Man kan således inte bortse ifrån att intervjupersonerna
kan försöka anpassa sina svar till vad de tror (och kanske önskar) att en skicklig
rektor/skolchef bör svara.260 Härvidlag är rektorernas och skolchefens bilder
och föreställningar om vem jag är och vilka avsikter jag tillskrivs av betydelse.
Chris Argyris pekar i detta sammanhang på två konkurrerande principer för de
teorier han menar styr människors handlingar – espoused theory är det som
uttrycks i samtal medan theory-in-use är det som uttrycks i handlingar:

Theories-in-use are the master programs that individuals hold in order to
be in control. /…/ … theory-in-use instructs individuals to seek and be in
unilateral control, to win, and not upset people. It recommends action

                                    
258 Kvale (1999).
259 Se t. ex. Hamel (1993).
260 Schartau (1993).
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strategies that are primarily selling, persuading and, when necessary,
strategies that save their own and others’ face.261

Denna begreppsliga distinktion bidrar till att precisera att det ofta finns ett
avstånd mellan å ena sidan ord och egen uppfattning och å andra sidan faktisk
handling. I en metoddiskussion kring behandlingen av ”upplevelsedata” behöver
därför denna typ av problematik adresseras.

Intervjusituationen har ett antal olika mellanmänskliga innebörder som inte
heller kan förbises. De tysta överenskommelser, oformulerade agendor eller
omedvetna uttryck som finns som en underström i mänsklig samvaro är ett
intresseområde som bl. a. fokuserats inom psykodynamisk psykoterapi-
forskning.262 I denna tradition ställs det som sägs ibland i bakgrunden och
uppmärksamheten, sökandet efter mening och innebörd riktas bortom ”pratet”
mot andra sätt att kommunicera. Hur relaterar parterna till varandra och vilka
överföringar och motöverföringar iscensätts? Hur förhåller sig klienten till
gjorda överenskommelser och samtalets tidsmässiga inramning (den s.k.
terapeutiska ramen)? Vad är regisserat tal (eller espoused theory i Argyris
terminologi), vad är mer autentiskt uttryckt, vilka områden är känslomässigt
laddade, undviks eller förefaller vara förbjudna etc.? I vilka avseenden är tanke,
känsla och kroppsliga uttryck i samklang och när präglas kommunikationen av
dubbla budskap eller rent av paradoxer? En annan iakttagelse är att klienten inte
sällan medvetet eller omedvetet har en formulerad eller oformulerad
huvudfråga till varje session. Innan samtalet kan gå vidare på ett meningsfullt
sätt behöver ofta denna fråga behandlas. Terapeutens skicklighet sätts då på
prov i att kunna identifiera denna fråga. Samtalen kan därför ibland bli till en
katt-och-råtta-lek som går ut på att försöka finna respektive dölja dessa
huvudfrågor – misslyckas (eller lyckas) terapeuten i detta avseende kan hon
eller han ”straffas”, t. ex. genom att förtroendet dras tillbaka. Visserligen är det
skillnad på syfte och genomförande av terapisamtal och forskningsintervjuer,
men också likheter vad gäller mellanmänskliga innebörder: ”Den kunskap som
frambringas genom intervjun är relationell.”263

Jag var vid första intervjutillfället inte ett oskrivet blad för rektorerna (vilket
jag tror mig varit för skolchefen). Min relation till rektorerna inleddes i och
med att jag och en kollega året innan haft en serie fortbildningsseminarier.
Redan innan hade vi således en arbetsrelation som vad jag bedömer präglades

                                    
261 Argyris (1990), s. 13. Argyris menar vidare att ”theory-in-use” är mer motståndskraftig
mot förändringsförsök än vad ”espoused theory” är. Att något i organisationen beskrivs som
förändrat, eller beskrivs i en annan språkdräkt än tidigare, behöver inte betyda att några reella
förändringar inträffat. Det är dock möjligt att saker förändras i ett längre perspektiv i takt med
att meningen med det som sker definieras om som en följd av det nya organisatoriska talandet.
262 Flegenheimer (1985).
263 Kvale (1999), s. 61.
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av ett visst mått förtroende. (I vilken utsträckning jag hade skolchefens
förtroende är det svårare att uttala sig om.) En iakttagelse som styrker detta är
att jag till varje intervju med rektorerna känt mig välkommen – trots en över-
belastad arbetsdag har rektor sett till att vi kunnat tala ostört utan tidspress,
förberett sig genom att läsa utsänd utskrift av föregående intervju och bjudit på
kaffe med tilltugg. Inga intervjutider har heller ”glömts bort”. Samtalen har
som regel varit känslomässigt krävande för intervjupersonerna, vilket bl. a.
framgått av att de ofta förefallit vara tämligen trötta efteråt. I denna typ av
samtal med en intervjuare som inte ifrågasätter utan som lyssnar och frågar
intresserat ligger det nära till hands att intervjuaren på ett känslomässigt plan
uppfattas som en medmänniska att anförtro sig åt och avlasta sig inför. Inter-
vjurelationen kan på detta sätt få såväl biktande som terapeutiska inslag, som
måste respekteras men som för den skull inte får tillåtas att avleda samtalet. En
avvägning man ställs inför som intervjuare är därför att balansera känsla och
tanke och hur de förhåller sig till varandra. Att ensidigt lyssna till tankebudskap
eller uteslutande uppmärksamma känslobudskap vore att förvränga förståelsen
av samtalet, men också utestänga värdefull information. I detta vägval har jag
låtit min intuition styra.

De samtal jag fört med intervjupersonerna i denna studie har också engagerat
mig både som forskare och som medmänniska. Vältaligt, övertygande och med
betydande inlevelse har de olika intervjupersonerna skildrat konflikter,
upplevda oförrätter och det har i stunden legat nära till hands att förlora
professionell distans och ta ställning – eller ”go native” som antropologer
uttrycker det. En parallell process, om än betydligt mildare, uppstår vid
analysen av intervjuutskrifterna. Men en kvalitativ analys helt utan empatisk
förståelse är inte möjlig eller ens önskvärd. En sådan förståelse och tolkning av
intervjuerna kan vara värdefull i vissa faser av analysen för att ge rättvisa åt de
intervjuades mening, men behöver i andra faser balanseras och perspektiveras
med en viss distans. Denna medvetna växling av fokus för kunskapsintresset
karaktäriseras av Carl Lesche och Ellen Stjernholm Madsen som en ”stadig
pendulbevægelse”264. En empatisk hållning innebär vidare att jag som forskare
inte primärt försöker avslöja det som intervjupersonerna eventuellt anstränger
sig för att dölja, utan försöker förstå deras (för)förståelse, dvs. vad och hur de
tänker och vad de menar. Min uppmärksamhet har således riktats mot såväl vad
som sagts, som mot vilka innebörder och meningar som intervjupersonen
tillskriver utsagorna.

För att hantera denna s.k. subjektivitet har strävan från min sida varit att
diskutera och tolka rektors agerande som ett svar på en viss specifik situation i
sitt sammanhang. Intervjuns ”upplevelsedata” behöver således sättas i relation
till ett sammanhang och tolkas på mening i olika perspektiv. Med detta för

                                    
264 Lesche & Stjernholm Madsen (1976), s. 50.
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ögonen skall jag i nästa kapitel redovisa fallstudiens resultat och beskrivningen
av hur de inblandade förstår sig själva och sin roll som tjänstemän i ett
kommunalt skolsystem som genomgår betydande förändringar. Men först några
synpunkter på etiska spörsmål som denna typ av fallstudie innefattar.

5.4 Etiska överväganden och konfidentialitet

Rektorerna och skolchefen givit mig förtroenden i samband med intervjuerna
och det är naturligtvis av synnerlig vikt att inte utnyttja eller missbruka dessa.
Detta i synnerhet om det finns risk för att intervjupersonen kan uppfatta att
deltagandet och rapporteringen kan ha en menlig inverkan på hans eller hennes
karriärmöjligheter och/eller personliga anseende.265 För att hantera dessa etiska
överväganden har jag strävat mot att arbeta på ett öppet sätt. Det innebär i detta
fall att intervjupersonerna i förväg blivit skriftligt och muntligt informerade om
studiens uppläggning, syfte och form för avrapportering, de har fått läsa
utskrifterna av intervjuerna och givits tillfälle till korrigeringar. De har också i
avhandlingsarbetets slutskede fått läsa mitt manus och reagera på detta i
samband med dels ett samtal, dels genom att skriva ett brev (se bilaga 1–5) där
de kommenterat resultaten på en sida så som de formulerats av mig.

Vad gäller frågan om konfidentialitet har personer, organisationer och vissa
tryckta källor (såsom nämndprotokoll och lokaltidningar) avidentifierats.
Därmed anser jag att de informations-, samtyckes- och konfidentialitetskrav
som uttrycks i Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådets etikregler
har beaktats.266

5.5 Sammanfattning

Föreliggande fallstudie består av samtliga rektorer i grundskolan och deras
arbete under ett läsår i en mindre mellansvensk kommun. För att belysa fråge-
ställningarna kopplade till detta arbete har samtliga fyra rektorer på grund-
skolan i Skoldala kommun intervjuats under läsåret 95/96. Den centrala fråge-
ställningen i de halvstrukturerade intervjuerna var: Vad vill du åstadkomma
under detta läsår? För att komplettera resultaten har även skolchefen intervjuats
och visst material från skolnämndens arbete granskats.

                                    
265 Se t. ex. Easterby-Smith et al. (1991), s. 82.
266 Etik. Forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap (1994).
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR).
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I fallstudien har en kvalitativ ansats använts. Det betyder att arbetets fokus
ligger på att identifiera betydelsestrukturer i ett intervjumaterial. I kapitlet
redogörs även för överväganden i samband med intervjuerna och etiska fråge-
ställningar kopplade till dessa.
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6 Rektorsrollen – resultat och kommentarer

I detta kapitel redovisas och kommenteras resultaten av fallstudien. Först
presenteras intervjupersonerna helt kortfattat följt av en beskrivning av det
kommunala sammanhanget. Efter denna inledning presenteras och kommenteras
resultaten utifrån olika arbetsrelationer och lojalitetsfält som omger rektor, dvs.
visavi den administrativa och politiska domänen, den professionella domänen
och klienternas domän. I detta sammanhang redovisas även intervjun med skol-
chefen. Därefter följer en diskussion om olika konceptioner av rektorsrollen,
dvs. mönster som framträder för att orientera sig mellan domänerna.267 Kapitlet
avslutas med redovisning av en kommunikativ validering där intervju-
personerna givit sina synpunkter på fallstudiens resultat.

Jag har i redovisningen inte gjort en strikt bodelning mellan resultat, kommen-
tarer och diskussion. Min avsikt har i stället varit att föra ett successivt resone-
mang om och kring resultaten och dess meningsinnebörder i förhållande till
detta arbetes syfte. (I de mer renodlade diskussionskapitlen 7 och 8
perspektiveras sedan dessa resultat.) Riskerna med detta förfaringssätt har jag
försökt balansera med att vara tydlig i att ange vem som säger eller anser vad.

6.1 Intervjupersonerna

Nedan ges en kort presentation av de intervjuade rektorerna. Här finns korta
biografiska noteringar och en summering av hur de själva har valt att beskriva
sitt arbete. Dessa beskrivningar, som av naturliga skäl är av olika karaktär och
omfattning, bygger på samtal vid första intervjutillfället utifrån ett standar-

                                    
267 En avgränsning i föreliggande arbete innebär att jag enbart diskuterar rektors roll i
förhållande till de frågeområden rektor valt att behandla.
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diserat testformulär av projektiv karaktär som fylldes i vid samma tillfälle.268

Detta test syftar i sitt ursprung till att synliggöra meningsstrukturer i det egna
arbetet. Rektorernas egna beskrivningar av sitt arbete utifrån testet kommer
senare att återkomma i tolkningen av materialet. Skolchefen som endast inter-
vjuades en gång i en kompletterande intervju har inte fyllt i detta formulär. Den
främsta orsaken till detta val var att han vid intervjutillfället lämnat sitt arbete i
den aktuella kommunen ett halvår tidigare.

6.1.1 Rektor A

Rektor A har intervjuats vid tre tillfällen under läsåret 95/96.269 Hon är från
början ämneslärare och yrkesvalslärare och hade vid tidpunkten för den första
intervjun arbetat som skolledare i femton år varav fem år som studierektor i
annan kommun. Hon har även under tre år haft utredningsuppdrag på Skolöver-
styrelsen. Ålder 55 år.

Rektor A ser positivt på den nya läroplanen som hon anser vara krävande
samtidigt som den ger ökat utrymme för självständighet. Att genomföra denna
nya läroplan, samtidigt som skolan tvingas göra ekonomiska nedskärningar,
påverkar arbetsklimatet bland lärarna på ett olyckligt sätt. Dessutom drabbar
dessa nedskärningar främst de svaga eleverna. Detta smärtar henne eftersom
hon uttalat säger sig värna om elevernas undervisning. För att i någon mån
kompensera för detta förhållande tar hon ekonomiska resurser från andra
områden som t. ex. elevvård och kansli för att prioritera mindre undervisnings-
grupper, vilket i sin tur uppskattas av lärarna.

Rektor A säger sig vidare vara bra på personalvård. Personalen får julklappar,
har blommor i personalrummet, får ofta uppmuntrande ord, uppmärksammas i
samband med extra insatser, och rektor A tar personlig kontakt med dem när de
är sjuka.

                                    
268 PaSEC (Perception av struktur, emotion och control) är inte i vanlig bemärkelse ett test
utan mer en semistrukturerad metod som har ambitionen att ge en bild av intervjupersonens
resurser, prioriteringar, ambitioner samt handlingskraft och påverkansförmåga. Antagandet
som metoden bygger på är att det råder ett samband mellan människans sätt att tolka världen
och hennes förmåga att hantera den (Hillström 1996). Testet går i korthet ut på att
intervjupersonen utifrån ett nyckelord, i det här fallet Mitt arbete, fyller i utmärkande
drag/begrepp för sitt arbete i en cirkel med tolv sektorer. Därefter ombeds intervjupersonen att
rangordna dessa i betydelseordning, sedan värdera dessa från obehagligt till behagligt för att
slutligen bedöma sin förmåga att påverka respektive drag/begrepp. Jag har dock funnit att
testets kvantitativa del, dvs. beräkningen av olika index, inte är intressant eller lämpligt inom
ramen för detta arbete. Däremot har jag funnit den kvalitativa delen, dvs. efterföljande samtal
kring vad intervjupersonen skrivit och tänkt, av värde.
269 Intervjuer rektor A 10.10.1995, 10.1.1996 och 29.5.1996.
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Lärare som bara ser till sin egen klass och dolda ledare bland personalen
bromsar dock skolans utveckling – att ha samtal med dessa kan vara mycket
krävande enligt rektor A. Likaså bekymrar sig rektor A för tidskrävande
administrativa (i synnerhet fastighetsärenden) och ekonomiska sysslor, men att
möta detta genom att utöka kanslipersonal och antal studierektorer tar resurser
från undervisningen. Kommunen sägs dock visa liten förståelse för denna
kniptångssituation.

6.1.2 Rektor B

Rektor B har intervjuats vid två tillfällen under läsåret 95/96 innan han
pensionerades i början av år 1996.270 Han är 64 år och var från början idrotts-
lärare och har arbetat som rektor i tjugotvå år. När rektor B var lärare hjälpte
han till med schemaläggning och projektering av en ny skola. Han tyckte det
var intressant och ville prova något nytt, vilket tillsammans med ett fackligt
engagemang blev inkörsporten till en studierektorstjänst. Efter två år som
studierektor blev han rektor.

I arbetet anser han sig vara en lojal tjänsteman med förmåga att strukturera
skolans arbete: Det innebär att planera och utveckla verksamheten främst
utifrån läroplanens mål. Han anser sig besitta nödvändiga och goda kunskaper
vad gäller förvaltningens spelregler och ha en förmåga att vara noggrann och
systematisk i sitt arbete. Han ser sig inte som en konfronterande person och han
har lätt att samarbeta. Hans vänlighet anser han dock ha en baksida såtillvida att
han tenderar att glida undan de konflikter som ibland kan vara nödvändiga.

6.1.3 Rektor C

Rektor C har intervjuats vid tre tillfällen under läsåret 95/96. 271 Han är 58 år
och har arbetat som rektor i tjugo år, varav nio år som rektor samt vikarierat på
förvaltningen i annan kommun som skolsekreterare och biträdande skolchef i
två år.

Han anser sig på det hela taget ha ett arbete som innebär att ta ansvar och ha
möjlighet att påverka med egna initiativ. Tycker om att på detta sätt arbeta med
människor och säger sig ha fallenhet för att lyssna och driva verksamhetens
utveckling. Mer långsiktiga utvecklingsfrågor är särskilt intressanta. Ser i det
här sammanhanget både bra och mindre bra sidor med sin – som han säger –
envishet. Negativa faktorer i arbetet är dels brist på tid, även om rektor C nu

                                    
270 Intervjuer rektor B 13.9.1995 och 20.12.1995.
271 Intervjuer rektor C 13.09.1995, 23.01.1996 och 29.05.1996.
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lärt sig kunna koppla av på sin fritid, dels en bekymmersam relation till arbets-
givaren: ”Det är mycket ordergivning och inte så mycket dialog. Och det passar
inte mig.”272 Han finner därför sin självständighet kringskuren. Rektor C ser
nämligen gärna klara ramar från nämnden inom vilka han sedan kan handla.
Till detta kommer enligt rektor C en ifrågasättande attityd från skolnämnden.

6.1.4 Rektor D

Rektor D har även han intervjuats vid tre tillfällen273 under läsåret 95/96. Han
är 60 år, från början idrottslärare, och har arbetat som skolledare i arton år
varav sju år som rektor.

Rektor D anser sig ha god kunskap om skolans mål, vilka han menar utgör
kärnan i rektorsrollen. Han vinnlägger sig enligt egen uppgift om ett öppet och
tydligt handlande och vill att lärarna skall känna till hans arbete och ställnings-
taganden.

Däremot är han bekymrad över relationen till den kommunala huvudmannen.
Som exempel på sådana bekymmersamma områden nämner han att det trots
decentraliserat ansvar för skolan fortfarande förekommer en betydande central
styrning och bristande samrådsförfaranden. Olika instanser inom kommunen
går direkt till rektorerna i stället för genom skolchefen, vilket leder till en
olycklig splittring. Det finns också en spänning mellan statens pedagogiska
målsättningar och de kommunala ekonomiska och administrativa villkoren.
Kontakterna med kommunen kretsar inte kring verksamhetens pedagogiska
innehåll utan rör sig bara om ekonomi. Han anser att statens och kommunens
krav inte går ihop vilket leder till en ojämlik skola. Dessutom upptas hans tid
av en oproportionerligt stor mängd sammanträden utanför skolan. Dessa
omständigheter sammantagna får till följd att han tycker sig sakna den
överblick och kontroll över skolan som han anser vara nödvändig, vilket
bekymrar honom. När han påtalar dessa brister möts han emellertid av en
obehaglig politisk tystnad.

Han är tillfreds med att med förtroende kunna delegera uppgifter till sina båda
studierektorer, men när det gäller lärarna vill han utveckla deras kunskaper om
skolans roll i ett samhällsperspektiv, bl. a. för att de på ett trovärdigt sätt skall
kunna beskriva och hävda skolans verksamhet. Inflytande och samverkan
beskrivs som en hjärtesak. Han värdesätter vidare en skolkunnig föräldragrupp,
vilket underlättar samverkan. Relationen till personal och föräldrar bekymrar
honom således inte i samma utsträckning som förhållandet till den kommunala
huvudmannen, eftersom han anser sig ha möjlighet att påverka den.

                                    
272 Intervju rektor C 13.09.1995.
273 Intervjuer 18.09.1995, 22.01.1996 och 31.5.1996.
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Rektorerna har i princip följt tidigare beskrivet socialisationsmönster (se
kapitel 3).274 De har alla betydande erfarenhet av rektorsarbete och befinner sig
i slutfasen av en lång yrkesbana inom skolan. Erfarenheterna är till större delen
gjorda i det gamla styrsystemet och denna under årtionden internaliserade
förståelse av skolans värld kan inte förbises. Trots detta gör endast rektor D vid
något tillfälle positiva referenser tillbaka i tiden, medan den yngsta självkritiskt
antyder att ”vi gamla uvar”275 kanske i större utsträckning borde föregå med
gott exempel och visa större förändringsvilja.

6.1.5 Konceptioner av tjänstemannarollen I – egen beskrivning

I detta kapitel kommer jag vid några tillfällen att relatera resultaten till
Lundquists olika tjänstemannakonceptioner. Tanken med detta är att ställa
arbetets resultat i relation till dess teoretiska referensram och därvidlag kunna
analysera likheter och skillnader vad gäller de olika rektorernas rollkoncep-
tioner. Inledningsvis utgår jag från rektors beskrivning av sig själv. Därefter
behandlas rollen i relation till politiska och administrativa domänen i frågan om
en organisationsförändring, i relation till den professionella domänen behandlas
frågorna om lokal arbetsplan, arbetstidsavtalet och elevens val samt i relation
till klienternas domän behandlas frågan om förvaltningsråd. I avsnittet Svaga
lärare och kollektiva föreställningar har jag inte funnit att utsagorna ger
tillräcklig grund för en tolkning. Det kommer också att framgå att alla rektorer
inte har uttalat sig i alla frågor eftersom de själva valt vilka de anser vara
viktiga frågor för läsåret. I kapitlets senare del kommer dessa rollkonceptioner
att sammanställas och diskuteras.

Med utgångspunkt i rektorernas beskrivningar av sig själva och sitt arbete (se
föregående avsnitt) har jag nedan gjort en tolkning av vilken rollkonception de
uttrycker i detta sammanhang. Det innebär självfallet en förenkling att på detta
sätt relatera berättelserna till en idealtypisk rollkonception, men det indikerar
ändå enligt mitt förmenande en huvudsaklig orientering vad gäller sättet att
förstå sig själv och sitt arbete. När det gäller rektor B:s utsagor tolkar jag dessa

                                    
274 Rektor C började som idrottslärare, arbetade sedan som studierektor i elva år och har varit
rektor nio år. Han har även vikarierat på den lokala förvaltningen. Rektor D började som
idrottslärare, arbetade som studierektor i elva år och varit rektor sju år. Rektor B började även
han som idrottslärare, var då fackligt engagerad, arbetade som studierektor i två år och varit
rektor tjugo år. Rektor A började som ämneslärare och yrkesvalslärare, arbetade med
utredningsuppdrag på Skolöverstyrelsen, arbetade som studierektor i fem år innan hon blev
rektor vilket hon varit i tio år. Rektor A och C blev externt rekryterade, rektor B och D internt
rekryterade.
275 Intervju rektor A 10.01.1996.
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såsom varande huvudsakligen i enlighet med ämbetsmannakonceptionen. Denna
tolkning grundar sig främst på rektor B:s betoning av vikten av kommunal
stabilitet och formella aspekter av skolledningsarbetet, men även i någon mån
att han inte ser sig som en konfronterande person. När det gäller rektorerna A,
C och D finner jag deras beskrivningar i stora stycken vara i enlighet med den
professionella rollkonceptionen. Jag grundar denna tolkning på att dessa
rektorer med annan tyngd än rektor B betonar verksamhetens pedagogiska
aspekter, såsom skolutveckling och verksamhetens relation till läroplanen. Se
tabell 2 nedan.

Tabell 2. Konceptioner av tjänstemannarollen I – egen beskrivning

Tjänstemannakonceptioner

Ämbetsmanna Politisk Professionell Intressent

Rektor A X

Rektor B X

Rektor C X

Rektor D X

Mot dessa något trubbiga tolkningar kan man invända att det ligger i sakens
natur att rektorerna kan vara måna om att förmedla ett visst intryck av sig
själva. Poängen är emellertid här att det är utifrån denna förmedlade bild som
skattningarna är gjorda. Jag tar således inte ställning till huruvida dessa
beskrivningar delas av andra eller ej. Min tanke är i detta sammanhang att lyfta
fram rektorernas självbild (idealiserad eller ej) såsom den förmedlats till mig.

6.2 Det kommunala skolåret 95/96 i Skoldala kommun – ett
konfliktfyllt år

Skolan behöver skrivas in i ett större sammanhang om en meningsfull
diskussion skall kunna föras om dess villkor och problem. Som en komplet-
tering till arbetets inledande kapitel om den nationella skolkontexten ges här en
kort beskrivning av den lokala kontexten, dvs. de för den studerade kommunen
aktuella skolfrågorna under läsåret 95/96 sedda från de administrativa och
politiska domänerna. För att åstadkomma denna översiktliga belysning har jag
gått igenom skolnämndens protokoll och verksamhetsberättelser för åren 1995
och 1996. Mitt urval har styrts av de frågeområden som rektorerna tagit upp i
intervjuerna.
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Läsåret 95/96 blev inget vanligt eller representativt skolår (om det nu finns
något sådant), utan var åtminstone vad gäller skolnämnd, skolchef och rektorer
ett utan tvekan konfliktfyllt år. Kommunens styrelse hade perioden före
årsskiftet 94/95 haft en borgerlig majoritet bestående av moderaterna och folk-
partiet. Under denna tid hade man inte haft någon egentlig skolchef utan en
samordnande tjänsteman (benämnd vikarierande sektorsansvarig) som
administrerade kontakterna mellan skolområdena och skolnämnden. Som en
följd av valet 1994 avgår den borgerliga majoriteten vid årsskiftet 94/95 och
efterträds av en koalition mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Under
flera år hade kommunen dragits med ett besvärande ekonomiskt underskott
inom skolsektorn.276 En angelägen uppgift för den nya skolnämnden blir därför
att balansera budgeten. Parallellt med detta genomförs på skolområdena ett
antal större förändringar av olika art. Varje skolområde förväntas formulera
lokala arbetsplaner (i kölvattnet av Lpo -94 och den av kommunen antagna
skolplanen), förbereda förvaltningsråd (att ersätta Hem och Skola-styrelserna),
planera för ett nytt lärararbetstidsavtal, arbeta fram nya betygskriterier och
ersätta föräldrasamtal med utvecklingssamtal. I detta sammanhang påbörjas
också planeringen av en helt ny skolorganisation.

Vid den nya skolnämndens första sammanträde beslutas om att avskaffa den
administrativa tjänsten som sektorsansvarig och tillsätta en ny skolchef
(benämnd områdeschef i protokollet). Skolchefen tillträder sin tjänst i juni
1995.277 Vid nämndens sammanträde i mitten av våren 1995 fattas beslut om
besparingar och den strategi man väljer innebär en omorganisation av sko-
lområdena till mindre enheter. Den ännu icke tillträdde skolchefen uppdras av
nämnden att …

… se över den nuvarande organisationen inom skolan bl. a. med inriktning
på rektorsområden och lokal utnyttjande med uppgift att effektivisera
organisationen.278

Vid nämndens extra sammanträde i april samma år revideras skolnämndens
internbudget varvid nämnden poängterar för områdeschefen att ”överdragen av
budgetramar inte kan tolereras” och att verksamheten i skolan ”måste genom-

                                    
276 Underskottet för skolverksamheten uppgick budgetåret 1994 till cirka 6,4 miljoner kr eller
2,6 % av nettokostnadsanslaget, budgetåret 1995 till cirka 5,1 miljoner eller 2,4 %, och
budgetåret 1996 till 6,5 miljoner eller 3 % trots ett tilläggsanslag på 5 miljoner.
277 Skoldala kommun, Skolnämndens sammanträdesprotokoll 09.01.1995.
278 Skoldala kommun, Skolnämndens sammanträdesprotokoll 24.04.1995. Något
anmärkningsvärt är att jag ej funnit ytterligare direktiv till organisationsöversynen i
kommunens handlingar än raderna ovan. En så omfattande översyn hade man kunnat vänta
skulle motiveras utförligare och ges tydligare direktiv.
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syras av respekt för givna budgetar och direktiv”.279 Mot den nya budgeten,
som innebär en nedskärning av skolans kostnadsram, reserverar sig den borger-
liga oppositionen och i protokollsanteckningar från en MBL-förhandling
framför Skolledarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och
Svenska Kommunalarbetareförbundet skarpa protester. Den borgerliga
oppositionen vill i stället se att skolsektorn tilldelas mer medel. För att
kontrollera efterlevnaden av den nya och stramare ekonomiska ordningen
uppdras skolchefen att tillställa nämnden månadsvisa budgetuppföljningar. Den
nytillträdda majoriteten förefaller att på detta sätt tydligt markera sin uttalade
förväntan att budgeten icke får överskridas.

Trots dessa åtgärder pekar delårsbokslutet för år 1995 på ett underskott mot-
svarande 3,2 miljoner. Skolnämnden beslutar i detta läge att strama åt tyglarna
ytterligare och uppdrar till skolchefen att vidta erforderliga årgärder. Mot detta
reagerar ånyo den borgerliga oppositionen. I en skarp protokollsanteckning vill
man ”inte deltaga i sådana huvudlösa beslut från den nya majoriteten” när det
gäller den minskade tilldelningen.280 Man hänvisar i sin argumentation bl. a.
till att en kommunal skatteökning på 1,25 kr som man menar inte på något sätt
kommit skolan till godo.

Budgetförslaget för det kommande verksamhetsåret 1996 innebär ytterligare
minskade kostnadsramar för skolan. Rektorerna utarbetar budgetförslag med
tillhörande konsekvensbeskrivningar utifrån denna minskade ekonomiska ram
och föreslår bl. a. besparingar i form av en reduktion av antalet lärartjänster.
Detta sätt att spara underkänns emellertid av nämnden, med hänvisning till
uttalanden från kommunstyrelsen, och områdeschefen uppdras att komma med
ett nytt förslag, nu med den uttalade målsättningen ”oförändrad lärartäthet”.281

Inte heller vid nästa sammanträde fattas beslut om budgeten utan man väljer att
avvakta skolchefens förslag till ny organisation.

                                    
279Skoldala kommun, Skolnämndens protokoll från extra sammanträde 28.04.1995. Som ett
exempel på sparivern uppdras resultatenheterna (som skolorna benämns) att lösa städningen
lokalt med målsättningen att halvera kostnaden.
280 Skoldala kommun, Skolnämndens sammanträdesprotokoll 04.09.1995. I en reservation
från den borgerliga oppositionen visar man irritation över frågan om lärartäthet och dess
hantering: ”Vi anser det anmärkningsvärt att majoriteten inte kan biträda en begäran från våra
resultatenhetschefer att få inkomma med ett nytt förslag till internbudget …/…/ Att som
ordförande kallt konstatera att man inte kan biträda begäran då han tror sig veta att detta nya
förslag till internbudget från resultatenhetscheferna skulle innebära ett förslag till nedskärning
av lärartjänster, tyder enligt vår mening på ett misstroende mot resultatsenhetscheferna som vi
inte ställer upp på.” Reservation till skolnämndens protokoll 04.12.1995.
281 Skoldala kommun, Skolnämndens sammanträdesprotokoll 10.09.1995.
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Under slutet av hösten lägger så skolchefen fram sitt, som det skulle visa sig,
kontroversiella förslag till en ny organisation.282 I sin inledande analys
beskriver han kommunens skolorganisation som gammalmodig och att försök
till självförvaltning inte fungerat, utan att precisera vad som ej varit tillfyllest.
Han konstaterar också att administrationskostnaderna under de senaste tre åren
ökat, utan att heller här diskutera tänkbara orsaker. Mot denna bakgrund före-
slår han sedan i sitt tjänsteutlåtande att ”det pedagogiska ledarskapet skall
betonas i den nya organisationen”. För att möjliggöra detta skall rektorerna i
största möjliga utsträckning avlastas löpande administration. Dessutom skall
skolorna införa förvaltningsråd. De större skolområdena delas nu upp efter
principen ”en rektor på varje skola”, vilket totalt innebar sex rektorer på kvarts
tjänst, tre rektorer på halv tjänst och tre rektorer på hel tjänst. På detta sätt
halveras antalet heltidstjänster för rektorer i kommunen från tolv till sex. I
genomsnitt innebär denna reduktion ett ledningsspann med en rektor på femtio
lärare. Förslaget möter starka protester, inte minst från rektorerna, och först
efter det att skolchefen lagt sitt kontroversiella förslag tillsätts en samrådande
arbetsgrupp bestående av fackrepresentanter, skolchefen själv, skolekonomen,
utredningssekreteraren och personalchefen. De får nu till uppgift att arbeta fram
ett reviderat förslag.

Den 1 februari 1996 slutar skolchefen sin anställning efter endast åtta månaders
tjänst. Skälet till detta var enligt skolchefen ett erbjudande om tjänst i annan
kommun. Emellertid uppdras han av nämndordförande att som bisittare slutföra
organisationsöversynen.283 Sannolikt som en följd av de starka reaktioner
frågan och dess hantering väckt inleds det reviderade förslag som läggs på
nämndens bord i mars 1996 med en längre beskrivning av gruppens arbetsgång
och samrådsförfaranden. Det reviderade förslaget till organisationsförändring är
en kompromiss och innebär en reduktion med tre i stället för sex rektorstjänster
räknat på heltid. Förslaget godkänns av skolnämnden och beslutas att gälla från
halvårsskiftet 1996. I april 1996 beslutar nämnden vidare att ny skolchef skall
tillsättas med tillträde halvårsskiftet 1996.

Det aktuella läsåret kom således att bli tämligen turbulent. Visserligen är sam-
manträdesprotokollen kort hållna, men av ärendenas hantering i skolnämnden
och inte minst tonläget i reservationerna framgår att dess arbete varit konflikt-
fyllt. De intressemotsättningar som kom i dagen kan sannolikt inte reduceras till
enbart en källa eller en nivå. Min utgångspunkt är därför att de konflikter som
blommade ut under detta år kan vara överlagrade och bör tolkas och förstås ur
flera perspektiv.

                                    
282 Områdeschefens tjänsteutlåtande 13.11.1995.
283 Även nämnden byter ordförande vilket sker i oktober 1996. Den nye ordförande
företräder även han folkpartiet.
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Var då detta läsår så avvikande (eller extremt) att det kan anses vara av ringa
värde att studera händelserna under denna tid? Enligt mitt sätt att tänka vill jag
nog hävda motsatsen – i ett kritiskt händelseperspektiv blev sannolikt just detta
läsår illustrativt för att göra en fallstudie av rektors roll. Det är kanske först
inne i stormens öga man lär känna sitt skepp, dess egenskaper och det egna
ledarskapets möjligheter gränser.

6.3 Arbetsrelationer till den kommunala huvudmannen

Den konflikt som utvecklades under det aktuella läsåret mellan huvudmannen
och rektorerna blev både djup och bitter – kring detta råder samstämmighet
mellan parterna.284 Däremot går bilden av förståeliga skäl isär när det gäller att
beskriva dess orsaker och att värdera motpartens agerande. Rektorerna är miss-
nöjda och upprörda över skolchefens agerande som i sin tur anser att rektorerna
är fångar i ett förlegat synsätt på sina skolledningsuppgifter.

6.3.1 Håll budgeten!

Skolchefens tolkning av sitt uppdrag och dess innebörd förefaller vara tämligen
entydig. Orsaken till att just han blev kontaktad för denna tjänst var enligt
honom själv att den nya politiska majoriteten i kommunen ville se en ändring
av kommunens skolverksamhet – man ”ville ha en sopkvast för att kunna skapa
en ny kultur”285. Det explicita politiska uppdraget formulerar han som…

… att dra åt svångremmen rent ekonomiskt. Man hade överskridit
skolbudgeten fem sex år i rad. Den nya politiska majoriteten var stenhård
– nu skulle budgetramarna hållas. Mitt uppdrag var att ändra
organisationen så att budgetramarna skulle hållas. Men samtidigt var
uppdraget att höja den pedagogiska kvaliteten. De problem jag såg i
ledningsstrukturen var att det fanns ingen ledning. /…/ Men ärligt talat var
det helt klart främst av ekonomiska skäl – det var för att skaffa en
billigare organisation.286

                                    
284 Med huvudman avser jag i detta sammanhang kommunens administrativa och politiska
domäner. Skolchefen betraktas här som huvudmannens representant i relationen med
rektorerna.
285 Intervju skolchefen 29.08.1996.
286 Intervju skolchefen 29.08.1996.
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På en redan bantad skolorganisation skulle ytterligare besparingar göras och
samtidigt skulle verksamhetens pedagogiska kvalitet höjas. För att sätta
handling bakom orden valde man att rekrytera en som man hoppades hand-
lingskraftig person. Vad jag förstår bar detta uppdrag till den nye skolchefen
implicit på ett ifrågasättande av rektorernas tidigare arbete. Den pedagogiska
förnyelsen som skolchefen hade som ledstjärna innebar i hans tolkning en
decentralisering med mer makt åt lärarna – inte åt rektorerna:

Jag är decentralist – jag tror starkt på det – helt klart. Jag tror det kommer
att växa fram något väldigt bra av det här. Men det handlar också om att
ge lärarna mer makt. /…/ Det var min tanke i den här kommunen – att få
lärare glada att ta eget ansvar. Lärarkåren upplevde sig ha mycket ansvar
men ingen befogenhet. Rektorerna höll på all befogenhet – de släppte inte
ifrån sig – de vågade inte släppa loss lärarna i det fria. Därför hoppas jag
att den nya organisationen gör att man kan känna sig friare och lärarna få
mer makt. Slippa snegla på andra – man vet vad man har.287

För att åstadkomma denna förändring säger sig skolchefen ha varit nödd och
tvungen att kringskära rektorernas makt. Genom att på detta sätt ikläda sig
rollen av en bestämd chef och centralisera makten, för att i ett senare skede
förhoppningsvis kunna decentralisera den, kom hans legitimitet i rektorernas
ögon att svikta:

Jag var ju tvungen att koppla hem makten för att genomdriva min strategi.
Innan decentralisering måste man koppla hem den för att sedan släppa. Jag
var ganska sträng. När det gäller det ekonomiska var jag väldigt tydlig och
när jag såg att de inte klarade det här med anställningsstopp, t. ex. gick jag
ut och centralstyrde. Har inte de modet att besluta, gör jag det. Frågar du
dem säger de säkert att jag var väldigt despotisk och centralstyrande. Men
det var jag tvungen att vara i det skedet.288

Dessa problem med att förändra en skolorganisation och dess styrning är
emellertid inte unika enligt skolchefen, även om han anser att just denna
kommun knappast tillhör de mer förändringsbenägna:

Problem är nog rikstäckande att övergå från en styrningsmetod till en
annan. Gamla och nya förväntningar. Man har kommit olika långt, den här
kommunen har nog inte kommit så långt.289

Jag antar att det för skolnämndens del handlade om att göra en kraftfull och
politiskt taktiskt motiverad markering mot den förra majoritetens skolpolitik,
men framför allt att åtgärda det återkommande och besvärande budgetunder-

                                    
287 Intervju skolchefen 29.08.1996.
288 Intervju skolchefen 29.08.1996.
289 Intervju skolchefen 29.08.1996.
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skottet inom skolsektorn. Den nya politiska majoriteten ville också samtidigt
åtgärda i en arbetsmiljöundersökning påtalade organisationsbrister290 genom att
införa en ny kommunal ledningskultur med starkare och mer direkt styrning. I
en insändare i lokalpressen från februari 1996 tonas dock besparingsmotivet i
denna förändring ned av vice ordförande och en ledamot i skolnämnden:

Områdeschefen [n.n:s] förslag till omorganisation av skolan är inte en
besparingsåtgärd … /…/ Förslaget är ett djärvt grepp som tar tag i många
decenniers cementerade skolorganisation. Otidsenliga strukturer måste
träda tillbaka för till förmån för mindre hierarkiska och mer horisontella,
decentraliserade strukturer med nya maktförhållanden… /…/ Vi vill
avlasta rektorerna deras tungrodda administrativa arbete och i stället ge
dem rollen av renodlade pedagogiska handledare och visionärer, enligt
deras egna önskemål. /…/ Vad förslaget säger är att valet är vårt – skall vi
bli en kommun som går i bräschen för det nya tänkandet eller skall vi fort-
sätta att ”laga och lappa” i en omöjlig dysfunktionell struktur?291

Skribenterna ger i insändaren sitt fulla förtroende till skolchefen (benämnd
områdeschefen) och lärarna, men kritiserar rektorernas förslag som skulle ”…
innebära en nedskärning av 17 lärartjänster eller mer.”292 En uppgift med hög
prioritet till den nye skolchefen blir trots budskapet i insändaren att se till att
skolans budget inte överskrids men också att göra en organisationsöversyn för
att höja effektiviteten. Hans förslag innebar som tidigare nämnts bl. a. att
skolledningsresursen skulle halveras.

I intervjuerna med rektorerna framträder en annan bild av arbetsrelationen med
skolchefen och politikerna. Alla fyra rektorer reagerar med ilska och
indignation på den nye skolchefen och framför allt på dennes sätt att axla sin
roll, men agerar sinsemellan något olika.

Rektor B, som är något av rektorsgruppens nestor, säger sig ha varit, eller
snarare blivit, mest drivande i konflikten med huvudmannen. Han anser att
situationen nu är så allvarlig att han nödgas …

… försvara verksamhetens intressen mot ledande politiker. Det förekom-
mer ingen dialog mellan politiker och oss skolledare när det gäller verk-

                                    
290 I Skolledarundersökningen från 1994 i Skoldala kommun (”Skoldalahälsan”) framgår att
skolledarna inte anser att det finns något intresse från politikernas sida att följa verksamheten i
skolorna – en närmast obefintlig kontakt med nämnden. Det finns också oklarhet om vem som
är rektorernas närmaste chef och det riktas vidare en svidande kritik mot ekonomikontoret.
291 Djärv omorganisation bra för nya skatten, ”Lokaltidningen” v 9, 1996 – källa anges ej av
anonymitetsskäl. Man kan notera att artikeln ger dubbla budskap. Artikelrubriken talar ett
annat språk än brödtextens budskap.
292 Djärv omorganisation bra för nya skatten, ”Lokaltidningen” v 9, 1996 – källa anges ej av
anonymitetsskäl.
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samhetsmålen i relation till kostnader. /…/ Vi har bytt majoritet i
skolnämnden. Nu intresserar man sig bara för de ekonomiska resultaten.
Glappet har blivit större. För första gången handlar det om en lojalitets-
konflikt. Jag har varit rätt lojal skolledare i relation till politiker och över-
ordnad chef och försökt anpassa mig till de förutsättningar som funnits.
Men nu känner man att gränsen är nådd och ändå ställs man inför kravet
att dra ner resurserna.293

Efter denna som jag finner skarpa kritik anser rektor B vidare att skolchefens
förslag till organisationsförändring är bristfälligt på en rad punkter:

Det har aldrig redovisats några utredningsdirektiv. Vår nye skolchef har
presenterat ett förslag till organisationsförändringar för grundskolan som
innebär mycket dramatiska förändringar för skolledningsorganisationen.
Det har kommit mer eller mindre som ett dråpslag. För det första så har
han då arbetat totalt självständigt, dvs. han har inte jobbat ihop med oss
rektorer, inte skaffat sig någon bakgrundsinformation hur vi upplever
nuvarande organisation och hur vi ser på behov av förändringar. /…/
Förslaget innebär att antalet skolledare skall halveras i grundskolan och att
återstående resurs – man skulle omvandla tolv heltidstjänster till sex – men
de skulle vara fördelade på i princip varje skola i kommunen. Varje skola
skulle bli en egen enhet – lite grand av Stockholmsmodellen. Det sägs
vidare i utredningen att man tänker lyfta av de administrativa uppgifterna
som ligger ute på enheterna och lägga det mer centralt och bygga upp
någon slags central organisation igen. Då skall man notera att för fyra år
sedan avskaffade man i kommunen ett skolkontor och lyfte ut ansvar ut till
enheterna. Sen fanns det som vi tycker brister i utredningen, det fanns till
och med felaktigheter, det fanns ingenting om vad som hänt under den här
perioden, vilka nya arbetsuppgifter som hade tillkommit, man har alltså
fört över nya verksamheter till skolan (förskola, fritis, sexårsverksamhet,
särskola) och ett utökat arbetsmiljöansvar. Han har heller inte tittat på vad
som skall hända framöver, dvs. vi vet idag att antalet elever i grundskolan
kommer att öka med 25 procent.294

Moraliskt stödd av det statliga uppdraget så som det uttrycks i läroplanen, i det
här fallet bl.a. ansvaret för de svagare eleverna, väljer rektor B att konfrontera
huvudmannen och handla utifrån en egen övertygelse. Konfliktens upplösning
kommer att behandlas i slutet av detta kapitel.

