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Förord 

Delat ledarskap är sedan slutet av 1990-talet ett av våra forskningsområden. Vi har kunnat bidra med 
kunskaper och perspektiv som mött starkt gensvar på många håll i arbetslivet, inte minst bland 
chefer. Genom vår nuvarande medverkan i två aktuella utbildningssatsningar inom skola och förskola 
– universitetsutbildningarna Rektorsprogrammet och Rektorslyftet – uppstod ett behov av upp-
daterad kunskap gällande möjligheter till kollektivt ansvarstagande i just skola och förskola. För dessa 
verksamheter, som ofta omtalas som särskilt samhällsviktiga och med särskilt mångfacetterade 
ledningsuppdrag, sätter en ny skollag upp hinder för gemensamt ansvarstagande. Vi menar att lagens 
goda avsikter riskerar att underminera reellt ansvarstagande på flera händer.  

Rapporten är skriven ur ett organisationspedagogiskt perspektiv, det är ur detta perspektiv vi har 
studerat fenomenet delat ledarskap sedan över ett decennium. Denna tidigare forskning är empiriskt 
baserad i samarbete med organisationer och företag samt enskilda chefer i helt olika typer av 
verksamheter, från såväl offentlig som privat sektor. Vår övergripande slutsats från denna tidigare 
forskning är att olika kollektiva former av ledarskap kan ge chefer styrka att hantera dilemman och 
komplexitet i dagens arbetsliv, under vissa förutsättningar. Nära samarbete chefer emellan är inte 
med någon självklarhet bara av godo, det krävs både kunskap och ansträngning för att uppnå sådana 
kvaliteter som exempelvis ett gemensamt ansvarstagande kräver. Att vi skriver utifrån en 
organisationspedagogisk utgångspunkt betyder att vi problematiserar skollagen och dess inverkan på 
hur ledarskap organiseras i skolor och förskolor; de strikt juridiska svaren överlåter vi till jurister. Den 
huvudsakliga målgruppen för föreliggande rapport är rektorer och förskolechefer i ovan nämnda 
utbildningar. Vi tar gärna emot synpunkter på innehållet i rapporten för att kontinuerligt utveckla 
våra kunskaper (kontaktuppgifter finns under rubriken Författarpresentationer). 

Stockholm i oktober 2012 
Författarna 
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Inledning 

Ledarskap vilar i dagens organisationer på en föreställning om att en chefsposition bör tillsättas med 
en enda ansvarig person. Kollektiva former för utövande av chefskap och ledarskap utgör en 
konkurrerande berättelse som avviker från den dominerande föreställningen om hur ledarskap 
utövas. Invändningar mot ett mer kollektivt och delat ledarskap tar sin utgångspunkt i en tanke om 
att ledarskapet såsom utövat av en ensam person, också är det välfungerande och ansvarstagande 
ledarskapet. Det får anses vara allmänt bekant att ledarskap i arbetslivet ofta inte infriar 
förhoppningar om önskade resultat och att chefers utövande av ledarskap är förknippat med en rad 
svårigheter. Även forskningen har blivit svaret skyldig när det gäller frågor som vem som bäst leder 
var och hur, samt under vilka omständigheter. Ledarskapets allmänna svårigheter kan belysas med 
exemplet förändringsarbete i organisationer. Tanken att ledarskap med något slags garanti påverkar 
förändringsarbete i önskad riktning är uppenbart haltande mot bakgrund av att verksamheter 
omorganiseras, men att de förväntade resultaten uteblir och oönskade konsekvenser dyker upp (se 
t.ex. Balogun, 2006; Beer, Eisenstat, & Spector, 1990; Brunson, 2006; Döös, 2005). Inom 
ledarskapsforskningen i Sverige sätts även frågetecken för ledarskapets existens (Alvesson & 
Sveningsson, 2003; Crevani, 2011), samtidigt som dess vardagskontext poängteras, liksom chefers 
känsla av att stå inför en aldrig sinande ström av händelser att hantera (Holmberg & Tyrstrup, 2010). 
Aktuell forskning reser också frågor angående ledarskapsbrister i ansvarstagande och etisk 
kompetens (t.ex. Eagly, 2005; Falkenström, 2012; Romanowska, 2012).  