Den nye skolchefens sätt att definiera sin arbetsrelation till rektorerna stämmer
inte heller överens med rektor C:s värderingar. Hans budgetförslag med
besparingar på det egna skolområdet genom att reducera antalet lärare under-

                                    
293 Intervju rektor B 13.09.1995.
294 Intervju rektor B 20.12.1995.
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kändes efter politiska påtryckningar från skolnämnden. Detta underkännande
tolkar rektor C även på ett personligt plan:

Jag har jobbat länge i skolan men jag har aldrig varit med om något
liknande. Aldrig. För knappt ett år sedan blev man från skolnämndens sida
varse att den budget som man hade spikat skulle bli alldeles för knapp.
När då ett par av rektorerna måste varsla om stora förändringar så blev det
uppvaktningar från allmänheten till den nya majoriteten och de pallade
inte för trycket. Vi hade diskussioner med dem men stämningen blev klart
fientlig. Sen kom den nye skolchefen i juli med ett enda uppdrag som jag
kan se det, outtalat men väldigt tydligt; se till och gör av med alla rektorer
och låt dem göra något annat och hitta sen andra människor som gör som
vi säger. 295

Ett ohederligt maktspel ersätter enligt rektor C öppen kommunikation och han
känner sig kränkt. Hans strategi tycks innebära dels ett passivt motstånd, dels att
nyttja de formella och informella medel och kanaler en erfaren tjänsteman
förfogar över.

Även rektor D är djupt skeptisk till skolchefens och huvudmannens agerande
som karaktäriseras som motsägelsefullt:

Man hyllar chefskapet, ordergivning och centraliserad makt samtidigt som
man med den andra mungipan säger att vi skall öka decentraliseringen.
Men besluten fattas centralt medan ansvaret decentraliseras alltmer.296

Även han anser att organisationsöversynen skedde över huvudet på rektorerna
och inte respekterar deras erfarenheter och synpunkter. Inga administrativa
uppgifter avlastas skolorna som utlovat för att ge tid till ett pedagogiskt ledar-
skap, och orättmätiga sparkrav åläggs skoladministrationen lokalt, men ej
centralt. Vidare lämnar kommunikationen med skolchefen, nämnden och
kommundirektören mycket övrigt att önska och inte minst finner rektor D det
omoraliskt av arbetsgivaren att medvetet spela ut lärarfacken mot skolledarna.
Det senare väcker en betydande irritation eftersom det slår in en kil mellan
lärare och rektor och kan därmed hota rektors legitimitetsplattform. Att
kommunalråd dessutom ifrågasätter rektorerna inför öppen ridå i media och ger
manipulativ information till medborgarna upprör rektor D djupt. Han har flera
gånger försökt nå fram till nämnden med sina synpunkter, men utan resultat –
”tystnaden är förödande”297. Av dessa olika skäl blir konflikten även för honom
tveklöst djup och framför allt kränkande – den fräter på självkänslan som
yrkesman liksom på arbetsglädjen och relationen till lärargruppen.

                                    
295 Intervju rektor C 23.01.1996.
296 Intervju rektor D 22.01.1996.
297 Intervju rektor C 18.09.1995.
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Rektorerna C och D anser vidare att arbetsgivaren inte respekterar deras
budgetansvar genom att fastställa lärartätheten centralt och genom att man i
rektor D:s fall ”… dristat sig till att gå in och plocka om i budgeten”298, vilket
skett utan samråd. Genom dessa centralistiska åtgärder urholkas premisserna för
målstyrning värd namnet, menar rektor D.

Till sist rektor A, vars beskrivning av händelseförloppet andas en viss
besvikelse på alla inblandade parter, liksom på själva upplösningen av
konflikten. Den något avvaktande strategi hon säger sig använt under årens lopp
förefaller ha tillämpats även visavis den nye skolchefen som hon trots allt har
viss sympati för. Hon förstår skolchefens svårigheter och anser att rektorerna
och skolkontoret måste bli mer samspelta:

Vi har varit fyra skolområden som har varit oerhört självständiga – där,
mellan oss, har det funnits ett revirtänkande. Men nu har det kommit
någon som skall leda de här fyra åt samma håll, vilket måste vara fasen så
svårt. Men då måste vi ledas åt samma håll tillsammans med skolkontoret
– det kan inte bli så att skolchefen blir en ö för sig. Om vi låter honom bli
en ö för sig, då blir det bara direktiv och dekret som delas ut. Då får vi
ingen möjlighet att vara med och påverka i en demokratisk anda som jag
vill. Jag tycker det har fått en mycket olycklig start.299

Hon har själv inte gått in i konflikten i samma omfattning som sina manliga
kolleger som satsat mer prestige. Kanske har hon därför inte heller tyngts av
den i samma omfattning.

Det är väl det syfte politikerna har när man velat ha någon utifrån – man
vill inte ha någon som sitter inne med de gamla mönstren. Sen klarar väl
vi gamla uvar det inte tillräckligt bra. Samtidigt tycker jag det är genant
för skolledarkåren: Vi skall gå i bräschen för en ny läroplan och sitter och
gnäller på personalen att de inte är så förändringsbenägna och så går vi till
oss själva…! Det tycker jag är förfärligt.300

Grundförutsättningen för att jobba kvar är att kunna samarbeta med folk
och det anser jag mig ha kunnat hitintills. Jag har inte haft någon hög
profil i den här negativa diskussionen om omorganisation – jag har legat
lågt och lyssnat. Jag har inte velat gå in och argumentera emot. Jag har lite
wait-and-see attityd – inser att den här omorganisationen kommer vi inte
ifrån. Det gäller att när värsta chocken har lagt sig göra det bästa möjliga
av det hela.301

                                    
298 Intervju rektor D 31.05.1996.
299 Intervju rektor A 10.01.1996.
300 Intervju rektor A 10.01.1996.
301 Intervju rektor A 10.01.1996.
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Av hennes avslutande kommentar av händelseförloppet kan man ana att hon
luttrat distanserar sig till det kommunala skådespelet vars skiftande turer hon
sannolikt är bekant med sedan tidigare.

För en erfaren tjänsteman som under lång tid vant sig vid vissa rutiner och
spelregler i relationen till huvudmannen leder den nya kommunala regimens
ordning till en förtroendeklyfta. Denna kamp kan delvis förstås mot bakgrund
av rektorernas tidigare yrkeserfarenheter. De har socialiserats in i sin rektorsroll
under de ekonomiskt goda åren när resurser regelmässigt sköts till skolverk-
samheten för att lösa aktuella problem.

De senaste årens minskande skolbudgetar i den aktuella kommunen har enligt
rektorerna påverkat deras arbetsuppgifter. I en skola med barn och ungdomar är
det inte svårt att identifiera näst intill obegränsade behov och utvecklingsmöj-
ligheter varför flera på varandra följande nedskärningar är en kontroversiell
uppgift att genomföra. Att som en följd av kommunala sparbeting behöva
minska personalkostnaderna innebär att värdera olika personalkategoriers
betydelse och insatser för skolans arbete: Vem skall friställas – en lärare, en
skolledare, en elevvårdare eller någon annan? Det beslut rektor fattar innebär på
ett plan att peka ut de som är minst viktiga. Ett annat övervägande med
ekonomiska implikationer är undervisningsgruppernas storlek. Skall dessa göras
större och därmed frigöra resurser för välbehövligt stöd för elever i behov av
särskilt stöd? Eller skall grupperna göras mindre och därmed ge mer tid för
läraren till varje enskild elev i förhoppning att förebygga behov av special-
undervisning? Rektors ställningstagande i dessa avseenden kommer att utmana
principer av betydelse för den lokala skolan – vilka värden skall försvaras och
vilka får stryka på foten? Rektorerna har under nedskärningsåren gjort
konsekvensbeskrivningar men har ändå enligt egen utsago lojalt accepterat
kommunens ekonomiska politik och prioriteringar. Möjligen kan en tendens att
överskrida de ekonomiska ramarna tolkas som en oformulerad protest mot
kommunens ekonomiska prioriteringar eller en strategi för att pröva de
ekonomiska gränsernas eventuella töjbarhet.

Ett predikament i sammanhanget är att rektors ekonomiska handlingsutrymme
är starkt begränsat.302 Rektor är visserligen ansvarig för ekonomi och resultat
men har svag kontroll över ekonomi, organisation och personal. Intäkter och
kostnader är i huvudsak förutbestämda och därmed är möjligheterna att på
ekonomisk väg påverka skolans pedagogiska praktik kringskurna. Personal- och
lokalkostnader dominerar budgeten och ingen av dessa poster är som regel
möjliga att påverka annat än marginellt. I synnerhet när mindre poster såsom
läromedel, fortbildning etc. redan successivt reducerats enligt osthyvelns
princip. Rektors chefsroll vad gäller möjlighet till ekonomistyrning har således

                                    
302 Se även Nationella kvalitetsgranskningar av skolan 1998 (1999). Statens skolverk.
(Skolverkets rapport; 160).
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helt andra förutsättningar än i affärsdrivande verksamhet. Rektor A ger följande
vinjett av sitt budgetarbete:

Det är som kommunicerande kärl – om du minskar på fortbildning och
läromedel kan du lägga mer på undervisning. Samtidigt kan du inte
minska för mycket på kringsaker som fortbildning och läromedel, för att
de lärare som är kvar måste också överleva. Du kan inte påverka summan
du får. /…/ Jag försöker värna om eleverna och göra det bra för dem. Alla
elever. Att man får 20-grupper i elevens val, att det finns vettiga saker att
välja bland så att man tycker det är kul helt enkelt och inte tycker att den
nya läroplanen är jättetrist. /…/ Elevvården får mindre pengar. Skol-
sköterskan har fått mindre timmar. Psykologens tid borde vi ha utökat
eftersom elevantalet är utökat, städningen är sämre, kansliet är ej utökat,
läromedel skar vi på förra året, men inte i år, och fortbildning.

… vi har kallhyra på våra fastigheter – det betyder att vi har till hyran och
så har vi till el och vatten/avlopp fast vi har inte riktigt till elen, vi har
ingenting till inre underhåll, därför att man gjorde om det här för några år
sedan och la det här i kommunala sumpen s. a. s. och då glömde man bort
det här med inre underhåll. Vi har bytt nu två dörrar i gymnastiken som
kostade 10 000 kr styck – det är 20 000 kr som jag skall ta – ifrån vilket
konto då? – ja det finns inte. Det blir en trist strid av det här.303

Flera års nedskärningsarbete är psykiskt påfrestande för en rektor och tär på
relationerna till personalen. För att möta denna situation utkristalliseras
handlingsmönster som leder till en upptagenhet med att säkra och helst öka
tillgängligheten av resurser. Denna upptagenhet med resursfrågor sker med
nödvändighet på bekostnad av något annat. Rektorerna i denna fallstudie
uttrycker detta som att man inte hinner med det man egentligen vill (och skall)
göra – nämligen mer pedagogiskt orienterat arbete. Rektor D tycker sig därför
ha hamnat i en återvändsgränd när han anställt en ekonom på halvtid för att
hinna med sina egentliga arbetsuppgifter, men han har inte förmått sig behålla
denna resurs under trycket från omgivningen. Inte minst mot denna bakgrund
av flera års ekonomiska nedskärningar kan konflikten med skolchefen antas ha
varit överdeterminerad.

I detta ekonomiskt trängda läge blir det sannolikt att starka grupper mobiliserar
formella och informella strategier för att säkra och försvara sina positioner,
vilket den numerärt starka lärargruppen förefaller ha gjort med viss framgång i
sin sak genom att väcka lokal opinion mot ytterligare reduktion av lärar-
tätheten.

Denna för det aktuella skolåret dominerande konflikten kan självfallet beskrivas
och tolkas på olika sätt. Oenigheten kan ses som en konflikt på personnivå och

                                    
303 Intervju rektor A 10.10.1995.
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tolkas utifrån personliga erfarenheter och internaliserade livshållningar. Detta
tolkningsspår kommer dock inte att beträdas då renodlad psykologisk konflikt-
dynamik ligger utanför detta arbetes fokus. Däremot finner jag att verklighets-
uppfattningarna i väsentliga avseenden är så väsensskilda att det i detta fall är
befogat att tala om en förståelseavgrund mellan rektorerna och den administ-
rativa/politiska domänen. Innebörden av att vara lojal gavs olika tolkning
beroende på var man hade sin hemvist och tolkade sin roll. Den tolkningsväg
jag beträder innebär således att tolka konflikterna mellan parterna, inte som en
personlig konflikt, utan främst som en konflikt mellan olika delar av skolsam-
hället manifesterad på ett interpersonellt plan.

6.3.2 En kort utblick

Bilden av en problematisk arbetsrelation mellan rektorer och skolchef är
emellertid inte unik för Skoldala kommun utan förekommer även i andra
kommuner enligt Skolverkets granskning av ett sjuttiotal skolor:

Granskningen visar att man på kommunnivå i stor utsträckning fortsatt att
fungera som i det tidigare mer centralt styrda systemet. Man är inte tydlig
med mål och ramar utan detaljstyr i stor utsträckning skolor och rektorer
och begränsar därmed deras möjligheter att ta ansvar. Systematiskt stöd
saknas ofta.304

Denna Skolverkets bild bekräftas i de intervjuade rektorernas berättelser, men
motsägs i vissa avseenden av skolchefens berättelse. Även Anna Cregård har
undersökt skolchefers arbete, vad de gör och hur de styr, i ett förändrat styr-
system med sämre ekonomi, nya uppgifter och krav på åtminstone oförändrad
servicenivå.305 Hon finner att även de är en tålig yrkesgrupp pressade mellan
olika uppfattningar, värderingar och krav. De slits mellan ideologi och vardag,
övertygelser och regler, organisation och profession samt mellan effektivitet
och realitet. Detta avspeglar sig i disparata arbetsveckor, ett beroende av ett
betydande informellt kontaktnät och en repertoar av stundtals diffusa styrfor-
mer. Skolcheferna talar endast i ringa omfattning om uppgifterna att fatta
beslut, styra och kontrollera:

En del påpekar att styrning inte ankommer på dem själva, utan i huvudsak
på de underordnande.306

                                    
304 Nationella kvalitetsgranskningar av skolan 1998 (1999) Statens skolverk (Skolverkets
rapport; 160), s. 21.
305 Cregård (1996).
306 Cregård (1996), s. 144.
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Cregårds rapport är påfallande fri från redovisningar av konflikter av den
kaliber som diskuterats i detta kapitel. De undersökta skolcheferna förefaller ha
funnit strategier för att låta nivån under ta hand om problem i samband med
nedskärningar och nya uppgifter. Mot denna, låt vara begränsade, bakgrund
förefaller således den aktuella skolchefen ha agerat ovanligt kraftfullt, men helt
i linje med sin nämnds politiska intentioner och policy. I nästa avsnitt avser jag
att via språk och uttryckssätt närmare granska konstruktionen av de verklighets-
uppfattningar som lett fram till ovan beskrivna konflikt.

6.3.3 Skolchefsspråk och rektorsspråk

Att skapa mening innebär att begripliggöra, att konstruera en existentiell
ordning. I denna process är som tidigare nämnts det sociala sammanhanget,
språket, samtalet, dess nyanser och innebörder av stor betydelse. Ord styr
tanken – inte bara tvärtom. Språket utgör på detta sätt en av kulturens mer
centrala symbolsystem för att handla, skapa mening, ordning och trygghet.
Berger & Luckmann beskriver dessa språkets egenskaper som att det …

… objektifierar världen och förvandlar upplevelsernas panta rhei till en
sammanhållande ordning. I och med att denna ordning etableras ger
språket verklighet åt en värld, i den dubbla meningen att det uppfattar och
producerar den! /…/ I samtal blir språkets objektifieringar det individuella
medvetandets objekt.307

Den s. k. språkliga vändningen som ägt rum inom samhällsvetenskaperna
innebär att språket inte enbart tolkas som ett resultat av kognitiva processer,
utan att det samtidigt utgör ett handlande, en aktiv ständigt pågående
konstruktion av sociala verkligheter – en konstituerande kraft.308 Tomas
Englund anser att själva talandet om skolan anger dess möjligheter och
begränsningar:

… talet om skolan i vid mening, dvs. såväl i den allmänna debatten som
den mer specialiserade diskussionen om skolan med dess språkliga
förskjutningar och motsättningar i hög grad anger förutsättningarna, dvs.
möjligheterna och begränsningarna, för vad som sker i skolan.309

Det som uttalas (eller förtigs) i text och samtal anger konstruktionsprinciper,
normsystem, förgivettaganden och maktförhållanden i ett socio-historiskt

                                    
307 Berger & Luckmann (1979) s. 179.
308 Se t. ex. Thörn (1996).
309 Englund (1999a), s. 14.
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kontext. Vilka sociala verkligheter konstrueras då genom intervjupersonernas
språkbruk och talande?

Skolchefen beskriver sin roll och sina uppgifter som ”att vara en sopkvast” som
förväntas göra rent hus med ”det gamla”.310 När han ser kommunens
skolväsende utifrån sin domän och dess förståelse blir han bekymrad.
Rektorerna beskrivs som omogna för sitt uppdrag och oförmögna att inse den
fulla betydelsen av budgetramars absoluta natur. Han finner dem vara …

… förvirrade och visste inte riktigt vad som gällde. /…/ Vem företrädde
man egentligen i korselden?311

Det handlar enligt hans sätt att tolka den kommunala verkligheten i stället om
att ”gilla läget”312. Detta militäriskt klingande språkbruk antyder krav på en
långt driven lojalitet i kommunens tjänst. Först diskuterar man och tillåts vara
av olika uppfattning, men sedan, när besluten väl är fattade går man i samlad
trupp ut i fält och genomför sitt uppdrag, oavsett de bekymmer och svårigheter
som kan torna upp: ”Annars får man gå.”313 Då krävs det mod på de
kommunala barrikaderna – en egenskap som av skolchefen bedöms vara en
bristvara i rektorsledet. När rektorerna sedan inte visar sig ”gilla läget” (utan
vill marschera i en annan taktart), finner skolchefen det för gott att använda
sina befogenheter och han ”kopplar hem makten”314 för att själv visa hur man
bör gå till väga i den nya organisationens och styrningsfilosofins anda.
Skolchefen uttrycker härvidlag samförstånd med och talar samma språk som
kommundirektören och skolnämnden:

Vi var ense – vissa rektorer klarade inte sitt uppdrag – de jobbade på det
gamla sättet och skapade opinioner med föräldrar, det var irriterande. När
rektorerna inte vågade fatta vissa beslut skyllde de på andra – i rädsla
talade de i egen sak rätt mycket. En del – inte alla. Lite omogna för sitt
uppdrag – levde i det gamla.315

Han definierar sannolikt på detta sätt sin roll i harmoni med den egna domänens
meningserbjudande mönster och en ny kommunalbyråkratisk rationalitet. Den
politiska domänens förhoppningar och hans sätt att axla sin roll tycks andas
beslutsamhet och handlingskraft.

Rektorernas språk förmedlar däremot skepsis, för att inte säga avsmak, inför
den administrativa och politiska domänernas förståelse och meningserbjudande

                                    
310 Intervju skolchefen 29.08.1996.
311 Intervju skolchefen 29.08.1996.
312 Intervju skolchefen 29.08.1996.
313 Intervju skolchefen 29.08.1996.
314 Intervju skolchefen 29.08.1996.
315 Intervju skolchefen 29.08.1996.
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av skola i allmänhet och skolledning i synnerhet. ”Nu intresserar man sig bara
för de ekonomiska resultaten.”316 (I skolnämndens protokoll benämns
rektorerna genomgående resultatenhetschefer i konsekvens med ett ekonomiskt
språkbruk.) Mötena mellan domänernas företrädare har varit rena
”krigsmöten”317 som präglats av en ”begravningsstämning”318. ”Vi fick höra att
vi var ganska sega och måla fan på väggen.”319 Man känner sig förföljda och
ser sig själva som lovliga jaktbyten – av den administrativa domänen
”lokaliserade villebråd”320. Politiska beslut beskrivs som ”Damoklessvärd”321

eller ”pålagor”322 vars konsekvenser blir så allvarliga ”dråpslag”323 att man
måste gå i försvar och skydda verksamhetens intressen mot politikerna.
Kommunal skolretorik liksom modebetonade managementtermer lyser med sin
frånvaro i rektorernas talande. I stället beskriver man upplevelsen av ett
maktens osminkade ansikte och ett språk karaktäriserat av verbala klichéer: ”Jag
gillar inte klyschor typ att det handlar om prioriteringar, att man måste gilla
läget.”324 Maktspelet beskrivs som ”skickligt matchat, /…/ men osmakligt”325.
Kommunen tar inte tillvara rektorernas erfarenheter utan den administrativa
domänen är sig själv nog – kontaktförsök från rektorerna klingar obesvarade –
”tystnaden har varit förödande”326. Underifrån betraktat tonar således den
administrativa och den politiska domänen fram som en hemvist för maktspel
och kortsiktig ekonomism. Rektorerna anar dock viss svågerpolitik och
maktkamper i den informella organisationen i domänerna ovan:

Det är ju så i en sån här organisation att man skyddar varandra lite – man
tillåter inte att öppet gå ut och kritisera varandra.327

De har haft så vitt jag förstår ett dåligt förtroendekapital inför kommun-
styrelsen. Så dom har fört ett tvåfrontskrig, men utåt har det inte märkts
någonting förstås. Det har gjort att skolnämndens ledamöter känt sig

                                    
316 Intervju rektor C 13.09.1995.
317 Intervju rektor A 10.01.1996.
318 Intervju rektor A 10.01.1996.
319 Intervju rektor D 31.05.1996.
320 Intervju rektor C 23.01.1996.
321 Intervju rektor A 10.10.1995.
322 Intervju rektor C 20.12.1995.
323 Intervju rektor B 13.09.1995.
324 Intervju rektor D 18.09.1995.
325 Intervju rektor C 23.01.1996.
326 Intervju rektor C 18.09.1995.
327 Intervju rektor B 20.12.1995.
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trängda och måste vidta åtgärder för att visa att de är kraftfulla i sitt
agerande.328

Med så olika sanningar som ingångsvärden är vägen sannolikt lång till ett ömse-
sidigt samarbete. Konflikten fördjupas successivt under året, med allt mer låsta
positioner och ett tilltagande tunnelseende.

6.3.4 Konceptioner av tjänstemannarollen II – relationen mellan
rektorer och skolchef

Med hänvisning till diskussionen ovan framgår att de fem tjänstemännen inom
en och samma kommunala organisation uppfattar sina roller på olika sätt. Man
använder olika strategier och motiverar sitt handlande på skilda sätt. För att
belysa dessa skillnader diskuteras nedan olika konceptioner och tolkningar av
rollen som offentlig tjänsteman som den här framträder i relationen mellan
rektorerna och skolchefen. I tabell 3 nedan sammanfattas de dominerande
dragen i skolchefens och rektorernas agerande i de frågor som behandlats ovan:

Tabell 3. Konceptioner av tjänstemannarollen II – relationen mellan rektorer
och skolchef

Tjänstemannakonceptioner

Ämbetsmanna Politisk Professionell Intressent

Skolchefen X (X)

Rektor A X (X)

Rektor B X

Rektor C X

Rektor D X

Skolchefen i denna studie förefaller agera i enlighet med politikerkonceptionens
eller skolans rationalitet:

Min strategi var att lära rektorerna hur man måste tänka i ett nytt system,
att skapa modet att våga fatta beslut även inom begränsade budgetramar –
att gilla läget. Och inte påstå hela tiden att nu går allting åt h-e – det går
inte. Det måste gå för att det är faktiskt det som är vårt uppdrag. /…/ Man
måste vara klar över att skolledare har ett politiskt uppdrag.329

                                    
328 Intervju rektor C 29.05.1996.
329 Intervju skolchefen 29.08.1996.
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Här betonas ekonomiska värden – budgeten skall hållas och en ny mer effektiv
organisation skall utredas. Att vara skolledare är i förlängningen ett politiskt
uppdrag: Om den ekonomiska situationen på skolan är svår eller inte hör inte
till saken – det gäller ”att gilla läget”, dvs. acceptera sitt uppdrag och genom-
föra det enligt politikernas önskemål. Blir ”brukarna” missnöjda får de hålla
politikerna ansvariga och visa sitt missnöje vid nästa val. Skolchefen uppfattas
också av rektorerna som en kraftfull representant för denna rollkonception.
Men han uttrycker även i intervjun uppfattningar i linje med den professionella
rollkonceptionen när han betonar vikten av att vara professionell, dvs. att som
tjänsteman kunna visa civilkurage när politikerna t. ex. inte tillhandahåller
resurser åt elever med särskilda behov, vilket de har rätt till enligt läroplanen:

Däremot kan man vara olydig när politikerna går in och styr i sånt som de
inte har kunskap om. Där måste man ha, kanske inte vara olydig, men
kalla det för civilkurage att våga fatta beslut som renar ens eget samvete
inför läroplan osv. T. ex. upplever man som skolledare att politikerna inte
tillskapar resurser för elever med särskilda behov, vilket de skall ha enligt
skollag, då måste skolledare vara olydiga mot politikerna men stödja sig på
lagen. Han måste göra om prioriteringarna – inte kräva mer pengar när
man inte har några.330

Likaså bekänner han sig till denna rollkonception när han som ideal framhåller
betydelsen av en gemensam värdegrund bland rektorerna och att det egentligen
vore bättre att låta ett slags värdestyrning ersätta målstyrning:

Min vision är att om tjugo år skall vi i skolan ha så hög status att vi kan
formulera och har samhällets förtroende som professionella skolledare och
lärare och faktiskt kan sluta mäta. Jag tycker det är en mäthysteri. Det är
bra att vi övergått från centralisering till decentralisering, men nästa steg
att vi lämnar målstyrning och vågar tala om värderingsstyrning. Vad har
skolan för grundläggande värden, vad har vi för inställning etc.?331

Frågan är förstås vilken domäns värden? Genom att definiera kommunens skol-
problem som ett rektorsproblem med ”omogna och förvirrade rektorer som inte
förstår vilka de företräder”332 lutar sig dock skolchefen i sitt agerande främst
mot politikerkonceptionens rationalitet i konfliktsituationen med rektorerna.
Lojalitet är att ”gilla läget”.

Rektorerna å andra sidan agerar i grupp och förefaller främst bottna i ämbets-
mannakonceptionens rationalitet. Rektor B, som anser sig varit mest drivande,
säger sig ha varit tvungen att försvara verksamhetens intressen mot politikerna
som är mer styrda av kortsiktiga politiska lokala opinioner. En följd av detta är

                                    
330 Intervju skolchefen 29.08.1996.
331 Intervju skolchefen 29.08.1996.
332 Intervju skolchefen 29.08.1996.
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enligt denne rektor en lojalitetskonflikt med politikerna och deras handgångne
man – skolchefen, men inte med själva verksamheten. Som tidigare nämnts
signalerar dock rektor A en viss förståelse för skolchefen. Alla rektorer är
emellertid frustrerade (låt vara i varierande grad) över att ha tappat sin röst och
sitt inflytande i de olika samrådsförfaranden man har varit vana vid. Samtal och
förhandlingar med huvudmannen utifrån PM och konsekvensbeskrivningar är
inte längre aktuellt och rektorernas, som de själva uppfattar, långa och gedigna
kunnande om verksamheten blir inte respekterat av huvudmannen:

Effekten av dessa är hittills mycket litet. Vi har till och med upplevt att
politiker säger att de inte orkat läsa dem. De nonchalerar våra beskriv-
ningar. Det är en orsak till lojalitetskonflikt. /…/ Sen kan vi ju alltid via
den fackliga organisationen yrka på andra ramar med hänvisning då till
konsekvenserna. Ingen väg har hittills nått fram.333

Det lönar sig inte att genom skrivelser försöka påverka den summa vi får
oss tilldelade. Vi har gjort det i många år och nu slutat med det. Ingen som
läser. Det är så att nedskärningar går ut över de svagare eleverna. De
svagare eleverna är förlorare i dagens samhälle – i alla fall i skolan. Det
vet vi alla.334

Skolchefens tolkning av sin tjänstemannaroll enligt politikerkonceptionen möts
av rektorerna med en strategi enligt ämbetsmannakonceptionen – man agerar i
konflikten i enlighet med formella spelregler. Politikerkonceptionens rationali-
tet uppfattas av rektorerna som ordergivning och ett ensidigt betonande av
ekonomivärden framför läroplanens demokratiska värden. Att som tjänsteman
vädra sin uppfattning offentligt är tveksamt enligt politikerkonceptionens ratio-
nalitet, men kan vara hedersamt enligt den professionella konceptionen och en
olycklig nödvändighet i ett trängt läge enligt ämbetsmannakonceptionen. Loja-
litet är mot denna bakgrund något annat för rektorerna än för skolchefen i deras
respektive domäner. Man värjer sig mot vad man uppfattar vara en kommunal
kortsiktig ekonomism där skolan betraktas som en ekonomisk resultatenhet utan
beaktande av dess institutionella bas. Målstyrningens krassa vardag i politiker-
konceptionens tappning upplevs därför av rektorerna som tom retorik; syrefat-
tig och ofri.

6.4 Arbetsrelationer till personal

Nästa arbetsrelation är den till personalen och den professionella domänen.
Under det aktuella skolåret fanns det här två framträdande frågeområden som
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334 Intervju rektor A 10.10.1995.
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samtliga rektorer arbetade med. Varje skola hade till uppgift att lokalt tolka
statliga och kommunala måldokument och formulera en lokal arbetsplan samt
förbereda det nya lärararbetstidsavtalet som skulle träda i kraft nästföljande
läsår. Dessa förändringar ställer andra krav på lärar- och rektorsrollen – den
målstyrda läraren är en 1990-talets konstruktion som andas förhoppning att
modernisera och tidsanpassa den under långa tider formade och måhända
stelnade lärarrollen. Denna nya lärare antas i utbildningsretoriken se på sig
själv, sina uppgifter och ansvarsområden på ett annat sätt än tidigare.335 Ytterli-
gare områden som behandlats i intervjuerna är problem med vissa lärare och
elevens val. Här har dock endast en respektive två rektorer uttalat sig.

Dessa ovan nämnda frågeområden är intressanta inte enbart i sig själva utan de
tillhandahåller också en illustration av hur rektorerna väljer att arbeta med dessa
identitetsfrågor. Vilka problem beskriver man och utifrån vilken förståelse?
Vilken roll tar/får man? Vilken ledningsstrategi väljer man?

6.4.1 Lokal arbetsplan – form eller innehåll?

Well, the hard work is done. We have the
policy passed; now all you have to do is
implement it.336

Ingen av rektorerna uttrycker någon grundläggande tveksamhet till målstyrning
som idé eller företeelse, men är i varierande grad kritisk till dess praktik i den
aktuella kommunen. I två av skolorna var arbetsplanerna redan färdiga (rektor
B och C) vid studiens genomförande och i de övriga två arbetade man med dem
under året. Samtliga rektorer anser att personalen är/har varit delaktiga under
utarbetandet av dokumenten – något annat intervjusvar hade naturligtvis varit
anmärkningsvärt.

Rektor A signalerar viss skepsis till arbetsplaner och menar att dessa främst
svarar mot skolkontorets krav och inte mot lärarnas: ”Arbetsplanerna har ju
egentligen inte personalen något större intresse av.”337 Denna uppfattning
grundar hon på en generell tveksamhet inför lokala arbetsplaners kvalitet och
substans:

                                    
335 Se t. ex. Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling (Statens
offentliga utredningar; 1999:63).
336 Fullan (1982), s. 54.
337 Intervju rektor A 10.10.1995.
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Vi skall ha en skolans arbetsplan. I det senare fallet är jag lite ambivalent –
jag tycker alldeles för många arbetsplaner är avskrifter av läroplanen med
tjusiga texter.338

Icke desto mindre har rektor A den uttalade ambitionen att skola in personalen i
ett som han kallar demokratiskt arbetssätt, men ser svårigheter i att få alla
delaktiga i det färdiga dokumentet. Tid framhålls som en avgörande faktor.
Skolchefen vill ha det färdiga dokumentet före ett visst datum men det krävs
ytterligare tid enligt rektor A för att verkligen få lärarna delaktiga – årets
studiedagar är redan intecknade till annat. De av skolkontoret initierade
projekten beskrivs inte som en möjlighet i sammanhanget. Ett tidsdilemma
uppstår här mellan att å ena sidan vara effektiv i skolchefens ögon och å andra
sidan få med sig personalen i den deltagande målstyrningens bokstav och
framför allt anda. Denna process blir inte helt enkel. En betydande vånda
verkar ha kantat dess tillkomst:

Det stora problemet är hur skriver jag den så att alla känner att de är
delaktiga? Hur binder du ihop det du skriver med ett demokratiskt
inflytande? Vi har inte riktigt tiden för ett demokratiskt inflytande. Till
slut blir jag desperat, då säger jag att då sätter jag mig och skriver den
själv, men det är ju ingen finess med att jag stänger in mig här och skriver
den själv och tror att folk applåderar när jag kommer ut. Där är dilemmat
just nu. För lite tid. /…/ Vis av tidigare erfarenheter så är det min fasa att
vi skall få något som bara står i hyllan. Igen. I huvudet har den funnits
väldigt länge men utan någon vidare struktur. Jag har bara blivit betryckt
av att titta på andra skolors arbetsplaner. Jag har pushat och pushat och
inget har egentligen hänt. Men så sågs jag, studierektorerna och ae-ledarna
ute på en kursgård en dag. Vi skrev på blädderblock allt vad som skulle
vara med i arbetsplanen. Vi skrev sida upp och sida ned och då kände jag
något som jag sällan drabbas av – jag orkar inte mer. Säger nån ett enda
ord till så skriker jag – jag kände nästan panik. Det här tar ju tjugo år. Vi
var pressade av att vi inte hade en arbetsplan, vilket många andra hade –
den nye skoldirektören ville ha in arbetsplanerna. Uppgiften kändes
övermäktig och klockan närmade sig tre.339

Den strategi som tillämpas här innebär att rektor A tillsammans med studie-
rektorerna och studieledarna själva formulerar vision och mål för skolan.
Därefter får lärare, elever och föräldrar reagera på skolledningens förslag. Efter
en remissomgång stadfästes sedan detta policydokument. I denna situation
arbetades dokumentet fram genom en ”top-down”-strategi, vilket kan tyckas
svårförenligt med det organisatoriska idealet – deltagande målstyrning. Rektors
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339 Intervju rektor A 10.01.1996.
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dilemma kom således i detta fall att hanteras i enlighet med ett för skolan
karaktäristiskt hierarkiskt (men för den skull inte odemokratiskt) mönster.

Rektor B har låtit arbetsenheterna utarbeta handlingsplaner kopplade till arbets-
planerna som han bedömer vara tydliga och konkreta, vilket i sin tur krävs för
att utvärdering skall vara möjlig i ett målstyrt system. Ett problem vid arbete
med policydokument är dock enligt honom att ansvaret kvarstår lokalt medan
man centraliserat vissa befogenheter (t. ex. när det gäller arbetsmiljöprogram-
met).

Rektor C verkar vara den rektor som har den tydligast formulerade tanken
kring den lokala arbetsplanens implementering. Han har under läsåret 95/96
valt att låta olika projekt ledsaga genomförandet av arbetsplanen som formule-
rades föregående läsår. Han säger sig vara väl förtrogen med de kommunöver-
gripande projektens tillblivelse och syften eftersom han själv arbetat med detta
på uppdrag från kommunen. Tanken med dessa är …

… att skapa en ny medvetenhet hos personalen. Förr styrde läromedlen – i
den lokala arbetsplanen skall i stället själva grundidén om hur man lämp-
ligen använder t. ex. personal, tid och läromedel framgå. För att skapa
denna medvetenhet används fortbildningstid – alla lärare skall arbeta i ett
s. k. projekt där man fokuserar något speciellt inom lokala arbetsplanens
ram. /…/ Tanken med projekten är att lärarna skall hitta andra arbetsfor-
mer. Jag säger därför nej till vissa projekt och kurser som t. ex. näversöm
och ulltovning… /…/ Projekten skall ha mål som kan utvärderas – men
inte bara mål som kan utvärderas. Jag ger här varje arbetsenhet mandat och
ramar för projekten vad gäller tid och ekonomi.340

Han avsätter fyra studiedagar och inleder själv med att presentera projektets
syften följt av en introduktion kring ett mål- och resultatstyrt arbetssätt av en
extern föreläsare. Projektets fallgropar består enligt rektor C i svårigheterna att
verkligen nå ut till eleverna. Rektors implementeringsstrategi förefaller bestå i
att själv ange syften och mandat, introducera för skolan nya arbetssätt, ge
studiedagstid samt initiera utvärdering. Om denna tid är tillräcklig eller ej, hur
denna projektarbetsform hanteras av lärarna och vad som händer i undervis-
ningen till följd av detta är förstås viktiga frågor men faller utanför denna
studies ram.

Även rektor D har i arbetet med den lokala arbetsplanen målsättningen att
involvera personal, elever och föräldrar:

Läroplanen utstrålar inflytande, ansvar och samverkan – och då vill jag
arbeta efter den modellen. Och det betyder att jag måste involvera inte
bara företrädare, som det står i förordningen, utan alla som vill. All

                                    
340 Intervju rektor C 13.09.1995.
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personal skall involveras, alla föräldrar som vill skall involveras, sen får
lärarna avgöra hur dem vill involvera eleverna.341

Genom ett formulär får personal, elever och föräldrar strukturera sina
synpunkter. Personalen får i ett andra steg också formulera sina därtill relate-
rade fortbildningsbehov för att kunna arbeta mot dessa mål. Rektor tillhanda-
håller således en struktur för detta arbete men uttrycker i intervjun ingen
ambition att personligen påverka arbetsplanens innehåll eller inriktning.
Tidsdilemmat framträder också för rektor D i valet mellan att förankra planen
hos lärarna eller vara effektiv i skolchefens ögon:

Skolchefen ville ha planen på en vecka, men det gjorde jag inte – det går
inte. Och han har inte frågat efter den – alltså menade han det inte. Och då
blir det inte heller någon större tyngd i det han säger. /…/ … det här med
att erbjuda inflytande från elever och personal hinner man inte med i det
tempo som arbetsgivaren kräver.342

I förlängningen verkar det för rektor D handla om huruvida han, med
Arfwedsons och Lundmans ord, skall komma att betraktas som ”vår
man/kvinna” eller ”överhetens representant”343 – legitimitet riskerar här att
ställas mot legalitet.

De fyra rektorerna uttrycker ambitionen att i medbestämmandets och delaktig-
hetens namn låta främst personal, men även i vissa fall elever och föräldrar, i
lugn och ro få vara med och arbeta fram den lokala arbetsplanen. I intervjuerna
har man dock uttryckt en viss vånda kring detta arbete då man inte vill ge
ytterligare näring åt många lärares ingrodda skepsis till arbete med policy-
dokument som man menar riskerar bli väl ideologiska.

Hela den organisatoriska sidan av formuleringsprocessen, där ett stort antal
individer skall få gehör för sina synpunkter, förefaller vid en första anblick ha
genomförts smidigt och habilt av rektorerna. Personalen sägs ha varit delaktig
och haft möjlighet att påverka muntligt vid arbetsenhetsmöten, på konferenser
och skriftligt vid remissförfaranden. Dock har endast en av rektorerna systema-
tiskt låtit de s.k. projekten bli ett led vid genomförandet av arbetsplanerna. En
vid närmare påseende befogad fråga är om den tid som ställts till förfogande är
tillräcklig med tanke på frågornas komplexitet och betydelse. Erfar varje
enskild lärare, förälder och elev ägarskap och mening i förhållande till slut-
resultatet? Blir arbetsplanen en ”hyllvärmare”344 eller ett levande och ledsa-
gande styrdokument i enlighet med ett målrationellt tänkande? Att som medlem
i en arbetsgrupp tydliggöra det egna pedagogiska arbetet i förhållande till
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342 Intervju rektor D 18.09.1995.
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344 Intervju rektor A 10.10.1995.
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eleverna utifrån både lokala och centrala mål är enligt min mening en grann-
laga, vanligen konfliktfylld och framför allt mycket tidskrävande process som
inbegriper såväl personliga värderingar som kollektiva förhållningssätt. Svarar
man i huvudsak jakande på föregående fråga – att tiden är knapp men tillräcklig
– kan man anta att lokala arbetsplanen i alla fall har förutsättningar att kunna få
avsett värde. Är man i huvudsak tveksam och svarar nekande på frågan – tiden
är för knapp – vad är det då man egentligen gör? Är hela processen i så fall
egentligen en symbolhandling, en politiskt korrekt målstyrningsritual i överens-
stämmelse med ett slags modern kommunaladministrativ liturgi som rektorerna
iscensätter?

Den underförstådda ”fyrstegsmetoden” vid policyformulering förefaller således
ha inneburit att först ta fram och sammanställa förslag, sedan sända dessa på
remiss till lärarna för att därefter själva modifiera och slutligen stadfästa dessa
på ett för organisationen vederbörligt sätt. Att döma av rektor A:s och D:s
uttalanden har de själva varit aktiva även vad gäller innehållet i arbetsplane-
arbetet. Rektor D har i slutfasen …

… inte ens involverat [studierektorerna] i den här processen. Jag vill ju ha
en lokal arbetsplan som jag står för, som ansvarig ledare, för det handlar
om skolans målfrågor.345

Rektor B däremot anser inte att rektorer varit tillräckligt drivande när det gäller
läroplansfrågor:

Jag tror skolledare i regel har varit för lite tuffa. Jag tror vi har varit för
eftergivna och inte vågat eller velat gå in i konflikter i lärargrupper – man
har nog anpassat sig åt fel håll. Det är generellt tror jag. Det kan vara ett
skäl till att Lgr 80 inte fick större genomslag. Men nu tror jag att det
kommer att bli lättare eftersom den nya läroplanen är mycket mer
tydlig.346

Vid Skolverkets granskning 1998 av rektorers arbete konstaterar man i likhet
med rektors B:s hypotes att skolor ofta är harmonikulturer där man regelmäs-
sigt tenderar att manövrera undan från kontroversiella pedagogiska frågor:

I de granskade skolorna är rektorns roll som aktiv pådrivare av det
pedagogiska samtalet begränsad. Inte sällan saknas en medveten ledning av
det pedagogiska samtalet. Möjligheten att styra verksamhetens inriktning
begränsas därmed väsentligt.347

                                    
345 Intervju rektor D 18.09.1995.
346 Intervju rektor B 13.09.1995.
347 Nationella kvalitetsgranskningar av skolan 1998 (1999) Statens skolverk (Skolverkets
rapport; 160), s. 29.
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Genom detta sätt att argumentera finns emellertid en risk att man reducerar
denna fråga till en person- och/eller ledarfråga. Så kan det säkert vara i en del
fall men det handlar samtidigt om förutsättningarna i den aktuella kontexten.
Denna ledarfokusering kan förstås tolkas som ett uttryck för vad rektor bör
eller vill göra snarare än vad rektor kan göra.