Det singulära ledarskapets begränsningar gör det rimligt att uppmärksamma alternativa modeller och 
anställningsformer. Ledarskap kan organiseras annorlunda, mer kollektivt, vilket bl.a. vår egen forsk-
ning om delat ledarskap visat (Döös, 2010; Döös, Wilhelmson, & Backström, 2010). Delat ledarskap i 
form av samledarskap är exempel på det. Samledarskap är den mest långtgående formen vad gäller 
likställdhet, gemensamt ansvar och gemensamma arbetsuppgifter. Den nya skollagen (2010:800) ut-
gör ett hinder som är grundat i starka för-givet-taganden om att såväl ledarskap som ansvarstagande 
bör tilldelas en enskild rektor eller förskolechef. Skollagen utgör en väsentlig del i både det politiska 
och det juridiska styrsystem som reglerar dagens skolor och förskolor. Det gör det särskilt angeläget 
att uppmärksamma eventuella negativa följder. 

Kollektiva former av ledarskap bland chefer är en företeelse av specifikt intresse som kan förstås som 
en del av vad Sveningsson och Alvesson (2010) kallat ledarskapets post-heroism. Vi menar att 
kunskaper om vardagsledarskap (Tyrstrup, 2005) och chefsamarbeten (Döös et al., 2010) har särskilt 
värde för verksamheter i Sverige genom att de understödjer potentiella kvalitets- och 
konkurrensfördelar som ligger i vår arbetsorganisatoriska tradition av starkt medarbetarskap och 
decentraliserade organisationer (Isaksson, 2008; von Otter, 2006).  

Konkurrerande berättelser och kunskap om kollektiva former av ledarskap finns alltså, men vi noterar 
att de alltjämt har svårighet att få fäste på bred front. Ändå skulle man kunna säga att fenomenet på 
sätt och vis finns lite varstans, det vill säga i organisationer där en chef och en biträdande chef går in i 
ett tätare samarbete än vad som traditionellt görs eller uppmärksammas. I exempel på nära 
samarbeten mellan chef och biträdande ser vi att chefer utvecklat sitt samarbete så att de uppfattar 
sig ta ansvar gemensamt, trots att ansvaret formellt sett är chefens. Att enbart en person antas vara 
chefen döljer då den verkliga karaktären av hur samarbetet sker. 

Med stöd i Yankelovichs (1991) terminologi menar vi att företeelsen delat ledarskap ännu inte nått 
samhällelig mognad. Med denna rapport avser vi att bidra till en diskussion som i förlängningen kan 
leda till ökad grad av pluralism i föreställningar och praktik gällande ledarskap. En pluralism där 
frågor om ledarskap naturligen inrymmer flera möjliga arbetssätt än det annars förgivettagna 
singulära, och där organisationer och chefer är fria att forma ledarskapet på det sätt som passar dem 
och verksamheten bäst.  

Rektors arbetssituation och uppdrag har under många år uppmärksammats genom att det ansvar 
som ligger på rektorer på olika sätt ökat och ökar (se t.ex. Augustinsson & Brynolf, 2009; Johansson, 
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2011; Kåräng, 1997; Svedberg, 2011). Exempelvis framhåller Berg (2011) att motstridiga krav och 
förväntningar på rektorers professionella utövande kan karaktäriseras som ett korstryck. Johansson 
och Bredeson (2011) förutspår även att kraven ökar: 

Kombinationen av decentraliseringen och centraliseringen av utbildningsmässiga riktlinjer och 
styrelseskick har intensifierat vardagen för rektorer, och kraven på administrativ skicklighet och 
dynamiskt ledarskap kommer att fortsätta öka med oförändrad styrka. (ibid., s. 69) 