För att genomföra förändringar i skolan krävs en viss långsiktighet vilket enligt
rektor B motverkas av att kommunen arbetar kortsiktigt:

Det är svårt att i skolan på kort sikt genomföra omfattande förändringar.
Vi jobbar över läsår som löper över två budgetår så att en förändring som
skall genomföras 1996 kan i regel inte göras förrän på hösten 1996 och då
blir ju effekten s.a.s. den dubbla. Det allra största problemet är dock att
den här kommunen jobbar kortsiktigt – ett år i taget. Och oftast har det
även varit förändringar under löpet.348

Pedagogiska frågor är som regel förr eller senare konfliktfyllda. När olika
positivt laddade begrepp ur lokala arbetsplaner skall förstås från olika
tolkningsgrunder, blir sannolikt priset för att nå enighet en viss vaghet.349

Vardagens handlingstryck gör det svårt att nå bortom denna förmodade
konsensus, där oenigheten har skymts av politiskt och/eller pedagogiskt
korrekta fraser i stället för att leda till ett utvecklande samtal.350 Att som rektor
driva en sådan djupgående process är tilltalande på idéplanet för en del, men
många gånger förenat med betydande svårigheter, inte minst med tanke på den
begränsade tid som faktiskt står till buds för att ge de olika begreppen en inne-
börd.351 Att initiera formuleringsprocesser av policydokument i denna mer
djupgående mening, men inte förmå slutföra dem t. ex. på grund av tids- eller
legitimitetsskäl, vore att tappa ansiktet inför såväl skolchef som personal och

                                    
348 Intervju rektor B 13.09.1995.
349 I arbetsplanen för rektor A:s skola framhålls t. ex. att undervisningen skall vara
meningsfull, stimulerande och lustfylld. Personalen på skolan skall vara kunnig, tydlig, rättvis,
lyhörd och stimulerande. I arbetsplanen för rektor D:s skola skriver man om vikten att sträva
mot ett allt godare pedagogiskt och socialt arbetsklimat, att arbeta individanpassat samt
använda varierande och samarbetskrävande arbetssätt. Min poäng är att formuleringarna i sig
kan tyckas lovvärda, men det är en krävande uppgift att i ett arbetslag ge dem innebörd i
gestaltandet av undervisningen.
350 Begreppet förmodad konsensus (presumed consensus) har jag hämtat från en föreläsning
av David Smith på Lärarhögskolan i Stockholm 06.05.1999. Med begreppet avses ett slags
förgivettaganden eller icke prövad minsta gemensamma nämnare vad gäller uppfattningar om
vad som är möjligt och önskvärt i t. ex. en skolas undervisningsverksamhet.
351 Jfr Scherp (1998) och hans iakttagelse att många rektorer är ”utmanande” på det retoriska
planet, samtidigt som de vidmakthåller en traditionell organisation som gynnar
förmedlingspedagogiska mönster.
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eventuella övriga intressenter. Det kan sannolikt också, som Møller påpekar,
”hota både stabilitet och etablerade maktzoner”.352

Mot denna bakgrund kan man än en gång fråga sig om målstyrningsprocessen
är en i sitt väsen symbolisk ritual, dvs. en funktionell och vedertagen organisa-
torisk ”livslögn” som kan reducera spänningen mellan den administrativa
respektive professionella domänens konkurrerande verkligheter och makt-
anspråk. Tillhandahöll de lokala arbetsplanerna och målstyrningen en reell
möjlighet till inflytande för lärarna (och rektorerna) vore situationen en sanno-
likt annan. Ytterligare en iakttagelse som stöder detta antagande är att de
aktuella skolornas arbetsplaner inte på ett entydigt sätt förefaller erbjuda
kompassriktningen eller genomsyra rektorernas ledningsstrategier i enlighet
med ett målrationellt tänkande. Mot detta kan man möjligen invända att arbets-
planerna ändå kan finnas på ett osynligt sätt i medvetandets bakre regioner som
ett slags tidsavtryck av ett pågående pedagogiskt samtal. Mikael Alexandersson
drar i denna anda slutsatsen att målstyrning är en ritual för lärarna. Den kan
inte annat än marginellt påverka deras situation – skolan förändras och styrs
främst av andra krafter som ligger utanför lärarnas möjliga inflytande:

När lärarna ges i uppgift att tolka och omsätta mål, som de i grund och
botten kan vara oense om, ”tvingas” de till konsensus i stället för att
utveckla ett kritiskt och självständigt tänkande. Målstyrning /…/ kan
därvid ses som retoriska varianter på kontrolltemat.353

I sammanhanget kan man också notera att endast en rektor direkt berör
problematiken med den lokala arbetsplanens relation till läroplan, kommunal
skolplan respektive kursplaner (och eventuellt ledningsdeklaration): ”Det blir
för mycket planer och blir det det har de inget värde i längden.”354 Däremot
talar alla fyra om behovet av utvärderingar som ett led i målstyrningsprocessen,
men framhåller samtidigt att dessa skall vara handfasta och ha en realistisk
ambitionsnivå:

Hoppas att vi om ett år har lärt oss jobba med inriktning mot arbetsplan
och läroplan på det här medvetna sättet som vi pratade om förut. Att vi
skall ha hittat de här verktygen för utvärdering, så att de både har givit oss
en aning om vad vi har åstadkommit i jämförelse med det vi har tänkt att
åstadkomma. Men att det också blir lätthanterliga verktyg – så att de inte
känns konstiga eller tar en jädra massa tid.355

Hur dessa utvärderingar skall genomföras och relateras till verksamheten var
vid intervjutillfällena ännu inte klart. Rektorerna föreföll medvetna om att

                                    
352 Møller (1996), s. 107.
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354 Intervju rektor D 18.09.1995.
355 Intervju rektor C 13.09.1995.
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utvärdering av mer subtila kvaliteter som t. ex. demokratiska målsättningar inte
är helt enkel, men hävdar samtidigt att utvärderingar måste vara ”lätthanterliga
verktyg” (för att använda rektor C:s uttryck). I intervuutsagorna finns en därför
oförlöst spänning mellan dessa båda insikter. Om utvärderingarna kommer att
få en symbolisk eller reell betydelse verkar därför i detta skede vara en öppen
fråga. Den bild som framträder ur intervjuerna är att utvärderingar, läroplanen,
den kommunala skolplanen och den lokala arbetsplanen i detta skede är löst
kopplade till varandra.

Rektorerna i denna kommun är emellertid knappast ensamma om denna
kluvenhet inför utvärderingar. Skall utvärderingar tillmätas sådan betydelse att
de verkligen får ett reellt genomslag i undervisningen, vore nog detta ett
traditionsbrott i skolan.356 I målstyrningens vardag med tillgängliga (tids)ramar
är det (som antytts ovan) inte alla gånger möjligt att göra det som i ett
målrationellt tänkande och i skolretoriken är så självklart. Eller som stats-
vetaren Ingegerd Municio krasst uttrycker förändringsproblematiken:

Genomförande är inte en teknisk aktivitet som med någon form av auto-
matik leder till förändringar.357

Men Municio vänder också på perspektivet och framför en alternativ tolkning
som går ut på att det reformprogram politikerna bestämt kan vara bristfälligt
eller rent av dåligt, medan genomförandet i själva verket är bra.358 I detta
perspektiv blir rektors arbete att växla över politisk intention till pedagogisk
handling ett uttryck för det möjligas konst i utförandet av en komplicerad eller
kanske rent av omöjlig uppgift.

I mitt utifrånperspektiv förefaller det som om rektorernas beskrivningar av hur
de arbetat och tänkt kring formulering och implementering av lokala arbets-
planer blir en kompromisslösning, en uppvisning i en sådan det möjligas konst.
Ett exempel på detta kan vara rektor A:s hållning vilken innebär att den nya
läroplanen är ett odiskutabelt uppdrag och inte ett problem att lösa:

Dels vill jag genomföra läroplanen vilket ju inte är något problem att lösa,
utan en sak som ska genomföras.359

Uppgiften är således enkelt uttryckt att på uppdrag från stat och kommun
genomföra en bland lärarna generellt sett icke efterfrågad reform. I spänningen
mellan dessa domäner väljs en tekniskt präglad kompromisstrategi där de
potentiellt besvärliga innehållsfrågorna tonas ned till förmån för formfrågorna,
där beslutseffektivitet går före genomförandeeffektivitet. Denna strategi
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tillfredsställer både en policyoptimistisk kommunal administration, ambivalenta
rektorer och tveksamma lärare – men från olika utgångspunkter. Förändringen
är genomförd (eller åtminstone beslutad) och verksamheten kan fortsätta i stort
sett som förut men med nya och mer tidsenliga etiketter.

En utgångspunkt i denna renodlade tekniska rationalitet är att genomförandet
egentligen inte borde vara något problem. Den lokala skolorganisationen
uppfattas här som målrationell – besluten gäller att fastställa vilka medel som
bäst leder fram till målen som i sin tur behandlas som entydiga. I enlighet med
denna hierarkiska rationalitet följs de beslut som fattas på högre nivåer av mer
specificerade beslut på lägre nivåer. Enligt samma rationalitet bör därför också
genomförande kontrolleras från en högre nivå.360 Målstyrning förutsätter dock
ett tydligt samband mellan mål och medel, mellan centrum och periferi, bl.a.
genom utvärderingar som styrmedel. Det är emellertid tveksamt om skolan
uppfyller dessa kriterier och kan anses vara målrationell. Ur rektors synpunkt
kan det därför ligga nära till hands, eller rent av vara klokt, att prioritera
formen för genomförandet framför innehållet, eftersom den förra kan preciseras
mer än det senare. Genom denna diskrepans mellan styrsystemets ideal och
praktik tvingas sålunda rektorerna (medvetet eller omedvetet) tillägna sig en
tjänstemannahållning som går ut på att spela spelet, tänka och handla som om
systemet vore målrationellt. Man blir därmed också något av en fånge i
processens egendynamik. Jag vill här påpeka att detta inte är avsett att vara en
värdering av rektorernas arbete utan det kan snarare tolkas som ett uttryck för
en ledningsstrategi i överlevnadens tjänst – det möjligas konst. Den är ytterst att
betrakta som en konsekvens av spänningen mellan ideal och realitet och den
policyoptimism som t. ex. Bo Lindensjö menar karaktäriserar svensk förvalt-
ningspolitik.361

6.4.2 Konceptioner av tjänstemannarollen III – lokal arbetsplan

Med hänvisning till diskussionen ovan framgår det även i denna fråga att
rektorerna inom en och samma kommunala organisation konstruerar sin roll på
olika sätt. I tabell 4 nedan redogörs för de dominerande dragen i de olika
rektorernas agerande avseende den lokala arbetsplanen:

                                    
360 Municio (1995).
361 Lindensjö (1991).



– 136 –

Tabell 4. Konceptioner av tjänstemannarollen III – lokal arbetsplan

Tjänstemannakonceptioner

Ämbetsmanna Politisk Professionell Intressent

Rektor A X (X)

Rektor B X

Rektor C X

Rektor D (X) X

Rektor A finner inte att den kommunala arbetsplanen primärt svarar mot
skolans intressen, snarare skolkontorets. Trots denna skepsis genomför hon
formuleringsprocessen på ett formellt korrekt sätt, men har samtidigt
ambitionen att skola in personalen i ett vad hon kallar demokratiskt arbetssätt.
Jag tolkar detta som en ambition att agera utifrån en professionell rollkoncep-
tion. Men hon möter svårigheter i att involvera personalen och relatera planen
till skolans verksamhet och andra policydokument, varför hon kommer att
agera i enlighet med ämbetsmannakonceptionen.

Rektor B har genomfört framtagandet av en lokal arbetsplan på ett vad jag upp-
fattar formellt sätt i enlighet med ämbetsmannakonceptionen. Han har visser-
ligen deltagit i formuleringsprocessen, men har inte haft den uttalade
ambitionen att låta arbetsplanen bli ett uttryck för ett eget pedagogiskt
ledarskap eftersom detta delegerats till studierektorerna.

Rektor C förefaller vara den som tydligast haft en pedagogisk ambition med
arbetsplanen i enlighet med en professionell konception. Han uttrycker också ett
konsekvent målstyrningstänkande i samband med planens implementering och
betydelse i skolans verksamhet som helhet.

Slutligen rektor D som tagit fasta på läroplanens formuleringar om inflytande.
Han tillhandahåller en struktur med en dragning åt ämbetsmannakonceptionens
rationalitet, men försöker samtidigt involvera såväl personal som föräldrar och
elever i framtagandet av arbetsplanen i enlighet med intressentkonceptionen. I
slutfasen går han aktivt in i formuleringsarbetet med motiveringen att han själv
vill kunna stå för arbetsplanen. Processen får dock ske i ett tempo som bestäm-
mes av intressenterna, inte av skolkontoret.
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6.4.3 ”Usken” är död – leve ”usken”!

Skolor är i flera avseenden modernistiska institutioner präglade av en teknisk
rationalitet som nu möter en postmodern värld.362 Traditionellt har lärararbetet
varit tämligen väl definierat när det gäller innehåll och form: Detaljerade
kursplaner, förordningar, kollektivavtal men även läromedel har styrt
undervisningens innehåll. Statsbidrag, timplan, undervisningsskyldighet
(”usk”), timplaner och klassers delningstal har utgjort odiskutabla länkar i en
kedja som hållit skolan i ett yttre grepp.363 Varje förändring av någon länk i
denna kedja fick direkta konsekvenser för övriga länkar. Hur den enskilde
läraren sedan använde den inre friheten, dvs. arbetstiden vid sidan av ”usken”
var i stora stycken en näst intill privat angelägenhet för den enskilde läraren.
Inte att förglömma gav avsaknaden av ledarskap (i 1990-talets bemärkelse) viss
makt och frihet åt den enskilde läraren som med rektor A:s ord var sin ”… egen
lilla kung eller drottning i klassrummet”364. Utifrån denna mekaniska rationali-
tet där tid, rum och innehåll kvantifierats och delats in i rutor för att bli
administrativt lätthanterliga har sedan lärare och rektorer socialiserats in i en
bestämd yrkesroll och i den professionella domänens förståelsemönster och
meningsuppfattningar. Detta har skett i en skolverklighet som till stora delar
skiljer sig från de ideal som framförs som önskvärda från skolmyndigheter och
i den pedagogiska debatten. Att sedan lärarnas yrkesethos karaktäriserats som
individualistiskt, konservativt och nuorienterat av skolforskare som Lortie, kan
tyckas respektlöst, men är snarare en följd av en förhärskande praxis än ett
uttryck för medvetna pedagogiskt motiverade ställningstaganden. Utifrån detta
perspektiv blir det rimligt att anta att försök att ändra dessa yttre betingelser
och därmed internaliserade tankemönster kan uppfattas som ett potentiellt hot
mot förvärvad yrkesidentitet. I detta läge erfar en del lärare (och rektorer) en
inre osäkerhet inför vilka krav som ställs och hur dessa skall kunna gestaltas i
den egna undervisningen. Svårigheterna att bryta en stark tradition och bristen
på goda förebilder skymmer möjligheterna, varför det inte är så förvånande om
vissa lärare (och rektorer) reagerar med cynism och bitterhet.

Det nya och omfattande avtalet (löneavtal 95/avtal 2000) med lärarnas fackliga
organisationer har denna identitetsförändrande potential. Det utgör i ett
kommunalt perspektiv den kanske viktigaste maktförskjutningen på senare tid
genom att det erbjuder ett fastare grepp om lärarkåren.365 Trots detta verkar

                                    
362 Hargreaves (1994).
363 Lundgren (1999). Ulf P. Lundgren liknar alla dessa centralt reglerade föreskrifter vid en
”kedja”. Metaforen förefaller vila på en föreställning om att skolan varit bunden och ofri, men
kan också mer välvilligt tolkas som en stark sammanhållande yttre struktur.
364 Intervju rektor A 1 10.10.1995.
365 Denna tanke framförs även i Lokal skolutveckling. Statens roll och ansvar
(Riksrevisionsverket 1998:26) som i ett myndighetsperspektiv granskat skolan.
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lärarnas båda fackförbund vara eniga med arbetsgivaren när de framhåller att
det är ett bra avtal. Man förhåller sig något okritiska och ser ingen motsättning
i sig mellan lärarnas och kommunernas intressen:

Målet är att lokalt teckna avtal som dels tillgodoser verksamhetens krav,
dels uppfyller medlemmarnas krav på bra arbetsvillkor. Många kanske
säger att detta är oförenliga målsättningar. Det tror inte de avtalsslutande
parterna. Däremot är det inte någon lätt uppgift.366

Det som är bra för skolan är tydligen bra för lärarna. Avtalet lanseras i tidens
anda som ett utvecklingsavtal. Lärarnas undervisningsskyldighet fastställs inte i
avtalet. I stället vill man introducera ett nytt sätt att tänka kring tid och dess
disposition. Man utgår från en årsarbetstid omfattande i princip alla arbets-
inslag: undervisning, förberedelser, föräldrakontakter, elevvård, temadagar,
konferenser, fortbildning och annat skolbefrämjande arbete.367 Detta avtal som
rektorerna i Skoldala kommun började förbereda konfronterar lärares traditio-
nella självbild i flera grundläggande avseenden. Genom att avskaffa den för
många lärare näst intill heliga ”usken”, kringskära den omhuldade individuella
friheten genom att anvisa ytterligare arbetsuppgifter kopplade till skolutveck-
ling samt införa arbetsplatsförlagd tid (trettiofem av fyrtiotvå timmar per
vecka) ändras de materiella betingelserna. Användningen av årsarbetstiden
regleras således inte längre centralt utan blir en lokal fråga för rektor att
hantera. Man vill i parternas gemensamma kommentarmaterial se en ny
lärarroll – men av vad det verkar ekonomiska skäl snarare än av pedagogiska:

En utvecklad arbetsorganisation och en ny lärarroll är en förutsättning för
att lärarna ska kunna ha rimliga arbetsförhållanden i ett kärvt ekonomiskt
läge där nedskärningar i de flesta kommuner redan lett till ett större antal
barn och elever per lärare än tidigare.368

I avtalet motiveras denna förändring av yrkesrollen på så sätt att den i högre
grad sägs harmoniera med, eller falla ut som en frukt av ett mål- och resultat-
styrt system, men också att den öppnar för en önskad professionalisering av
lärarkåren. I en skrift från år 1995 med titeln Lärarprofessionalism – om
professionella lärare har Lärarförbundet anlitat ett antal namnkunniga
pedagoger för att ideologiskt bereda terrängen för detta nya avtal. Här kopplar
Mats Ekholm den inre kvaliteten i läraryrket just till användningen av tid:

                                    
366 Gemensamt kommentarmaterial. Avtal 2000, s. 5.
367 Avtal 2000, s. 30. Den genomsnittliga årsarbetstiden för lärarkollektivet anges till 1 767
timmar, varav den reglerade arbetstiden utgör 1 360 timmar fördelade på årets 194 arbetsdagar.
368 Avtal 2000, s. 8.
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Kvaliteten finns inlagd i den blandning som yrket har av olika handlingar,
i det sätt på vilket man inom yrket lyckas disponera den tid man har till
förfogande för att utföra sina arbetsuppgifter.369

Tomas Englund är i en annan artikel i samma skrift mer kritisk. Han menar att
professionsbegreppet har använts fördunklande och kommit att legitimera en
ekonomistisk utvecklingslinje på bekostnad av det som han anser nödvändiga
didaktiska samtalet. Han frågar sig om professionella lärare är önskvärda och
svarar jakande under förutsättning att ”det innebär att de blir didaktiskt
kompetenta.”370 Vi kan således notera att det offentliga samtalet om en föränd-
rad lärarroll blir allt mer framträdande under 1990-talet. En uppenbar följd av
denna rollförskjutning är att de som gått in i läraryrket före mitten av 1990-
talet kan ha gjort det på delvis andra grunder än de som nu väljer att bli lärare.

I det aktuella avtalet införs ytterligare en för skolan främmande fågel, nämligen
individuell lönesättning och medarbetarsamtal. Förhoppningen från arbets-
givaren är att en differentierad lönesättning skall stimulera till förbättringar av
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Lönen skall nu bestämmas med hänsyn
till arbetsuppgifter och bidrag till verksamhetsförbättringar, relateras till den
enskildes prestation, omdöme, samarbetsförmåga samt innovationskraft och
slutligen verka utjämnande mellan könen.371 Även detta innebär nya uppgifter
för rektor. Hur har då denna studies rektorer hanterat dessa för något
decennium sedan så artfrämmande företeelser?

Under aktuellt läsår arbetade rektorerna i Skoldala med förberedelser och
genomförande av arbetstidsavtalet på lokal nivå. Man sympatiserar med avtalets
anda, men är påtagligt medveten om att denna uppfattning långt ifrån delas av
alla lärare. Den nya ordningen väcker en kollektiv oro och har en betydande
sprängkraft. För vissa lärare innebär den nya lärarrollen en förlust av ett livs-
projekt – mödosamt erövrade undervisningsmönster och pedagogiska föreställ-
ningar förlorar sin giltighet:

Den process som varit hittills kring det nya läraravtalet har varit ganska
deprimerande. Generellt sett har lärarna inte accepterat det nya avtalet.
Man förtränger på något vis att det finns en utvecklingsförväntan. De
diskussioner som förts har varit hårklyverier om usken. Vi sitter och
diskuterar en arbetstid om 45,5 klocktimmar i veckan och då kan man sitta
i timmar och diskutera om man skall ägna tiden åt undervisning eller inte.
… Vi gick ut ganska hårt – av läsårets 178 dagar tar vi bort 8 för säkerhets
skull. Det handlar då om en usk som låg på 25,5 respektive 27,5 timmar.
Man motsatte sig det – efter förhandling gick vi ned till 174 dagar. När

                                    
369 Ekholm (1994), s. 17.
370 Englund (1994), s. 96.
371 Avtal 2000.
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man på nytt räknade hamnade man på 24,847 eller något sådant – vi sa att
då kör vi på 25,0 – vi kan inte hålla på med tusendelar eller hundradelar!
Dessa 8 minuter i veckan – jag har räknat – gör LR till en konfliktunge.
Då har det gått för långt.372

Vi förklarade och förklarade på en studiedag, men trots det var det några
lärare som var fullständigt rasande på det nya avtalet … /…/ Men några
reste sig upp och sa att ni har ju faktiskt fått rösta. Ja, men jag rösta nej, sa
dom här som var så arga. Det var väldigt negativt.373

För andra lärare innebär denna nya utvidgade lärarroll önskvärda förändringar
och nya möjligheter:

Det finns många som jobbar i skolan som hälsar det här med ett välkom-
nande, även om man inte vågar uttala det i en större församling.374

Avtalet medför inte bara spänningar mellan lärargrupper utan också en i
grunden förändrad arbetsrelation mellan lärare och rektor. Ambitionen har varit
att få lärarna att själva medverka vid den lokala tolkningen av hur årsarbets-
tiden skall disponeras. Dessa samtal har dock varit problematiska. Två rektorer
beskriver frustrerat hur man hamnat i vad man kallar hårklyverier om
”halvusk” och ”kvartsusk”. Den nya ordningen förefaller bemötas och tolkas
utifrån den gamla ordningens strategier. Kriterier för objektiva tidsmått på
olika aspekter av lärararbetet såsom förberedelse och planering, genomförande,
efterarbete, samverkan med kolleger, föräldrakontakter, temadagar, fortbild-
ning, mental samling går inte att enhetligt fastställa utan beror på stadium,
ämne, personlighet, ambitionsnivå, var läraren befinner sig i sin yrkesbana etc.
Ändå måste denna avvägning göras. I detta läge verkar paradoxalt nog en
gammal ”uskmatematik” ersättas med en annat räknande i en situation där själva
undervisningstiden ökats. Tveksamheter inför och kritik av dessa förändringar
lindrades dock genom ett relativt sett stort lönepåslag för lärarkollektivet i
samband med det nya avtalet. Rektorerna uttrycker också i sammanhanget
irritation över de lokala fackens hukande hållning – pressade av vissa kolleger
sviker de lokala fackombuden när de inte alls ”marknadsför” det avtal som det
egna förbundet skrivit på:

Många fackliga företrädare har svårt att uttrycka detta i klartext. Man vill
gärna ludda till det lite grann.375

Avtalet medför således att rektor får potentiellt större inflytande än förut över
arbetstidens disposition inom den ram som årsarbetstiden anger: ”Jag ser det här

                                    
372 Intervju rektor D 22.01.1996.
373 Intervju rektor A 29.05.1996.
374 Intervju rektor C 29.05.1996.
375 Intervju rektor C 29.05.1996.
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avtalet som ett avtal som kommer att ge stora möjligheter.”376 Ur lärarperspek-
tivet ersätts en individuell frihet med en kollektiv sådan, under förutsättning att
den utökade gemensamma tiden ses som en möjlighet till ”äkta samarbete” och
inte som en ”påtvingad kollegialitet” – för att använda en av Andy Hargreaves
myntad distinktion.377 Råder det senare upplevs den gemensamma friheten
snarare som ett illa maskerat kollektivt tvång.

Avtalets andra beståndsdelar i form av individuell lönesättning, vilket torde
kräva systematiska enskilda medarbetarsamtal, innebär ytterligare förändringar
av arbetsrelationen mellan lärare och rektor. Det är inte självklart vilka kriterier
som skall vägleda denna nya friare lönesättning. Två av rektorerna nämner
förändringsbenägenhet som ett vägande kriterium vid lönesättning. Detta
kriterium finner vi även i avtalstexten där löneökningsutrymmet skall
fördelas …

… så att det tillfaller dem som särskilt bidragit till skolans utveckling och
förnyelse samt till att nå de fastställda målen för verksamheten.378

Att detta kriterium inte är oproblematiskt när det skall konkretiseras i lokala
avtal och löneförhandlingar har senare debatt i fackpress visat. Det har i vissa
fall kommit att tolkas som krav på ensidig lydighet mot arbetsgivaren – ett
inslag främmande för svensk facklig tradition och naturligtvis ett uppenbart
potentiellt hot mot lärarnas autonomi och professionaliseringsprojekt. Flera
kommuner har därför JO-anmälts för att tillämpa lojalitetskriteriet i samband
med lönesättning och med ledning av denna myndighets yttranden slår Svenska
Kommunförbundet fast att …

Man får inte blanda ihop anställdas yttrandefrihet med krav på lojalitet i
arbetet.379

För att skaffa underlag för denna differentierade lönesättning, men också för att
stärka det pedagogiska ledarskapet genomför rektorerna i Skoldala kommun i
varierande omfattning medarbetarsamtal:

Jag förstår hur individuell lönesättning måste gå till, men jag förstår också
vilken tid det kommer att ta. Man måste ju se hur de arbetar i den enskilda
verksamheten – hur de tar för sig av skolutveckling etc. Man måste också
ha ordentliga utvecklingssamtal. Har man inte det är det svårt att motivera
skillnader.380

                                    
376 Intervju rektor A 10.10.1995.
377 Hargreaves (1998a).
378 Avtal 2000, s. 22.
379 Yttrandefrihet och lojalitet hos kommunala arbetstagare (1998), s. 52. Svenska
Kommunförbundet.
380 Intervju rektor D 31.05.1996.
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… jag känner ett motstånd mot vissa personalsamtal. Innerst inne kan det
vara en rädsla att de är så taggiga att de slår så hårt på mig så att det berör
mig illa, som ibland när man blir utskälld av föräldrar.381

Dessa medarbetarsamtal tar emellertid ansenlig tid i anspråk, vilket man menar
ställer höga krav på samtalskompetens och konkurrerar med andra arbets-
uppgifter. Två rektorer anser att dessa samtal blir bättre om de föregås av
lektionsbesök vilket i sin tur tarvar ytterligare tid från en redan pressad arbets-
dag. Frågan är dock om det finns förutsättningar att som rektor svara mot egna
och andras krav i dessa avseenden? Ingen av de intervjuade har klart kunnat
uttrycka vad som kan tas bort för att ge plats för de nya uppgifterna.

6.4.4 Den samtalande och retoriskt kompetenta rektorn

Det pedagogiska arbetets innehåll och gestaltning är inte givet på förhand utan
skall i och med det nya arbetstidsavtalet i än högre grad utformas på varje
enskild skola inom tämligen vida ramar. En kunskapsgrund i detta sätt att
arbeta som lärare är ett läroplansteoretiskt och didaktiskt kunnande vad gäller
urval, organisering och gestaltning av undervisning. Dessa förändringar medför
bl. a. att läraren blir synligare i sitt arbete med eleverna inför kolleger genom
andra arbetsformer. Men även inför sin rektor genom medarbetarsamtal och
eventuella lektions”besök”.382 Rektor skall förutom att föra pedagogiska samtal
i olika sammanhang dessutom som chef värdera lärarnas arbetsinsatser. I samma
anda kan rektor i anständighetens namn avkrävas att i sin tur synliggöra sina
kriterier, ställningstaganden och prioriteringar, t. ex. genom en lednings-
deklaration. Dessa samtal mellan rektor och lärare men också mellan lärare i
arbetslag innebär bl. a. att samarbetets glädje respektive förbannelse blir mer
påtagliga. Man sätter på detta sätt sin tilltro till att tidigare centrala konflikter
skall lösas genom samtal lokalt. Hargreaves karaktäriserar de heliga korna i
denna utveckling med följande ord:

Om den individualistiska kulturen är en av de vanligaste formerna av
kätteri när det gäller förändringar i skolan, så är samarbete den vanligaste
ortodoxin.383

                                    
381 Intervju rektor A 10.10.1995.
382 Det kan vara intressant att notera ordvalet för att beskriva situationen när rektor kommer
till en lektion. Ord som besök eller hälsa på andas en viss vaghet i syftet. Kanske saknar
skolan ett adekvat begrepp för denna situation som bl. a. innehåller en värdering av lärarens
arbete men som även kan vara ett uttryck för ett välvilligt intresse och ger en inblick i
undervisningens gestaltning och villkor.
383 Hargreaves (1998a) s. 197.
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Den politiskt korrekta rörelsen mot ett utvidgat samarbete ger således förutsätt-
ningar för en omdefiniering av lärar- och rektorsrollen. Denna psykologiska
förtätning av arbetsrelationer och därmed grupprocesser ger potentiellt fler och
djupare konflikter – liksom dess motsats.384 Hargreaves talar här om en ny
professionalism vad gäller lärare:

At its core the new professionalism involves a movement away from the
teacher’s traditional authority and autonomy towards new forms of
relationship with colleagues, with students, with parents. These relation-
ships are becoming closer as well as more intensive and collaborative …385

För att kunna föra dessa olika samtal på ett kvalificerat sätt kräver det nya
meningssammanhanget att rektor på ett annat sätt än förr har en retorisk kom-
petens och behärskar de olika diskurser hon eller han möter:

Förändringar av skolan förutsätter att det dagliga talandet om skolan
anpassas till de övergripande diskurser som de statliga reformerna introdu-
cerar.386

I arbetstidsavtalets kölvatten uppstår således en för skolan ny rektorsroll – den
samtalande och retoriskt kompetenta rektorn. I den aktuella kommunen
hamnade (ännu) inte konflikternas epicentrum i relationen mellan rektor och
lärare. I ett längre perspektiv finns förstås förutsättningar för att så kan ske.

6.4.5 Konceptioner av tjänstemannarollen IV – ett nytt arbetstidsavtal

I tabell 5 nedan redogörs förs de dominerande dragen i de olika rektorernas
agerande avseende det nya arbetstidsavtalet som diskuterats ovan:

Tabell 5. Konceptioner av tjänstemannarollen IV – ett nytt arbetstidsavtal

Tjänstemannakonceptioner

Ämbetsmanna Politisk Professionell Intressent

Rektor A X

Rektor C X

Rektor D X

                                    
384 Se t. ex. Svedberg (2000).
385 Hargreaves (1994) s. 424.
386 Municio (1995), s. 13.
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I denna fråga framgår inga uppenbara skillnader ur intervjuerna mellan
rektorernas agerande. (Rektor B har ej berört denna fråga.) Alla tre låter förstå
att majoriteten av lärarna är skeptiska till avtalet och att de lokala facken
knappast varit ett aktivt stöd vid genomförandet. Man har enligt egen utsago
lokalt genomfört diskussioner med lärarna om hur den icke undervisnings-
bundna tiden skall användas i relation till skolans utveckling, på det hela taget i
enlighet med en, låt vara försiktig, professionell konception. Likaså ser man
betydelsen av medarbetarsamtal för att kunna genomföra en något så när
trovärdig individuell lönesättning.

6.4.6 ”Svaga lärare” och kollektiva föreställningar

Inom alla yrkesgrupper finns människor som av olika skäl inte förmår eller
bedöms kunna göra en nöjaktig arbetsinsats. Frågan accentueras i en situation
där skolans budget minskar och varje lärare förväntas ansvara för ett ökande
antal elever, samtidigt som kraven på kollegialt samarbete ökar. Efter att ha
reducerat finansieringen av skolverksamheten finns dessutom mindre manöver-
utrymme för att finna alternativa arbetsuppgifter för lärare i eller med problem.
Som ett exempel på en sådan situation återkommer rektor A under två inter-
vjuer till en äldre lärare som enligt uppgift inte klarar av sin klass och som
dessutom påstås brista i självinsikt:

… jag skulle önska att den här människan fick en inblick i, en insikt i sitt
mönster och sin relation till klassen och där upplever jag att det är helt
nollställt. Och då kommer man ingen vart. Och jag är inte då beredd att
sitta vecka ut och vecka in och prata med den här personen för det har jag
gjort tidigare år om detta – allt som sägs är att det är mitt fel: Jag har inte
förstått etc. Och det är svårt att komma åt.387

Läraren känner sig kränkt och samtalen med rektor blir laddade. Den delikata
avvägningen mellan lärarens önskemål och rättigheter uttryckt i arbetslagstift-
ning, fackliga krav, klagomål från elever, föräldrar och kolleger och inte minst
insikten om betydelsen av kompetenta lärare för skolan som helhet och dess
rykte gör situationen svårmanövrerad. Rektor för därför samtalen tillsammans
med en biträdande rektor och läraren biträds av en facklig representant. Även
en konsulent på kommunens personalavdelning är inkopplad. Trots detta
uttrycker rektor A en stark frustration över situationen, dels därför hon själv
skulle vilja bli bättre på denna typ av svåra samtal, dels för att processen är
plågsamt långdragen för alla parter. Vad jag förstår mår eleverna dåligt och
deras föräldrar är oroliga, läraren känner att hennes självkänsla sviktar och hon
kämpar med all tillgänglig kraft tillsammans med sin make för återupprättelse,

                                    
387 Intervju rektor A 10.10.1995.
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kollegerna finner situationen synnerligen obehaglig och rektor känner påtaglig
vanmakt i situationen. Ju djupare konflikten blir, desto starkare och mer
ångestdrivna förefaller de psykologiska processerna bli och allt fler blir direkt
eller indirekt indragna i detta skeende:

Det blev en sörja av alltihop. /…/ Sen sjukskrev hon sig och är det än
idag. Hon talar inte i telefon med oss – så jag har idag skrivit ett förhopp-
ningsvis vänligt brev. Facket på högre nivå är inblandad – vi träffades på
fackklubbens lokal och hon hade med en LR-kollega. Hon hade skrivit ned
frågor men studierektor och jag stod enade vilket kändes bra. Jag tror att
hon vill att jag skall säga att det jag sagt har jag aldrig sagt. Just nu undrar
jag om hon kommer nästa vecka – nu straffar hon oss genom att vara
hemma, men det är ju mest klassen det drabbar. Det kan bli en segdragen
historia.388

Hur denna typ av situation hanteras av rektor är förstås näst intill livsviktigt för
den enskilde läraren, men också av symbolisk betydelse för hela skolan som
kollektiv. Den berör på ett medvetet och/eller omedvetet sätt allas ”svaga sida”
och därmed även psykologiskt laddade aspekter av organisationens skugga
såsom svaghetsförakt etc. En mänsklig tendens är som bekant att personifiera
systemkonflikter och agera ut dem i olika typer syndabocksjakter.389

Denna typ av personalfrågor är således inte uteslutande individfrågor utan de
uttrycker samtidigt centrala förhållningssätt inom skolkulturen. I samband med
de omfattande förändringar som skolan genomgår som helhet och därmed inte
minst omdefinieringen av lärarrollen kan man anta att dessa frågor med lärare
som sviktar i sin yrkesroll blir alltmer frekventa inslag i rektors arbetsuppgifter.
(Frågeställningar av denna art berörs även i kapitel 8.)

6.4.7 Elevens val

Tanken bakom elevens val är att den enskilda eleven skall få välja ett område
att fördjupa sig i efter eget intresse och fallenhet. Elevens val är exempel på en
fråga som hanteras på den enskilda skolan och två av rektorerna har valt att

                                    
388 Intervju rektor A 29.05.1996.
389 Se Svedberg (2000). När vi beskriver vår verklighet använder vi oss av satsformerna
subjekt och predikat. Denna traditionella språkform kan vilseleda: Vi bryter ut, punktuerar, ett
godtyckligt stycke ur vår verklighet. Språkformen passar bra för att beskriva hur ett föremål är
beskaffat eller en person och hennes egenskaper. Däremot uppstår svårigheter när det gäller att
beskriva relationer eller relationsmönster mellan människor eller föremål. Vårt språk är i denna
bemärkelse bristfälligt, och därmed är också vårt sätt att tänka reduktionistiskt när det gäller
att beskriva relationer människor emellan, dvs. sociala processer. Problem tenderar därför att
personifieras eller härledas till enskilda orsaker och omständigheter.
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nyttja detta lokala utrymme för att markera sin pedagogiska hållning, men
utifrån olika motiv.

Rektor D ser i elevens val en möjlighet av strategisk betydelse att påverka elev-
gruppens normer och samtidigt utmana en traditionell lärarroll. Hans förståelse
av situationen innebär att eleverna finner undervisningen i stora stycken
tämligen meningslös och dessa svarar genom att regrediera:

Jag tycker att vi idag, framförallt på x-skolan, har en attityd bland lärare
och elever som är lite normlös på det sättet att man inte har en ömsesidig
respekt. Eleverna svarar och spelar barn mer än de skulle behöva göra
p.g.a. hur de blir behandlade.390

Genom att kartlägga elevernas uppfattningar om gemensamma normer och
inlärningsmiljö, genomföra fortbildningsinsatser för lärarna och återkommande
samtal med arbetsenheterna vill rektor D få lärarna att lämna katedern och
pröva en mer handledande lärarroll på elevens val. Han har även initierat
systematiska lärarledda samtal med elever kring normer för att i inflytandets
namn låta dessa träda fram:

Det resulterade ganska snabbt i att det inte blev några sena ankomster. Det
vart bestämda rejäla tag som hade de följdeffekterna att dem också
uppträdde ordentligt i klassrummet.391

På detta sätt vill rektor D förbättra inlärningsklimatet på skolan men hoppas
också på en överspridningseffekt av arbetssättet till de ”riktiga skolämnena med
betyg”392. Ett problem är dock enligt rektor D att han har för stort lednings-
spann och därför saknar erforderlig tid för att påverka med den kraft han vill
och anser vara nödvändig och önskvärd.

För rektor C innehåller elevens språkval i årskurs 6 en jämlikhetsfråga – på
hans skola fanns ett segregerande mönster som han ville bryta:

… om man ser hur det varit på våra högstadier där elever fortfarande har
valt väldigt traditionellt franska och tyska och en stor grupp fortfarande
har valt det här praktiska tillvalet – det har ju mera varit ett negativt val än
ett positivt val. Det är ett sätt att bryta ett kulturmönster.393

Därför vill rektor C att alla elever skall pröva franska i tre veckor och tyska i
tre veckor innan de slutligen bestämmer sig. Risken är annars att mönstret
upprepar sig och att det praktiska tillvalet får en oönskad segregerande
funktion.

                                    
390 Intervju rektor D 18.09.1995.
391 Intervju rektor D 18.09.1995.
392 Intervju rektor D 18.09.1995.
393 Intervju rektor C 23.01.1996.
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6.4.8 Konceptioner av tjänstemannarollen V – elevens val

De två rektorernas agerande i denna fråga förefaller vara i enlighet med en
professionell konception. Båda ger tämligen tydligt uttryck för pedagogiska
motiv i samband med elevens val. I rektors C:s fall som en jämlikhetsfråga i
läroplanens anda och i rektor D:s fall som en strategisk fråga för att påverka
skolans pedagogiska klimat. Se tabell 6 nedan.

Tabell 6. Konceptioner av tjänstemannarollen V – elevens val

Tjänstemannakonceptioner

Ämbetsmanna Politisk Professionell Intressent

Rektor C X

Rektor D X

6.4.9 Rektors talande om lärare

I ett tidigare avsnitt har skolchefsspråk och rektorsspråk behandlats. När
rektorerna i Skoldala kommun beskrev den politiska respektive administrativa
domänen konstruerades förståelsen genom ett företrädesvis mikropolitiskt färgat
språkbruk. Frågor om makt och vanmakt liksom personliga egenskaper fokuse-
rades. När rektorerna sedan vänder blicken och beskriver lärarna i den
professionella domänen konstrueras förståelsen utifrån ett annat talande. Lärar-
kollektivet – den egna ”professionella familjen” – skyddas genom ett återhållet
språkbruk och man är noga med att för mig som intervjuare betona att lärarna
på det hela taget gör ett förtjänstfullt och ambitiöst arbete. En identifierad
”yttre fiende” kan bidra till att stärka samhörigheten med lärarna:

Det kan ha varit lite vildvuxet och snårigt tidigare och lite självsvåldigt,
men samtidigt finns initiativkraften och viljan att göra saker. Dem är,
precis som jag, lite misstänksamma när det kommer pålagor från andra
håll.394

Att ha lärarna med sig är avgörande och samtliga rektorer betonar att vägen till
denna legitimitet heter medinflytande. Meningsbärande uttryck blir då att
”skapa förståelse”395, ”delaktighet”396 och ”ägarskap”397 när man talar om

                                    
394 Intervju rektor C 13.09.1995.
395 Intervju rektor B 20.12.1995.
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måldokument och dessas ”implementering”398. Alla lärare är dock inte med på
noterna – kollegiet har också en mörkare sida. Ur lärarkollektivet framträder
vissa individer som bärare av detta förhållningssätt, nämligen ”dolda ledare”399,
”stoppare”400 och ”vertikaleremiter”401. Dessa ”konservativa”402 lärare bjuder
”motstånd”403 mot rektors ambitioner. Vissa lärare med dessa egenskaper har
svårt att ”själva fundera”404, ägnar sig åt ”hårklyverier”405 och vill gärna ”ludda
till”406 saker och ting om det kan gagna egna syften. Även om samarbetet med
lärarna beskrivs som gott på det hela taget har relationen till lärarna och det
psykosociala arbetsklimatet försämrats genom återkommande nedskärningar:

Det svåraste vi har, och det tycker många skolledare med mig, är att
upprätthålla ett gott psykosocialt arbetsmiljöklimat trots nedskärningar, för
på något sätt så låser sig vissa lärare, speciellt hos oss dolda ledare, vid
nedskärningarna och skapar en negativ spiral när det gäller stämningen.407

Rektor D uppfattar sig att genom dessa återkommande ekonomiska nedskär-
ningar ha hamnat i en ”eländesberättarroll”408: Det var annorlunda att gå in i
lärarrummet för fem eller sex år sedan – känslan av gemenskap har på senare
tid ersatts av en känsla av tomhet. Dessa omständigheter har sannolikt också
påverkat dynamiken i delaktighetsprocesserna, även om ingen av rektorerna
direkt beskrivit det på ett sådant sätt. Kanske ligger det i sakens natur att i den
stund rektorerna betonar vikten av medinflytande, blir det också i en intervju-
situation svårt och smärtsamt att (också för sig själv) tillstå den fulla vidden av
eventuella brister och tillkortakommanden i detta avseende.