Även förskolechefers ansvar har utökats och detta förtydligas i förskolans reviderade läroplan 
(Skolverket, 2011). Där anges att som ”pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och 
övrig personal i förskolan har förskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs 
i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.” (s. 16). Detta ansvar förtydligas i nio 
punkter och i och med revideringen har läroplanen anpassats till den nya skollagen som även för-
skolor lyder under. Förskolechefers arbetssituation och uppdrag har inte tillnärmelsevis fått samma 
mängd uppmärksamhet som rektorers. De omfattas av den nya skollagen, har en särskild läroplan att 
följa och så vidare – men var finns forskningen om deras verklighet? De efterforskningar vi kunnat 
göra inom ramen för arbetet med föreliggande rapport har visat på ett förhållandevis vitt fält. 

Denna rapport riktar ljuset på kollektivt ledarskap inom två specifika verksamheter: skola och för-
skola. Skälet till detta är att det finns både aktuella hinder och möjligheter för kollektiva former av 
ledarskap inom skola och förskola. Hindren representeras tydligast av den nya skollagen (Skollagen, 
2010:800) och Skolinspektionens åtföljande tillsynsverksamhet. Rapportens syfte är att uppdatera 
kunskapen angående kollektivt och delat ledarskap och att göra detta i relation till 2010 års skollag.  

I det följande introduceras skollagen och dess tillsyn. Därefter anknyts till relevant ledarskapsforsk-
ning samt presenteras forskning om delat ledarskap. Ett tiotal så kallade ”empiriska ögonblicksbilder” 
följer därnäst för att belysa pågående strävanden inom förskolor och skolor när det gäller hur ledar-
skapet organiseras. Rapporten avslutas med vår reflektion över sakernas tillstånd. 

2010 års skollag och dess tillsyn 

Detta avsnitt tar sin startpunkt i ett konkret exempel där Skolinspektionen i ett tillsynsbeslut 2011 
påtalat en brist vid en av Stockholms grundskolor. Bristen består i att: ”Det pedagogiska arbetet vid 
skolenheten leds och samordnas inte av en rektor så som föreskrivs i skollagen.” (Skolinspektionen, 
2011). Rektorerna vid den skola det gäller arbetar i vad vi benämner som samledarskap (Döös et al., 
2010) och enligt skolinspektionens dokument beter de sig på ett sätt som kan uppfattas som närmast 
obstruerande genom att de ”kommer att fortsätta dela på ledarskapet tills huvudmannen förbjuder 
dem att göra så” (Skolinspektionen, 2011, s.2). Under rubriken ”Empiriska ögonblicksbilder” längre 
ner beskrivs fallet lite utförligare. 

Den nya skollagen (2010:800) får på detta sätt konkreta konsekvenser för rektorers och förskole-
chefers möjligheter att organisera sitt eget dagliga arbete. Skolinspektionens granskningsverksamhet 
håller tummen i ögat på landets rektorer. De rektorer det gäller i det fall vi refererar till ovan når 
goda resultat som de poängterar är grundade i deras samledarskap och därmed i att de är formellt 
likställda och gemensamt ansvariga. De menar att de har funnit former för sitt samarbete där de 
tillsammans kan ta ett mer omfattande ansvar än vad de annars hade kunnat göra och frågar sig: 
”Tror de [Skolförvaltningen och Skolinspektionen] att resultaten skulle vara desamma om bara en av 
oss var rektor?”. Svaret på den frågan har vi inte, men enligt skollagen ska det yttersta ansvaret för 
en skolenhet vara odelat, det förefaller inte finnas utrymme för delat ledarskap, dvs. för någon annan 
organisering än ett singulärt ledarskap. Relationen mellan ledningsstrukturen på en skola eller 
förskola och hur den i realiteten kan skapa förutsättningar för kvalitet i en verksamhet belyses inte 
allsidigt när det gäller rektors/förskolechefsfunktionen. 