Den ovan skisserade förståelsen av den professionella domänens ljusa och
mörka sidor bär på en tämligen uppenbar konflikt. Rektor lever skolåret
tillsammans med de egna lärarna, om än på viss distans, och utvecklar en
empatisk förståelse för deras situation och vedermödor. Det faller sig därför

                                                                                                                  
396 Intervju rektor C 18.09.1995.
397 Intervju rektor C 18.09.1995.
398 Intervju rektor D 18.09.1995.
399 Intervju rektor A 10.10.1995.
400 Intervju rektor D 22.01.1996.
401 Intervju rektor A 10.01.1996.
402 Intervju rektor B 20.12.1995.
403 Intervju rektor B 13.09.1995.
404 Intervju rektor A 29.05.1996.
405 Intervju rektor D 22.01.1996.
406 Intervju rektor A 10.01.1996.
407 Intervju rektor A 10.10.1995.
408 Intervju rektor D 31.05.1996.
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naturligt att stödja de goda krafterna på skolan och skydda dessa mot vad man
definierar som yttre hotbilder. Samtidigt svarar rektor på yttre förväntningar
genom att försöka tänka och agera målrationellt i enlighet med helt andra
meningsbärande mönster, med vilka rektor också sannolikt sympatiserar. Det
faller sig därför lika naturligt att rektor samtidigt konstruerar en annan men
konkurrerande förståelse av skolan och lärarna. Huvudproblemet enligt detta
senare tankemönster består i att övervinna motståndet från oförstående, konser-
vativa och envisa lärare. För att hantera denna kognitiva dissonans och härbär-
gera den känslomässigt krävs sannolikt en viss avkylande distans till såväl lärare
som skolchef. Rektor kan därför av lärarna upplevas som otillgänglig, av
förvaltningens tjänstemän som ”svårstyrd” och samtidigt kritiseras utifrån för
avsaknad av pedagogiskt ledarskap. Detta skall än en gång inte tolkas som att
jag nedvärderar rektorernas arbete. Det kan snarare ses som en konsekvens av
att leva och leda klämd mellan två eller tre starka domäner och att aldrig riktigt
vara på hemmaplan – att inte ha en fast hemvist i en egen domän. Denna
ofrivilliga enslighet blir samtidigt en strategi för att hantera oförenliga värden
och meningskonflikter mellan de olika domänerna.409 Man kan dock notera att
rektorerna i Skoldala kommun som en följd av konflikten med skolchefen sökte
kompensera denna professionella enslighet genom att hålla tät kontakt med
varandra och få en röst i gemensamma aktioner.

Rektorerna i denna studie använder sålunda olika språk beroende på vilken
domän hon eller han relaterar till. Domänen ovanför avkodas och förstås med
ett mer direkt, osminkat och maktorienterat mikropolitiskt språkbruk. Från-
varon av kommunal och statlig målstyrningsretorik liksom managementtermer
är slående. I denna relation känner rektorerna att auktoriteten och kontrollen
sviktar betänkligt. Här försiggår en kamp om vem som har rätten att definiera
skolans verklighet. Domänen nedanför förstås däremot med ett mer empatiskt
språkbruk. Lärarnas förtjänster beskrivs i allt väsentligt med värme även om det
finns vissa svaga kort och svarta får i den ”professionella familjen”. I denna
relation förefaller rektorerna i sina beskrivningar ha legitimitet, auktoritet och
kontroll.

                                    
409 Rektor arbetar förvisso tillsammans med många individer från olika domäner och är därför
inte ”ensam” i ordets egentliga bemärkelse. För att markera det förhållande att rektor är den
ende av sitt slag på skolan och saknar en egen domän har jag valt ordet enslig.
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6.5 Arbetsrelationer till elever och föräldrar

I denna arbetsrelation har rektorerna C och D tagit upp införandet av
förvaltningsråd och de överväganden som hör samman med detta. Noteras kan
att ingen av rektorerna har direkt berört något frågeområde med direkt
anknytning till eleverna.

6.5.1 Förvaltningsråd

Vikten och önskvärdheten av elev- och föräldrainflytande har varit ett åter-
kommande tema i det offentliga samtalet om skolan och varje tid har haft sin
vinkling av denna vad det verkar besvärliga fråga.410 Föräldrar är minst av allt
en homogen grupp, men det som förstås förenar dem är deras barn. Det ligger i
sakens natur att de främst är benägna att se till det egna barnets bästa. Därmed
föreligger risken att de ensidigt driver sitt egenintresse som mycket väl kan vara
i konflikt med läroplanens mer övergripande medborgerliga målsättningar.
Representativiteten i samrådsorganen har också visat sig vara problematisk då
det knappast är de underprivilegierade elevernas föräldrar som har besatt de
tidigare Hem och Skola-styrelserna. Stephen Ball pekar på betydelsen av
föräldrars samhällsklass och yrkesställning när de sitter i denna typ av styrelser
och skall utöva inflytande på skolans verksamhet:

Skillnaderna i deras habitus och kulturella kapital betyder att olika
förmågor, värden, engagemang och grader av uttrycksförmåga dras in i
spelet. De kan utgöra värdefulla resurser för skolan (t. ex. juridiska eller
ekonomiska råd) och/eller hota skolledningens företräde i ledandet av
skolan.411

Därför menar Ball att det är mer avgörande vem som får makt och vad de gör
med denna makt, än en retoriskt grundad föreställning om att decentraliserad
makt är något bra i sig själv.

I det nya styrsystemets kölvatten har frågan om föräldrainflytande fått förnyad
aktualitet på 1990-talet och de flesta kommuner och skolor försöker därför
finna nya vägar och former för samverkansorgan.412 Bakgrunden till dessa

                                    
410 Se t. ex. Ribom (1993) och Vem tror på skolan? Attityder till skolan 1997 (Skolverkets
rapport; 144).
411 Ball (1998), s. 103.
412 Med hänvisning till SOU 1995:103 beslutar Skoldala kommun vid skolnämndens
sammanträde 04.03.1996 att införa förvaltningsråd på varje skolområde. Här slås fast att
förvaltningsrådet är ”… ett beredande och rådgivande organ inför beslut av rektor”. (Skoldala
kommun, Skolnämndens protokoll 04.03.1996.)
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försök är bl. a. att resultat från flera undersökningar visar att föräldrar anser sig
ha (för) litet inflytande över skolan och dess verksamhet.413 Föräldrar säger sig
visserligen vilja påverka sitt barns skolgång, men är osäkra på vad de faktiskt
kan göra och vilket mandat existerande samverkansorgan har.

Under intervjuerna berör två av rektorerna frågan om förvaltningsråd.414

Rektor C har en tveksamt försiktig hållning när det gäller denna fråga men
påbörjar ändå lojalt genomförandet. Frågorna är dock många när det gäller
innehåll och arbetssätt för detta nya maktorgan. Han menar att tiden får utvisa
förvaltningsrådets eventuella kvaliteter.

Rektor D anser att representativiteten är ett stort problem och väljer strategin att
låta frågan vila:

Det har inte blivit av. Jag tror inte på det. Jag tror mer på skolkunniga
föräldrar. Nu är det en pålaga i och för sig – ett politiskt beslut. Det är att
ställa stora krav på föräldrarna att de skall engagera sig i hela skolans
budget och problematik. Representativiteten är i stort sett obefintlig – det
bygger på vad de tycker själva. Där tror jag att det är blåögt att tro att de
kan ha ett äkta engagemang – de är bara intresserade av sina egna barn.415

Hans tilltro till skolkunniga föräldrar uttrycks genom att regelbundet ordna
stormöten med föräldrar för information och diskussion. Han är dock besviken
på att endast en liten skara föräldrar kom till senaste mötet.

6.5.2 Konceptioner av tjänstemannarollen VI – förvaltningsråd

En tolkning av tjänstemannarollen i enlighet med intressentkonceptionens ratio-
nalitet ligger i linje med själva idén om förvaltningsråd: De som är nära
vardagen, dvs. intressenterna eller brukarna, skall själva identifiera och komma
till rätta med problemen. Rektor är här en mikropolitiker (eller street-level
bureaucrat i bl. a. Ball’s terminologi) som i första hand skall vara lyhörd för
alla intressenter och ge dem ett direktinflytande i förvaltningsråd etc. De båda
rektorerna C och D har tidigare samverkat med Hem och Skola-styrelser men
uttrycker ingen uttalad tilltro till att detta nya förvaltningsråd skall lösa tidigare

                                    
413 Se t. ex. Demokrati och makt i Sverige (1990); Bilden av skolan 1996 (Skolverkets
rapport; 100) och Vem tror på skolan? Attityder till skolan 1997 (Skolverkets rapport; 144).
414 I samband med den kommunikativa valideringen påpekar rektor A att hon sedan början på
1990-talet haft ett fungerande organ för föräldrainflytande och att detta efter smärre justeringar
fortsatte att fungera som förvaltningsråd. Hon berörde dock inte detta under intervjuerna under
läsåret 95/96. Muntlig kommunikation från rektor A 28.09.1999.
415 Intervju rektor D 31.05.1996.



– 152 –

problem. Rektor D är trogen sin tolkning av intressentkonceptionen och låter
införandet av denna som han anser ”byråkratiska” form av medinflytande vila i
strid med förvaltningens riktlinjer. Rektor C är också tveksam men handlar
ändå lojalt i enlighet med ämbetsmannakoneptionens rationalitet. Det ljumma
engagemanget i frågan kan också ses mot bakgrund av att konflikten med skol-
chefen tagit kraft och att andra mer aktuella frågor givits en högre dignitet. Se
tabell 7 nedan.

Tabell 7. Konceptioner av tjänstemannarollen VI – förvaltningsråd

Tjänstemannakonceptioner

Ämbetsmanna Politisk Professionell Intressent

Rektor C X

Rektor D X

6.6 När konflikten blir för stor

Skolåret 95/96 i Skoldala kommun har som framgått i detta kapitel varit
påfrestande för samtliga rektorer – man säger sig inte varit med om något
liknande under alla sina yrkesår. Skolchefen uttrycker inte detta direkt, men
även han har naturligtvis befunnit sig i en besvärlig och utsatt position.

Hur autonom (eller ”olydig”) får eller bör då en rektor vara mot sin skolchef
när uppfattningarna går isär på detta sätt? Hur bör den etiskt ansvarsfulle
tjänstemannen reagera om hon eller han anser att verksamheten inte är förenlig
med ett offentligt ethos och/eller med egen inre övertygelse? Den weberske
idealbyråkraten skall förstås handla sine ira ac studio (utan vrede eller förkär-
lek, dvs. opartiskt):

Ämbetsmannen har sin heder i att samvetsgrant verkställa sina över-
ordnades order precis som om de vore i överensstämmelse med hans egen
övertygelse.416

Utan denna självklara men vid närmare eftertanke problematiska princip skulle
all offentlig verksamhet snart falla samman i kaos. Att underordna sina privata
intressen och sitt godtycke till förmån för det gemensammas bästa, t. ex. säga
nej till mutor och andra favörer, är traditionellt en grundpelare i ett offentligt
ethos. Men var går den relationsetiska gränsen mellan lojalitet och lydnad?
Sund lojalitet, inställsamt ja-sägande eller okritisk underkastelse är självklart
väsensskilda förhållningssätt. I samma ögonblick som lojaliteten överdrivs och

                                    
416 Weber i Lundquist (1997), s. 36.
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slår över i en okritisk lydnad eller opportunism sker det rimligen på bekostnad
av något annat. Ett (över)tydligt exempel på denna skillnad tillhandahålls i
Nürnbergrättegången mot t. ex. Adolf Eichmann och under senare år i
Haagtribunalen. I dessa rättsliga processer betraktas förstås inte personerna i
fråga som lojala kuggar i maskineriet, vilket de ofta förståeligt nog själva
hävdar, utan som personligt ansvariga trots att de ”bara” lydde order från sina
överordnade. Men alla order eller föreskrifter bör kanske inte åtlydas. Mot
denna låt vara något extrema bakgrund tycks ändå grunden i tjänstemannarollen
vara förmågan att vara lojal, men bara till en viss gräns där personligt ansvar
och inte minst civilkurage tar vid. Exakt var den gränsen går kan förmodligen
inte anges generellt men som ofta vid diskussion av offentlig etik är det enklare
att klargöra vad som inte är tillåtet. Vad kan då en rektor konkret göra för att
rena sitt samvete när lojaliteten sviktar och huvudmannens krav känns tvivel-
aktiga eller uppfattas som oetiska?

6.6.1 I lojalitetens gränsland

Lundquist beskriver tre olika vedertagna strategier (eller styrningsreaktioner
som han uttrycker det) inom svensk myndighetstradition vad gäller tjänste-
mannens manöverutrymme i trängda lägen. Lojalitet är lika naturlig som själv-
klar så länge styrningen uppfattas som etisk, men glider den över gränsen och
börjar uppfattas som oetisk finns i princip tre möjligheter med eskalerande
styrka: öppen protest, obstruktion respektive sorti.417 Se figur 2 nedan.

Lojal:
Väcka

Styrningen
börjar 

uppfattas 
som 
oetisk

1. Öppen protest:
Vissla

2. Obstruktion:
Arbeta långsamt

Blunda - ”glömma”
Viska

3. Sorti:
Ta avsked
Pension
Andra 

uppgifter

Figur 2. Tjänstemannens handlingsrepertoar

Det är förstås något av en truism att påpeka att i och med accepterandet av
anställningskontraktet blir chefen skyldig sina chefer och sin huvudman
lojalitet. Det ligger också i sakens natur att utan lojalitet saknar ledaren en legal

                                    
417 Lundquist (1997), s. 36.
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plattform. Dock har tjänstemannen ett moraliskt ansvar att själv ta initiativ och
uppmärksamma sina överordnade på allvarliga problem i verksamheten, dvs.
väcka frågan. Det sker i formella kontakter  med huvudmannen (enligt tjänste-
vägens princip) eller i vissa fall möjligen via den egna fackliga sammanslut-
ningen. Om nu inte vederbörlig instans reagerar på det sätt hon eller han anser
vara tillfyllest kan tjänstemannen efter att ha prövat samtliga etablerade kanaler
ta nästa steg och öppet protestera. Styrningen har i detta läge börjat uppfattas
som oetisk. En öppen protest sker genom att vissla, dvs. informera överordnade
myndigheter och/eller allmänheten om sådana förhållanden som tjänstemannen
anser strida mot vårt offentliga ethos och det gemensamma bästa. Genom att gå
emot strömmen på detta sätt finns dock i praktiken en risk för informella
sanktioner och personligt obehag. Vill tjänstemannen vidta mer defensiva
åtgärder är obstruktion en alternativ strategi. Det kan innebära att arbeta lång-
samt och vara allmänt passiv, att formalistiskt följa alla föreskrifter till punkt
och pricka (work-to-rule) eller att medvetet avstå från att göra vissa uppgifter.
Här finns svepskäl såsom att gömma eller skydda sig bakom ”glömska”, påstådd
tidsbrist eller olika former av kommunikationsproblem. Finner tjänstemannen
en vissling för högljudd kan hon eller han i stället viska, dvs. läcka information
till massmedia i skydd av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrund-
lagen. Uppgiftslämnarens anonymitet är skyddad enligt grundlagarna och det är
förbjudet för huvudmannen att ens efterforska vem som lämnat informationen.
När tjänstemannen försökt väcka, vissla och viska utan framgång återstår i prin-
cip begäran om andra arbetsuppgifter, pension eller avsked, dvs. sorti.

Vilka medel respektive kanaler har då rektorerna i denna studie använt för att
uttrycka och markera sitt ogillande? För det första kan vi konstatera att
rektorerna inte uppnått önskat resultat genom att väcka frågan, i det här fallet
genom att skriva PM och konsekvensbeskrivningar till skolchefen och skol-
nämnden. Ej heller har begäran om samtal med skolnämnden krönts med fram-
gång. Man anser sig således ha väckt frågor genom samtliga etablerade kanaler
utan att ha vunnit förståelse. I nästa steg i den eskalerande konflikten har rektor
B öppet protesterat, dvs. visslat genom att ha skrivit insändare i lokalpressen
och där kritiserat vissa förhållanden.418 I artiklarna har rektor B enligt egen
utsago …

… pekat på de brister som vi tycker att utredningen har. Och framför allt
att den inte innehåller någon framtidssyn och behovet av lednings-
funktioner. T. ex. vad det innebär att ha en rektor på varje enhet –
ensamarbete och hur sårbart det kan bli. Och dessutom svårigheten att vara
rektor och samtidigt ha lärararbete.419

                                    
418 Källa anges ej av anonymitetsskäl.
419 Intervju rektor B 20.12.1995.
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Denna åtgärd uppfattas av skolchefen (och i enlighet med politiker-
konceptionens rationalitet) som illojal:

Det blev en diskussion till och med i massmedia där politikerna sa att nu
måste rektorerna lära sig att hålla budgetramarna osv. Då gick rektorerna
ut i polemik direkt mot politikerna, vilket var olyckligt. Då vet man inte
vem man företräder, i stället för att ta en djupgående diskussion med
politikerna i det här läget skapar man opinion. Det blev en olycklig
konfrontation mellan vissa politiker och några rektorer.420

Ord står här mot ord – skolchefen anser att rektorerna borde ha haft en
diskussion med politikerna, vilket rektorerna anser sig ha försökt, men mötts av
ovillig tystnad. Rektor B som säger sig varit drivande blev enligt egen utsago
utfryst i detta läge, bl. a. efter att ha skrivit ett personligt brev till kommun-
ledningen:

Det har utvecklats dithän att det blev oerhört spänt mellan skolledar-
gruppen och skolchefen. Och inte minst blev relationen mellan honom och
mig oerhört ansträngd och den har inte varit bra tidigare i höst. Jag kan väl
säga att jag har blivit mer eller mindre utfryst av honom. Jag har valt den
här rollen dels därför att jag känner att jag har lite på fötterna när det
gäller att kunna ha synpunkter på organisationen och så vågar jag vara lite
kaxigare kanske i och med att jag skall sluta. Jag har varit mer frispråkig
och vågat ifrågasätta mera öppet.421

Äger detta sin riktighet, dvs. att rektor B blivit utsatt för informella sanktioner
och personligt obehag, framstår huvudmannens agerande tveksamt i jämförelse
med två fall som JO prövat. Myndigheten har haft synpunkter på en ordnings-
regel i en skola som förbjöd de anställda att aktivt lämna ofördelaktig infor-
mation till massmedia samt varit kritisk mot en uppmaning till rektorer i en
annan kommun att inte delta i den politiska debatten.422

Svenska Kommunförbundet publicerade 1998 som ett inslag i pågående debatt
om lojalitetsfrågor en skrift med titeln Yttrandefrihet och lojalitet hos
kommunala arbetstagare. Här skriver man att …

                                    
420 Intervju skolchefen 29.08.1996.
421 Intervju rektor B 20.12.1995.
422 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 1994/95, s. 554 respektive 551. Ett liknande fall
har uppmärksammats av tidningen Skolledaren. I nummer 3/97 avslutar man en artikelserie om
en rektor i Huddinge som blivit utlovad biträdande rektorstjänster för att lätta på en tung
arbetsbörda. När rektorn inte får de biträdande rektorstjänsterna han anser sig blivit utlovad
p.g.a. av kommunens dåliga ekonomi protesterar han och blir utköpt, enligt tidningen. Han ser
det ”som symptomatiskt, i den nya tystnad som råder i landet, att det kan bli tufft för den
som mer än andra sticker ut hakan.” (Lööv 1997 i Skolledaren 3/97).
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Varje arbetstagare inom den offentliga förvaltningen har således rätt att
uttrycka missnöje över beslut som rör verksamheten inom den egna
organisationen utan att behöva riskera ingripanden från den egna arbets-
givarens sida. Det sagda befriar dock inte den anställde från sina skyldig-
heter vad gäller att i arbetet lojalt följa arbetsgivarens beslut och
direktiv.423

Det är således också enligt Kommunförbundet i sin ordning att uttrycka kritik i
massmedia, men som tjänsteman måste man ändå följa arbetsgivarens beslut.
Emellertid är det inte alltid så enkelt att dra gränsen mellan kommunanställdas
grundlagsfästa yttrandefrihet och deras skyldighet att vara lojal mot sin arbets-
givare. I ovan nämnda publikation från Kommunförbundet, som på omslaget
ironiskt nog pryds av en enögd och tigande mansperson huggen i sten, finns en
tendens att beskriva lojalitet som den överordnade principen och yttrandefrihet
som det eventuellt möjliga undantaget. I de ekonomiska sparbetingens skugga
finns en uppenbar risk att en tystnadens kultur breder ut sig där knappast någon
vågar hysa en avvikande uppfattning eller avslöja oegentligheter. Kommunala
förnyelsekommittén menar i denna fråga att:

Organisationsförändringar och neddragningar leder, oberoende av om
arbetsgivarens attityd till kritiska yttranden m. m. förändras, till en ökad
osäkerhet bland anställda och därmed med största sannolikhet till att man
blir mer återhållsam med kritik mot ledningen eller verksamheten. Slut-
satsen vinner stöd av de erfarenheter fackförbunden gjort. Det finns de
som inom fackförbunden hävdar att arbetsgivarna inte längre behöver hota
med repressalier eftersom arbetstagarna redan tystnat av sig själva.424

Den informella organisationens makt och möjligheter till sanktioner och till att
styra talutrymmet förefaller således vara betydande. Steget efter att förgäves ha
öppet protesterat är att obstruera. För att återgå till den aktuella kommunen
obstruerar rektor D genom att avstå från/skjuta på genomförandet av förvalt-
ningsråd och rektor C väljer att blunda inför vissa ökande kostnader genom ett
passivt motstånd:425

Nu har det blivit så pass mycket sämre och sämre och sen ännu sämre.
Man kan inte möta det med något initiativ eller med någon medicin utan
det blir mera, ja …, passivt motstånd. Jag ser ju att det finns saker som

                                    
423 Yttrandefrihet och lojalitet hos kommunala arbetstagare (1998), s. 19. Svenska
Kommunförbundet.
424 Förnyelsen av kommuner och landsting. Slutbetänkande (1996). Av Kommunala
förnyelsekommittén (Statens offentliga utredningar; 1996:169), s. 215.
425 Jfr Schartau (1993), s. 211: ”Headmasters can interpret a regulation and implement a
minimum of it. They know the rules and how to manipulate them.”
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inte kommer att gå runt, men man måste ändå låtsas som om det gör det
på något vis.426

Med vilken argumentation rättfärdigar rektorerna i Skoldala kommun sina
handlingar? Rektor B stöder sig i det statliga uppdraget så som det formulerats i
läroplanen och menar att kommunen inte tar hänsyn till de rättigheter skolans
svagare elever har:

Det som är intressant nu är att den nya läroplanen är oerhört tydlig när det
gäller att ställa krav på att skolan skall ha resurser för den enskilda eleven.
Vi är skyldiga att ställa upp med resurser för elever som inte har nått upp
till de här lägsta målen. Då kan vi inte längre bara dra ner och dra ner på
dom förstärkningsresurserna, vi kan inte lösa alla kostnaderna i grund-
organisationen, utan vi måste vi se till att gå in och stötta och hjälpa de
elever som behöver hjälp. Det är oerhört viktigt. /…/ I det fallet är det
ingen tvekan om var lojaliteten måste ligga för en skolledare. Det här är en
oerhörd konflikt för oss som dels skall antas styra – ”gilla läget” – så här
mycket pengar finns det och man skall anpassa sig till det. Och så finns det
krav och förväntningar från annat håll.427

I rektor B:s fall leder detta ställningstagande för, som han uppfattar det, de
svagare eleverna även till konflikter med den egna lärargruppen och han
kommer således att pressas såväl utifrån som inifrån:

Personalen ville behålla klassorganisationen. Då skulle det inte finnas en
enda timme till elever med svårigheter. /…/ De som inte accepterar
lösningarna saknar helhetssyn utan ser till sin egen lilla verksamhet, sin
ruta, och tänker inte på vilka konsekvenser det har för helheten. Gärna
förändringar, bara det inte drabbar oss.428

Här kommer således läroplanens jämlikhetsmål i rektor B:s tolkning, lärarnas
intresse av en liten undervisningsgrupp och politikernas känslighet för en lokal
opinion att ställas mot varandra.429 Rektor B hamnar i ett ytterligare ensligt och
utsatt läge, men finner stöd av rektorskollegerna. I denna situation väljer rektor
B att än mer målmedvetet driva sin linje och, som han uppfattar det, i enlighet
med läroplanens värderingar.

Den slutliga tjänstemannaåtgärden i en eskalerande konfliktsituation innebär att
göra sorti. Rektor B finner måttet rågat och låter sig pensioneras, även om han

                                    
426 Intervju rektor C 13.09.1995.
427 Intervju rektor B 13.09.1995.
428 Intervju rektor B 13.09.1995.
429 I denna fråga ryms spänningen mellan olika förhållningssätt till specialundervisningen,
vilket faller utanför ramen för detta arbete. Den är ändå illustrativ på så sätt att värderingarna
kring den (liksom många andra skolfrågor) i högsta grad påverkar och angår rektor.
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hade kunnat tänka sig att arbeta kvar i Skoldala kommun om situationen varit
annorlunda. Efter pensionering fortsätter dock rektor B att polemisera mot
skolnämndens vice ordförande och den ledamot som i tidigare citerad artikel
kritiserat rektorernas agerande. Han finner det upprörande att bli kritiserad i
media för att han (och rektorskollegerna) på nämndens eget uppdrag arbetat
fram ett förslag till besparing. De aktuella politikerna anser han agerat svekfullt
och varit opportunistiska genom att låta tillfälliga opinioner styra.

Rektor C anser att året har varit ett förlorat år när det gäller skolutveckling.
Situationen var så pressande med bristande samarbete med skolchef och nämnd
att han en tid såg sig om efter annan tjänst, men beslöt ändå att stanna när det
visade sig att skolchefen var den som skulle lämna kommunen.

Rektor D beskriver de senaste åren som bekymmersamma. Arbetsrelationen till
arbetsgivaren har varit tärande med kränkningar, konflikter och kommunika-
tionsproblem. Arbetsvillkoren har förändrats till det sämre med mer administ-
ration på bekostnad av pedagogiskt arbete och en olycklig utarmning av arbets-
relationen till lärarna gör att skolutveckling inte går att bedriva med hedern i
behåll:

Jag kände att jag var i något slags utförsbacke som rektor – min självtill-
fredsställelse blir mindre och mindre. Jag vill kunna gå ifrån det här
jobbet med hedern i behåll – den minskar för varje år som går. Man
känner att elever och personal blir mer och mer främmande personer för
mig. /…/ Jag kan känna att mitt budskap om skolans utveckling inte finns
annat än fragmentariskt – jag är fortfarande väldigt engagerad i skolut-
veckling.430

Rektor D väljer att avgå innan det är, som han uttrycker det, för sent. Som skäl
anger han att nedskärningarna enligt hans förmenande gått för långt och att
samarbetet med nämnden lämnade mycket övrigt att önska.

Rektor C och rektor A andas sedan ut när den nye skolchefen uppenbarar sig.
Den senare beskrivs förhoppningsfullt som en ”samarbetsmänniska”431 och ”en
mer försynt och vänlig man”432.

6.6.2 Yttre tryck och inre värld

Vad kan denna typ av konflikt innebära på ett mer personligt plan? Tre av
rektorerna i Skoldala anser att skolchefen och nämnden utan tvekan gått över
gränsen i sitt agerande på ett sätt som är oförenligt med deras bild av en

                                    
430 Intervju rektor D 31.05.1996.
431 Intervju rektor C 29.05.1996.
432 Intervju rektor A 29.05.1996.



– 159 –

konstruktiv arbetsrelation. Rektor C är dock något mindre kritisk. Situationen
har inte bara upplevts som otillbörlig utan framför allt som en personlig
kränkning. Emellertid var arbetssituationen pressad redan innan den nye
skolchefen tillträdde, vilket framgår av en hälsoundersökning i Skoldala
kommun från 1994:

De medicinska fynden och symtomen tolkas till stor del som psyko-
somatiska, där det med stor sannolikhet föreligger samband med en
pressad livssituation.433

Rektorerna i denna kommun är inte heller ensamma om att ha en bekymmersam
arbetssituation, vilket dokumenterats i en serie rapporter under 1990-talet.434

Belysande för dessa är en rapport av Lars Joelsson som skrivits på Skolledarnas
uppdrag. Han har sammanställt yrkesinspektionens rapporter från sju olika
kommuner och sammanfattar resultaten av dessa riktade inspektioner i följande
tre huvudpunkter. För det första är skolledarnas arbetsbelastning så hög att man
inte hinner med vad man är ålagd att göra trots mycket övertid, för det andra
leder detta till kognitiv stress, psykosomatiska besvär och utbrändhet och för
det tredje är krav och förväntningar på skolledare stora.435 Denna bild av en
pressad yrkeskår uppmärksammas även i en debattserie om rektorers arbetssitu-
ation som initierades av Hans Bergström i Dagens Nyheter under hösten 1997
och som gav återklang i media flera år framåt.436

Men den yttre världen har också en inre motsvarighet. I en trängd arbets-
situation prövas förmågan att vara sann mot sig själv och känna äkthet, inre
övertygelse. Hur skall rektor kunna leva sin yrkesvardag för att också vara
trovärdig i egna ögon? Mängden och arten av arbetsuppgifter ställd mot en hög
ambitionsnivå kan ge upphov till en malande känsla av otillräcklighet. (”Bara
man anstränger sig kan man nog få liv i en sten.”437) Till vilket pris är det
acceptabelt att kompromissa mellan å ena sidan egna värderingar och livspro-
jekt och å andra sidan arbetets villkor? Två rektorer i min tidigare nämnda
rapport beskriver sina överlevnadsstrategier på följande vis:

                                    
433 Skolledarundersökningen i Skoldala kommun s. 12.
434 Nationella kvalitetsgranskningar av skolan 1998 (1999) Statens skolverk (Skolverkets
rapport; 160); Lokal skolutveckling. Statens roll och ansvar. Riksrevisionsverket (1998:26);
Kvarnskog & Aronsson (1994); Ellmin (1993:a, 1993:b och 1994); Rektorsrollens utveckling
inom det förändrade styrsystemet (1992) Statens skolverk; Skolledarundersökningen i
Stockholm (1991) samt Akademikers arbetsmiljö. Jämförelse mellan SACO-förbunden (1991).
Arbetsmiljöfonden.
435 Joelson (1997).
436 Dagens Nyheter 18 september 1997.
437 Apropås skolledares oförmåga att kräva rimliga arbetsförutsättningar enligt Joelson
(1997), s. 23.
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Jag ljuger inte, men jag säger heller inte hela sanningen. Det gör inte
heller min chef – och det vet vi om båda två.438

Jag försöker göra klart för mig själv (och för andra) skillnaden mellan
mitt uppdrag som tjänsteman och mina personliga åsikter. Det innebär att
jag försöker motivera mina åsikter så långt som möjligt. Det händer att jag
får ge mig och då mår jag dåligt. När besluten väl är fattade måste jag
vara lojal.439

Denna senare distanserande hållning kan säkerligen förefalla hälsosam för att
inte slukas i ett överengagemang. Men frågan är förstås inte fullt så enkel som
rektorn i citatet ovan vill göra gällande. Man kan fråga sig hur långt denna
separerande strategi bär, dvs. att frikoppla den yrkesmässiga från den privata
livssfären, utan att spänningarna dem emellan medför psykosomatiska besvär
och/eller en risk för en utarmning av personligheten. I sin förlängning är en
sådan klyvning (spliting) närmast att beteckna som en försvarsmekanism
(karaktäristisk för borderline-tillstånd).

Mot bakgrund av att rektor har en konfliktfylld och utsatt roll som involverar
hela personligheten vore det en vansklig förenkling att inte beakta de olika
känslor som uppstår i det dagliga arbetet och deras betydelse. I kapitel åtta
utvecklar jag därför detta tema.

6.6.3 Konfliktens epilog

Hur kan då konflikten mellan rektorerna och skolchefen summeras? Gavs
utrymme för ett utökat pedagogiskt ledarskap och lyckades man spara pengar?
Rektorerna sympatiserar med läroplanens mål och värderingar, men finner
kommunens ekonomiska resurser för knapphändiga för att kunna arbeta i
enlighet med dessa nationella mål. Man oroar sig för de svagare eleverna och
menar att dessa är förlorare i det nya styrsystemet under rådande ekonomiska
förhållanden. Dessa elever får inte det stöd och den stimulans som de anses
behöva och ha rätt till. Frustrationen kanaliseras mot kommunen i allmänhet
och dess skolchef i synnerhet. Rektorerna ondgör sig över en ensidig betoning
av ekonomivärden på bekostnad av demokrativärden liksom traditionell kristen-
humanistisk etik, som betonar det moraliska ansvaret att ställa sig på de
svagares sida. Spänningen mellan stat och kommun upplevs inte primärt som
det ondas rot, dvs. man riktar inte kritik mot staten för dess skolpolitik och
finansiering. Däremot är med missnöjd med hur decentraliseringen gestaltats i
den egna kommunen. Konflikten kan alltså även avläsas i spänningen mellan
statliga värderingar och kommunala värderingar. Rektorernas orientering mot

                                    
438 Svedberg (1996).
439 Svedberg (1996).
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statliga värden uttryckt i läroplanen vinner som tidigare nämnts föga substan-
tiell förståelse hos skolchefen, vars bedömning i korthet innebär att rektorerna
inte förstår innebörden av sitt kommunala uppdrag. Samtliga fyra rektorer
markerar vidare ett starkt ogillande vad gäller processfrågor snarare än inne-
hållsfrågor, dvs. hur saker görs snarare än vad som görs och framför allt vad
man beskriver som maktfullkomlighet. Skolchefen uppfattas handla i strid med
offentligt ethos genom en ensidig prioritering av ekonomiska värden, vilket kan
förklara rektorernas beredskap att investera så mycket personlig prestige och
psykisk energi i konflikten.

I denna kringskurna situation kämpar rektorerna för sin auktoritet och rätt till
inflytande. Den mikropolitiska motståndsstrategin hämtar kraft dels ur ett
gediget kunnande om administrativa procedurer, dels ur en ingående person-
kännedom inom kommunens skolväsende. Rektorernas kompetens är till del
kontextbunden – det tar lång tid att växa in i den informella organisationens
rollgalleri, maktbalans och egenheter. Den gemensamma kampen riktas mot
ekonomismens rationalitet uttryckt i kommundiskursens sanningsregim och dess
hegemoniska maktanspråk. Den manifesta striden handlar i detta skede om
spelregler mellan domänerna och i samband med detta rätten att tala. Men även
om att bevara det egna reviret och den egna maktbasen, dvs. ledningsorganisa-
tionens storlek. Man upplever redan nu att den är för liten varför man oroar sig
för en orimlig arbetsbelastning och en urvattnad maktbas. Att från den
administrativa domänen motivera den nya bantade ledningsorganisationen med
bättre förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap utan att samtidigt ta bort
administrativa uppgifter blir därför en magstark paradox och ett bedrägligt
talande ur rektorernas perspektiv. Skolchefen själv berör inte denna
problematik annat än genom att understryka att principen en rektor per skola
ökar närheten till lärarna och att det gäller att prioritera sin tid på ett förnuftigt
sätt. Vad rektorerna försvarar rent pedagogiskt sett är däremot mindre klart. En
yrkesgrupp med tydligare kunskapsbas och starkare professionell identitet hade
haft andra förutsättningar att i större utsträckning föra fram denna typ av
pedagogiskt grundade argument som moteld. Givet denna bakgrund finner jag
det befogat att i Skoldala kommun tala om en rollkris vad gäller rektorsrollen.

Vad blev då det synliga resultatet av konflikten mellan domänerna? Skolchefens
till synes plötsliga uppsägning blev i en primitiv bemärkelse en delseger för
rektorerna. Skolledningsresursen minskade från tolv till nio tjänster i stället för
föreslagna sex tjänster. Kommunen sparar cirka 1,8 miljoner kronor inom skol-
sektorn – kostnaden för två tjänster belastar dock annat konto i kommunen
varför den reella besparingen blir betydligt mindre. Genom skolchefens
plötsliga sorti räddas i ett slag ansiktet på alla parter i konflikttriangeln.
Rektorerna blir av med den illa sedde motparten och nedskärningen blir inte
fullt så kännbar för rektorerna som denne först yrkat. Skolchefen kan gå med
äran i behåll till en ny tjänst i annan kommun efter att ha stramat upp de
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ekonomiska tyglarna och genomfört en organisationsförändring. Slutligen kan
kommundirektören efter uppstramningen av skolsektorn rädda situationen
genom att släppa in en ny skolchef på arenan – en ”samarbetsmänniska” i stället
för en ”sopkvast”. Det ekonomiska utbytet av organisationsförändringen blev
således i det här skedet skäligen klent. Däremot tolkar jag förändringen som en
symbolisk markering av ett nytt tänkande, en förskjutning mot ett nytt
meningssammanhang och en ny diskurs. Denna diskussion behandlas vidare i
nästa kapitel.

En övergripande fråga som väcks i detta sammanhang är konsekvenserna av att
samtidigt arbeta med flera större pågående förändringar. Rektor B beskriver
detta dilemma i följande ordalag:

Det är för mycket saker som händer samtidigt. Du får aldrig chansen att
sätta dig ner och koncentrera dig och göra någonting färdigt. Det är en
väldig ryckighet i jobbet och det kan kännas väldigt frustrerande.440

Lärararbetstidsavtalet med differentierad lönesättning och krav på utvecklings-
samtal, arbete med måldokument, införande av förvaltningsråd är förvisso
frågor med en gemensam nämnare och att samtidigt arbeta med dem i en skola
kan sannolikt ge synergieffekter. Frågan är dock när förändringstakten blir så
hög att ”måttet blir rågat” och förändringströttheten gör att man i stället håller
fast vid status quo och endast kan tänka sig ”more of the same”. Eller att
resultatet rent av blir motsatt vad man önskat eller helt oförutsägbart?441 Sker
dessutom detta i en situation med återkommande nedskärningar med minskande
elevpeng är frågan än mer befogad. Rektorerna nämner t. ex. vid ett par
tillfällen att man gärna vill få bort stadieindelningen till förmån för en
sammanhållen grundskola, men förefaller med ett undantag (rektor C) att sakna
tid och kraft för att driva denna långsiktiga fråga.

Michael Fullan beskriver på ett empatiskt sätt de svårigheter lärare och rektorer
möter när flera förändringar på detta sätt pågår samtidigt:

Overload and fragmentation are two major barriers to educational reform,
and they are related. Overload is the continuos stream of planned and
unplanned changes that effect the school. Educators must contend
constantly with multiple innovations and myriad policies and they must
deal with all at once. Overload is compounded by a host of unplanned
changes and problems, including technological developments, shifting
demographics, family and community complexities, economic and
political pressures and more. Fragmentation occurs when the pressures –
and even the opportunities for reform work at cross purposes seem
disjointed and incoherent. /…/ Overload and fragmentation /…/ take their

                                    
440 Intervju rektor B 13.09.1995.
441 Se t. ex. Sarason (1996).
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toll on the most committed, who find that will alone is not sufficient to
achieve or sustain reform.442

Fullans poäng som jag tolkar den innebär att förändringar som i den administ-
rativa domänen ter sig rationella och nödvändiga, i den enskilda skolan under
vardagens tryck blir osammanhängande. Man har svårt att i den professionella
domänen se hur dessa kan kvalificera eller underlätta arbetet. Mängden, arten
och tempot i en överrationaliserad reformagenda blir överlastande och
fragmentering blir en överlevnadsmekanism. Att flera gånger med entusiasm ha
gått in i en förändringsprocess, utan att tid och förutsättningar varit tillfyllest,
riskerar att bli en grogrund för kognitiv stress, cynism och utbrändhet.

6.7 Konceptioner av tjänstemannarollen – sammanfattning

Vardagens ofta fragmenterade händelseflöde och trivialiteter blir över tid
successivt till mönster och förhållningssätt. I detta avsnitt skall jag göra en åter-
blick och sammanfatta hur rektorerna i Skoldala kommun agerat för att hantera
redovisade teman i konkurrensen mellan olika domäners meningserbjudanden.
Vilken tolkning av tjänstemannarollen har man lutat sig mot och vilka strategier
har man använt för att i ljuset av det förflutna förstå och bemöta det
kommande?443

Nedan sammanfattas huvuddragen i rektorernas rollkonceptioner i de frågor444

respektive rektor behandlat samt den beskrivning de gjort av sig själva. Själv-
fallet konstrueras rektors roll även i andra situationer. Emellertid diskuterar jag
i detta sammanhang endast rektorsrollen i relation till de frågeområden
rektorerna ansett vara de under läsåret mest betydande och valt att behandla. Se
följande tabell:

                                    
442 Fullan (1996), s. 420.
443 Jag refererar här till Mintzbergs förståelse av strategibegreppet: ”Strategies are both plans
for the future and patterns from the past.” (Mintzberg 1989, s. 27) Eller som Kirkegaard en
gång noterat: Livet levs framlänges, men förstås baklänges.
444 Frågan om ”svaga lärare” redovisas inte här, då jag inte funnit tillräckligt underlag i rektor
A:s utsagor för att hänföra hennes agerande och sätt att resonera till en speciell rollkonception.



– 164 –

Tabell 8. Konceptioner av tjänstemannarollen – sammanfattning

Tjänstemannakonceptioner

Ämbetsmanna Politisk Professionell Intressent

Org.förändringen A, B, C, D (A), Skolchefen (Skolchefen)

Arbetsplan A, B, (D) (A), C D

Arbetstidsavtal A, C, D

Elevens val C, D

Förvaltningsråd C D

Egen beskrivning B A, C, D

De under läsåret överskuggande frågorna handlade om kommunens ekonomiska
besparingar, organisationsförändringen och relationen till skolchefen. Skol-
chefen har i dessa frågor initiativet och agerar i enlighet med politikerkoncep-
tionens rollkonception. Han driver en strategi som av rektorerna uppfattas som
en maktstrategi.445 Rektorerna bemöter den på ett tämligen likartat sätt utifrån
ämbetsmannakonceptionens förståelse i en revirbevakande strategi.

Andra frågor av betydande dignitet är den utbildningsideologiska policyfrågan
rörande den lokala arbetsplanen och det nya arbetstidsavtalet, till vilket
medarbetarsamtal och individuell lönesättning kan anses höra. Vad gäller
arbetsplanen tolkar rektorerna situationen i enlighet med tre olika rollkoncep-
tioner och väljer olika strategier. I frågan om arbetstidsavtalets lokala utform-
ning väljer man däremot likartade strategier. Dessa frågor utgör per definition
en plattform för ett pedagogiskt ledarskap, men är problematiska på flera sätt.
För det första utmanar de som tidigare nämnts en traditionell lärarroll och där-
med i viss mån skolans institutionella stabilitet. Tanken som den formuleras i
målstyrningsdiskursen innebär att läraren skall ingå i ett utbildande lärarlag i
stället för att vara en undervisande solitär – en individuell autonomi skall ges
upp till förmån för en mer kollektiv sådan. Ett målrationellt tänkande skall
prägla arbetet och utvärderingar skall leda arbetslaget och skolan på lämplig
väg mot målen. För det andra skall fördelningen av arbetsuppgifter och
dispositionen av tid till stor del bestämmas lokalt. Den enskilda skolan blir
därför i än större omfattning en organisatorisk och pedagogisk osäkerhets-
terräng att förhandla om. Det handlar om mening, makt och inflytande över
klassrummet och undervisningen liksom över lärarnas arbete. Rektorerna inser
dessa identitetsfrågors sprängkraft och att de innehåller ett antal för skolkul-
turen heliga kor. Frågornas komplexitet får därför en återspegling i hur de

                                    
445 Se Smith & Lovat (1995) som diskuterar tre olika förändringsstrategier: Power coercive,
rational empiric och normative re-educative strategies. Poängen i Smith & Lovats resonemang
är att en given strategi tenderar att få ett förutsägbart bemötande.
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behandlas. Lärarna ges visserligen ett visst inflytande, men tiden för detta är
knapp med hänsyn till frågornas dignitet och lärargruppens kluvna inställning,
att hanteringen av frågan framstår som en legitimerande och motsägelsefull
”top-down” målstyrningsritual.

Den fjärde frågan gäller elevens val. Två av rektorerna markerar här ett
proaktivt förhållningssätt och ger pedagogiska motiv för sitt handlande. Rektor
C ser i elevens språkval en möjlighet att markera skolans jämlikhetsmål. Rektor
D väljer elevens val som plattform för att påverka lärarna att finna en annan
lärarroll som kan stödja en, som han anser, mer meningsfull undervisning för
eleverna. Denna uppgift framstår som en frizon för pedagogiskt ledarskap som
inte i detta skede utmanas och har därför inte heller kantats av några konflikter.

Den femte frågan berör införandet av förvaltningsråd. Den passiva strategin
från rektor C och D förefaller bära en ambivalens mellan å ena sidan en önskan
om självständighet och eget ansvar och å andra sidan bejakandet av ett politiskt
korrekt inflytande från lokalsamhället.446 Frågan förefaller inte ges hög
prioritet i konkurrensen med övriga under året mer aktuella frågor. Den bemöts
därför pliktskyldigt och ämbetsmannamässigt av rektor C och med passivitet av
rektor D, som visserligen betonar intressenternas rätt till inflytande, men inte
med dessa förtecken.

Vi kan således konstatera att rektorerna handlar i enlighet med olika rollkon-
ceptioner beroende på vilken fråga som är aktuell, vilket samtidigt är att
definiera och utnyttja situationens frihetsgrader. Maktstrategierna från skol-
chefen möts med motstrategier, lärarna och föräldrarna möts med en blandning
av rationellt empiriska strategier och normativa utbildningsstrategier.447

Som framgår av tabell 8 på föregående sida tänker och handlar rektorerna sins-
emellan något olika. Rektor B är den som förefaller vara mest konsekvent i sina
rollkonceptioner – alla hans skattningar hamnar i en och samma kolumn. Såväl
i beskrivningen av sig själv som när det gäller organisationsförändringen och
arbetsplanen förstår han situationen utifrån ämbetsmannakonceptionens
meningsbärande mönster. Övriga rektorers självbild ligger i linje med en
professionell rollkonception, men inte alltid deras agerande och tänkande.
Rektor A tolkar sin roll i vissa frågor enligt professionella konceptionen, och i
andra enligt ämbetsmannakonceptionen, i ett fall med glidning åt den politiska.
Rektor C agerar i enlighet med beskrivningen av sig själv, utom när det gäller
organisationsförändringen och frågan om förvaltningsråd. Slutligen rektor D
som ibland tolkar sin roll utifrån ämbetsmannakonceptionens förståelse, ibland
utifrån den professionella eller ämbetsmannakonceptionen.

                                    
446 Se även Ball (1998).
447 Jag använder här begrepp från Smith & Lovat (1995) i min översättning. Se även not 445.
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Hur kan man förstå dessa skillnader? Är det en styrka att vara konsekvent?
Eller är det en styrka att kunna växla perspektiv och vara flexibel? Jag finner
att det inte är fruktbart att här värdera respektive rektors agerande, utan snarare
att tolka dessa variationer som en konsekvens av att vara klämd mellan olika
domäner. Beroende på situationen och på egna erfarenheter och intention väljer
rektorerna i Skoldala (i vissa fall) skilda strategier i olika situationer. Vad som
främst kan relateras till personliga förutsättningar och vad som främst beror av
situationen är vanskligt att mer precist avgöra utifrån mitt material. Däremot
finner jag att det föreligger skäl att anta att dessa rektorer i hög grad påverkas
av såväl de olika meningserbjudandena i de olika domänerna som av egna
erfarenheter, intentioner och meningsskapande.448 Ledarskap är en interaktiv
relation mellan person och situation. En konsekvens av detta antagande blir att
rektors roll och ledarskap aldrig kan bli självklar i konkurrensen mellan dessa
konkurrerande meningserbjudanden.

6.7.1 Ytterligare tolkningsramar

Varje domän utvecklar som tidigare nämnts ett lokalt förnuft som är unikt för
den situation man verkar i. Genom ett gemensamt språk konstrueras en
förståelse av den egna domänen liksom av livet i andra domäner. En organi-
sation är i detta perspektiv långt ifrån ett mekaniskt instrument för att utföra en
viss uppgift. En vanlig iakttagelse är att organisationers mål är oklara, att verk-
samhetens innehåll sällan är i harmoni med dess form och att dess rollstruktur i
ringa omfattning styr de aktiviteter som pågår.449 För att förmedla en mer
nyanserad och verklighetsnära bild av hur organisationer fungerar har organisa-
tionsforskare, förenade i ett avståndstagande från föreställningen att organisa-
tioner kan vara ett slags instrument, använt olika metaforer eller syntetiserande
perspektiv för att försöka fånga dessas karaktäristiska egenskaper och helhet.
Inspirerade av t. ex. Goffman och kognitiv psykologi använder Lee Bolman
och Terrence Deal i denna anda fyra olika tolkningsramar (frames) inom vilka
organisationsvardagens olika situationer och skeenden avkodas och förstås.450

En sådan tolkningsram fungerar som ett fönster mot världen, samtidigt som det
filtrerar bort vissa delar och släpper igenom andra. Inom den strukturella

                                    
448 Inledningsvis i detta kapitel påpekade jag att skolområdena i Skoldala var jämbördiga vad
gäller antal elever, lärare och budgetens storlek. Det vore emellertid missvisande att överbetona
kontextuella likheter och helt förklara rektorerna val av rollkonceptioner utifrån personbundna
faktorer, eftersom skolorna skiljer sig åt vad gäller skolkultur, elevunderlag etc.
449 Scott (1992).
450 Bolman & Deal (1993) och (1997). Författarna liknar begreppet frame med schema,
representation, kognitiv karta, paradigm, social kategorisering, implicit teori, mental modell
eller basal metafor.
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tolkningsramen understryks produktivitet och den vilar på antagandet att en
organisation fungerar bäst när mål och roller är tydliga. Human Resource-
perspektivet framhåller betydelsen av att svara mot individuella behov och
motiv. Tillit och mänsklig värme är grunden för engagemang och delaktighet.
Den politiska tolkningsramen fokuserar utövande av makt i en situation som
vanligen karaktäriseras av brist på resurser. Maktspel och kompromisser styr
snarare än rationella analyser. Slutligen den symboliska tolkningsramen som
lyfter fram betydelsen av symboler, mening och tro. Symboliska uttryck som
informella och implicita normer, underförstådda överenskommelser, berättelser,
metaforer, hjältar och hjältinnor, ritualer, ceremonier ger organisationen dess
bärighet. Arbete blir här ett uttryck för en livsstil – en ”culture that promotes
meaning and faith”451.

Dessa basala metaforer bestämmer enligt Bolman & Deal hur omvärlden
uppfattas av aktörerna och ledsagar deras handlingar. Till dessa olika menings-
bärande mönster hör i sin tur olika vokabulärer. Alla ledare sägs vidare ha en
föredragen tolkningsram, som kommer i dagen i synnerhet när de konfronteras
med dilemmasituationer eller konflikter, som de tenderar hålla fast vid även om
det är uppenbart att ”the script is not working”452. Trots att skolor är arenor för
maktkamper och värdekonflikter, särskilt i samband med omorganisationer och
förändringar, menar Bolman & Deal att amerikanska skolledare uppvisar en
uttalad preferens för en human resource och en strukturell tolkningsram i
nämnd ordning. Mer sällan används det politiska perspektivet för att tolka och
resonera kring frågor på den egna skolan, eller se skolan i enlighet med den
symboliska tolkningsramen.  Författarna betonar därför förmågan att skifta
tolkningsramar, att se situationen med multipla linser, som ett sätt att kunna
hantera dilemmasituationer (multi-frame thinking).

I ljuset av dessa författares diskussion om olika tolkningsramar förefaller skol-
chefens och rektorernas ömsesidiga förståelse av varandra i Skoldala kommun
präglas av det politiska perspektivets rationalitet. I förändringens dynamik
tydliggörs olika intressen och värden. Här ställs frågor om makt i förgrunden –
förhandling, köpslående och finter ges betydelse. Fjärran är Human resource-
perspektivets humanistiska vokabulär, det strukturella perspektivets betoning av
det rationella förnuftet eller det symboliska perspektivets betydelsemättade
ritualer och ceremonier. (Det bör här påpekas att begreppet politik ges olika
betydelse i Bolman & Deals tolkningsramar och Lundquists tjänstemannakon-
ceptioner.) Ett försök att trots skilda teoretiska utgångspunkter ställa samman
dessa båda tolkningsramar skulle innebära att rektorerna och skolchefen tolkar
situationen i ett maktperspektiv, men agerar huvudsakligen utifrån ämbetsman-
nakonceptionen. Däremot förefaller denna fallstudies rektorer i likhet med de

                                    
451 Bolman & Deal (1993), s. 26.
452 Bolman & Deal (1993), s. 24.
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amerikanska konstruera förståelsen av de egna lärarna med en viss dragning åt
Human resource-perspektivet. Detta är dock inte entydigt.

I en komplex verksamhet som skolan måste man därför fråga sig om det är
meningsfullt att som Bolman & Deal översiktligt fastställa vilken tolkningsram
som eventuellt är föredragen. Föreliggande fallstudie indikerar att en betydande
variation kan föreligga – vissa rektorer kan agera utifrån en dominerande
rollkonception, medan andra förefaller kunna växla beroende på vilken domän
man relaterar till eller vilken fråga som är aktuell. Mot denna bakgrund blir det
också tveksamt om det är meningsfullt att klassificera rektorers ledningsstilar i
olika former av dikotomier.453

6.8 Kommunikativ validering

Att sätta sig in i en annan persons föreställningsvärld är inte helt utan svårig-
heter. En stödjande strategi vid tolkningen av intervjuerna kan vara att låta
intervjupersonerna kommentera utskrifterna och tolkningarna. Kommunikativ
validering innebär att kunskapsanspråkens validitet blir granskade i en dialog
mellan forskare och intervjuperson.454 Tanken bakom detta förfaringssätt är att
intervjupersonerna besitter sådan kunskap om det studerade fenomenet att de
kan värdera och bedöma de resultat som forskaren kommit fram till. I detta
sammanhang kan även nya dimensioner och tolkningsmöjligheter i materialet
upptäckas. Det bör här påpekas att även för rektorerna och skolchefen mindre
fördelaktiga tolkningar måste kunna ges utrymme i studien, vilket innebär att
de måste godkänna utskrifterna men inte alltid måste samtycka till resultaten.
Svagheten i denna typ av validering kan vara att resultaten är skrivna på ett för
informanterna obegripligt språk, att det förflutit lång tid sedan undersökningen
genomfördes och intervjupersonernas minne sviktar, att intervjupersonerna har
politiska intressen i resultaten eller helt enkelt att man använt (för) lite tid och
endast läst forskarens rapport översiktligt.455

Den kommunikativa valideringen med rektorerna och skolchefen har genom-
förts på följande sätt. Intervjupersonerna kontaktades i september 1999 med en
förfrågan om huruvida de var villiga att läsa mitt manus och kommentera

                                    
453 Som t. ex. Scherp 1998), Olofsson (1998).
454 Se t. ex. Kvale (1997) och (1999). Kvale menar att valida kunskapsanspråk etableras i en
diskurs genom vilken resultaten kan betraktas som tillräckligt tillförlitliga för att erkännas av
andra forskare.
455 Se t. ex. Svensson (1996).
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resultaten (särskilt resultatredovisningen – kap 6).456 Rektorerna och skolchefen
förklarade sig villiga till detta varefter manus tillställdes dem per post. Efter en
dryg vecka veckor träffade jag intervjupersonerna för samtal under cirka en
timme. Det ena syftet med dessa samtal var att intervjupersonerna skulle ges
möjlighet att inför mig formulera sina intryck av huruvida resultaten var
rättvisande eller ej enligt deras uppfattning, vad som eventuellt saknades etc.
Ett resultat av dessa samtal var att vissa sakfel korrigerades, att vissa tolkningar
modifierades och att en rektor önskade att två meningar i en känslig fråga
ströks ur intervjucitaten. Så gjordes också. Det andra syftet var att bereda inter-
vjupersonerna möjlighet att ge synpunkter av etisk karaktär vad gäller fall-
studiens genomförande och redovisning. Inga kritiska synpunkter framkom i
detta avseende. Som en summering av sina tankar och intryck av avhandlingens
resultatredovisning ombads sedan intervjupersonerna att skriva ett brev till mig
på cirka en sida att publiceras i oredigerat skick som bilaga till avhandlingen.
Frågeställningen i detta brev var att kommentera resultatredovisningen utifrån
egen uppfattning. (Breven i sin helhet återfinns i bilaga A–E.)

Som framgår av breven känner rektor A igen sig i beskrivningen av konflikten.
Hon reflekterar över sin roll i processen och det faktum att hon är kvinna – i
stället för att delta i en ”tuppfäktning” männen emellan lägger hon enligt egen
utsago kraften på den dagliga verksamheten. Hon konstaterar avslutningsvis att
hon är den enda som fortfarande arbetar som rektor och att en ny
omorganisation står för dörren.

Rektor B anser att resultaten är i överensstämmelse med hans uppfattning.
Säger sig dock ”önska att en kompletterande intervju med ansvariga politiker
genomförts”. Han förtydligar också här sin uppfattning av vissa omständigheter
i konflikten med huvudmannen.

Även rektor C och D finner att föreliggande resultat är i linje med deras bilder.
Rektor D gör vissa smärre kompletteringar vad gäller hans uppfattning av
konfliktförloppet och påpekar att eleverna lyser med sin frånvaro i avsnittet om
arbetsrelation till elever och föräldrar.

Skolchefen finner arbetet intressant, men anser att jag ”tagit ställning till
förmån för rektorerna”457. Han anser fortfarande att rektorerna handlat på ett
oförsvarligt sätt under det aktuella läsåret.

                                    
456 Det manus rektorerna läst är en av de sista versionerna innan slutmanus. Ett syfte med
intervjupersonernas läsning var att eventuella korrigeringar skulle kunna göras. Efter att ha
beaktat rektorernas synpunkter sändes detta modifierade manus till skolchefen för läsning.
Inga större eller betydelsebärande förändringar har gjorts efter intervjupersonernas läsning vad
gäller resultatredovisningen. Däremot har preciseringar i begreppsanvändningar och en
formalistisk genomarbetning gjorts.
457 Brev från skolchefen 08.11.1999.
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6.9 Sammanfattning

I detta avsnitt sammanfattar jag de olika teman som diskuterats i resultat-
redovisningen ovan av föreliggande fallstudie. Jag vill än en gång påpeka att
resultaten inte är generaliserbara i strikt mening, utan snarare berättar om hur
det kan vara i åtminstone en kommun. Min förhoppning är dock att de kan
bidra till att väcka och formulera frågor i andra sammanhang.

Omdefinition av roller

Det nya styrsystemet ger andra förutsättningar för lärares och rektorers roller.
Det innebär ett nytt meningssammanhang där lärare i betydligt högre grad än
tidigare förväntas engagera sig i didaktiska och läroplansteoretiska frågor. Detta
sker mot bakgrund av en successivt minskande finansiering av skolans
verksamhet. Definition och iscensättning av nya arbetsuppgifter i denna anda,
differentierad lönesättning i kombination med systematiska medarbetarsamtal
öppnar också upp för en ny rektorsroll – den samtalande retoriskt kompetenta
rektorn.

Skilda verkligheter

Det är i Skoldala kommun befogat att tala om en förståelseavgrund mellan de
olika domänerna. Det gäller i synnerhet mellan rektorerna och skolchefen. Man
konstruerar med språket olika verklighet och mening. Rektorerna använder
olika språk när de talar om den administrativa och politiska domänen å ena
sidan och den professionella domänen å andra sidan. Med så disparata
förståelser finns det orsak att i Skoldala kommun tala om en rollkris vad gäller
rektorsrollen.

Rollkonceptioner

Tjänstemannarollen som skolchef eller som rektor är långt ifrån entydig.
Aktörerna har i intervjuerna gett uttryck för olika ledningsstrategier som relate-
rats till olika rollkonceptioner. I vissa fall har dessa rollkonceptioner varit
enhetliga, i andra fall har de varierat beroende på vilken domän man relaterat
till eller vilken fråga som varit aktuell. Skilda tolkningar av innebörden av att
vara lojal kommer därför bli ett centralt tema i samspelet mellan rektorer och
lokal förvaltning, liksom att olika meningsskapande mönster förefaller vara
ledsagande i relationerna till personal och föräldrar i övriga diskuterade frågor.
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Målstyrning som symbolisk ritual

Formuleringen och implementeringen av lokala arbetsplaner förefaller ha varit
problematisk i Skoldala. Det har sin grund främst i att målstyrningstänkandet är
artfrämmande i den professionella domänen. En överrationaliserad reform-
agenda verkar hindrande för rektorerna att lämna en reagerande position till
förmån för en agerande sådan. Man förefaller visserligen acceptera
målstyrningen som en historiskt sett genial ”livslögn” – men man spelar spelet i
enlighet med skolans institutionella logik och upprättar policydokument som
förefaller ligga inom gränserna för skolans förmodade konsensus. Inofficiellt
hanteras sedan det vardagliga arbetet, men utifrån en annan icke deklarerad
uppsättning kriterier.

Professionell enslighet och det möjligas konst

Rektors roll formas i en skärningspunkt mellan olika domäners menings-
erbjudanden och karaktäriseras av en professionell enslighet, av att inte ha en
fast hemvist i en egen stark domän. Det finns skäl att anta att distansen till de
olika domänerna är en funktion av att kognitivt hantera och emotionellt härbär-
gera de olika domänernas sinsemellan konfliktfyllda värden. Det förefaller inte
finnas ett entydigt sätt att som rektor balansera de olika domänernas inflytande-
anspråk och meningserbjudanden, utan rektor är i stor utsträckning utlämnad åt
eget omdöme och intuition. Därmed inte sagt att skolledning är en fråga om
vad rektor vill eller bör göra, utan det är snarare en fråga om vad rektor kan
göra – det möjligas konst.

Dessa resultat från Skoldala kommun kan emellertid också tolkas och förstås ur
andra aspekter. I nästföljande två kapitel fortsätter och fördjupas diskussionen,
men från delvis andra utgångspunkter, kring de teman som framkommit i denna
fallstudie.
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7 Skolsamhällets diskurser – om rätten och
makten att definiera skolan och dess rektor

Förr i tiden rådde ingen tvekan om vad det innebar att vara elev, lärare
respektive rektor. Eleven hade sin väska, sina läroböcker och sin skolmössa.
Läraren hade sin kateder, krita och pekpinne. Rektor hade sin expedition som
bas för sin administration. Skolan var en rituellt definierad spelplan med klara
roller och strukturer uppburen och bestämd av en relativt sett enhetlig
diskurs.458 Så är det inte längre.

I detta kapitel förs en diskussion utifrån delvis andra perspektiv kring de teman
och problemområden som trätt fram i den tidigare diskuterade fallstudien med
ett förändrat styrsystem som bakgrund. Jag vill här ytterligare belysa hur
traditioner och meningserbjudanden från den politiska, den administrativa och
den professionella domänen kan brytas mot varandra i rektors roll.

7.1 Diskurs som situationsbunden intersubjektivitet

Som tidigare beskrivits blev vissa frågor i Skoldala kommun mycket konflikt-
fyllda. En kamp utkämpades på den kommunala arenan om vad som i förstone
kunde förefalla vara ”rena” organisationsfrågor. Personlig prestige sattes på spel
i en omfattning som överrumplade de inblandade och som sannolikt saknade
motstycke i deras erfarenhet. När kampen väl lagt sig fann skolchefen, skol-
nämndens ordförande och två av rektorerna för gott att ”stiga av” och lämna
arenan. De ekonomiska besparingarna blev skäligen klena trots att detta var det
huvudsakliga incitamentet till förändringarna. Men en ny ledningsorganisation
hade förvisso genomförts. Varför blev då dessa frågor så heta? Vilka föreställ-
ningar och värderingsmönster bar de på? I vilka meningssammanhang ingick
de?

                                    
458 Frykman (1998).
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För att ytterligare belysa dessa frågeområden avser jag att nedan föra ett
resonemang där jag lyfter fram några huvuddrag i skolsamhällets dominerande
diskurser och därmed föreställningar om vem rektor är respektive bör vara. På
så sätt kan olika betydelsestrukturer som t. ex. manifesteras i dilemman kring
rektors roll tillföras ytterligare kontextuell och teoretisk förståelse.

Först några rader om min användning av det mångtydiga och numera ofta
använda diskursbegreppet. Alla betydelsestrukturer är inte diskurser, utan
snarare en vidare kunskap för att kunna tolka och förstå världen och samhälls-
livet. En diskurs är däremot i min användning mer specifik – ett speciellt
sammanhållande tankesystem som är relaterat till en viss praktik. Den utgörs av
tankar och begrepp som vävs samman och bildar meningsbärande helheter, och
är inte sällan gestaltad i olika former av maktrelationer. Här finns mer eller
mindre explicita regler om vad som får sägas, vem som får tala och vad som
anses vara sant.459 Det är i text och samtal, kommunikation i ett socialt
sammanhang, som mening förhandlas och formuleras: ”Meaning is located in
ongoing discourses.”460 Går vi till Wesséns etymologiska ordbok finner vi att
ordet diskurs härstammar från franskans discours vilket betyder samspråk och
ordet kommunikation kommer från latinets communico vilket betyder göra
gemensamt.461 Talat och skrivet språk relaterat till en viss praktik är inte värde-
neutralt utan det kommunicerar en berättelse om detta sammanhangs menings-
skapande processer och relativa sanningar – ett samspråk.

I linje med detta arbetes teoretiska referensram har jag till del inspirerats av
socialpsykologen Johan Asplunds förståelse av diskursbegreppet.462 Han menar
i korthet, utan att göra full rättvisa åt hans resonemang, att en diskurs kan
liknas vid en överbyggnad som beror av en materiell bas och vice versa.
Växelspelet mellan bas och överbyggnad förmedlas av olika tankefigurer. Dessa
tre nivåer återverkar kontinuerligt och ömsesidigt på varandra. Tankefigurerna
har en förmedlande och dubbel funktion i det att de …

… avspeglar basala förhållanden och ger i sin tur upphov till diskurser.
Man vet inte vad en diskurs egentligen innebär, så länge man inte isolerat
de underliggande tankefigurerna, och tankefigurerna avslöjar i sin tur sin
innebörd först i relation till basen. /…/ Analogt skulle man kunna säga, att
vi inte bara förstår tankefigurerna i termer av basala förhållanden, utan vi
förstår också basala förhållanden i termer av tankefigurer.463

                                    
459 Se t. ex. Foucault (1993).
460 Cherryholmes (1988), s. 50.
461 Wessén (1982). Motsvarande latinska ord är discursus med betydelsen löpande hit och
dit.
462 Asplund (1985).
463 Asplund (1985) s. 167f.
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Som exempel på tankefigur nämner han Ariès barndomsbegrepp och Foucaults
begrepp vansinne. Asplund menar att det t. ex. vore svårt att tänka sig diskursen
modern utvecklingspsykologi utan barndomsbegreppet, som i sin tur speglar ett
historiskt materiellt sammanhang eller en praktik där förutsättningar gavs för
att konstruera en distinktion mellan barn och vuxna. Foucault behandlar enligt
Asplund relationen mellan kunskap och makt och visar hur uppfattningar av
”det normala” konstrueras i samhället genom olika exklusionsstrategier. Genom
tankefiguren vansinne befolkades tomma leprasjukhus, vilket gav en materiell
förankring för en expansiv diskurs rörande mentalsjukdom. Sanning och
förnuft är inte universella storheter utan kontextuellt bundna.

Diskurs är i min användning en situationsbunden intersubjektivitet, förankrad i
en vardagspraktik som antas frambringa vissa yttranden som över tid systemati-
seras i olika tankefigurer. Omvänt legitimerar diskursen praktiken genom dess
världsbild och skapande av mening. Därmed innehåller den också ett betydande
maktelement. Den förmedlar sig genom text och tal liksom genom symboler,
berättelser och mönsterbildande exempel på problem och dess lösningar,
visioner om en önskvärd framtid etc. På detta sätt består t. ex. skolans läroplan
och talandet kring den av specifika tankefigurer, formulerade relativt ett visst
socialt kontext. Den kommer att förstås olika och tillmätas olika betydelse
beroende på vilken domän som uttolkaren hör hemma i och/eller identifierar sig
med. Genom att granska diskursen kan man också avkoda och förstå berättelsen
i berättelsen, dvs. olika underliggande sammanhangsföreställningar, konstruk-
tionsprinciper och maktrelationer.

Med dessa utgångspunkter avser jag att ytterligare belysa några olika inslag i
skolsamhällets diskurser och favoriserade tankefigurer. Jag har inga ambitioner
att synliggöra diskurserna i sin helhet. Dessa är inget enkelt studieobjekt utan
pågår på många olika arenor samtidigt med t. ex. politiker, forskare, tjänste-
män, konsulter och journalister som agerande. En del äger rum i regering, riks-
dag, skolnämnd, personalrum och i korridorerna på Skolverket, andra är
mindre tillgängliga och förs i slutna sällskap. De diskurser som är kopplade till
skolan låter sig därmed knappast studeras i sin helhet utan som i all samhälls-
vetenskaplig forskning är det nödvändigt med någon form av urval. Mitt urval
innebär främst att diskutera några aspekter av talandet kring de teman som trätt
fram i denna fallstudie och dess intervjuer.

7.2 Målstyrningsdiskursen

I samband med de senaste årtiondenas förändringar inom skolsamhället har
gamla sanningar och förut givna roller fått konkurrens. Nya diskurser för
skolan har trätt fram. Från central politisk och administrativ nivå har det
formulerats en kraftfull diskurs kring skolans mål- och resultatstyrning. Denna
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diskurs har även parafraserats och förstärkts genom olika röster i viss
skollednings- och managementlitteratur. Genom olika och delvis nya kanaler464

förmedlar sig denna målstyrningsdiskurs för att förklara och legitimera en
förskjutning av skolans betydelsestrukturer. Parallellt och till följd av den
förändrade relationen mellan kommun och stat utvecklas i kommunernas
politiska och administrativa domäner en lokal tolkning av denna diskurs – en
kommundiskurs. Däremot är det en mer öppen fråga om lärarna som kollektiv
kan sägas utforma en egen diskurs. Detta skall inte tolkas som att diskurser är
strikt bundna till vissa domäner, men att de företrädesvis formuleras (av en
stark grupp) inom en domän och att de därefter kan ha olika tyngd och
spridning utanför den egna domänen. Frågor som i olika grad berörs nedan är
var diskursen förs, vad det är man talar om (och inte talar om) och vem som
har, tar eller ges rätten att tala. Dessa olika diskurser är inte isolerade före-
teelser, utan har naturligtvis ett samband med varandra liksom med andra
diskurser i samhället.

Skolans mål- och resultatstyrda system formulerades med ambitionen att lösa
den mer regelstyrda skolans tillkortakommanden och framför allt dess svårstyr-
barhet. Det centrum inte lyckats med hoppades man nu att periferin skulle
kunna bemästra – problem skulle identifieras lokalt och lösas nära praktiken.
Utvärdering framstår i målstyrningsdiskursen som något av den moderna
pedagogikens besvärjelse. Tankefiguren professionalitet blev ett nyckelbegrepp
när lärare och rektorer på detta sätt skulle mobilisera sitt kunnande och agera
både mer autonomt och mer disciplinerat i tydlig riktning mot skolans mål.
Skolverket motiverar denna förändrade styrfilosofi med att det fanns behov av
att rationalisera och effektivisera en kostnadskrävande statsförvaltning, ge
medborgarna bättre insyn och inflytande samt att regleringen av skolväsendet
kommit att bli förlamande för utvecklingen.465

Målstyrningsdiskursen andas utvecklingsoptimism vad gäller delaktighet och ett
spritt ansvarstagande. Den grundläggande tankefiguren innebär att staten anger
riksgiltiga mål och riktlinjer, som sedan tolkas i varje kommuns skolplan med
hänsyn till där rådande förutsättningar, varefter den enskilda skolan gör sin
precisering i en arbetsplan. I det avslutande steget planerar och prioriterar den
enskilda läraren och klassen sitt arbete inom tidigare givna ramar. Målstyrning
bygger på en föreställning att planerna kan och skall inkapslas i varandra likt
ryska dockor – de yttre ”dockorna” formulerar dessa och de inre realiserar,
nivån ovan anger frihetsgraderna för tolkningen på nivån närmast under. Enligt

                                    
464 Jag avser här t. ex. Skolverkets hemsida på Internet och deras elektroniska nyhetsbrev,
men även verkets informationskonferenser, talrika rapporter och försök med s.k.
satellitkonferenser.
465 Vem bestämmer? En översiktlig beskrivning av skolans styrning och ansvarsfördelning
(1994) Statens skolverk s. 7f.
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liknande principer förväntas sedan lärare, skolor och kommuner följa upp och
utvärdera verksamhetens resultat på varje nivå, för såväl interna som externa
syften, varefter de sammantagna utbildningsresultaten återförs via Skolverket
till den nationella nivån. Där är tanken att de skall utgöra underlag för vidare
politiska ställningstaganden och beslut. Metaforiskt kan hela utvärderings-
processen liknas vid små rännilar från lärare och skolor som successivt flyter
samman till en mäktig flod i den nationella utvärderingen.

Denna målrationella process på det lokala planet beskrivs på följande sätt i
läroplanen (Lpo -94):

Den dagliga pedagogiska ledningen och lärarnas professionella ansvar är
förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att under-
visningsmålen ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att
nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt
samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl
hemmen som med det omgivande samhället.466

Målstyrning är ett uttryck för en teknisk rationalitet, även om den erbjuder viss
icke systemhotande frihet. Friktioner och konflikter skall i humanistisk anda
lösas i och genom samtal – eller genom ett ”aktivt samspel” som det uttrycks i
citatet från läroplanen ovan. Målstyrning är emellertid knappast ett nytt sätt att
försöka styra en utbildningsorganisation. Det är, som Gunnar Sundgren
antyder, snarare en tidsenlig variant på kontrolltemat och en fråga om att
centrum behåller makten men i annan skepnad:

Därmed avskaffas inte centralstyrningen utan dess karaktär förändras från
att ha varit ”utvändig” regelstyrning till att bli ”invändig” mål- och resul-
tatstyrning.467

Målstyrning är emellertid knappast någon ny företeelse. För ett halvsekel sedan
konstaterade läroplansteoretikern Ralph Tyler att målstyrning var tillämpligt
vid t. ex. utbildning. Hans s. k. målrationella metod utgår i grunden från
följande fyra frågeställningar som behöver adresseras i samband med
läroplansutveckling och undervisning:

1. What educational purposes should the school seek to attain?
2. What educational experiences can be provided that are likely to attain

these purposes?
3. How can these educational experiences be effectively organized?
4. How can we determine whether these purposes are being attained?468

                                    
466 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo 94, Lpf
94 (1994), s. 9.
467 Sundgren (1992), s. 13.
468 Tyler (1949), s. 1.
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Även om Tyler sannolikt menar att frågeställningarna ovan skall tillämpas för
läroplansutveckling lokalt och på den enskilda skolan används denna tankefigur
också för skolutveckling på nationell nivå. Ett målrationellt tänkande i denna
tappning grundar sig på några viktiga förutsättningar, vilket uppmärksammats
av hans kritiker469: För det första skall det vara möjligt att i förväg kunna
formulera mål som specifikation av önskat utbildningsresultat. För det andra
skall man kunna skilja mellan mål och medel. För det tredje skall det finnas ett
klart, eller i alla fall rimligt, samband mellan (subjektiva) utbildningserfaren-
heter och i förväg formulerat resultat. Emellertid är det problematiskt att
fastställa ”mätbara effektmål” för ett demokratiskt medborgarskap eller för en
hög livskvalitet, om det överhuvudtaget är möjligt. Det är också tveksamt om
den numera vanligt förekommande strategin att bryta ned kvalitativa mål till
(detaljerade) kvantitativa mål är meningsfull. Är god utbildning lika med en
viss procentandel nöjda föräldrar? De värden som den offentliga sektorn skall
representera i ett demokratiskt samhälle är knappast mätbara i denna bemär-
kelse, även om en sådan tanke kortsiktigt kan ge en känsla av kontroll och
reducera osäkerhet.

Fungerar då detta nya mål- och resultatstyrda system? Frågan är förvisso
befogad, men kanske fel ställd. Det är nog naivt att tro att styrningen av en så
komplex verksamhet i mekanisk mening kan ”fungera” respektive ”inte
fungera”. Lundgren kommenterar målstyrningsprocessen inom offentlig utbild-
ning på följande sätt:

I grunden är modellen ytterst rationell och förutsätter att värderingar och
resultat skall ligga till grund för utveckling och förändring.470

Frågan är emellertid om skolkontexten kan betraktas som rationell, om
människor kan och/eller låter sig styras efter sådana principer? I synnerhet i ett
löst kopplat system med de karaktäristika som tidigare beskrivits av Weick.471

Dessutom tillhandahåller målstyrningsdiskursen en paradox genom samtidig
betoning av såväl konsensus som beslutsspridning, av såväl inre motivation som
yttre motivation. Att förverkliga reformer och genomföra beslut inom offentlig
utbildning är fyllt med motsägelser och konflikter. Alla metoder att försöka
behärska eller kontrollera mänsklig verksamhet har genom historien visat sig
vara problematiska. Frågan borde i stället formuleras som vilka problem som
målstyrningen löser respektive skapar (och för vem) i ambitionen att demokra-
tisera, effektivisera och rättssäkra samhället, även om det är svårt att frilägga

                                    
469 Se t. ex. Stenhouse (1975), Eisner (1994), Smith & Lovat (1995).
470 Lundgren (1999), s. 38.
471 Se även Slenning (1999) som med 1990-talet som bakgrund funnit en oklar koppling
mellan utbildningssystemens olika nivåer i fyra olika länder, bl. a. Sverige.
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betydelsen av organisatoriska reformer i jämförelse med allt det andra som sker
samtidigt i samhället.

Utan att dogmatiskt ansluta mig till skaran av målstyrningens belackare472, vill
jag ändå lyfta fram några teman i de svårigheter som påpekats. I Kommunala
förnyelsekommitténs slutbetänkande påtalar man svårigheterna och osäkerheten
vad gäller att styra med mål. Skolplaner har visserligen formulerats, låt vara
med varierande kvalitet, men den svaga länken är enligt denna kommitté de
bristande utvärderingarna:

De statliga myndigheterna brottas ännu med stora svårigheter att styra och
följa den kommunala verksamheten inom ramen för riksdagens tilltänkta
mål- och resultatstyrning.473

Decentralisering av verksamhetsansvar från stat till kommun och landsting
har inte åtföljts av en träffsäker målstyrning med känsliga utvärderings-
instrument.474

När man nu förefaller sakna systematiska utvärderingar som skall ge informa-
tion om (och därmed beslutsunderlag) huruvida verksamhetens resultat är i linje
med målen eller ej, inställer sig en högst befogad och samtidigt besvärande
fråga: Vad är det då som styr? Har betydelsen av informella krafter ökat?

Den allvarligaste kritiken från kommittén handlar emellertid om vilka konse-
kvenser målstyrning fått för maktbalansen mellan politiker och tjänstemän. Man
oroar sig för att tjänstemännen, på grund av bristerna i uppföljning och utvär-
dering, har fått ett mer avgörande inflytande över det politiska utfallet – och
detta utan att ett parlamentariskt ansvar kan utkrävas. Slutsatsen kommittén drar
är att utvärderingssystemen måste utvecklas och framförallt att ansvariga
myndigheter måste fortsätta vara vaksamma över den demokratiska processen
och olika aktörers grad av inflytande. Noteras kan att det är alltså ingen kritik
av målstyrningen i sig utan kritiken fokuserar frånvaron av adekvata utvärde-
ringar. Man förefaller således anta att systemet kan fungera väl, förutsatt att
man utvärderar på ett adekvat sätt. Trots den kommunala förnyelsekommitténs
kritiska utredning gav den föga återklang i media.

En mer omfattande kritik som uppmärksammar målstyrningens förutsättningar
och begränsningar ges av Bo Eneroth. Han hävdar att vi i vår målstyrda tid är
neurotiskt upptagna av föreställningen att genomarbetade rationella analyser ger
de bästa besluten. Så kan det visserligen vara om det är ett litet antal faktorer

                                    
472 Se t. ex. Rombach (1991).
473 Förnyelsen av kommuner och landsting. Slutbetänkande (1996) Kommunala förnyelse-
kommittén (Statens offentliga utredningar; 1996:169), s. 98.
474 Förnyelsen av kommuner och landsting. Slutbetänkande (1996) Kommunala förnyelse-
kommittén (Statens offentliga utredningar; 1996:169), s. 125.
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med förutsägbara konsekvenser som utmärker situationen. Men ju mer en
situation är social och präglas av den s.k. mänskliga faktorn, eller helt enkelt
inte kan reduceras till ett litet antal avgränsbara faktorer, desto mer godtyckliga
blir de rationella besluten. Dessa kan paradoxalt nog bli helt ologiska om de
baseras på ett litet antal och för förnuftet gripbart urval av faktorer i en
situation präglad av ett svåröverskådligt antal faktorer:

Situationens myller av små oväsentliga faktorer sätter obönhörligen
krokben. Det som verkade så rimligt och förnuftigt hackas sönder till
oigenkännlighet av verklighetens trist småskurna processer, av fåniga
bagateller, av skitsaker – allt detta som ingen vettig människa kunnat
räkna med men som ständigt gör den logiska beslutsfattaren så förtviv-
lad.475

Efter denna kritik sammanfattar Eneroth de logiskt framanalyserade beslutens
brister i följande punkter:

• Besluten går i praktiken oftast inte att genomföra som vi beslutat.
• Även när ovanstående är möjligt genomförs de på ett annat sätt än vi

avsett.
• Besluten har så gott som alltid konsekvenser som vi inte avsett.
• Besluten har ofta skadliga följder som vi inte räknat med.
• Besluten frampressas ofta för tidigt.
• En stor del av vår livstid använder vi till att hitta stöd för att av oss

redan fattade beslut var riktiga – bäst.

Som ett alternativ till denna styrfilosofi argumenterar Eneroth för det intuitiva
beslutet som en nödvändig och värdig väg i professionell verksamhet, i
synnerhet vid arbete med människor. Det är inte bara motsatt det rationella och
det rutinmässiga beslutet, utan även väsensskilt från det chansartade,
känslostyrda eller impulsiva. Den grundläggande skillnaden är att det intuitiva
beslutet förutsätter att personen i fråga är ytterst välinformerad. Denna kunskap
får man inte genom att studera situationen utifrån, utan genom att …

 … villkorslöst och gränslöst (utan att alltid ha velat det) hamnat ”mitt i
smeten”, och där varit utsatt för all slags motstridig information.476

Det intuitiva förhållningssättet består således i Eneroths tappning knappast i att
följa minsta motståndets lag eller i ett världsfrånvänt navelskådande. Den förut-
sätter en djupt, personligt upplevd erfarenhet av situationen. (Kanske många
lärare och rektorer mer känner igen sig i denna beskrivning än i den målratio-
nella mer distanserade föreställningsvärlden?)

                                    
475 Eneroth (1990), s. 39.
476 Eneroth (1990), s. 52.
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Denna övertro på det rationella beslutsfattandet i målstyrningens sammanhang
kommenteras också av Kersti Blidberg efter att ha studerat hur tio kommuner
styr skolan:

I flera fall är det snarare så att det är tillfälligheternas spel, som i och för
sig verkar vara personberoende, mer än det rationella beslutsfattandet och
genomförandet som styr verksamheten.477

Centraladministrationens grundproblem – att bringa ordning ur befarat kaos –
förefaller kvarstå, om än i vissa fall i annan skepnad.478 Målstyrningen har
således sina brister i likhet med andra styrsystem. Dess uppenbara förtjänster
ligger i dess möjligheter till förbättrad kommunikation och ett fördjupat samtal
mellan skolsamhällets olika aktörer – en tanke som också Mårdén uttrycker i
slutet av sin avhandling: ”Kanske kan reflektionsbefrämjande och dialog-
präglade arenor uppstå.”479

7.3 Talandet om skolan och makten över tanken

Under senare år har det successivt skett en markant förskjutning vad gäller
talandet om skolan. Det för ett tiotal år sedan militäriskt klingande ordet
uppdrag (som numera används flitigt i de politiska och administrativa
domänerna) är ett exempel på hur språkbruket förändrats när det gäller
offentlig verksamhet. I en hierarkisk situation får en underordnad ett uppdrag
av en överordnad. Uppdrag för tanken till något konkret, väl avgränsat och som
lätt kan kontrolleras huruvida det utförts väl eller ej. Begreppet (skol)ledare är
ett annat exempel på en språklig förskjutning. Ordet ledare var under 1930-,
1940- och 1950-talen främst associerat med nationalsocialistisk ideologi480,
men är i våra dagar positivt laddat och avser i många fall att föra tankarna till
en stark organisation där mångtydigheten är reducerad till enhetlighet,
beslutsamhet och handlingskraft. Genom att på detta sätt införa nya ord och
begrepp förändras talandet om skolan, och därmed makten över tanken.481

För att beskriva framväxten av denna diskurs kring målstyrning utgår Ingegerd
Municio från statsmaktens förändrade anlete – den retoriska staten. 1990-talets
strukturella förändringar har visserligen givit nya villkor för iscensättande av
skolans verksamhet, men är kanske främst ett uttryck för en mentalitets-

                                    
477 Blidberg (1998), s. 55.
478 Mårdén (1998).
479 Mårdén (1998), s. 196.
480 Ledarprincipen (1956), Svensk uppslagsbok.
481 Se t. ex. Englund (1999b).
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förändring.482 Parallellt med förändringen av den materiella basen har staten
formulerat och förmedlat diskurser nedåt i skolorganisationen till kommunerna
och utåt till det omgivande samhället. Municio har härvidlag identifierat tre
olika principer som kommit att prägla de nya förändringsstrategierna. För det
första har en organisatorisk förändringsiver utmärkt många kommunala skol-
organisationer. De flesta kommuner har vid upprepade tillfällen genomfört
omorganisationer, utifrån föreställningen att denna typ av åtgärd också kan
förändra verksamhetens innehåll. Den andra principen handlar om premierandet
av retorisk kompetens, inte minst vid nyrekryteringar. Man vill knyta till sig
personer som inte ”sitter fast i det gamla” utan sådana som passar in i och kan
bära upp det ”nya tänkandet”:

Det som premieras är således inte tjänsteår och inte nödvändigtvis skoler-
farenhet, utan förmågan att formulera de idéer om förändring som för
tillfället är aktuella, och att förmedla dem till andra. Det är den enskilde
personens potentiella bidrag till organisationens diskursiva kompetens som
värderas högst.483

Det gäller att behärska det nya talandet och med övertygelse sprida nya
symbolvärden (t. ex. ”gilla läget”). Den tredje principen Municio behandlar
berör betydelsen av informella nätverk. Parallellt med formella anställningsför-
faranden vidtalas lämpliga personer vars tänkande och attityd kan förmodas
befrukta den aktuella domänen. När dessa tre principer kombineras stärker
organisationen sin förmåga att formulera diskurser som legitimerar en
förändrad praktik. Den kommun jag studerat tillhandahåller ett illustrativt
exempel på denna strategi vad gäller dels omorganisation, dels strävan att stärka
sin diskursiva kompetens genom rekryteringen av den nye skolchefen som efter
uppmaning (via informella nätverk) sökte tjänsten.