De paragrafer som Skolinspektionen hänvisar till i exemplet ovan är 2 kap. 9-10 §§ i skollagen, som 
började gälla från halvårsskiftet 2011: 
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9§: Det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det pedagogiska 
arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för 
att utbildningen utvecklas. 
Rektorn och förskolechefen ska benämnas på detta sätt. Dessa benämningar ska förbehållas den 
som har en anställning som rektor eller förskolechef. 
En ställföreträdare får utses för en rektor eller förskolechef. 

10§: Rektorn och förskolechefen beslutar om sin enhets inre organisation och fattar i övrigt de beslut 
och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar. 
Rektorn och förskolechefen får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller 
skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och 
besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges. 

I utbildningsdepartementets proposition (Prop. 2009/10:165), som föregick nya skollagen, framgår 
det tydligt att regeringen anser att ”det inte får råda någon oklarhet om vem som har det över-
gripande ansvar som regleras i skollagen, läroplanerna och övriga författningar”. Man slår fast att 
”Ledningsansvaret får inte delas av flera”. Detta mjukas upp genom att vidgade möjligheter ges ”att 
delegera den dagliga pedagogiska ledningen och samordningen”. På detta sätt menar regeringen att 
en omfattande frihet möjliggörs för rektorer och förskolechefer att utforma ”den inre organisationen 
i skolor och förskolor” (ibid. s. 251).  

En tolkning av skollagen och lagrådsremissen som vi gör är att dessa skrivningar är ett uttryck för 
statsmaktens behov av att starkare styra över en verksamhet som numera är kommunaliserad och 
som bedrivs även i privat regi (s.k. fristående skolor). Rektor och förskolechef har sitt mandat direkt 
från regeringen och ska vara dess förlängda arm ut i varje skola och förskola i landet. Det är alltså 
rektor och förskolechef som har ett utpekat ansvar att se till att statens styrande dokument, skollag, 
läroplaner och förordningar, får genomslag i den dagliga verksamheten, oavsett vem som är 
huvudman eller vilken skolform det gäller. Just denna styrningsproblematik menar Jarl (2012) gör 
rektorsrollen komplex, särskilt i och med att staten alltmer återtar den styrning över skolan som 
tidigare släppts. Jarl menar att det faktum att staten definierar mål och kvalitetskriterier för en 
verksamhet som till största delen finansieras av kommunerna får till följd att rektorerna blir klämda 
mellan statliga regler och kommunal ekonomi i den mål- och resultatstyrda skolan. Man skulle kunna 
säga att en viss centralism har smugit sig tillbaka bakvägen, via skollagen och Skolinspektionen. 

I korthet kan rektors roll i den mål- och resultatstyrda skolan sammanfattas med att rektor är 
kommunalt anställd, chef över personalen på skolan och pedagogisk ledare för skolans verksamhet 
och samtidigt ansvarig inför statsmakterna för att skolan når de nationella målen. Häri ryms också 
själva essensen i det som gör rektorsrollen så komplex: rektors ansvar regleras av staten, samtidigt 
som rektor har ett kommunalt uppdrag och både ska vara chef över lärarna och leda utvecklingen av 
verksamheten vid skolan. (ibid., s. 120.) 

Frågor och svar 

Arbetsrättsjuristen Sören Öman1 har tidigare utrett de juridiska möjligheterna för samledarskap i 
svenskt arbetsliv (Öman, 2005). Med anledning av de skärpningar som införts i den nya skollagen 
(Skollagen, 2010:800) tog vi kontakt och frågade hur han nu ser på möjligheterna och svårigheterna 
för rektorer och förskolechefer att arbeta i sådana kollektiva former som samledarskap utgör, i sitt 
ledarskap på skolor och förskolor. Här är våra frågor och Sören Ömans svar. 