Den statliga målstyrningsdiskursens föreställningsvärld uttolkas och hyllas även
i en betydande mängd managementlitteratur inom utbildningsområdet. Dessa
normativa ledarskapsteorier tenderar att sortera ledares arbete i idealistiska
kategorier. Här tas förvisso viktiga frågeställningar upp, men de trivialiseras.
Enligt dessa författare är ledaren ofta en reflekterande, systematisk planerare
som kan frigöra sig från rutiner och administrativa göromål genom att
formulera visioner, prioritera och delegera. Utgångspunkten är att management
är tämligen oberoende av sitt kontext. Modeller och strukturer lever ostörda av
vardagens brus. Och framför allt skapar denna typ av ledarskapslitteratur myter.
Nedan följer två representativa exempel på hur det nya tänkandet föreslås

                                    
482 Vi kan här jämföra med Foucault’s gouvernementalité. Begreppet kan användas för att
analysera maktens uttryck och fördelning, dess begreppsliga inramning, särskilt i samband med
samhälleliga förändringar. Popkewitz & Brennan (1997), s. 20.
483 Municio (1996), s. 8.
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omsättas i handling i skolan – det första från en av 1990-talets mest anlitade
och populära föreläsare inom utbildningsområdet:

Den pedagogiska ledaren ansvarar därför för att diskussioner förs så att
grundfilosofin får en klar, entydig och lätt memorerbar utformning samt
att samtliga i organisationen – också tillfälligt verksamma lär den.484

Målstyrning framstår här som ett mekaniskt projekt kliniskt fritt från vardagens
dilemman och värdekonflikter. Det andra exemplet kommer från en utvärde-
ringskonsult och namnkunnig skolchef som oblygt beskriver målstyrningens
positiva effekter på lärarnas engagemang:

Genom att ha gemensamma formulerade mål får vi alla lättare att sträva åt
samma håll i arbetet. Det blir lättare att planera verksamheten, att infor-
mera om den, och göra samstämmiga utvärderingar, att diskutera verk-
samheten och att engagera medarbetarna i ett förändringsarbete.485

Även genom denna typ av författare och välarvoderade konsulter, deras karis-
matiska framträdanden på studiedagar och konferenser och slagfärdiga
sanningar uttolkas målstyrningsdiskursens exeges. Ingrid Carlgren kommenterar
dessa aktörers roll med följande iakttagelse:

I det osäkerhetsläge som uppstår då något är nytt blir det också fritt fram
för nya aktörer att göra anspråk på ”sanningen”. I decentraliseringens
kölvatten seglar konsulter av olika slag omkring, konsulter som har
”modellen”, som vet hur kursplaner och kriterier skall tolkas, som snabbt
fyller det tomrum som tanken var att de professionella själva skulle fylla.
/…/ Det finns dock få genvägar in i det lokala läroplansarbetet om man
skall utveckla sig professionellt och äga sin praktik.486

Målstyrningsdiskursen har visat sig vara en kraftfull diskurs med betydande
makt över tanken i det att den anvisar ett slags helhetslösning. Den rör sig i
olika skepnader samtidigt genom pedagogiska, politiska och administrativa
frågeområden och inte bara föreslår, utan även föreskriver, hur dessa bör
gestaltas och integreras. Den bär på föreställningar om nya roller och
identiteter: den målstyrda skolan, den målstyrda rektorn och den målstyrda
läraren. Förflyttar vi oss vidare till den kommunala arenan finner vi även här
en målstyrningsdiskurs, men här talad och tolkad med ett annat tungomål och
med i vissa fall förskjutna innebörder.

                                    
484 Their (1994), s. 88.
485 Olsson & Persson (1994), s. 31.
486 Carlgren & Hörnqvist (1999), s. 23.
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7.4 Kommundiskursen

Under 1990-talets början förändrades som tidigare nämnts relationen mellan
stat och kommun. Kommunerna fick till uppgift att ta över ansvaret för skolan
och blev arbetsgivare för lärare och rektorer. En ny kommunallag gav kommu-
nerna större frihet att själva besluta om sin organisation. Dessutom gavs nya
ekonomiska villkor för kommunerna i ett förändrat statsbidragssystem. Noteras
kan att detta skedde under en tidvis sviktande ekonomisk konjunktur i
allmänhet.

Under denna period med betydande strukturella och ekonomiska förändringar
utvecklades ett nytt sätt att tänka i och om kommunal verksamhet. Effektivitet
och service blev de nya signalord som ersatte demokrati och service.487 Om
denna förskjutning främst orsakades av ekonomiska realiteter, offentliga
sektorns legitimitetskris, tidsandan, konsulters demagogiska förmåga eller före-
ställningar om att den offentliga sektorns brister kunde lösas med privatisering
och konkurrensutsättning låter jag vara osagt. Det är dock knappast troligt att
det föreligger enkla orsakssamband, snarare är det fråga om en hel väv av
samverkande faktorer. Denna nya kommunala filosofi benämns av David
Jansson och Anders Forssell för en ”kommundiskurs”, Ingegerd Municio talar
om ”företagisering” och Lennart Lundquist om ”ekonomism”.488 Enligt den
senare är själva huvudlinjen i denna idémässiga utveckling under de senaste
decennierna otvetydig: ekonomivärden betonas alltmer – det handlar om att
göra kommunerna mer lika affärsdrivande verksamhet. Detta är emellertid inte
en ny företeelse, utan en tanke som också kunde formuleras på 1970-talet –
åtminstone i USA:

Because of the dominance of the “technocratic bureaucracy” paradigm, the
Management Domain attempts to mirror the model of business and
industrial management. It is assumed that they should be “businesslike” in
their approach. /…/ It attempts to rationalize the organisation, accepting
cost efficiency and effectiveness as its success measures, and bureaucracy
as its rightful structure.489

Under de senaste två decennierna har det i vårt land skett en markant förskjut-
ning av det kommunala språkbruket som berett marken och ledsagat denna
företagisering. Elever och föräldrar har ibland kommit att kallas brukare eller
kunder; skolor benämns som resultatenheter; rektorer kallas resultatenhetschefer

                                    
487 Jansson & Forssell (1995) menar att åren 1983–1991 kan delas in i två avgränsade
perioder: Fram till 1988 betonades vikten av att kommunerna skulle avbyråkratiseras och
demokratiseras, att de skulle bli mer servicevänliga. Under den andra perioden från 1989 trängs
demokratifrågorna undan och effektivitetstemat blir det helt överordnade.
488 Jansson & Forssell (1995), Municio (1996), Lundquist (1997).
489 Kouzes & Mico (1979), s. 457.
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eller platschefer (som på ett bygge) och förvaltningschefen blir en affärs-
områdeschef etc.490 Ett (över)tydligt exempel på en sådan språkförskjutning
tillhandahålls av Sollentuna kommun:

För att ingjuta marknads- och lönsamhetstänkande också hos de
kommunala resultatenhetscheferna beslöts att var och en, precis som i
näringslivet, skulle utarbeta en affärsplan.491

Detta affärsspråk, främst omhuldat i den administrativa och i den politiska
domänen, tolkar jag som ett medvetet försök att införa ett annat tänkande med
hjälp av en ny vokabulär. Detta talandets innebörder och betydelse beskrivs av
Richardsons på följande sätt: ”… language is constitutive force, creating a
particular view of reality.”492 Genom dessa för skolan nya begrepp skapas en
metaforisk språklig process som leder till att den successivt och smygande i
stället börjar förstås och definieras inom en ekonomisk referensram. Municio
menar att det på detta sätt skapas …

… en metonymisk språklig process, där andra termer ur denna referensram
förs in i beskrivningen. I det talande om skolan som därmed utvecklas
kommer sådana aspekter att betonas som passar in i ett ekonomiskt
tänkande.493

I och med att 1990-talets reformer genomförts under krympande ekonomiska
förhållanden har denna utveckling ytterligare accentuerats. Ekonomiska
rationalitetsnormer har blivit mer betydelsefulla i förändringsprocessen, på
bekostnad av professionella normer:

Decentraliseringen och de allt mer uttalade ekonomiska effektivitets- och
målstyrningskraven på utbildning och skola tenderar att knyta språket allt
starkare till effektivitet, ekonomi och administration, vilket kan ge mindre
utrymme för reflektion över läroplanens och didaktiska frågor, dvs. frågor
om undervisningens innehåll.494

                                    
490 Bo Nestor (1993) har funnit inte mindre än 47 olika kommunala titlar för de tjänster som
enligt skollagen benämns rektor. Det är inte heller självklart hur de som arbetar i organisationen
skall benämnas. Är de arbetare, tjänstemän, personal, anställda, medarbetare, kolleger, en
mänsklig resurs eller ett humankapital? Alla dessa olika begrepp signalerar skiftande innebörd
– somligt lyfts fram, annat hamnar i bakgrunden eller rent av döljs.
491 Ösgård (1999) i Skolledningsnytt 1999:1, s. 7.
492 Richardson (1990), s. 12.
493 Municio (1997), s. 10.
494 Englund (1994), s. 88. Se även Förnyelsen av kommuner och landsting. Slutbetänkande
(1996) Kommunala förnyelsekommittén (Statens offentliga utredningar; 1996:169), s. 58.
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Effektivitet blir här ett legitimitetsgrundande kriterium. Begreppet effektivitet
är dock högst relativt eftersom det definieras i en företrädesvis politiskt präglad
process:

Since organisations are coalitions, and the different participants have
varying interests and preferences, the critical question becomes not how
organizations should be designed to maximize effectiveness, but rather,
whose preferences and interests are to be served by the organization …
What is effective for students might not be may be ineffective for
administrators. What is effectiveness as defined by consumers may be
ineffectiveness as defined by stockholders. The assessment of
organizations is dependent upon one’s preferences and one’s
perspective.495

Genom denna språkliga förskjutning ställs beskrivningar och tolkningar utifrån
en pedagogisk referensram i bakgrunden, vilket får konsekvenser för värdering
och utveckling av verksamheten. Med t. ex. ordet resultat i detta språkbruk
avses något annat än elevers kunskaper: Ett svagt ekonomiskt resultat, dvs. dra
över budgeten, är enligt denna förståelse mer graverande för en rektor än ett
svagt pedagogiskt resultat, t. ex. att en viss andel av eleverna inte lärt sig de
fyra räknesätten eller lärt sig samarbeta på ett konstruktivt sätt. Denna ekono-
miskt färgade kommundiskurs innebär därför ofta en tolkning av rektorsrollen i
enlighet med politikerkonceptionens – ett politiskt utövande betonas framför ett
professionellt utövande.

Skolan är samtidigt en traditionstyngd institution och relationen mellan ledare
och ledda uppvisar därför ett antal särdrag som på flera väsentliga punkter
skiljer den från andra offentliga verksamheter och framför allt från privat
affärsdrivande verksamhet.496 På grund av dessa avgörande skillnader är natur-

                                    
495 Pfeffer (1978), s. 223.
496 Se t. ex. Kouzes & Mico (1979) och Svedberg (2000) för grundläggande skillnader mellan
offentlig och privat verksamhet. I sammanställningen nederst på nästa sida framgår några av
dessa kvalitativa skillnader (Svedberg 1997):
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ligtvis en överföring av managementtänkande från affärsdrivande verksamhet
till offentlig verksamhet (som inte gör affärer) problematisk. Denna betoning
av ekonomiska värden påverkar också relationer och roller på arbetsplatsen och
därmed även t. ex. innebörden av att vara lojal:

Organisationsförändringar som att man efterliknar privaträttsliga driftfor-
mer kan medföra att man även sneglar mot det privata näringslivet vad
gäller förhållningssätt mot anställda. Lojaliteten mot arbetsgivaren och
verksamheten betonas i allt större utsträckning utan att man klargör att
lojaliteten mot arbetsgivaren och verksamheten inte innebär någon
inskränkning i yttrande- och meddelarfriheten. Avsikten från arbetsgivaren
kan vara att stärka och effektivisera verksamheten, men uttryckssätten som
väljs och underlåtenheten att behandla frågor om yttrande- och meddelar-
frihet kan förmedla en känsla hos de anställda att de inte bör kritisera
verksamheten.497

Det är mot denna bakgrund konflikterna mellan rektorerna och den kommunala
huvudmannen i Skoldala skall ses. När målstyrningsdiskursen omtolkats och
översatts till en kommunal variant får vissa frågor en förtätad betydelse och en
förskjuten betydelse. Förslaget till en ny skolorganisation (liksom eventuella
motförslag) laddas med värden av sina intressenter och en organisationsföränd-
ring upphöjs därmed till en symbolhandling av rituellt värde i levandegörandet
av en modernistisk målrationell myt. Den upphör därmed att bara vara ett sätt
att arbeta mot angivna syften och mål – i stället blir dess genomförande också
ett mål i sig. Framför allt fann rektorerna att rätten att tala och bemöta denna
kommundiskurs och dess meningserbjudanden hade inskränkts på ett för dem

                                                                                                                  
Offentlig utbildning Affärsdrivande verksamhet

Verksamhetens primära grund Utbilda medborgare Ge vinst på en marknad

Primära förmånstagare Klienter – elever Ägare

Mål Mångtydiga, konfliktfyllda och
kvalitativa

Tydliga, ekonomiska och
kvantitativa

Individens relation till
verksamheten

Från viss valfrihet, via obligatorium till
substantiellt tvång

Frivilligt

Relation mål-medel Löst kopplade Tätt kopplade

Resultat Relativt oklara och vaga Relativt synliga och påtagliga

Ledarroll Rektor – offentlig tjänsteman VD – styrelsens exekutiv

497 Förnyelsen av kommuner och landsting. Slutbetänkande (1996). Kommunala
förnyelsekommittén (Statens offentliga utredningar; 1996:169), s. 214.
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oacceptabelt sätt. Skolchefen däremot fann denna diskurs inte bara legitim, utan
också nödvändig för att utveckla skolverksamheten i Skoldala.

7.5 Det kommunala janusansiktet

Hur kan då en kommun utöva sitt inflytande i ett decentraliserat utbildnings-
system? En förvaltning på central eller lokal nivå har en repertoar av former till
sitt förfogande för styrning av skolan. Genom en direkt styrning kan huvud-
mannen ge specifika order eller besluta om generella regler för verksamheten.
Genom indirekt styrning, som kan vara övervägande specifik eller övervägande
generell (”mjuk”), kan huvudmannen styra genom mål, anslag, rekrytering,
organisering och information.498 Varje styrform har en egen karaktär, men kan
för den skull inte tillämpas oberoende av varandra. Se figur 3 nedan:

Indirekt
styrning

Direkt
styrning

Specifik

Generell

Specifik

eller

generell

Orderstyrning (”Håll budgeten”,
oförändrad lärartäthet)

Regelstyrning

Organiseringsstyrning (Omorganisation)

Anslagsstyrning (Medel till lokala arbetsplaner)

Mål (Pedagogiskt ledarskap)

Informationsstyrning (Insändare i
lokalpress, ”en rektor på varje skola”)

Rekryteringsstyrning (Ny skolchef anställs)

Figur 3. Förvaltningsstyrning fritt efter Lundquist (1997)

I Skoldala kommun identifierades anslagsstyrningen som problematisk.
Förvaltningen och den nya politiska majoriteten fann det oacceptabelt att
budgetramarna för skolsektorn hade överskridits under ett antal år. Man hand-
plockade och anställde en ny skolchef som med skärpa uppdrogs att tillse att
budgeten verkligen hölls. För att komma till rätta med dessa anslagsstyrningens
problem sätter man även sin även tilltro till organiseringsstyrning, dvs. en
omorganisation som bygger på föreställningen att ökad effektivitet och ett
förändrat verksamhetsinnehåll bäst nås genom strukturella åtgärder. Genom att
låsa lärartätheten centralt i kommunen går det förstås inte att spara pengar
genom att minska antalet lärare, utan man väljer i stället att reducera antalet

                                    
498 Lundquist (1997).
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rektorer med en fjärdedel i förhoppning att den slimmade organisationen skall
bli mer effektiv och ge kostnadsbesparingar. Genom denna styrningsstrategi
uppfattar rektorerna att förvaltningen med ena handen tar tillbaka den frihet
som de med andra handen tidigare givit genom en (indirekt) målstyrning inne-
fattande lokalt ansvar med ett bejakande av professionell autonomi. Rektorerna
ansåg även att det var omöjligt att svara mot läroplanens demokratiska målsätt-
ningar under rådande ekonomiska förutsättningar – de svagare eleverna beteck-
nades unisont som förlorare. Det är emellertid tveksamt om denna styrning
adresserar de problem den avser hantera – tre rektorer färre är som tidigare
påpekats ingen större besparing för kommunen totalt, i synnerhet som två av
dessa belastar ett annat lönekonto inom kommunen. Den klena besparingen kan
antyda förekomsten av andra bevekelsegrunder, nämligen ett icke obetydligt
diskursivt symbolvärde i hela omdaningsprocessens genomförande. Om den
sedan uppfattas som en politisk styrkedemonstration, en markering av den nya
andan och/eller ett sunt krav på rättning i ledet inför skolnämndens legitima
mandat beror sannolikt på i vilken domän uttolkaren har sin hemvist.

I den kommunala retoriken hanteras denna nyordning parallellt som en
målstyrningsfråga. När den nya organisationen genomfördes motiverades denna
med att den skulle ersätta en föråldrad 1980-talslik skolområdesindelning och
ge bättre förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap – i det här fallet uttolkat
enligt parollen ”en rektor på varje skola”, bl.a. i lokalpressen. Att färre
rektorer, utan att avlastas administrativa uppgifter och med ett ökat lednings-
spann, skulle kunna få mer tid för pedagogiskt ledarskap blir en orimlighet för
rektorerna. Styrningen uppfattas därför som mindre legitim och man svarar
med en aktiv revirbevakande strategi i enlighet med ämbetsmannakonceptionen.
I den kommunala diskursen tunnas således meningen med pedagogiskt ledar-
skap ut, och blir här snarare en retorisk fasad som kan avleda eller dölja andra
mer vägande motiv och framför allt maktanspråk.

Ytterligare en komponent av målstyrningen är de lokala arbetsplanerna.
Kommunen ger ett symboliskt extra anslag motsvarande fyrtio tusen kronor
eller 0,2 promille av skolbudgeten till implementeringen av arbetsplanerna.499

Rektorerna blir föga imponerade av detta blygsamma belopp utan finner att den
politiska domänen i handling inte är intresserade av att driva pedagogiska
frågor:

Jag tycker det är på tiden att man i kommunen gör ett offensivt grepp när
det gäller skolan. Man var ju föregångare på 1950-talet med enhetsskola.
Det skulle vara bra om man femtio år senare kunde ta ett nytt initiativ och
visa skolan från en offensiv sida och inte bara en defensiv sida som
hittills.500

                                    
499 Skoldala kommun, Skolnämndens protokoll 07.06.1995.
500 Intervju rektor C 13.09.1995.
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Den ekonomiska uppföljningen och utvärderingen av verksamheten i Skoldala
kommun är noggrann och för detta ändamål finns ekonomiska och personella
resurser reserverade. Så är inte fallet för uppföljning och utvärdering av den
(”mjuka”) pedagogiska delen av verksamheten som antas kunna utvärderas utan
vare sig extra åtgärder eller särskilda personella resurser.501 Bilden av skolan
som en löst kopplad organisation stämmer väl vad gäller pedagogiska frågor,
men knappast vad gäller administrativa och ekonomiska frågor. Denna
organisatoriska kluvenhet kännetecknar även hanterandet av skolornas arbets-
miljöplaner där rektorerna anser att ansvaret är lokalt men befogenheterna är
centralt lokaliserade. Denna indirekta ideologiska målstyrning måste därför
betecknas som svag, utan reella förväntningar på redovisande av resultat. På
denna mer generella typ av styrning svarar också som tidigare beskrivits
rektorerna med andra strategier.

I kommuner som är känsliga för tillfälliga opinioner kan spänningar lätt uppstå
mellan lokalpolitik och lokalbyråkrati. Ett exempel på en sådan konflikt gavs i
Skoldala kommun när den sittande majoriteten tolkat kvalitet i skolan som
högsta möjliga lärartäthet och beslutat över skolnämndens och skolchefens
huvuden att låsa lärartätheten. Genom kvalitetsmätningar, föräldrabarometrar
och konkurrens från ett ökande antal friskolor accentueras sannolikt denna typ
av spänningar – politiskt opinionskänsligt tänkande kan komma i konflikt med
mer långsiktigt tänkande, vare sig detta tänkande är administrativt eller
pedagogiskt. En rektor uttrycker denna konflikt på följande sätt:

Jag tycker vi har utsatts för det här flera gånger tidigare – att det har
kommit nya tjänstemän som har haft politikernas fulla förtroende och
dragit igång en massa mer eller mindre seriösa projekt.502

Rektorerna i Skoldala markerar tydligt avstånd till denna kommundiskurs och
de symbolvärden den innefattar. Man vill inte agera ”företagsledare” och tror
inte heller på konkurrens mellan skolor i en och samma kommun.

Dessa exempel kan tjäna som en illustration av förvaltningsstyrningens dilemma
– de indirekta styrformernas problem försöker man komma tillrätta med genom
direkta styrformer och vice versa. Bo Lindensjö beskriver målande denna
pendeldynamik mellan olika former av förvaltningsstyrning:

Ingen av principerna tycks emellertid lösa ställda problem. Det tycks
snarare som om centraliserande och decentraliserande strategier följer
varandra i pendlande rörelser, utan att lösa de problem, varmed de

                                    
501 I skolnämndens verksamhetsberättelse från Skoldala kommun år 1996 omfattande ett
hundratal sidor finns endast en sida med vad man kallar kvalitetsmått. Den består av en tabell
omfattande andelen behöriga lärare, antal elever per lärare och antal lärarveckotimmar per elev.
502 Intervju rektor D 22.01.1996.
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motiveras, därför att tillämpningen av den ena osvikligt leder till problem,
som måste hanteras av den andra.503

Mot denna bakgrund kan kommundiskursen också ses som ett slags ”lösning” på
konflikten mellan den retoriska statens målstyrningsvisioner om utbildning och
de krassa kommunalpolitiska villkor under vilka de skall realiseras. Retoriskt
hanteras detta i Skoldala kommun dels genom att använda tankefiguren
pedagogiskt ledarskap ur målstyrningsdiskursen för att legitimera kostnads-
besparingar, dels genom att göra organisationsfrågor till ekonomiska, snarare än
pedagogiska frågor. De olika styrformerna förefaller på detta sätt att vara
inkongruenta genom att t. ex. införa lokala arbetsplaner och förorda
pedagogiskt ledarskap, men endast ge svaga förutsättningar för att kunna arbeta
i denna anda. Kommundiskursen domineras av ekonomiska värden varför dess
grundsats kan uppfattas som att ”håll budgeten”504 och en dissonans uppstår
med värderingarna i den mer ”renläriga” målstyrningsdiskursen. Stat och
kommun talar delvis olika tungomål, även om de använder samma begrepp. Ur
rektorernas perspektiv framstår därför det kluvna kommunala anletet som ett
janusansikte.

7.6 Den målstyrda läraren?

Hur uppfattas och bemöts målstyrningsdiskursen i den professionella domänen,
dvs. bland lärarna? För att belysa denna fråga skall jag inledningsvis diskutera
några villkor och karäkteristiska drag för arbetet i denna domän.

Skolans verksamhet och undervisningens gestaltning har på det hela taget i vårt
land varit ett ackumulerat resultat av de betingelser den verkat under snarare än
ett resultat av medvetna pedagogiska överväganden och ställningstaganden. Vi
har under ett stort antal år haft skolor som präglats av ett tekniskt-rationellt
tänkande där tid, rum, innehåll och människor tagits för givna och delats in i
”rutor” för att på administrationens villkor bli mer hanterbara. Denna organi-
satoriska ordning där man rutar in, bryter av och jagar på är i grunden ett
uttryck för ett tayloristiskt massproduktionstänkande om hur arbete organiseras

                                    
503 Lindensjö (1991), s. 38.
504 Att hålla budgeten var naturligtvis viktigt också i det gamla styrsystemet. Den
ekonomiska ramen var där å ena sidan fast, definierad genom ett regelverk, men erbjöd
samtidigt ett visst mått av flexibilitet genom möjligheten att äska tilläggsanslag. I det nya
systemet är ramen däremot inte given eller fast utan ett resultat av lokala politiska
förhandlingar, men när budgeten väl är lagd finns vanligen små möjligheter till justeringar. Detta
ställer större krav på ekonomisk förutsägbarhet och medför samtidigt en större upptagenhet av
budgetfrågor.
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och människor disciplineras, motiveras och utvecklar kompetens. Det får
konsekvenser för hur man konstruerar och definierar elev-, lärar- och
rektorsrollen. I stället för att ordna en lärogång utifrån den unga människans
livssituation och förutsättningar och bild av vad hon eller han skall ha utvecklat
för förmågor och kunnande vid utbildningens slut, har förgivettagna
undervisningsmönster utkristalliserats där sammanhållna kohorter av elever med
varierande framgång förts genom systemet. Givet denna linjära ordning och
dess inneboende föreställning om en generaliserad genomsnittselev får man
räkna med ett visst ”spill”, när alla elever undervisas mer eller mindre på
samma sätt oavsett individuella och sociala förutsättningar. Föreställningen
grundas på tanken att lika insats också ger lika resultat.505

Den lärarkunskap och det pedagogiska tänkande som utkristalliseras under
sådana betingelser handlar nog mer om att göra det möjliga än om att göra det
förnuftiga. Ett fortfarande inte ovanligt undervisningsmönster består t. ex. i att
matematiklektioner tenderar att börja med en genomgång av något typexempel
på tavlan varefter eleverna räknar för sig själva. Läraren går sedan runt i
klassen och lotsar eleverna runt, snarare än genom, problem. Språklektionerna
följer i många fall textbokens uppläggning med läsning av en kort text som
introducerar ett visst ordförråd samtidigt med ett grammatiskt moment, varefter
körläsning, parövningar och arbetsboksfylleri etc. vidtar.506 Ambitiösa lärare
har genom tiderna försökt utmana detta institutionella undervisningsmönster –
läraren talar och eleven lyssnar – och försökt finna alternativa arbetssätt, men
har när idealiteten eroderat i institutionell motvind inte så sällan återgått till
traditionella och med betygssystemet kongruenta undervisningsmönster.

Den kunskap och yrkesroll som en lärare förvärvar under ett antal år på klass-
rumsgolvet under dessa fasta betingelser handlar till stor del om att genomföra
dessa med organisationen och traditionen kongruenta undervisningsstrategier.
De handlar mindre om att på djupet sätta sig in i och förstå lärandets djup-
strukturer och didaktiska implikationer och utveckla en förmåga att rikta sina
kompetenser mot gemensamma mål. Det handlar mer om att socialiseras in i en
undervisandets traditionsbundna exeges, föreställningsvärld och institutionella
normer. Därför förekommer i skolan ett antal begrepp och honnörsord vars
djupare innebörd sällan problematiseras, men kring vilka det råder en förmodad
konsensus. Jag tänker här på för skolan centrala begrepp som kunskap, lärande,
samarbete, individualisering etc. Jag vill än en gång understryka att detta inte
på något sätt är sagt som en nedvärdering av lärares kompetens och arbete, utan

                                    
505 Hadenius (1990) menar, som också påpekats av många andra, att principen ”lika delar” på
utbildningsområdet paradoxalt nog kan leda till att skillnaderna mellan människors kunskaper
och färdigheter ökar.
506 Se t. ex. Sundgren (1996) eller Vem tror på skolan? Attityder till skolan 1997 (1998)
Statens skolverk (Skolverkets rapport; 144).
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snarare som ett försök att tolka framväxten och etablerandet av bestående praxis
och regelbundenheter. Naturligtvis utvecklas under dessa betingelser tyst
kunskap och yrkeskunnande, men denna kunskap är vanligen i ringa omfattning
systematiserad, synliggjord och vetenskapligt förankrad. Sven G. Hartman
beskriver denna yrkeskunskaps karakteristika och kontextbundenhet på följande
sätt:

Praktikernas unika kunskaper grundas på beprövad erfarenhet. Med tiden
inser en lärare vad som fungerar i olika sammanhang. Man vet vad som
passar bäst för en själv, för lärostoffet och för de elever man arbetar med.
Man vet vad som behöver göras för att något överhuvudtaget ska fungera.
Den enskilde lärarens beprövade erfarenhet går inte utan vidare att
generalisera till allmängiltiga förhållanden. Kunskapen är såväl person-
beroende som situationsbunden. Det som fungerar för en lärare, i en klass,
fungerar kanske inte för andra lärare i andra klasser.507

Att dessa historiskt grundade förhållanden kan vara ett hinder för att begrepps-
liggöra skolans kärnprocess – kunskapens och lärandets innebörder och förut-
sättningar – är ett inte obekant problem.508 När regelverket glesnar och lärare
ställs inför att ta ställning till läroplansteorins huvudfrågor kring urval, sekven-
sering, organisation, strukturering och utvärdering av kunskap saknas många
gånger pedagogisk/didaktisk kompetens att falla tillbaka på. Avsaknaden av
teori och ett i vetenskaplig mening utvecklat yrkesspråk lämnar ett tomrum,
som fylls med ett praktiskt kunnande. Man kan ha viss framgång som lärar-
vikarie utan utbildning, om man under egna elevår lärt sig klassrumsritualerna
och har en förmåga att imitera dem.509 Andra yrkesgrupper som t. ex.
psykologer, läkare eller advokater med tydligare vetenskaplig förankring
brottas inte med denna professionens kunskapsbas i samma utsträckning och har
bl. a. därför en starkare professionell identitet (och högre status). Här har man
inte heller samma ambivalenta förhållande till sitt akademiska rum som lärare
har. Av historiska skäl uppfattar många lärare knappast lärarhögskolorna som
kunskapsområdets främsta och inspirerande utpost och blir därför i någon
mening akademiskt ”hemlösa”. Denna misstro har enligt Carlgren sin grund i en
ömsesidig oförståelse mellan många forskare och praktiker. Lärare har svårt att
känna igen sig i stora delar av den pedagogiska forskningen, eftersom denna
endast fokuserar vissa inslag och därmed osynliggör andra delar av lärares
arbete. Dessutom, menar Carlgren, tenderar lärare bli syndabockar i detta

                                    
507 Hartman (1995), s. 203.
508 Se t. ex. Englund (1995a).
509 Detta skall inte tolkas som att jag stämmer in i banaliserande uppfattningar om att
lärarutbildning därför till stora delar är överflödig. Snarare är det en indikation på att dess
innehåll behöver omprövas. Se t. ex. Englund (1995a) som betonar önskvärdheten av en
demokratisk utbildningskonception som fokuserar kunskapens kvalitativa karaktär.
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sammanhang när man konstaterar att skolutvecklingsambitioner har svårt att få
genomslag i klassrummen:

Mainstream pedagogy contributed by disconnecting teachers from research
and turning them into research objects, teacher education pedagogy by
denying the experience based knowledge of experienced teachers and
critical pedagogy by telling the teachers that it is no use trying. The three
groups of pedagogues can, according to their ambitions, be called: the
engineers, the priests and the critics. The engineers tell the teachers what
they should do, the priests teach them the correct ways of thinking and the
critics deprive them of their hopes.510

Ett besläktat tema är också vanligt i den frekventa kritiken av lärarutbildningen
där man å ena sidan frågar sig var i lärarkunskap egentligen består och hur man
å andra sidan kan stärka professionens akademiska förankring och rum.511

Utifrån sociologiskt definierade professionskriterier är det därför tveksamt om
lärare kan betecknas som en professionell grupp.512 Denna svaga professionella
identitet ger sig t. ex. till känna i läraryrkets låga och fallande status och
svårigheterna att numera rekrytera och färdigutbilda nya (och lämpliga?)
studerande.

En svag yrkesidentitet av den art som beskrivits ovan behöver kompenseras på
något sätt, vilket kommer att få en återspegling i de professionellas menings-
skapande och diskurs, i den mån man kan tala om en enhetlig sådan. Skolan
består snarare av ett antal mikrovärldar eller satellitkulturer. Förskolläraren och
ämnesläraren på gymnasiet är visserligen båda pedagoger i samma kommun-
organisation, men deras vardag och talande om vardagens praktik visar
betydande skillnader. Bland annat av dessa skäl är lärarnas kåranda svag i
jämförelse med andra professionella yrkesgrupper. Den professionella domänen
är, sedd mot denna bakgrund, splittrad likt en organiserad anarki och får bl. a.
därför en svag röst i det offentliga samtalet om skola och utbildning. Rätten och
makten att offentligt tala om skolan finns utanför skolan. Detta underläge har i
viss mån kompenserats historiskt genom att nyttja den (defensiva) makt lärare
trots allt haft genom att göra en skarp åtskillnad mellan utbildningspolitisk
ideologi och vardagens pragmatik, dvs. hålla ”läroplanspoesin” på armlängds
avstånd från ”klassrumsverkligheten”. När man väl tar till orda är det inte sällan
med andemeningen att försvara det bestående, för att rädda det som räddas kan.
Många är frustrerade över ökande elevantal i klasserna och kommunal
oförståelse för lärararbetets betingelser – man vill ha arbetsro och inte utifrån

                                    
510 Carlgren (1999), s. 10.
511 Se t. ex. Lärarutbildning i förändring (1996) (Ds departementsserien; 1996:16) och Att
lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling (Statens offentliga
utredningar; 1999:63).
512 Sundgren (1991), Berg (1993).
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initierade ”pålagor”. För den skull saknar man inte makt – den finns fortfarande
i yrkets relativa autonomi, vilken man på förståeliga grunder värnar om.

Målstyrningsdiskursen med hemvist i skolsamhällets övre skikt möts således
med blandade känslor och misstänksamhet i den professionella domänen. I en
artikel i Dagens Nyheter år 1999 kommer för ovanlighetens skull två lärare till
tals. Under rubriken ”Fördummande fortbildning och Orwellskt nyspråk döljer
skolans kaos” artikulerar två arga adjunkter sin syn på det nya talandet. De har
ägnat sommaren åt att författa en stridsskrift mot skolpolitiken där de säger sitt
hjärtas mening …:

… om all förbrukad lärarkraft som skolan är så full av, om idiotiska
politiker, falska forskare och hetsade skolbarn i socialdemokratins
avintellektualiserade skola där dumheten tagit över och man pratar ett
tvärtom-språk.513

Den statliga retoriken kan uppfattas som tämligen tom eller mystifierande av de
professionella – ett talande om ingenting. Ingegerd Municio formulerar detta på
följande sätt:

Mål- och resultatstyrningen saknar fortfarande sådana praktiska uttryck
som skulle kunna ge den bekräftelse i skolmänniskors vardagserfarenheter.
Talet om en sådan styrning skapar därmed ett utrymme för det som
tidigare benämnts tom retorik. De som deltar i skolan hör visserligen talas
om sådana utvärderingar som skall garantera likvärdighet och kvalitet i
skolan, men de har aldrig mött dem i sitt arbete.514

Många lärare har på dessa grunder svårt att se meningen i och med
målstyrningsdiskursens tankevärld: t. ex. arbete i arbetslag, ämnesövergripande
teman, formulering av mål och genomförande av systematiska utvärderingar.
Man har svårt att identifiera den egna verkligheten i en målrationell före-
ställningsvärld.515 Lärarkompetensens unika kunskaper grundas i stället som
tidigare påpekats på beprövad erfarenhet. Vid planering av lektioner spelar
andra mer pragmatiska motiv in som att undervisningen skall ”fungera” för en
viss elevgrupp efter sociala kriterier, att kunna ge föräldrar och elever en form
av bekräftelse eller ”kvitto” så som handfasta provresultat, att den skall vara
skolmässig etc. Lärarnas betydande autonomi bakom stängda klassrumsdörrar
gör att man när det kommer till kritan kan, eller rent av känner sig nödd och
tvungen att av överlevnadsskäl bortse från denna målstyrningsdiskurs för att
kunna lösa sin uppgift på ett i egna ögon tillfredsställande sätt.

                                    
513 Dagens Nyheter 05.09.1999, s. 2 i Kunskapsbilagan.
514 Municio (1996), s. 60.
515 Se t. ex. Smith & Lovat (1995); Falkner (1997); Vem tror på skolan? Attityder till skolan
1997 (1998) Statens skolverk (Skolverkets rapport; 144).
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På detta sätt kommer lärares etablerade normer i konflikt med målstyrnings-
diskursen, möjligen med undantag av diskussionen om lärares professionalitet.
Här möts skolsamhällets övre och undre skikt. Staten ser lärares professionalism
som ett villkor för att de skall kunna fungera i ett mål- och resultatstyrt system.
Lärarfacken har sedan länge drivit professionaliseringsfrågan, snarast i
betydelsen av en statusfråga.516 Kommunernas intresse i frågan är däremot mer
svalt, men man kan t. ex. tänka sig att frågan om lärares utbildning och
kompetens också görs till en kommunal angelägenhet.

Den poäng jag vill göra här är att målstyrningsdiskursen i stora stycken är i
dissonans med lärarnas föreställningsvärld. Den professionella domänens före-
trädare finner att målstyrning är en artfrämmande konstruktion som varken
löser deras problem eller anvisar attraktiva utvecklingsvägar. Den uppfattas som
en återspegling av ett myndighetstänkande snarare än en diskurs baserad på
lärares förståelse och kunskap om skolans inre arbete. Samma sak gäller den
besläktade kommundiskursen som uppfattas ha slagsida mot ett ensidigt talande
om ekonomisk knapphet. I en primitiv bemärkelse uppfattas därför 1990-talets
arbetsgivare kommunen som ”snål” och koloniserande och 1980-talets arbetsgi-
vare staten i ett nostalgiskt sken som ”generös” och respektfull. I nästa avsnitt
diskuteras dessa diskursiva inkongruenser och vilka konsekvenser de kan få för
skolans ledning och rektors roll.

                                    
516 Se t. ex. Isling (1980).
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7.7 Den målstyrda rektorn och föreställningen om det
pedagogiska ledarskapet

Kvarnmästarna
Vi har en papperskvarn som mal och mal.
Så låt oss samlas för att debattera hur vi skall hinna
mata den mera.
Dess produktion är redan kolossal.
Att bromsa in den hjälper ej ett skal.
Den mal rapporter och den mal tabeller, och vi som kör
den har ej annat val än att ropa efter mer personal.517

Ovanstående nidvers från år 1959 förefaller fortfarande äga sin aktualitet. Från
1960-talet, då Skoladministrativa utredningen tillsattes, och framåt har rektors
administrativa börda varit en envist återkommande fråga.518 Allt sedan dess har
stor möda lagts ned i offentligt tryck, skolledningslitteratur och allehanda
utbildningsinsatser när det gäller att betona vikten av att rektor inte själv mals
ned i papperskvarnen, utan får rimliga förutsättningar att utöva ett s.k.
pedagogiskt ledarskap.

Föreställningen om pedagogiskt ledarskap har också under senare år allt mer
kommit att framstå som en bärande tankefigur i målstyrningsdiskursen och
upprepats med en sådan ihärdighet att den riskerar att framstå som en besvär-
jelse eller ett mantra. Rektor beskrivs här som en nyckelperson vid genom-
förandet av det nya styrsystemet och den nya läroplanen. Denna nyckelfigur är
då inte en reaktiv förste handläggare utan en idéburen proaktiv ledare. Tanke-
figuren pedagogiskt ledarskap har en otvetydig tyngd i denna diskurs, inte
minst då den legitimerar statens maktutövning genom läroplanen och i viss mån
genom den av staten bedrivna Rektorsutbildningen. Under rubriken Rektors
ansvar formuleras denna tankefigur med följande ord i läroplanen av år 1994:

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan
har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet
inriktas på att nå de nationella målen. Rektorn ansvarar för att en lokal
arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas i

                                    
517 Ur Ullman (1997): Svensk Skolledartidning 1959 #4. Man kan notera att versen
uppmärksammades i rikspressen genom publikation i Dagens Nyheter, men också i Svensk
Skolledartidning. Jag antar skolledarna kände igen sig.
518 Ullman (1997).
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förhållande till de nationella målen och till målen i skolplanen och den
lokala arbetsplanen.519

Emellertid uppstår som tidigare framgått ett antal problem när den statliga
målstyrningsdiskursen skall transformeras och realiseras i den kommunala
verkligheten – en i svensk forskning väldokumenterad iakttagelse.520 Även i
kommundiskursen är pedagogiskt ledarskap ett omhuldat begrepp, men tolkas
med andra förtecken och i konkurrens med ekonomiska överväganden. Det är
också i sin förlängning en fråga om makt och inflytande – om hur långt decent-
raliseringen skall genomföras. Diskussionen om ett pedagogiskt ledarskap måste
således föras mot bakgrund av den utbildningspolitiska dynamiken i och bakom
avregleringen och decentraliseringen av skolan. Alexandersson respektive
Lindensjö beskriver i detta sammanhang hur konflikter vandrar, eller snarare
exporteras, från central till lokal nivå:

Decentralisering innebär ”defrustrering” men också konfliktförskjutning.
Den frustration som politiker och centrala beslutsfattare kan uppleva
gällande ansvarstagandet flyttas ned till lokal nivå. På den lokala nivån
sprids konfliktkällorna och konfliktlösning förväntas då bli enklare att
hantera.521

När samhällets hela mångfald genom kommunikativ planering skulle
uttryckas i alla offentliga institutioner, blev styrningsproblemen nästan
olösliga, eftersom alla politiska konflikter som klarats av i centrum
ständigt skulle repeteras på lokal nivå.522

Konflikter som tidigare hanterades centralt kan således att hamna (eller
dumpas?) på rektors bord och blomma ut i full kraft på den enskilda skolan.
Vidare förefaller kommuners ekonomiska och administrativa uppföljning i det
nya styrsystemet vara mer krävande. Dessa mer handfasta och av den
kommunala förvaltningen efterfrågade uppgifter låter sig inte väljas bort lika
lätt som ”mjuka” pedagogiska uppgifter. Denna utveckling har medfört att
rektor fått fler arbetsuppgifter av administrativ karaktär, vilket också har
uppmärksammats av Riksrevisionsverket i en rapport från år 1998:

Förklaringen till den ökande administrationen kan sökas i ökad
redovisningsplikt gentemot kommunen för planer, resultat, ekonomisk
uppföljning m.m. Skolledaren måste också öka sitt engagemang för att
försvara och dra till sig ekonomiska resurser. Andra tunga arbetsuppgifter

                                    
519 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Lpo 94, Lpf
94 (1994) s. 17.
520 Se t ex Stålhammar (1984), Arfwedson & Lundman (1984), Berg (1993), Nestor (1995)
och (1997), Nytell (1994), Scherp (1998).
521 Alexandersson & Mårdén (1998b), s. 44.
522 Lindensjö (1991), s. 38.
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har varit utvecklingssamtal med medarbetarna och att ta fram underlag för
medarbetarnas individuella lönesättning.523

Tidigare citerade arbetsmiljöundersökningar bekräftar denna bild och visar att
en betydande övertid snarare är regel än undantag. Återkommande sparbeting i
kombination med ökande redovisningsplikt binder rektors engagemang till att
försvara och försöka dra till sig ekonomiska resurser. Denna administrativa
upptagenhet och den självförståelse som härav följer, kommer att konkurrera
med egna ambitioner och andras eventuella förväntningar rörande pedagogiskt
ledarskap. I sammanhanget skall påpekas att behandlingen av vissa ekonomiska
och organisatoriska frågor visserligen kan vara ett uttryck för pedagogiskt
ledarskap, men behöver med nödvändighet inte vara det.

En annan aspekt vid användningen av begreppet pedagogiskt ledarskap är att
göra rektor ansvarig för kvaliteten i verksamheten på ett tydligare sätt än
förut.524 Det är naturligtvis välgörande att klargöra ansvarighetsförhållanden
inom skolan, men det kan visa sig bli en dans på slak lina för rektor, eftersom
hans eller hennes kontroll över skolverksamheten är starkt begränsad. Det är
knappast en slump att skolan avkrävs att arbeta med kvalitetsfrågor samtidigt
som de ekonomiska anslagen generellt sett successivt har minskats under ett
antal år. Föreställningen verkar inte sällan bygga på det osäkra antagandet att en
bantad organisation är en vitalare organisation. Ledsagade av olika uppifrån
initierade program genomför den slimmade skolan kvalitetsprogram. Det
dämpar oron hos de politiskt ansvariga, och kan sannolikt också under
gynnsamma omständigheter vara ett stöd för skolan att fokusera väsentliga
utvecklingsfrågor.

Inte heller i den professionella domänens perspektiv är föreställningen om ett
pedagogiskt ledarskap oproblematisk. Professionella yrkesgrupper föredrar
traditionellt att leda sig själva, dvs .…

… to set up mechanisms to regulate itself, opposes attempts by
Management to reduce the degree of autonomy and personal discretion
…525

Det som Gunnar Berg kallar ett osynligt kontrakt är mer i linje med denna
professionella diskurs implicita rektorsroll.526 De ambivalenta och laddade
banden till en sådan rektorsroll beskrivs också av Stephen Ball. Dessa tillhanda-
håller ett besvärligt trångmål: ”Damned if you do and damned if you don’t –

                                    
523 Lokal skolutveckling. Statens roll och ansvar. Riksrevisionsverket (1998:26), s. 50.
524 Se t. ex. den debattserie som Hans Bergström initierade under hösten 1997 i Dagens
Nyheter.
525 Kouzes & Mico (1979), s. 460.
526 Berg (1993).
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that seems to be the message.”527 Det är således långt ifrån självklart att lärare i
gemen efterfrågar ett pedagogiskt ledarskap.

Frågan om pedagogiskt ledarskap behöver också ses i relation till den enskilda
skolans inre villkor. Utformningen av den lokala arbetsorganisationen är en
traditionell ledarfråga. Är organisationen kongruent med den pedagogiska verk-
samheten eller är den främst utformad för att underlätta för
administrationen?528 Gäller det senare uppstår sannolikt även en inre konflikt
när rektor försöker utöva ett pedagogiskt ledarskap.

Till de organisatoriska spörsmålen hör även frågan om ledningsorganisationens
storlek och utformning. Skolan är en jämförelsevis ledargles organisation där
rektor har ett stort ledningsspann.529 Denna tämligen platta organisation ger
förutsättningar för en stark lärargrupp – på gott och ont ur rektors perspektiv.
Kontakterna med personalen kan av denna enkla orsak inte vara så tät eller
frekvent vilket med nödvändighet gör det svårare att utöva ett direkt inflytande.

Pedagogiskt ledarskap är vidare en kompetensfråga. Hur leder man ett
pedagogiskt inspirerande samtal med en grupp språklärare efter att ha varit med
på en lektion? Hur väcker man arbetsglädjen i ett tröttkört och kanske cyniskt
lärarlag? Hur får man alla lärare att systematiskt arbeta med elevernas förmåga
till ett självständigt och kritiskt tänkande? Hur skapar man en arbetsorganisation
som är kongruent med och understöder moderna elevaktiva arbetssätt i klass-
rummen? Hur leder man en kreativ ledningsgrupp? Hur skall skolans verksam-
het utvärderas? Den korta utbildning som rektorer i allmänhet har svarar mot
dessa kompetensområden endast i en begränsad omfattning, vilket kan vara ett
skäl till att dessa uppgifter tenderar att hamna i skymundan:

Särskilt pedagogiska ledningsuppgifter i undervisningssituationer eller i
anslutning till dessa förekommer mycket sparsamt eller inte alls.530

Av alla dessa olika skäl blir frågan om tid och tidsanvändning ett uppenbart
predikament för rektor. Pedagogiskt ledarskap kräver som det uttrycks i
skollagen att rektor kan ”hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i
skolan.”531 Det innebär t. ex. tid för regelbundna medarbetarsamtal, viss insyn i
undervisningen och deltagande i andra typer av pedagogiska samtal med

                                    
527 Ball (1987), s. 164.
528 Se t. ex. Scherp (1998).
529 Nationella kvalitetsgranskningar av skolan 1998 (1999) Statens skolverk (Skolverkets
rapport; 160), s. 45: ”Den som skall vara närmaste ledare för lärarna bör snarare vara chef för
15 medarbetare än som idag ofta 50.” Ett rimligt krav är en skolledare på 25 anställda anser
Skolledarna i samband med en undersökning som visar att rektorer har en genomsnittlig
arbetsvecka på 58 timmar (Lööv i Skolledaren 1999:2).
530 Nestor (1997), s. 8.
531 Skollagen §2.
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lärarna, bl. a. för att stimulera ett pedagogiskt motiverat genomförande av det
nya lärararbetstidsavtalet. Den sammantagna mängden av arbetsuppgifter gör att
tid blir en bristvara som tenderar att ätas upp av administrativa göromål och
brandkårsfrågor såsom upphandling av städavtal, trasiga gymnastiksalsdörrar,
brinnande papperskorgar och handhavande av ombyggnadsprojekt. Detta sker
sannolikt på bekostnad av långsiktiga strategiska och pedagogiska frågor som
inte är aktivt efterfrågade med samma tyngd.

Att driva en pedagogisk utveckling i enlighet med målstyrningsdiskursens före-
ställningsvärld, på de ekonomiska villkor som tillhandahålls av kommunen, och
samtidigt vara ifrågasatt av ett målstyrningsskeptiskt lärarkollektiv blir en
balansakt mellan inte så sällan antagonistiska intressen. På ett liknande sätt
beskrev Wolcott redan år 1973 hur rektorer fångas i ett dilemma, ett ambivalent
tillstånd mellan förändringens realitet och retorik:

Since their positions require them simultaneously to present the
appearance of change and to provide the stabilizing effects of continuity,
their response has been to become agents of the rhetoric of change rather
than agents of change itself.532

Talandet om förändring får därför en framskjuten plats, medan själva genom-
förandet kan bli mer dunkelt.

Dessa för skolan speciella villkor kan man inte tänka eller utbilda bort utan de
begränsar självfallet möjligheterna att utöva ett proaktivt pedagogiskt ledarskap,
hur önskvärt det än kan tyckas vara. Genom de motsättningar och motsägelser
som finns i konstruerandet av det pedagogiska ledarskapet kan följden bli en
instrumentaliserad kompromiss där skolans aktörer deltar i målstyrningsritualer
(som tidigare beskrivits i kapitel 6). Man gör sken av att kunna mäta det
omätbara i målrationalitetens namn, medan man inofficiellt för att kunna
hantera det vardagliga arbetet får förlita sig på egna subjektiva bedömningar
och beprövad erfarenhet. Målstyrning blir således i denna domän mer en
”genial livslögn” där man spelar spelet och talar om förändring medan man
parallellt gör jobbet, men utifrån en annan icke deklarerad uppsättning
kriterier.533 Rektor kan genom denna kompromisstrategi hålla balansen och
rädda sitt ansikte inför såväl lärare som inför huvudmannen – finns det inte
förutsättningar att arbeta i målstyrningsdiskurens anda kan man i alla fall göra
det i dess bokstav. Priset för detta blir sannolikt en urholkad mening. (En i
sammanhanget inte oväsentlig sekundärvinst kan bestå i att det bakom en sådan
målstyrningsfasad skapas ett visst friutrymme.)

                                    
532 Wolcott (1973), s. 322.
533 Se även Löfquist (1999) som menar att decentraliseringen av skolväsendet inneburit att
man på ett formellt plan legitimerar en verklighet som redan tidigare funnits.
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Talandet om ett pedagogiskt ledarskap riskerar emellertid att bli en källa till
dåligt samvete, snarare än en inspirerande insikt. Därmed inte sagt att det är
omöjligt.

7.8 Sammanfattning – rektor i en diskursiv skärningspunkt

I min fallstudie kom konflikten mellan huvudmannen och rektorerna på ett plan
att uppstå mellan konkurrerande tolkningar av rektorsrollen. I den administra-
tiva domänen motiverades genomförandet av den nya organisationen med att
den skulle ge mer gynnsamma förutsättningar för pedagogiskt ledarskap under
parollen ”en rektor på varje skola”. Ur rektorernas perspektiv framstod detta
som en orimlighet. Hur skulle färre rektorer med ett vidgat ledningsspann, utan
att avlastas administrativa uppgifter, kunna utföra ett arbete som man inte
tidigare ens hade tid att göra?

En problematisk situation kan således uppstå när målstyrningsdiskursen på det
kommunala planet tolkas okritiskt och tillämpas i andra syften. Den riskerar då
att bli en sanningsregim där pedagogiska argument används och tolkas inom en
ekonomistisk referensram. Från att beskrivas vara en möjlighet till samverkan
riskerar den att förskjutas och bli en uppfordran till lydnad, med långt drivna
krav på lojalitet och med effektivitet som ett mål i sig. Konflikten mellan
rektorerna och skolchefen i Skoldala kan således ses som en kamp av betydande
symbolvärde om herraväldet mellan konkurrerande diskurser och om vem som
skall ges tolkningsföreträde i det fält av osäkerheter som omger skolledning.
Härav dess intensitet. Målstyrningsdiskursen i dess statliga respektive
kommunala tappningar är dessutom främmande i den professionella domänen
och vice versa. Dessa tre domäner hålls separerade genom olika språk och
meningserbjudanden. Målstyrningsdiskursen svarar mot en politisk önskan om
förändring, kommundiskursen uttrycker ett tekniskt rationellt och ekonomiskt
tänkande och den professionella diskursen svarar mot behov av vardaglig
stabilitet, vilket sammantaget skapar en balans- eller kompromissituation där
ställföreträdande förändringar blir en ”lösning”. (Hur lyckas förändra utan att
något ändras?) Rektorer hamnar därmed i en diskursiv skärningspunkt mellan
olika meningserbjudanden, en situation som tillhandahåller förutsättningar för
en betydande kognitiv dissonans, och kan i denna mening liknas vid en
menings- och språkförbistringens fånge. Rektorsrollen kommer därmed att
konstrueras utifrån antagonistiska rollelement i en situation med betydande
potential för konfliktaktualisering. I kölvattnet av målstyrningsdiskursens egen-
dynamik förefaller systemets makt att öka, men makten över systemet verkar
minska. Skolans legitimitet sviktar.
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8 Dynamiska aspekter på rektorsrollen

It is our light, not our darkness,
that most frightens us.534

Klockan fyra på morgonen, efter en lång dags och natts gärning vid sitt
skrivbord, skaffar sig den amerikanske universitetsrektorn Warren Bennis en
för honom obehaglig men klargörande insikt:

I had become the victim of a vast, amorphous, unwitting, unconscious
conspiracy to prevent me from doing anything whatever to change the
university’s status quo.535

I boken The Unconscious conspiracy. Why leaders can’t lead beskriver Bennis
hur hans idoga arbete som rektor och ambitiösa planer kommer till korta och
pulvriseras av för honom då okända krafter. Den ”omedvetna samman-
svärjning” som han säger sig ha fångats av är måhända lätt att intuitivt förstå
eller föreställa sig. För att denna typ av svårfångade erfarenheter av icke-
rationell karaktär skall bli vetenskapligt hanterbara krävs en tolkning och
förståelse ur flera perspektiv.

8.1 En marginaliserad diskurs

I detta kapitel vill jag komplettera diskussionen om rektors roll med ytterligare
perspektiv vars frånvaro understundom ekar ihåligt i det offentliga samtalet om
skolan. Under de intervjuer jag genomfört har det varit mer än uppenbart att
skolledning inte enbart är ett kognitivt eller mekaniskt kameralt projekt.
Rektorerna i Skoldala har uttryckt indignation, ilska och vanmakt i en situation
där man funnit sig ifrågasatt och emellanåt ogiltigförklarad. Att inte behandla
denna subjektiva eller känslomässiga verklighet vore att blunda för eller rent av
förtränga en betydelsefull dimension i rektors dagliga praktik. Ledare är

                                    
534 Ur Nelson Mandelas installationstal till det sydafrikanska parlamentet (Mandela 1994).
535 Bennis (1976), s. 19.
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knappast allt igenom förnuftsstyrda varelser – även om många vill framstå
så.536

En central aspekt i rektorers arbete, i synnerhet i förändringstider, är deras
förmåga att förstå och hantera egna och andras känslor. I skolan formuleras
från olika håll krav på ökad professionalism och ett utökat personligt
engagemang, inte bara i de egna eleverna utan också i skolan som helhet.
Läraren förväntas lämna sin förmedlingspedagogiska position vid katedern till
förmån för mer interaktiva och didaktiskt medvetna arbetssätt. Arbets-
relationerna kolleger emellan i arbetslag förtätas, liksom den komplementära
relationen mellan lärare och rektor. Den samtalande och retoriskt kompetenta
rektorn antas i enlighet med postmoderna ledarskapsideal att i ord och handling
”investera i relationer”, betona idéer, värdegrund och måla upp visioner. I den
utbildningsretoriska diskursen flätas förnuft och känsla samman –
förändringstalandet förmedlar sig i såväl ord som i anslagna känslor. När
gränsen mellan privata och offentliga livssfärer på detta sätt börjar röra sig och
blir mer permeabel kommer också den emotionella dimensionen av skolans
verklighet att få en större betydelse – i såväl individuell som kollektiv
bemärkelse.

I (skol)ledningslitteratur behandlas dock dessa aspekter på ett inte så sällan
torftigt och distanserat sätt. När känslor överhuvudtaget nämns är det vanligen
positiva och socialt acceptabla sådana som t. ex. empati, engagemang, vision,
passion och etiska förhållningssätt. Här ges även återkommande (och något
naivt välvilliga) rekommendationer av liknande valör, som att ge stöd; skapa en
trygg miljö; stå upp för värdegrunden; befrämja samarbete; ge intellektuell
stimulans; uppmuntra en lärande organisation; initiera kollektiva
beslutsprocesser etc. Om ”negativa” eller kaotiska känslor överhuvudtaget
nämns är det i termer av motstånd, rigiditet eller konservatism. De människor
som framträder i denna diskurs är enligt Fineman …

… emotionally anorectic. They have ”dissatisfactions” and ”satisfactions”,
they may be ”alienated” or ”stressed”, they will have ”preferences”,
”attitudes” or ”interests”. Often these are noted as variables of managerial
control.537

Lite sägs i dessa sammanhang om hur skolans aktörer ”… worry, envy, brood,
become bored, play, despair, plot, hate, hurt and so forth.”538 Eller som en
australiensisk rektor reflekterar över sin egen inre omtumlande resa som
skolledare:

                                    
536 Se t. ex. Fullan (1997).
537 Fineman (1993), s. 9.
538 Fineman (1993), s. 9f.



– 205 –

Leadership has its highs and lows, its successes and failures. Principals
cry, laugh, dream and become suspicious. There are times when principals
do want the fairy godmother to come and save them. While leadership is
about courage, about creating a tomorrow of our choice, heroism does not
come easily.539

Vi kan konstatera att samtidigt som känslor ges betydelse för såväl organisatio-
nens produktivitet som dess icke-produktivitet, så är kontroll och undertryck-
ande av ”negativa” känslor en avgörande aspekt av organisatorisk regim.

Jill Blackmore ser denna känslofrånvändhet också som en könsfråga:
”Conventional wisdom constructs both men and organisations as
unemotional.”540 I det manliga organisationsparadigmet hyllas en linjär,
dualistisk och rationell föreställningsvärld, med implicita spelregler för hur
känslor får uttryckas och benämnas, men framför allt disciplineras och
förnekas. Denna maktordning kan enligt Brenda Beatty få mer omfattande
konsekvenser för kvinnliga rektorers personlighet än för manliga:

Leadership’s stricter codes of emotional display rules may intensify this
aspect of the leadership experience for females, who may be encouraged to
undergo more extensive reshaping of the self.541

Man kan fråga sig vilka mekanismer som är verksamma i konstruktionen av
detta organisationsparadigm som i sin förlängning förefaller vara destruktiv för
båda könen. Den som inte orkar med denna känslocensurerande regim – oavsett
kön – beskrivs i nutida språkbruk med en mekanisk metafor som utbränd –
lågan slocknar när bränslet förbrukats. Tillståndet är etiketterat och därmed
objektifierat – hur den känslomässigt nedbrytande vägen dit gestaltat sig
betraktas ”taktfullt” som en angelägenhet för företagshälsovården eller en
privatsak. På detta sätt underhålls samtidigt myten om att det är individen själv
som orsakar sin egen trötthet, ilska och frustration.

I de diskurser som beskrevs i föregående kapitel finns föreställningar om vad
skolan egentligen är och bör vara. Här finns influenser av ett livaktigt dualis-
tiskt paradigm med djupa rötter. Dikotomier som man/kvinna,
kropp/medvetande, förnuft/känsla, fakta/fantasi hämtar sin mening inte bara i
relation till varandra utan snarare i en hierarkisk opposition. Den hierarkiska
relationen mellan förnuft och känsla har på detta sätt implikationer för livet i
organisationen – för ledare och ledda. Den hierarkiska makten vilar på ett
systematiskt undertryckande och förnekande av känslor för att kunna framstå
som exklusiv och uteslutande förnuftig. Denna regim representerar ett cerebralt

                                    
539 Loader (1997), s. 3.
540 Blackmore (1996), s. 347.
541 Beatty (1999), s. 10.
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präglat utifrån/uppifrån-perspektiv som tenderar att marginalisera skolans
psykologiska dimensioner, trots att även dessa i högsta grad är inbegripna i
meningsskapande och konstruktion av verkligheter. Därför vill jag i följande
avsnitt av detta kapitel teckna en bild av rektors roll och ledarskap i relation till
skolans institutionella liv med dess känslomässiga villkor och dynamik i
förgrunden. Diskussionen inleds med ett kort resonemang om ledarskap i ljuset
av psykodynamisk teoribildning, för att sedan fokusera vissa aspekter i skolans
institutionella kontext och därefter rektors roll.

8.2 Ledarskap och psykodynamisk teori

My emotional life has always insisted
that I should have an intimate friend and

a hated enemy.542

Ledare framställs inom den psykodynamiska traditionen som mäktigare i
människors fantasi, i deras inre värld, än i verkligheten. I Masspsykologi och
jaganalys spekulerar Sigmund Freud, inspirerad av Charles Darwin, om
ledarskapets rötter och den ambivalenta relationen mellan ledare och ledda. Det
mänskliga samhällets ursprungliga form var hjorden:543 Den fruktade urfadern
var hordens ensamme och starke ledare. Han hade obegränsad makt som
utövades godtyckligt. De sexuellt depraverade sönerna tröttnade så småningom
på att underordna sig honom, hans despotism och vägran att dela med sig av
kvinnorna. De unga männen gjorde då uppror, och Freud menar att den
ursprungliga horden bokstavligen åt upp sin ledare och därigenom symboliskt
införlivade hans fysiska kraft och mandom. Genom att besegra fadern har
sönerna gjort den erfarenheten, att flera som håller samman är starkare än den
enskilde – makten är inte för evigt given. Men de erfar också skuld efter att ha
tagit ledaren av daga och gör snart upptäckten att efter en inre maktkamp ersätts
den förre ledaren av en annan med liknande egenskaper. Urhordens natur och
inneboende dynamik finns fortfarande som en arketypisk underström i allt
socialt liv, resonerar Freud:

                                    
542 Freud (1953), s. 483.
543 Freud (1995), s. 135ff där Freud skriver om hjorddriften.
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Ledaren är fortfarande den fruktade urfadern, massan vill fortfarande bli
behärskad med oinskränkt våld, den längtar i högsta grad efter aukto-
ritet.544

Denna ambivalenta längtan efter en ledare (att älska och hata) brukar i ett
traditionellt psykodynamiskt perspektiv beskrivas enligt följande tankegång: I
den asymmetriska relationen till ledaren tenderar gruppens medlemmar att
återupprepa den intima föräldrabindning i vilken överjaget en gång formades.
Ledaren får i denna potentiellt regressiva bindning funktionen av ett slags
gruppens överjag. Han eller hon representerar dels ett positivt laddat jagideal att
efterlikna och en symbol för hopp och överlevnad, dels ett fruktat samvete som
likt en sträng domare ser allt och som kan straffa. Gruppmedlemmarna
identifierar sig med denna relation till ledaren och uppfattar sig bl. a. just
härigenom som en grupp. I denna existentiella relation som spänner mellan
ytterligheterna särskildhet och tillhörighet, underkastelse och dominans, ansvar
och ansvarsfrihet framträder enligt Freud människan som ett ”politiskt djur”545

ständigt sysselsatt med frågor om makt och beroenden.

Lämnar vi Freuds något spekulativa resonemang om ledarskapets rötter finner
vi även att modernare psykodynamisk teoribildning ägnat uppmärksamhet åt att
beskriva ledarskapets inre dynamik och känslomässiga landskap. Exempelvis
objektrelationsteoretikern Otto Kernberg anser att infantila konflikter, i
synnerhet från den oidipala situationen, präglar de ofta orealistiska
uppfattningar och fantasier anställda tenderar att ha om sin chef.546

Grundtanken innebär i korthet att internaliserade sociala erfarenheter i form av
objektrelationer inte bara ledsagar oss, utan också att vi aktivt strävar efter att
få dessa bekräftade i vårt relaterande, i synnerhet i beroenderelationer till ledare
och andra auktoritetsfigurer. Psykoanalytikern Else-Britt Kjellqvist uttrycker
denna tanke på följande för traditionen karaktäristiska sätt:

Vår inre scen befolkar vi med ledare från skilda perioder i vår själsliga
utveckling. Dessa ledare tar skiftande gestalt och är mer eller mindre
medvetna för oss. /…/ Ledargestalterna på denna inre scen kan vara
övervägande goda eller onda. Men ett har de gemensamt; de är mäktiga
därför att vi som vuxna ger dem makt över våra liv.547

Kollektiva och personliga erfarenheter och föreställningar av denna valör gör
att rektor får en symbolrik och laddad persona – en användbar och attraktiv

                                    
544 Freud (1995), s. 147.
545 Freud (1995), s. 137.
546 Kernberg (1986), s. 241.
547 Kjellqvist (1989), s. 9.
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auktoritetsfigur för fantasier, projektioner och överföringar.548 Ett sådant
dynamiskt laddat känslolandskap kring rektor beskrivs av Stephen Ball på ett
målande sätt:

The head’s power as the super-professional in a supposedly ”professional”
organization is virtually unparalleled in the public sector, aside perhaps
from the prime minister… /…/ Like prime ministers, heads are people that
their subordinates love to hate.549

Projektiv dynamik av denna art är enligt psykodynamisk förståelse en del av
vardagen i alla arbetsgrupper och organisationer. Modernare begrepp såsom
projektiv identifikation har ambitionen att förklara intensiteten och kraften i
vissa av dessa projektioner, när omgivningen omärkligt och bokstavligt blir
aktörer i en persons inre konfliktlandskap och finner sig känna och handla på
ett i efterhand främmande sätt.550 Detta gäller i synnerhet i det förtätade
psykologiska fältet kring auktoritetsfigurer som ledare.551

8.3 Ledarskap och ambivalens

Vår kulturs föreställningar om ledarskap genomsyras ofta på detta sätt av
projektiva föreställningar, paradoxer och ambivalens (som inte sällan
managementlitteratur, oemotståndlig i sin naivitet, banaliserar med
reduktionistiska recept552). Det kan vara på sin plats att här ytterligare belysa
temat ledarskap som relation och den ambivalens denna tenderar att aktivera.

En existentiell problematik för alla ledare är att identifiera och förhålla sig till
den grundläggande skillnaden – och därmed relationen – mellan sig själv och de
som skall ledas. En ledare är per definition en person som i någon bemärkelse
har lämnat kollektivet just för att kunna leda det. Eller för att använda ett
uttryckssätt i tiden – ledaren arbetar inte primärt i verksamheten utan för
verksamheten. Det innebär arbete med övergripande frågor som rör mål,
strategier, organisation och utveckling. Förmågan att uppfatta helheten i

                                    
548 Att angripa en ledarskapets symbol är en kraftfull gest som meriterar för uppmärksamhet
på kvällspressens löpsedlar. I en artikel av Ebba von Essen i Aftonbladet av den 28 januari
1999 kunde man läsa om prins Carl Philips rektor på Lundsberg. Han ondgör sig över en elev
som han anser har förhävt sig i samband med ett elevspex och säger upprört: ”En elev
urinerade på en bild av mig.”
549 Ball (1987), s. 156f.
550 Se även not 178.
551 Se t. ex. Turquet (1985), Kernberg (1986).
552 Furusten (1996).
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verksamheten, driva en linje, ibland fatta obekväma beslut och samtidigt bevara
den egna integriteten kan enligt denna förståelse underlättas av en viss profes-
sionell distans i relationen till de som skall ledas. Detta förhållningssätt kan
(miss)tolkas som en känslomässig kylighet, men kan i sin essens många gånger
vara motsatsen. Är denna distans liten riskerar å ena sidan klarsynen att bli
lidande och besluten kan komma att färgas av privata hänsyn, kollegiala band
och särintressen på bekostnad av professionella överväganden avseende
verksamhetens helhet. Ökar distansen riskerar ledaren å andra sidan att förlora
kontakten med själva verksamheten och bli anonym. Oron för det senare märks
t. ex. i diskussioner om var företags huvudkontor lämpligen skall lokaliseras.553

I en psykologiskt mogen (och liten) grupp kan man förstås tänka sig att
ledarskapet inte behöver vara personifierat, utan är internaliserat av gruppens
medlemmar genom ett kollektivt ansvarstagande för helheten.

Ledare har makt, men behöver också på ett psykologiskt plan ge upp något i
utbyte mot makten. Det ena är samhörigheten – ledare beskriver ofta
upplevelsen av ett tomrum omkring sig, det andra är den egna personliga
prestationsglädjen – en insiktsfull ledare arbetar lämpligen med att skapa
förutsättningar också för andras prestationer. Ledarrollen enligt denna tolkning
konstrueras således bl. a. genom en existentiell distans. Detta psykologiska
avstånd frestas de ledda, i avsaknad av personlig kontakt och feed-back, att
överbrygga och fylla med fantasier och projektioner. Ledaren å andra sidan
frestas att undfly en krävande enslighet genom att t. ex. ingå oheliga allianser
eller kompensera brist på närhet genom narcissistiskt färgade fantasier om sin
egen betydelse och potens.554

Makt är aldrig neutral, den väcker känslor. Ledarskap handlar därför om
ambivalenta känslor kring lust och skuld inför makt och bruk av makt.

… många chefer har svårigheter att hantera makt i förhållande till
kolleger, medarbetare och överordnade. Makt utövas på ett oreflekterat
och nyckfullt sätt och betalas med skuldkänslor.555

Crucially, the socially connected emotions of embarrassment, shame and
guilt are central to many aspects of organisational order. They are the
emotional springs to self control – without which most organizations do
not function. They are emotions which relate to how we think others are
seeing us, or how our performances are judged.556

                                    
553 Jag tänker här på t. ex. Pharmacia-Upjohn, Stora-Enso, Ericsson, Telia-Telenor.
554 Detta är en tämligen konventionell förståelse av ledarskap jag givit uttryck för. I mina
erfarenheter som skolutvecklare har den emellertid visat sig klargörande och en givande
utgångspunkt för samtal om relationen mellan rektor och lärare.
555 Thylefors (1992), s. 59.
556 Fineman (1993), s. 17.
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Denna typ av lust-, skuld- och skamkänslor förnekas ofta i västerländsk kultur
och omgärdas inte sällan av olika elaborerade ursäktsritualer.557 Skuld kan vara
av olika natur – t. ex. skiljer R. D. Laing mellan två olika slags skuld: Sann
skuld kommer ur förpliktelsen mot sig själv att vara autentisk. Falsk eller
depressiv skuld upplevs när man inte motsvarar vad man tror andra förväntar
sig eller antar att man är. Denna problematik tolkad i ett psykodynamiskt
perspektiv har sina rötter i unga år och sägs kunna driva en människa genom
hela livet i en oproportionerlig önskan att kompensatoriskt vilja göra gott.
Denna kan även manifesteras som en tendens att projicera denna skuld eller
skam på andra och då med krav på att det är dessa som skall förändra sig.558

För många ledare kan sannolikt lust- och skuldkänslor på detta sätt ha en
betydande om än förbjuden roll i känslolivet. Problematiken har dock inte
enbart rötter i tidiga livserfarenheter. Skolans mål är höga och komplexa. En
därtill hög egen ambitionsnivå i kombination med förväntningar från
omgivningen på visionärt förändringstalande kan därför i förlängningen bli
påfrestande. Svårigheter att samtidigt svara mot egna (och andras)
prestationskrav och retoriska utfästelser kan underminera autenticitet och ge
näring till skuldkänslor.

I viss utsträckning kan sådana känslor, om de leder till reflektion och
självinsikt, bidra till ett empatiskt förhållningssätt. I annat fall är risken stor att
personen i fråga inte bara bli skuldtyngd utan framför allt skulddriven vilket
naturligtvis är en olycklig dynamisk grund för professionellt arbete. Emellertid
är det inte tillfyllest att diskutera rektors ledarskap och roll utan att även här
relatera dessa till skolans uppgifter och institutionella kontext.

                                    
557 I boken Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet diskuterar Johan
Asplund vardagens ceremonier och ritualer som en av de allra elementäraste formerna av
maktutövning (Asplund 1987). Kulturella föreställningar och (skam)känslor inför makt gör att
dess uttryck ritualiseras. Makt är inte en abstrakt storhet utan ”Det karakteristiska för den
mest elementära makten är att den blir utagerad i konkreta situationer. /…/ Rent formellt sett
kan således den mest elementära maktutövningen starkt påminna om den klassiska duellen.
Innehållsligt sker emellertid något helt annat.” (Ib., s. 14f.)
558 Laing (1969), s. 107.
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8.4 Skolans djupstrukturer – lärandets villkor och
gestaltning

Alla organisationer har en huvuduppgift – ett raison d’être eller en primär
process559 – som legitimerar dess existens. Denna primära process kan tjäna
som ett heuristiskt begrepp för att analysera skolans verksamhet och gestaltning.
Den kan självfallet beskrivas på olika sätt i enlighet med de olika diskurser
inom vilka skolan förstås och definieras. Nedan förs ett resonemang där jag
utgår från lärande som skolans primära process. Min tanke med detta är att här
ställa skolans pedagogiska uppgifter och praktik i förgrunden, vilket inte skall
tolkas som ett förbiseende av dess socialiserande, sorterande, förvarande och
andra uppgifter.

Skolan som organisation ställs med nödvändighet inför uppgiften att hantera
lärandets olika kognitiva och inte minst emotionella faser: I skuggan av glädjen,
euforin och stoltheten att lära sig något nytt, att överträffa sig själv, finns
misslyckandet och hopplösheten, känslor av otillräcklighet, skam och skuld.
Skolan är i denna bemärkelse en kollektiv livserfarenhet som ingen undslipper.
Lärandets väsen handlar i ett psykodynamiskt perspektiv (som har förtjänsten
att inkludera känslors betydelse, men som ibland överbetonar dem) bl. a. om
förmågan att stå ut med förvirring och härbärgera osäkerhet:

Real learning and discovery can only take place when a state of not
knowing can be borne long enough to enable all the data gathered by the
senses to be taken in and explored until some meaningful pattern emerges.
The poet John Keats speaks about this capacity to bear ”uncertainties and
doubts without irritable reaching after fact and reason”…560

För att kunna kontrollera och binda denna lärandets existentiella ångest561

utkristalliseras enligt min mening ett institutionellt betingat socialt tryck mot
”faktaplugg" och handfasta kunskaper, något som Sundgren mer drastiskt

                                    
559 Se Turquet (1985). Här förs ett resonemang om att varje arbetsgrupp och organisation har
en ”primary task” som utgör själva kärnan i dess verksamhet och som därför är en
förutsättning för dess överlevnad. Jag föredrar att i stället som Armstrong (1995) använda det
mer dynamiska begreppet primär process. För det första finner jag det insnävande att se
överlevnad som organisationens främsta uppgift. För det andra hänsyftas det
psykodynamiska begreppet primärprocess, vilket tydligare fokuserar en emotionell och
gränsöverskridande dimension.
560 Salzberger-Wittenberg et al. (1983), s. 58.
561 Den ångest som behandlas i detta sammanhang är inte främst den patologiska ångest som
förlamar handlingskraften och slår livets mening i spillror, utan den ångest som är livets
oundvikliga följeslagare. Det är existentiell ångest som hör ihop med frihet och ovisshet, ångest
som är en konsekvens av att vara tvungen att välja, ångest som är en reaktion på närhet eller
ensamhet, ångest inför åldrande och död.
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karaktäriserar som ett ”symboliskt övervåld”.562 En sådan kvantifierande
strategi har förstås betydande sekundärvinster av inte minst disciplinär karaktär
och kan därför på kort sikt vara ångestreducerande och i en snäv bemärkelse
framstå som förnuftig. På längre sikt innebär den emellertid att undervisningen
tenderar att ritualiseras efter välbekanta mallar, t. ex. genom ett mekaniskt
fråga-svarsmönster där ”… the child generally shares with his teacher only his
answers and rarely his questions.”563 Många lektioner kommer därför att
gravitera mot en undervisning kring abstrakt kunskap till skillnad från mer
personligt förankrat vetande, efter samma mönster som separerar lärande från
lust (dvs. schooling i stället för education).564 Detta mönster genererar inte bara
en beroendekultur, utan riskerar i sin förlängning att bli infantiliserande och
intellektuellt stympande eftersom den studerande inte ges möjlighet att
anstränga sig och själv arbeta sig igenom sin frustration för att upptäcka och
utveckla sin mentala kapacitet. När meningen inte är uppenbar i själva
kunskaperna eleverna eventuellt tillägnar sig får den sökas och konstrueras på
annat håll. Härvidlag är varje enskild skola en rik provkarta på sådana
meningssökande (och inte så sällan ångestdrivna) strategier.565

Lärande sker inte heller i ett socialt vakuum utan dess olika faser gestaltas i
relationen mellan skolsamhällets medlemmar. Detta gestaltande tar sig bekanta
uttryck i allt från gränsprövande utagerande till tyst självutplåning, från
lismande inställsamhet till genuint sökande efter vänskap. För den unga
människan blir således skolans vuxna inte bara lärare utan också signifikanta
identifikationsobjekt där frågor rörande beroende, motberoende och frihet kan
bearbetas. Här sätts de vuxnas förmåga i att vara rimligt förebildliga på prov i
samband med elevens internaliserande av ett nyanserat jagideal:

For the learner, the process begins in shame. The accompanying feelings
of loneliness and isolation trigger the learning process. The child seeks in
his teacher a basis for trust, so that he may be able to share his
inadequacies with him. If the teacher, in turn, can face his own cognitive
shame and shortcomings, and if the student is permitted to view the

                                    
562 Sundgren (1996), s. 15.
563 Shane (1980), s. 351. Se även Lundgren (1979) som senare redovisar resultat från
observationsstudier av undervisning. Här beskrivs bestående interaktionsmönster i klassrum:
Frågorna från läraren är sällan ”sanna” frågor, läraren står för 2/3 av det offentliga talet i
klassrummet, förekomsten av en styrgrupp som avgör hur länge läraren uppehåller sig vid ett
visst moment samt en stor skillnad i verbal aktivitet mellan elever. Lindblad & Sahlström
(1999) har jämfört klassrumsinteraktion under 1970-talet och 1990-talet och finner att den
förskjutits mot en svagare inramning, men bara i procedural betydelse.
564 Mårdén (1998), s. 202. Jämför även med konstruktionen av ”roliga timmen” – en
schemalagd position dit lusten (brukade) anvisas.
565 Jfr Frykmans diskussion om ”busets” betydelse förr och nu (Frykman 1998).
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teacher’s attempt to grapple with these inadequacies, this can lead to the
establishment of trust, which provides a context for the sharing of
questions, acquiring of knowledge, and actualizing ego-ideal. 566

The task of the teacher may be thought of as resembling the parental
function: that is to act as a temporary container for the excessive anxiety
of his students at points of stress. It will mean that he will experience in
himself some of the mental pain connected with learning, and yet set an
example of maintaining curiosity in the face of chaos, love of truth in the
face of terror of the unknown, and hope in the face of despair. /…/ The
teacher’s capacity to be reflective and thoughtful about data rather than
producing ready answers enables the learner to internalise a thinking
person.567

Skolan är på detta sätt en i flera bemärkelser socialt intensiv och förtätad miljö.
Denna dimension av lärandet och dess utvecklingspsykologiska implikationer
kommer att prägla och förstärkas av den enskilda klassens grupprocess och
kollektiva sociala försvarsmönster.568 Att som lärare i detta perspektiv leda en
grupp unga människor som under en intensiv fas av deras utveckling, fysiskt
och psykiskt sammanpressade, skall ägna sig åt lärande är en kvalificerad och
genomsyrande uppgift. Andy Hargreaves beskriver i denna anda känslans
framskjutna betydelse för lärare i undervisningen:

The emotional goals teachers had for students and the emotional bonds or
relationships that teachers established with them, underpinned virtually
everything else the teachers in our study did.569

En sådan uppgift inte bara berör utan den aktiverar lärarens eget känsloland-
skap. På ett existentiellt plan utlöser det hormonellt förtätade livet i klass-
rummet vitaliserande, men krävande och pockande frågor om lärarens egen
livshållning, moral, sexualitet och åldrande. För att hantera och begripliggöra
dessa känslor är lärare och rektorer av tradition i stort sett utelämnade åt sig
själva då de är föga talbara inom ramen för skolans diskurser.

Emellertid låter sig inte skolans olika funktioner och uppgifter att behandlas
helt separerade från varandra. Lärande, socialisering, sortering och förvaring
griper in i varandra – härav skolans institutionella karaktär.

                                    
566 Shane (1980), s. 352.
567 Salzberger-Wittenberg et al. (1983), s. 60.
568 Se t. ex. Skolans själ (1989) och Svedberg (2000).
569 Hargreaves (1998d), s. 562.
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8.5 Rektorskapets persona

Vilken roll har då skolans ledare i detta sammanhang? Att vara rektor innebär
inte bara att vara chef och ledare, utan också att gestalta och föra vidare en
institutionell tradition. Vissa roller i vårt samhälle har på detta sätt en historisk
laddning som skiljer dem från andra roller.

Alla roller representerar den institutionella ordningen … /…/ Några roller
representerar emellertid symboliskt ordningen i sin helhet mer än andra.
Sådana roller är av stor strategisk vikt i ett samhälle, eftersom de inte bara
representerar den eller den institutionen utan integreringen av alla
institutioner i en meningsfull helhet.570

Rektors roll innehåller enligt min mening denna speciella symboliska prägel –
en rektorskapets persona. Upplöser vi masken finner vi att det som föreföll
individuellt i grunden är kollektivt, med andra ord kan persona tolkas som ett
uttryck hämtat ur ett kollektivpsyke i Jungs mening eller ett symboliskt
universum i Berger & Luckmanns mening.571 Den innebär en sammanjämkning
mellan samhället och individen i avseende på vad dess bärare föreställer eller
avser föreställa. Namn, titlar, ämbeten, roller är på sitt sätt verkliga, men i
förhållande till en enskild människas individualitet ett slags sekundär verklighet
– en kompromissbildning – vari andra ofta har större andel än individen själv.
Rektor är med andra ord något mer än sig själv.

Skolans ledarskap har sina historiska rötter i kyrkan och dess patriarkala
ledarskapstraditioner. Det bibliska budskapet, tron, kontinuiteten och den
sociala kontrollen utgör basen för ledarskaps- och organisationstänkandet.572

Kyrkan bärs upp av tron att Kristus älskar alla människor med samma kärlek.
Allt hålls samman genom denna föreställning – utan den skulle kyrkan
upplösas. Kyrkans ledare från ärkebiskopen och nedåt har alla viktiga roller i
detta symboliska universum. I skolan möter vi en besläktad institutionell
ordning. I dess demokratiska projekt som det formuleras i läroplanen framhålls
att alla elever har lika värde och skall oavsett social bakgrund ges likvärdiga
möjligheter. Denna ideologi och värdegrund håller samman skolan som

                                    
570 Berger & Luckmann (1979) s. 93.
571 Jung (1986) använder begreppet det kollektiva omedvetna för att beskriva de
ontogenetiskt förvärvade och överpersonliga eller opersonliga delarna av det individuella
omedvetna. Berger & Luckmann beskriver från kunskapssociologiska utgångspunkter den
samlade kollektiva erfarenheten. De använder begreppet symboliskt universum i betydelsen en
”samlad teoretisk tradition som integrerar olika betydelseområden och innefattar den
institutionella ordningen i en symbolisk totalitet … /…/ … hela det historiska samhället och
den enskildes fullständiga biografi betraktas som skeenden som äger rum inom detta
universum.” (Berger & Luckmann 1979, s. 114f.)
572 Söderström (1991).
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institution.573 Rektor är inte heller i detta perspektiv en neutral tjänsteman utan
hon eller han bär som institutionell symbol en av traditionen laddad titel – ett
kulturellt och symboliskt kapital i Bourdieus terminologi.574 Till exempel har
en ung kvinna som är rektor (eller kyrkoherde) utgjort, och utgör kanske i vissa
kretsar fortfarande, ett brott mot denna inre tradition. Detta institutionella arv
bekräftas på det personliga planet för gemene man under skolåren. I unga år
införlivas våra rektorsbilder i mötet med skolans auktoritetstradition och bär på
en sådan dynamisk laddning att de vanligen är lätta att i samtal väcka till liv.

8.6 Emotionell praktik

Fastän det finns en betydande litteratur inom filosofi och psykologi om
människans känsloliv, har detta område först på sistone mer systematiskt börjat
uppmärksammas inom forskningsfältet pedagogik. Jag kommer inte här att
upprepa den omfattande diskussionen inom andra discipliner om t. ex. känslans
relation till självet, olika sätt som känslor uttrycks i olika grupper eller sociala
situationer eller den känslomässiga dynamiken i makt- och beroendeförhål-
landen.575 Däremot vill jag med hänvisning till föregående diskussion utveckla
några aspekter av skolledningens känslomässiga dimensioner.576

Rektors arbete innebär en emotionell praktik (eller emotional labour som det
mer träffande uttrycks på engelska).577 Rektor gör liksom skolsamhällets övriga
medlemmar betydande känslomässiga investeringar i sina omgivande nätverk.
Känslan av makt och maktlöshet, framgång och motgång, tillfredsställelse och
frustration växer sedan ur dessa relationer.578 Denna process är inflätad med
målstyrningsdiskursens och kommunens krav på ständiga förändringar och
förbättringar vilket kan leda till en upptagenhet med brister och svårigheter –
ett slags professionell skärseld. Att härbärgera denna frustration i klyftan
mellan olika domäners meningserbjudanden är naturligtvis en krävande och
ibland omöjlig uppgift. Att leda en skola med ett stort antal människor är

                                    
573 Denna värdegrund är inte utan konflikter, men jag går inte här in på t. ex. olika tolkningar
av demokratibegreppet. Inte heller huruvida denna ideologi är en frusen ideologi och om denna
värdegrund egentligen inte är en grund, utan en kuliss som behandlas på enskilda studiedagar.
574 Ullman (1997).
575 Se t. ex. Denzin (1984), Hargreaves (1998c) som gjort sådana översikter.
576 Jag använder företrädesvis ordet känsla för att beteckna ett emotionellt tillstånd av
självrefererande art. Känslan signalerar om personens position, handlingar och relationer till
andra. Fineman (1993), s. 31.
577 Blackmore (1996).
578 Hargreaves (1998b).
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således inte bara en fråga om administration och/eller pedagogiskt ledarskap,
utan en omfattande uppgift med vida förgreningar som inbegriper hela
personligheten. En sådan praktik är, enligt Denzin, …

… an embedded practice that produces for the person, an expected or
unexpected emotional alteration in the inner and outer streams of
experience. /../ … emotional practices make people problematic objects to
themselves. The emotional practice radiates through the person’s body and
streams of experience, giving emotional culmination to thoughts, feelings,
and actions.579

Med andra ord aktiverar, färgar och uttrycker ledarskap som emotionell praktik
rektors egna känslor och de handlingar i vilka dessa känslor är inbäddade (dvs.
inner streams of experience). På ett liknande sätt aktiverar, färgar och påverkar
ledarskap som emotionell praktik kollegers känslor och handlingar med vilka
rektor arbetar och har relationer till (dvs. outer streams of experience). I dessa
intersubjektiva nätverk utvecklas också en emotionell förståelse (och missför-
ståelse) av kolleger och deras arbete. Genom egna intryck och bedömningar,
delade vardagliga erfarenheter, formella och informella kontakter och andra
faser av skolans arbete får rektor direkt och indirekt ta del av andras erfaren-
heter och påminns härigenom om egna erfarenheter av liknande dynamisk
valör. Genom sådana parallellprocesser uppstår och underhålls känslomässiga
bindningar och lojalitetsfält av olika innebörd och intensitet. Ledares känslor är
emellertid ibland motsägelsefulla, oönskade eller skuldbelagda – i synnerhet när
organisationens primära process och villkor är konfliktfyllda. Ledarskap som
emotionell praktik innebär därför en förmåga till behärskning och kontroll
(vare sig detta sker medvetet eller omedvetet i form av t. ex. rationalisering,
förnekelse eller idealisering). Denna disciplinering innebär att trots inre
konflikter kunna hålla masken och förmedla de intryck och den påverkan som
bedöms vara mest fördelaktig i situationen.