På frågan om rektorer och förskolechefer får arbeta i samledarskap är svaret nej. Man ska läsa lagen 
lojalt, och enligt lagen ska ansvar tas av en (1) person. I nya skollagen har den avsikt om en enda 
persons ansvar, som framgick av förra lagens förarbeten, förtydligats, säger Sören Öman. Lagtexten 
har utvecklats från rektorer till en rektor. Den tidigare skollagen hindrade i sig inte samledarskap 

                                                           
1
 Vice ordförande i Arbetsdomstolen och föreståndare för Stockholm Center for Commercial Law vid 

Stockholms universitet. 
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men av förarbetena framgick ”att tanken varit att varje rektor ska ha sitt eget ansvarsområde” (prop. 
1990/91:18, s. 35-37). 

Vi fortsatte med att undra om rektorer/förskolechefer får dela ledarskap om det är funktionellt upp-
delat, till exempel i verksamhetsområden? Sören Öman kontrade med att det kan bero på vad som 
menas med skolenhet i lagtexten. Det är en skol/förskoleenhet som ska ledas av en rektor/förskole-
chef säger lagen, och med enhet avses ”av huvudman organiserad enhet” (1 kap. 3§). Det är alltså 
huvudmannen som organiserar sin verksamhet i enheter, och varje enhet ska ledas av en person. Så 
en uppdelning av verksamhetsområden i skolenheter och/eller förskoleenheter går bra. 

Nästa fråga handlade om det som står i skollagens 10§, att rektor/förskolechef ”beslutar om sin 
enhets inre organisation”. Betyder det att rektor/förskolechef kan delegera uppgifter till en annan 
person för att på så sätt skaffa sig en annan person att leda tillsammans med i samledarskap? Nej, 
säger Sören Öman, man ska som sagt läsa lagen lojalt och det står att (bara) enskilda lednings-
uppgifter kan delegeras, det innebär att det inte går att delegera alla uppgifter till en och samma 
person. Enskilda ledningsuppgifter kan inte vara alla ledningsuppgifter, eller hälften av dem. Det kan 
inte ens omfatta alla uppgifter som inte är ”särskilda”, det vill säga de som är uppräknade i lagtexten 
som uppgifter som just rektor ska ansvara för eller besluta om. Avsikten är att den som får delegation 
ska känna och ta sitt ansvar för en specifik uppgift.  

Vi fortsatte då att undra om samledarskap kan få finnas för personer som arbetar direkt under 
rektor/förskolechef? Även detta är tveksamt, att delegera samma uppgift till flera personer är inte i 
överensstämmelse med lagens anda, menar Sören Öman. Inte heller den som är ställföreträdare kan 
fylla rollen som jämbördig part till rektor. En ställföreträdare är bara rektor när ordinarie rektor inte 
är på plats. Det finns inget som hindrar att rektorer kan vara ställföreträdare för varandra, en 
kommun skulle till exempel kunna ha en sådan rektorspool. Men rektorer kan inte delegera till 
varandra, utan bara nedåt, till en underställd arbetstagare (10 §). Motsvarande resonemang gäller 
för förskolechefer. 

Först läser Sören Öman skollagen som att 9 och 10 §§ helt sätter stopp för rektorers och förskole-
chefers samledarskap, men efter att ha funderat och satt de två paragraferna (9 och 10§§) i relation 
till varandra kom vi till slut fram till följande. Rektorer och förskolechefer kan delegera en viss uppgift 
eller ett visst beslutsfattande till någon där rektor också behåller möjligheten att fatta beslut själv. Då 
kan rektor och denna andra person samleda i praktiken, i denna uppgift. Uppgifter kan alltså 
delegeras och samtidigt behållas av rektor och på så sätt bli gemensamma. Det finns också möjlighet 
att verka växelvis i de uppgifter som inte specifikt regleras i skollagen som tillhörande rektor eller 
förskolechef. Inget av detta är dock detsamma som formellt likställt samledarskap avseende hela 
rektors- eller förskolechefsuppdraget. Flera rektorer med samma ansvarsområde stämmer inte med 
lagstiftarens intention. 