Det av skolchefen i den studerade kommunen inte bara använda, utan också
favoriserade uttrycket ”att gilla läget”, har ett retoriskt signalvärde avseende
disciplinerandets dygder.580 Oavsett svårigheter förväntas rektor inte bara
acceptera, utan också gilla situationen, för att likt en budgetmedveten kämpe
växa med svårigheterna på de kommunala barrikaderna. Rektorerna är enligt
skolchefen ”förvirrade i korselden”, och så ”omogna för sitt uppdrag” att han

                                    
579 Denzin (1984), s. 89.
580 Jfr Lacans (1994) begrepp master signifier. Lacan menar i korthet att konstruktionen av
identiteten börjar i och med att vi tillägnar oss språket. I detta sammanhang konstitueras
jagidealet genom identifikation med vissa key signifiers eller master signifiers. Dessa är ord
som är av särskild betydelse och bildar tillsammans en kod eller ett värdesystem. Kring denna
kod, vare sig det är en kulturell kod, professionell kod, familjekod eller en speciell
organisations kod, formas identiteten.
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finner sig nödd och tvungen att ”koppla hem makten”. Rektorerna ser sig som
”lokaliserade villebråd”, talar om rena ”krigsmöten” med ”begravnings-
stämning”. De krigs- och maktmetaforer som kommer till uttryck pekar snarare
på en inre fiendskap än en gemensam strävan. Att gilla detta läge, ovanpå de
vardagliga svårigheter och konflikter som redan finns på den egna skolan, är
förstås ett ansenligt känslomässigt arbete och innebär en sträng disciplinering,
som inte bara innefattar egna känslor.581 Blackmore beskriver i denna anda hur
de kvinnliga rektorer hon studerat ständigt är ”… faced with managing their
own and other people’s emotions.”582, vilket naturligtvis även gäller manliga
rektorer, men kanske på ett annat sätt.

För att hantera denna känslomässiga dynamik utvecklar skolor, liksom andra
organisationer, olika coping-strategier, kollektiva försvar, formella och
informella normer och strukturer för att härbärgera och hantera dessa
dynamiska processer och parallella skeenden:

… individuals and groups interact in order to find ways of giving meaning
to their experience and also to develop mechanisms that can defend them
against uncertainty and anxiety ….583

Jaques går ett steg längre och menar att dessa försvarsmönster också blir till ett
slags socialt kitt som binder människor samman i grupper:

… within the life of organization the defence against anxiety is one of the
primary elements that bind the individuals together.584

Kjell Granström (1986) har inom samma tradition som Jaques studerat rela-
tionen mellan ledare och ledda i bl. a. skolor. Granström refererar till Bions
teorier om grupper och finner i sin undersökning att ledarskap inte är en
individfråga, utan att det till stor del bestäms och formas av sådana
grupprocesser:

The leader as well as the members are ”victims” of the group processes
and the leader doesn’t freely choose a leadership conduct toward the
group; instead roles are assigned to him by the members. Consequently, it
is doubtful whether we should speak of leadership as a consequence of the
leader’s performance. Leadership is also the result of member’s efforts
and their unconscious incentives.585

                                    
581 Nestor (1996) rapporterar om ett favoriserat och ofta upprepat uttryck med liknande
signalvärde som användes av en skolchef i hans studie – ”att vara lojal med uppdraget”.
582 Blackmore (1996), s. 346.
583 Miller (1990) s. 10.
584 De Board (1978), s. 117.
585 Granström (1986), s. 216.



– 218 –

Hierarkiska organisationsformer förutsätter en inre logik för att disciplinera
(eller snarare förtränga) känsloyttringar, och en form av inlärd hjälplöshet
tenderar att växa och frodas i skuggan av sådana institutionaliserade beroende-
förhållanden.586 En känslostympande regim av denna art innebär i sin
förlängning en parallellprocess – ett förytligat engagemang, ett ritualiserat och
avpersonifierat sätt att förhålla sig till klienter och arbetsuppgifter osv.587 En
liknande coping-strategi för att hantera en överlastad och ambivalent
arbetssituation är att göra en skarp bodelning mellan antagonistiska känslor i
enlighet med en polariserad världsbild. En sådan klyvning eller spliting kan ske
mellan tanke och känsla, ord och handling, realitet och ideologi, praktik och
teori, lust och lärande, och inte minst mellan roll och person:

There will be more differentiation in roles when the group has acute
functional problems, is under stress, or has to fulfil a complex task.
Conflict, polarisation, frustration, anxiety, regression, unconscious wishes,
and the like fuel the development of deep roles.588

Denna fragmentering och rollfördelning erbjuder då en primitiv möjlighet för
att hantera och skapa mening i det som ter sig oförenligt.

När dessa ovan beskrivna sociala försvarsprocesser försiggått under en längre
tid institutionaliseras de och blir till en organisationskultur. En sådan kultur
konstrueras av kollektiva föreställningar som skolsamhällets medlemmar har
om sig själva, gemensamma kunskaper, delade erfarenheter, likartade vanor och
värderingar.589 Den har vanligen något av en självklarhetens prägel över sig –
den sitter i väggarna. Kulturen är i denna bemärkelse ett uttryck för kollektiva
meningsskapande strategier – existentiellt balanseras närhet och distans. Den
syftar till en känsla av samhörighet och mening. Den liknar vidare ett socialt
försvar i det att den reglerar ångest:

Den viktigaste uppgiften för den organisatoriska kulturen är att reducera
den ångest som kan uppstå i samband med att medlemmar av organisa-
tionen har att hantera osäkerhet eller extrem komplexitet.590

Gestaltningen av dessa skeenden är enligt mitt förmenande inte godtyckliga
utan de är relaterade till organisationens primära processer. En sådan koppling

                                    
586 Seligman (1976) talar här om inlärd hjälplöshet, vilket inträffar när den anställde saknar
befogenheter att lösa de verkliga problemen. Han eller hon distanserar sig då känslomässigt för
att stå ut och för att rädda sin integritet. Argyris (1990) använder på motsvarande sätt
begreppet skilled incompetence.
587 Fineman (1993), 29f.
588 Moxnes (1999), s. 109.
589 Schein (1992), s. 8ff.
590 Sveiby & Risling (1986), s. 175.
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görs av Hargreaves.591 Han menar i korthet att en oklar identitet för skolan och
dess aktörer leder till en vitt förgrenad skam- och skuldproblematik. Hargreaves
har som tidigare nämnts analyserat läraryrket och de känslor som dels motiverar
lärare, dels är en frukt av själva undervisningen. Han menar att detta yrke i
likhet med andra har vissa karaktäristiska mönster av å ena sidan begränsningar
och å andra sidan förväntningar. Genom att vara klämd mellan omöjliga eller
hämmande yttre villkor och en stark önskan att utföra arbetet på ett gott och
hedervärt sätt, uppstår dilemman som personifieras och betalas med
skuldkänslor. Dessa skuldfällor (att likna med Bennis ”omedvetna
sammansvärjning”) med samhälleliga förgreningar, som jag anser även präglar
rektors arbete, är lokaliserade till skärningspunkten mellan fyra dimensioner av
arbetet. De uppstår mellan förpliktelsen att se till lärarnas/elevernas välmåga;
arbetets oavslutade karaktär; trycket från resultatansvar och intensifiering; samt
sist men inte minst kraven från en perfektionismens persona:

Dessa fyra dimensioner skapar kraftfulla och förvirrande kombinationer av
depressiv och persekutorisk skuldkänsla hos många lärare och ger upphov
till allvarliga problem i samband med deras effektivitet och integritet.592

Dessa potentiella skuldfällor förebyggs enligt Hargreaves, genom ett slags
identitetsarbete. Det sker genom att prioritera och sätta upp gränser och struktu-
rer för skolans verksamhet, samt att försvara dessa mot eventuell infiltration.
Som ett svar på ökade omvärldskrav på effektivitet, ansvar och förändring
behövs en förmåga i organisationen att kunna avgränsa orealistiska uppgifter
eller åtminstone avpassa ambitionsnivån till vad som är möjligt att göra med
hänsyn till rådande omständigheter. Denna gränsdragande och reglerande
förmåga är dock ett bekant dilemma i en obligatorisk skola, som har till uppgift
att utbilda alla elever oavsett förutsättningar. För att balansera personligt
engagemang i elevernas och lärarnas välmåga behövs vidare, enligt Hargreaves,
ett klargörande av skolans pedagogiska roll. Skolans samhällsuppgift är främst
att utbilda – inte att vara ett terapeutiskt alternativ till familjen. För att tydlig-
göra lärar- och rektorsyrkets svårfångade karaktär behöver den enskilda skolan
slutligen gemensamt lyfta fram sambanden mellan verksamhetens innehåll,
arbetssätt och målsättningar. Härigenom stärks den professionella identiteten
vilket också skulle vara ett sätt att undvika fastna i skuldfällor eller bli ett offer
för perfektionismens överjagsdrivna persona, menar Hargreaves. Saknas
däremot medvetenhet om och tid för systematisk reflektion och kalibrering av
de känslor som flyter omkring i skolorganisationen (i synnerhet i
förändringsskeden) medför detta enligt Hargreaves en social ”kostnad”:

                                    
591 Hargreaves (1998a), s. 156.
592 Hargreaves (1998a), s. 157.
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If educational reformers ignore the emotional dimensions of educational
change, emotions and feelings will only re-enter the change process by the
back door.593

Vare sig det råder öppna konflikter eller ej, innefattar rektorskap således ett
betydande känslomässigt arbete. Ett sådant arbete osynliggörs om man gör halt
vid konstaterandet av att det föreligger en korstryckssituation eller när man i ett
utifrånperspektiv studerar rektors almanacka och gör upp aktivitetsscheman.
Det är indirekt och mer svårfångat:

The worlds of emotion is symbolically indirect, for the meanings given to
objects in the world of emotion often cannot be gleaned from their surface
appearances or from their everyday, taken-for-granted meanings.594

Känslans symboliska värld är subtil och dess meningar och betydelser inte lätt
tillgängliga. Ett känslomässigt arbete är också till stor del omedvetet och kan
ofta förstås först i efterhand, och kan då i viss mån tolkas och förstås mot
bakgrund av personens historia och situationen i fråga. ”Ovetenskapliga”
arbetsmiljöundersökningar av rektorers arbete rör sig ofta inom detta område
och berättar om en situation karaktäriserad av en stark känslomässig bindning
och stort engagemang till arbetet, men med en låg grad av kontroll och litet
socialt stöd.595 En inte obekant risk med ledares känslomässiga investeringar är
att yttre konflikter kan internaliseras och blomma ut som inre konflikter. Den
australiensiske rektorn David Loader ger ett illustrativt exempel på när en
rektors engagemang lett fram till en (över)identifikation med hela skolan:

Criticism of ”my school” was taken personally, as criticism of me. With
this mindset it became very hard to have a private life. /…/ My personal
failure was that I had no sense of myself as separate from my
institution.596

Kan inte rektor finna strategier att hantera dessa konflikter eller dilemman
riskerar i stället den egna kroppen att bli arenan (eller snarare slagfältet) där
dessa somatiseras och spelas upp i form av ohälsosam stressnivå, sömnsvårig-
heter, övervikt, hjärtproblem, avhopp, förtidspension etc. Eller i form av olika
psykiska symtom eller en utarmning av personligheten.

                                    
593 Hargreaves (1997), s. 108f.
594 Denzin (1984), s. 95.
595 Se t ex Joelson (1997); Rektorsrollens utveckling inom det förändrade styrsystemet (1992)
och Rapport Skolprojekt 95/96.
596 Loader (1997), s. 147.
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8.7 Sammanfattning

Denna sjudande och i den statliga och kommunala retoriken, och i skollednings-
litteraturen marginaliserade emotionella praktik, skall dagligen och stundligen
levas och hanteras av rektorer. Jag menar sammanfattningsvis att rektors
känslomässiga arbete kan ses som en form av meningsskapande som tar hela
personligheten i anspråk. Denna process är inte godtycklig eller strikt
personbunden utan behöver relateras till skolans samhälleliga uppgifter och
primära processer. Mer omfattande förändringar i skolan består därför inte bara
i formulering av policydokument och genomförande av rationella
handlingsplaner. Sådana förändringar har konsekvenser för organisationens
praktiker, strukturer och meningsbärande mönster. De påverkar nätverken av
meningsgivande relationer, beroenden och rollstrukturer som utgör skolans
psykologiska substans och som är av betydelse för elevernas möjligheter till
lärande. De kan i sin förlängning uppfattas som potentiella hot mot
organisationens etablerade roller och identiteter, varför förändringar i skolan är
komplexa och krävande att genomföra.597 En professionell diskurs om skolan
och dess ledning som inkluderar denna verklighet behöver utvecklas vidare.598

                                    
597 I en intervju för Manuel Castells (i Fossen & Fredriksson 1999) ett besläktat resonemang
när han menar att dynamiken kring hotade identiteter har sådan sprängkraft att den på
nationell nivå kan utlösa krig. Som exempel nämner han Första världskriget och kriget i
Bosnien. Liknelsen kan tyckas drastisk men den uppenbara poängen är att identitetshot i
vardagen kan utlösa betydande kollektiva motkrafter.
598 Detta förhållande bidrar till att problem tenderar att individualiseras och/eller att samtalet
blir regressivt och primitivt. Ett aktuellt exempel på detta förhållande är det ökande
benämnandet av ”bokstavsbarn”. Skall dessa olyckliga barn definieras utifrån en strikt
medicinsk-naturvetenskaplig referensram eller skall de förstås som plågade av ett existentiellt
bristtillstånd på mening? Ett annat exempel är den ensidiga fokuseringen på ledarfrågor, inte
bara i näringslivet och i idrottssammanhang.
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9 Avslutande tankar

I detta avsnitt avser jag göra en tillbakablick och ge några korta och delvis
självkritiska synpunkter på arbetets teoretiska referensram, metod och
genomförande samt resultat. Jag vill också formulera några tankar om vad som
framgent kan vara av intresse att uppmärksamma inom forskning kring rektorer
och utbildningsledning.

Flera gånger under skrivandet har jag frågat mig vad socialpsykologi egentligen
är. Det är ett omfattande kunskapsområde med vida förgreningar in i flera
andra discipliner. Hade det inte räckt med att ta utgångspunkt i något slags
begränsad rollteori? Trots denna återkommande och tidvis besvärande fråga har
jag inom det socialpsykologiska fältet funnit en lång vetenskaplig tradition i att
teoretiskt förankra rollbegreppet, vilket är av vikt eftersom jag låtit det fram-
träda som ett arbetande begrepp i detta arbete. Vad jag förstår är rollbegreppet
(förrädiskt) kraftfullt men komplicerat, t. ex. vad gäller relationen till identitet
och själv. Emellertid är det inom socialpsykologi mindre vanligt att relatera
rollen till olika diskurser och meningsskapande processer, vilket jag försökt
göra. Här inser jag att det finns betydande möjligheter för vidare forskning.

Jag har vidare valt att inkludera domänteori i mina teoretiska utgångspunkter.
Det innebär att jag har kommit att uppmärksamma olikheter och konflikter,
sannolikt på bekostnad av likheter och samförstånd. Med tanke på att skolan är
en organisation och en institution definierad i en politisk process mellan rivali-
serande intressen har jag dock funnit att denna ansats är i rimlig samklang med
mina frågor. Därvidlag har jag även funnit att Lundquists resonemang om att
relatera tjänstemannarollen till ett offentligt ethos givit en utgångspunkt för
diskussionen av olika möjligheter och dilemman som föreligger i konstruk-
tionen av rektorsrollen. Givet andra frågeställningar hade det säkerligen varit
intressant att relatera rollen till andra begrepp och utgångspunkter. Jag har dock
under skrivandets gång frågat mig om inte innebörden av offentligt ethos håller
på att förskjutas (och kanske även förflyktigas) i och med de decentraliserings-
strävanden och privatiseringstendenser som finns inom skolsystemet.

Ingen vetenskaplig ansats är invändningsfri. De frågor som behandlats i detta
arbete är av den art att det endast i ringa mån går att få fram direkta eller
entydiga svar genom forskning. Inte heller är arbetets empiri entydig utan kan
tolkas på flera olika sätt. Det är dessutom i det närmaste ogörligt att förhålla sig
”objektiv” till frågor som dessa, som är laddade med olika intressen och
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värderingar. Med detta i åtanke har jag närmat mig materialet genom att
försöka urskilja olika meningssammanhang, tolka med förnuft och empati, läsa
mellan raderna, generalisera och förenkla, eller raka motsatsen. Genom denna
sökande analysprocess kommer jag själv att presentera min förståelse och
därmed själv vara en del av bilden. I och med att jag i min yrkesutövning har
erfarenhet av att försöka förstå rektorers och lärares arbetssituation och att jag
till större delen i studien intervjuat rektorer finns det en risk att jag i min
förståelse är färgad av ett ”rektorsperspektiv” till skillnad från t. ex. ett
”skolchefsperspektiv”. Denna förförståelse av rektorsfältet är emellertid
samtidigt en tillgång. För att hantera denna situation (inte så sällan karak-
täristisk för kvalitativa studier) har jag försökt att utifrån redovisade utgångs-
punkter vara tydlig i vad jag gjort och hur jag tänkt. En annan forskare skulle
kanske ha förmedlat en annan berättelse. Dock konstaterar jag att ett
”skolchefsperspektiv” hittills intresserat skolledningsforskare i liten utsträckning
i vårt land.

Slutligen har jag lite generat noterat att eleverna på det hela taget lyser med sin
frånvaro i mitt arbete (vilket också rektor A och D påpekat i sina brev). En
liten men klen tröst kan vara att detta gäller nästan all litteratur inom området
utbildningsledning. Hur kan man då förstå denna eventuella marginalisering av
skolans ”huvudpersoner” – eleverna? Jag tror vi behöver befria oss från den
instrumentella föreställningen att rektor främst skall vara en ”implementerare”
av allehanda reformer och förändringsprogram. Skolans problem som jag ser
dem är inte frånvaron av förändringsinitiativ, utan snarare att för många och
ofta disparata, men framför allt externt definierade, förändringskrav tenderar
att fragmentera och motverka en långsiktig pedagogisk verksamhetsutveckling.
Härvidlag döljer inte så sällan den i vår tid omhuldade tankefiguren
pedagogiskt ledarskap ett traditionellt och hierarkiskt definierat ledarskap där
eleverna tenderar att komma på undantag. Det skulle därför vara intressant att
med skolan som bakgrund ytterligare granska ledarskapstalandet och dess
diskursiva skepnader. Men det vore framför allt intressant att formulera om
frågan rörande behovet av och syftet med ledarskap till att gälla hur man på
andra sätt att konstruera ledarskap i skolan.
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10 Summary

The principal’s role – A study of the formation of educational leadership is a
study of how principals try to make sense in a multidimensional and
contradictory context.

A new context of meaning

As a consequence of deregulation and decentralisation, new laws and a new
national curriculum, the work-conditions for Swedish principals have changed
dramatically during the last decade. The number of principals has doubled, the
turnover is considerable and in a traditionally male position women are now in
a majority. These changes are in many cases controversial – they challenge
established identities and roles, and above all, at least from a rhetorical point of
view, they carry a substantial displacement of meaning and power. The
principal is once again regarded as a leading actor on the educational arena and
is expected to free her- or himself from the administrator’s robe in favour of a
curriculum-based leadership approach. Managerial aspects are emphasised along
with a capacity to think and act in a goal- and result-oriented context of
meaning. These reforms and structural changes are probably without parallel in
the modern history of education.

Previous research

The limited Swedish research that has been carried out can be summed up as
follows:

• Principals have multidimensional tasks in a context of contradictory
expectations that is often described as a cross-pressure situation.

• This cross-pressure can be also understood as a set of dilemmas.

• Contrary to personal intentions, administrative leadership tasks tends to
dominate at the expense of a more curriculum-based leadership.

• The workload of principals is (unhealthily) high.
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• Regardless of theoretical perspective researchers point out the desirability of
a curriculum-based leadership.

A majority of these studies employ a macro-perspective that focuses on
contextual constraints and possibilities and builds in many cases on observations
from the previous educational system. However these approaches tend to
marginalise the intentions of the principals as well as the impact of education as
a socially-constructed process. To open up the focus of research a number of
dilemma-studies have been performed in Sweden. Thus, when it comes to the
relationship between the contextual conditions in schools and the actions and
intentions of principals, particularly in the new educational system, we have a
limited knowledge.

Purpose and points of departure

Given this general background the overarching purpose of this thesis is to
examine and analyse the role of the principal with regard to certain aspects of
its external and internal conditions. External conditions refer to sensegiving
patterns formulated and communicated between the actors within the
educational system, but also to an extent to organisational factors. Internal
conditions refer to the principal’s sensemaking concerning her or his personal
leadership, but also experiences and intentions.

This approach means an analysis of the appearance and legitimation of
competing economic and ideological interests around the principal. How can
sensegiving be described and interpreted, particularly with regard to the
cherished concept of curriculum-based leadership? How does a principal make
sense in these situations?

Leadership doesn’t occur in a social vacuum. This thesis builds on a theoretical
framework inspired by social psychology where leadership emerges as a set of
social relationships – a gestalt phenomenon. From this point of departure the
role of the principal is understood to be constructed by different relations in the
intersection between the different domains operating in public education. A
domain is understood here as a sphere of power and control claimed by a social
entity, where people talk, think and feel along similar paths. In order to
construct its own identity and to make sense of the surroundings, each
particular domain develops a particular sensegiving discourse:

Discourses are viewed here as domains within which power and authority
are conferred on some and denied to others. Discourse operates in
particular sites, within certain rules of inclusion/exclusion, providing
boundaries invested with institutional support and correlated with a variety
of social, political, and administrative practices. It is seen primarily as a
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means of constraint, a set of techniques and procedures emanating from a
particular regime of truth.599

The definition of the role of the principal will probably vary depending on who
is given (or claims) the preferential right of interpretation.

Public education operates under fundamentally different conditions than do
private business organisations. This institution is expected to have an important
role in the reproduction of values in a democratic society and, hence, it would
be mystifying to try to understand public education with identity-neutral (role-)
concepts imported from the world of private enterprise. In consideration of this
the role of the principal is related, in the analyses, to the notion of a public
ethos composed of sets of democratic values. However, public ethos is not an
unambiguous construction. It appears to be elusive and constantly shifting in a
societal process of bargaining and negotiations, which, in its turn, means that
prime concepts like loyalty are highly relative.

Also with regard to the notion of a public ethos as a possible guiding principle
in the intersection between different domains, the conception of the principal’s
role appears to be ambiguous. In public service organisations Lundquist
suggests four ideal-type role conceptions for public servants that will be used as
a point of reference: However simplifying, these conceptions suggest that the
“civil servant principal” mainly focuses on rules and regulations; the “political
principal” on the whole understands himself as an obedient instrument to local
politicians; the “professional principal” values expert knowledge and the
“client-oriented principal” prioritises and complies to local interests. A point
that should be made here is that all role conceptions represent four different
emphases in the interpretation of democratic values.

The municipality of Schooldale– a case study in a conflict-ridden period

The empirical base of this thesis is a case study of all principals and their
superintendent (director of education) in a smaller Swedish municipality –
Schooldale. The principals have been interviewed in the beginning, in the
middle and in the end of a school-year. An overarching question in these in-
depth interviews has been: What do you want to accomplish this year? The
rationale behind this relatively open question is to encourage the principal to
articulate her or his own definition and understanding of important issues,
problems and strategies. To provide a background of the local context, reports
from the local school board and annual reports from the municipality are
accounted for.

                                    
599 Schaafsma (1998) p. 256.
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This methodological approach means that I adhere to the scientific tradition that
does not propose to establish the “truth” in a certain question or a specific
phenomenon, but rather refining theory, identifying relevant questions and
suggesting complexities for further investigation.

The school-year 1995/96 proved to be a conflict-ridden year. The newly
employed superintendent expressed his commission as…

“…to tighten the belt financially. The school budget had been exceeded
for 5 or 6 years. The new political majority was hard as a brick – the
budget should be kept. My task was to change the organisation in order to
do so. But at the same time my task was also to increase the quality of
education. The problem I saw in the management structure was that there
was no leadership.”600

Nowadays this situation is hardly unique in Sweden, but led in this case to a
deep conflict between representatives from the administrative domain and the
principals. Not surprisingly a contrasting understanding of the situation is
provided by the principals. The doyen among the principals claims that he is…

“…forced to defend the interests of the school against the leading
politicians. There is no dialogue whatsoever between politicians and
principals about goals in relation to costs. /…/ Now they only show an
interest in financial outcomes.”601

This critical view is shared among the other principals who claim that the
communication is non-existent and they thoroughly despise the kind of
decentralisation where responsibility is decentralised, but not authority. The
meaning of loyalty is put on an edge in this situation. In this growing and
widening conflict, teacher unions, parent associations and local public opinion
also mobilise. The conflict culminates when the new superintendent proposes a
reduction of principals and deputy principals of 50%. At the end of the year the
faces of the contracting parties are saved when the superintendent is offered a
position in an other municipality, resigns, and a compromise is launched where
the number of school leaders is reduced by 25% instead of 50%.

In the shadow of this conflict principals worked with developing local work
plans as a crucial link in a goal- and result-oriented system, the implementation
of a fundamentally new agreement on hours of work, a new forum for parental
involvement and other related issues.

The results, in short, of this case-study suggest that the role of principals in
Schooldale is put under redefinition in the widening gap of (mis)understanding
between the different domains. In this process the principals, with one

                                    
600 Interview with the superintendent 29.08.96 [my translation]
601 Interview with principal B 13.09.95 [my translation]
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exception, acted according to different role conceptions, depending on which
domain they related to and the nature of the issue in question. Secondly, and
due to the fact that the meaning and usefulness of local work plans gets
interpreted very differently in the administrative and the professional domains,
goal-steering gets treated with a fair amount of ambivalence. Policy-plans are
no doubt formulated in a collective process involving all teachers and
sometimes students and parents, but mainly to satisfy the principal and the local
education authority. It is less evident if they will ever have a substantial impact
on teaching, especially since systematic evaluations connected to the work plans
at this stage seemed to be absent. The outcome of a policy process of this
technical-rational nature appears to be a drained compromise and functions as a
symbolic ritual. Thirdly, the implementation of the new agreement on hours of
work, turned out to be traumatic. Specifying only an annual workload, teaching
hours and other responsibilities have to be negotiated locally between the
principal and the teachers. This new way of reframing teachers’ duties, also
outside the classroom, challenges long established teacher identities and, at the
same time, presupposes a new role of the principal. Finally the principals in
Schooldale seemed to have bent the rules concerning the new forum for
parental involvement, since they recognised a difficulty for a small number of
parents to represent the majority. They appeared to be satisfied with the
routines and forms of collaboration developed together with the former parent
association.

In the brief discussion below, the results will be interpreted from two
contrasting perspectives.

The right and power to define the role of the principal – educational discourses

The conflict between the principals and the superintendent in Schooldale can be
interpreted as a struggle of significant symbolic value. This struggle appears to
be about the dominion between competing discourses and who should be
granted the preferential right of interpretation in the field of uncertainties
surrounding educational management. Hence its intensity. The goal-steering
discourse, in its different central and local interpretations, is alien to the
teachers in the professional domain and vice versa. These three domains are
kept apart by different uses of language and processes of meaning. The central
goal-steering discourse corresponds to a politically-defined desire to change, the
technical-rational local version of this is influenced by a financial rationalism
and the professional discourse addresses need for a pragmatic stability. Taken
together this constructs a situation of balance and compromise where vicarious
changes emerge as “solutions”. The role of the principal gets constructed in this
discursive intersection between different and antagonistic sensegiving processes.
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Emotional labour

The principals in Schooldale have expressed indignation, anger and
powerlessness in a situation where they not only feel they have been questioned,
but also to have been declared invalid. These aspects of educational
management are as a rule marginalised in the official rhetoric and in the
literature on educational management.

A point of departure to understand these “soft” aspects of leadership is offered
by psychodynamic theories, which propose to include emotional realities. Since
public schools in nature differ from business organisations, their institutional
character should also be taken into account. In the case of schooling, learning is
set about in a very particular context, i.e. where socialisation, keeping and
sorting of pupils are intertwined with learning. This primary process and the
control of related emotions and anxiety has an impact on educational
leadership. To be a principal is not only a question of leadership, it is also a
question of personifying an institutional tradition. In a similar vein of thought
Stephen Ball pictures the principal as a figure of authority who attracts
fantasies, projections and transferences:

The head’s power as the super-professional in a supposedly ‘professional’
organization is virtually unparalleled in the public sector, aside perhaps
from the prime minister… /…/ Like prime ministers, heads are people that
their subordinates love to hate.602

To sum up I would like to argue that principals’ emotional labour is a form of
sensemaking that involves the person in a profound way. More extensive
changes in schools are not technical-rational projects guided by plans and
procedures of implementation. They have an impact on the sensemaking
processes of the organisation expressed in relationships, structures and practices.
For these reasons changes in schools, and principals in the role of change
agents, are often perceived as potential threats to established identities,
particularly by those who are expected to carry out the changes.

The discourses of change around curriculum-based leadership quite often
attempts to disguise a hierarchically-defined leadership. A consequence of this
rationality is that pupils are often invisible in literature and in the research on
educational management. We need to free ourselves from the instrumental
notion that principals should be “implementers” of various reforms and
programs. The problems of public education are not the absence of change
initiatives, but rather too many disparate and externally-defined change

                                    
602 Ball (1987), p. 156f.
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demands, that fragment, overload and are therefore counter-productive to long-
term strategies.
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1999-10-19
Bilaga A: Brev från rektor A

Arbetsklimatet vid intervjuerna var gott och med stort förtroende för intervjuaren
baserat på att vi tidigare mött Lars S i kommunens skolledarfortbildning.
Intervjuerna speglar också den upproriska stämning som rådde bland oss
rektorer. Skildringen överensstämmer med verkligheten och det är intressant att
så här några år efteråt läsa den och finna att situationen återigen är likadan – en
ny omorganisation står för dörren – förhoppningsvis utan de trätor som föregick
den förra.
Något jag funderade över är anade Lars S den konflikt som var under uppsegling
och därför valde Skoldala kommun eller var det bara time and place, dvs. råkade
Lars S befinna sig på rätt plats vid rätt tid?
Jag är den rektor som var mer avvaktande – wait-and-see – och inte direkt
kastade mig in i den hårda ordstriden. Berodde det på att jag är kvinna? Eller
berodde min attityd på ren självbevarelsedrift: ”När det är så kaotiskt och man
inte riktigt vet vad som håller på att hända, så skall man ändå skapa en vision och
forfarande leda en skola – trots att man inte vet var man befinner sig när det
slutar att blåsa” – för att fortfarande orka leda skolan i vardagen?
Hur blev det sedan? Antalet skolledare minskade från 12 till 9. Av de 12
skolledarna är jag den enda kvar i aktiv tjänst på detta skolområde. De övriga
gick i pension eller har fått annan tjänst i kommunen och det första året efter
omorganisationen hade kommunen kostnad för 14 skolledare.
Dagsläget. Den nya omorganisationen innebär integrering med förskolan (dagis)
och fler skolledare per lärare blir det inte. Man kan konstatera att skolan är satt
på sparkost och har en ledarsvag organisation som man hoppas förbättra bl.a.
genom arbetslag.
En fundering jag har är: I det Star Wars som utbröt med många stjärnor
inblandade: Vart tog eleverna vägen?
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Skoldala oktober 1999
Bilaga B: Brev från rektor B

I egenskap av rektor medverkade jag i två intervjusamtal vid två tillfällen under
hösten 1995. Ett uppföljande samtal under våren 1996 kom ej till stånd beroende
på min pensionsavgång i början av detta år. Jag har nu under hösten 1999 fått ta
del av Lars Svedbergs arbetsmanus till doktorsavhandling med titeln rektorsrollen
och har dessutom haft tillfälle till personligt samtal för att kunna lämna
synpunkter på redovisat material. Främst har detta gällt resultatavsnitten.
Beskrivningen av vad som hände i kommunens grundskola under läsåret är enligt
min mening helt korrekt. Vad som främst måste lyftas fram är det paradoxala
faktum att kommunens politiker och högsta tjänstemän ålägger rektorer att till
varje pris hålla budgetramar samtidigt som man öppet kritiserar dessa rektorer
för att man redovisar sparförslag som skulle beröra klassorganisation och
lärartäthet. Detta enligt min mening på grund av att man klarar av att möta
missnöjesreaktioner från några grupper föräldrar. I stället väljer man att i pressen
”hänga ut” rektorerna och förklara dessa oförmögna för sitt uppdrag. Knappast
var det i rektorsgruppen som det fattades mod att möta kritik! Ett politiskt beslut
om oförändrad lärartäthet i en tid då ett nytt läraravtal med kraftigt höjda löner
träder ikraft borde rimligen ha kompletterats med beslut om budgetförstärkning.
Rektorernas konsekvensbeskrivning borde ha stöttats av skolchefen. Så var ej
fallet!
En överraskning för mig var att förutom de fyra rektorerna även skolchefen
blivit intervjuad. Dock i ett senare skede (våren 1996). Med tanke på vad som
samfällt redovisats vid rektorsintervjuerna måste denna komplettering betraktas
som nödvändig. Med hänsyn till skolchefens beskrivning av sitt uppdrag som ”att
vara sopkvast” och ”göra rent hus med det gamla” kunde man önska att en
kompletterande intervju med ansvariga politiker genomförts. Fanns det ett så
klart uttalat missnöje riktat mot rektorerna från politikernas sida? Eller har
skolchefen ”övertolkat” sitt uppdrag? Under den korta tid skolchefen fanns i
kommunen hade många en känsla av att han trodde sig kunna växa och framstå
som en auktoritet genom att förringa och nedvärdera rektorernas arbete. Kanske
hade samtal med majoritetspolitiker och oppositionspolitiker i skolnämnden gett
en mer nyanserad och rättvisande bild av skolväsendet i kommunen. Skolchefens
brist på förmåga att kunna möta kritiska synpunkter var allmänt känd. Inte bara
bland rektorer!
Det är för mig viktigt att lyfta fram det som beskrivs i fråga om skolchefens
förslag till omorganisation. Först efter det att han utan någon kontakt med
rektorerna lagt fram sitt förslag och detta mött omfattande kritik tillsattes en
samrådande arbetsgrupp. Detta resulterade i ett kompromissförslag. I efterhand
ger de ansvariga politikerna en annan beskrivning i en artikel i lokaltidningen. En
beskrivning som framhåller ett exemplariskt samrådsförfarande! Ytterligare en
lojalitetsförklaring för en omstridd skolchef och en nedvärdering av rektorernas
synpunkter i frågan.
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Bilaga C: Brev från rektor C

Det är med största intresse jag tagit del av Lars Svedbergs avhandlingsmanus.
Jag har inte bara tagit del av den – jag har läst den, första gången en ren
”sträckläsning”, de övriga gångerna varje avsnitt för sig, åtföljt av reflexion. De
avsnitt som berört mig närmast, dvs fallstudien med åtföljande diskussion och
resultat, har jag naturligtvis ägnat mest uppmärksamhet och därför vill jag
kommentera just de avsnitten.
Redan här vill jag starkt understryka, att Lars Svedbergs sätt att hantera
intervjutillfällen och ge feed back har av mig uppfattas som ett mycket
förtroendefullt samarbete med hög grad av professionalitet och med stor respekt
för den enskildes integritet. Jag är säker på att även övriga i intervjugruppen har
samma uppfattning.
Beskrivningen av händelseförloppen i Skoldala kommun sedda ur ett externt
perspektiv speglar mycket väl de aktuella stämningarna och skeendena såsom de
upplevdes internt i kommunen. Författaren har lyckats återge de känslolägen som
var den egentliga orsaken till konfliktsituationen och dessutom ge bekräftelse på,
att de dolda budskap, som rektorerna anade ligga bakom de formella och uttalade
besluten, verkligen visade sig vara pudelns kärna, nämligen ”att till varje pris göra
sig av med obekväma och inkompetenta rektorer”.
Det som gör denna studie särskilt intressant, är att den på ett sakligt men ändå
empatiskt sätt visar att även chefer/ledare under vissa omständigheter agerar och
reagerar så olika beroende på den känslomässiga upplevelsen. I varje fall torde
man kunna dra den slutsatsen, att ju mer som förefaller ligga i det fördolda och
outtalade desto svårare är det att tänka och handla rationellt och ändamålsenligt.
Studien redovisar mer än den speciella konfliktsituation som förelåg, nämligen
många tydliga exempel på det korstryck/korsdrag, som rektorer ständigt utsätts
för och som tidigare forskning pekat på. Det som kommer till särskilt uttryck i
den här studien är hur omöjlig situationen kan upplevas om inte rektor känner ett
starkt och tydligt stöd från kommunens politiker och högsta tjänstemän.
Lars Svedbergs arbete visar med stort eftertryck hur komplicerat det kan vara att
verka som chef i en politiskt styrd organisation i synnerhet när politiker undviker
att fatta obekväma beslut i rädsla att oroa valmanskåren. Det blir inte mindre
komplicerat av att bakgrund och syften till vissa beslut uppfattas som
”mörkade”.
Avslutningsvis vill jag återigen understryka min uppskattning för Lars sätt att
arbeta med oss i intervjugruppen och för hans utmärkta sätt att återge ett känsligt
händelseförlopp och därvid ge läsaren en flerdimensionell bild av en rektor.
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99-10-01
Bilaga D: Brev från rektor D

Synpunkter på Lars Svedberg avhandlingsmanus.
Arbetsrelation till den kommunala huvudmannen: Beskriver relationen på ett
riktigt sätt och visar på tre konflikter, som blev orsaken till det dåliga
arbetsklimatet. 1. Det pedagogiska resultatet (statens krav)/Det ekonomiska
(kommunen), 2. Läroplanens värdegrund/”Tidens anda” (skolchefen) och 3. Den
statliga rektorsutbildningen (demokrativärden/Kommunens krav (ekonomi-
värden).
Arbetsrelation till personal: När den lokala arbetsplanen slutligen blev klar, kom
den ändå till användning som jag föreställt mig. Trots att den uttryckte i stort sett
konsensus (all personal hade tvingats påverka innehållet individuellt för att
undvika grupptryck) och trots att närheten till läroplan förelåg genom identisk
rubriksättning. En anledning till detta var min avgång. En annan är att man måste
lösa problemet ”hur skall jag få lärarna att inse att arbetsplanen är ett stöd och ett
hjälpmedel?” När det gäller beskrivningen av den ”heliga usk:en och
konsekvenser av läraravtalet” är den helt i överensstämmelse med verkligheten,
och har också bekräftats av den fortsatta processen.
Arbetsrelation till elever och föräldrar: Beskrivningarna av svårigheterna när det
gäller föräldrarnas engagemang och inflytande visar hur det förhåller sig.
Ingenting nämns dock om eleverna som ändå nämns i rubriken. Om
verksamheten i klassrummet är det som mest intresserar dessa båda
intressentgrupper, ligger kanske lösningen i ett utvecklat klassråd. Då uppstår
sannolikt behov av ett Skolråd (som diskuterar kärnverksamheten) i stället för ett
Förvaltningsråd.
Samtidigt pågående förändringar: ”Att flera gånger gå in i en
förändringsprocess, utan att tid och förutsättningar varit tillfyllest, riskerar att bli
grogrund för /…/ och utbrändhet.” Medvetna om denna risk, valde två rektorer
sorti innan det var för sent. Beslutet om att avgå hade inte fattats om man vetat
att skolchefen skulle välja sorti!
När konflikten blir för stor: Eftersom okritisk lydnad krävdes, hade
beslutsansvaret måst tas av politikerna. Så skedde ej, vilket blev rektorernas
motiv för sina reaktioner och ageranden, vilka beskrivs i avhandlingsmanuset. Att
framföra pedagogiskt grundade argument förutsätter lyssnare. Det har tidigare
sagts att sådana inte fanns. De konsekvensbeskrivningar som inkrävts innehöll
mängder av pedagogiska argument, men betraktades som överdrivna
eländesbeskrivningar och förträngdes (ordf. i skolnämnden deklarerade att han
inte läst dem!).
Roller och ledningsstrategier och Sammanfattning: Stämmer.
Som egen sammanfattning vill jag säga att avhandlingen beskriver skeendena i
Skoldala kommun på ett för mig helt riktigt sätt. Att ta del av innehållet har
stärkt mitt, fortfarande i liv vardande, engagemang för skolfrågor, varför jag inte
helt kunnat avhålla mig från ovanstående synpunkter. Avsikten är inte att väcka
debatt, utan får ses som förtjusning över att få vara del i en viktig skolforskning.
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1999-11-08

Bilaga E: Brev från skolchefen

Här kommer mina synpunkter och kommentarer till ditt arbetsmaterial inför din
avhandling.
Som helhet ser jag materialet som mycket intressant. Ja, det är t.o.m. spännande
att läsa, inte minst fallstudien och dina tolkningar.
Som du själv skriver är detta en kvalitativ analys och därmed också subjektivt
skildrad från din sida. Det faktum att du haft en tidigare arbetsrelation med
rektorerna, som du intervjuat i fallstudien, och som du skriver ”också engagerat
dig som medmänniska”, framgår med all tydlighet. Min upplevelse är, att du i
den konflikt du beskriver, tar ställning till förmån för rektorerna.
Vad i övrigt gäller fallstudien tycker jag, att rektorernas obstruktion bör
analyseras mer djupgående. Ett exempel är rektor B:s anmärkningsvärda
uttalande att han ”nödgades försvara verksamhetens intressen mot ledande
politiker”. Ett sådant uttalande måste, enligt mitt förmenande, självfallet
kommenteras och analyseras mer djupgående i en studie av detta slag. Det kan
under inga omständigheter accepteras, att en chef obstruerar mot den politiska
ledningen på så sätt att chefen helt enkelt med berått mod överskrider sin i
demokratisk ordnig beslutade budget och därmed medvetet överskrider sina
befogenheter, såsom var fallet. Hur ser du på detta? Vilka konsekvenser får det
för rektorsämbetets legitimitet? Vilken trovärdighet får rektorer som driver sina
egna frågor och sin personliga prestige så långt att man struntar i politiska beslut?
Har man överhuvudtaget den rättigheten?
Jag tycker inte det känns meningsfullt att gå in på detaljer, utan detta var i
huvudsak mina kommentarer.