Rektor respektive förskolechef är ytterst ansvarig, även för uppgifter som är delegerade och kan 
återta sin beslutsrätt och upphäva delegationen så snart han eller hon vill. Sören Öman säger: ”Det är 
mycket som inte är reglerat; många ställningstaganden och ledningsuppgifter som inte är reglerade. 
Där kan man ju ha ett samledarskap, i de arbetsuppgifterna; dock gäller att det alltid är en hierarki.” 
Om en sådan ordning fungerar bra kan den komma att framstå som samledarskap för barn, elever 
och personal på förskolan/skolan, och fungerar den inte bra så får man förändra sin uppgiftsfördel-
ning. 

En andrarangsledare får enligt skollagen inte kallas rektor eller förskolechef, men uppgifter inom det 
ansvar som åtföljer dessa positioner kan delegeras. Det skulle innebära att under ytan av en tydlig 
och formell uppdelning så som lagen kräver kan informella samarbeten i praktiken växa fram, tänker 
vi. 
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Otydligheter i skollagen 

Lagar är uttryck för en politisk vilja att styra samhället enligt vissa värderingar och synsätt, de utsätts 
visserligen för juridisk granskning av lagrådet, men är dock ett politiskt instrument i vårt svenska 
demokratiska styrelseskick. I fallet med nya skollagen var det formella yttrandet från lagrådet ett av 
de längre vilket tyder på att lagrådet i hög grad var kritisk till den juridiska kvaliteten och att lagför-
slaget var snabbt tillkommet. 

När vi tittar närmare på formuleringarna i andra kapitlet, 9 och 10 §§ i skollagen2, framstår flera 
otydligheter avseende de begrepp som används. Nedan kommer vi att vända och vrida lite på dessa 
begrepp för att synliggöra problematik som är inbyggd i lagen via begreppen. 

Det första begreppet att granska är det ”pedagogiska arbetet” (Skollagen, 2 kap, 9 §) – vad menas 
egentligen med det uttrycket? Det finns inte medtaget i listan över begreppsdefinitioner som finns i 
början av lagtexten. Är det samma sak som hela verksamhetsuppgiften för varje specifik skola? Kan 
begreppet lida av samma svårigheter som begreppen pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning, 
vilka enligt Nestor (1993) saknar vetenskaplig grund. Snarast en sorts odefinierad politisk retorik som 
fördunklar att det är hela skolledningsuppgiften som avses. Implicerar ”pedagogiska arbetet” en 
direkt koppling till elevernas skolarbete? Till personalens uppgift som pedagoger? Hur kan gränsen 
dras gentemot arbetsmiljölagen, vilken även innefattar elever. För att kunna avgöra vad som 
innefattas i det ”pedagogiska arbetet” behöver en rektor eller förskolechef ha kunskap om skollagen 
och dess förarbeten. En orsak till att det inte definieras närmare kan vara att lagstiftaren velat 
använda ett generellt samlingsbegrepp som inte är styrande. Att det ”pedagogiska arbetet” inte är 
definierat, skulle det kunna innebära att samledarskap blir tillåtet i uppgifter som inte direkt har med 
eleverna att göra? Som till exempel att organisera en lärande miljö för lärarna? Antagligen inte, den 
enskilde rektorn och förskolechefen kan inte gå fri från ansvar för övergripande frågor, i 
propositionen uttrycks detta på följande sätt:  

Rektorns och förskolechefens lednings- och samordningsansvar enligt paragrafen avser generella 
frågor, till exempel om den övergripande organisationen av det pedagogiska arbetet, arbetet med 
barn och elever i behov av särskilt stöd, skolans kontakter med arbetslivet, formerna för samarbete 
med hemmen samt kompetensutveckling av personalen. Det är inte möjligt att i lagen göra någon 
fullständig uppräkning av vilka uppgifter som omfattas av det pedagogiska lednings- och 
samordningsansvaret. En utgångspunkt är dock att rektorn och förskolechefen ska ha ansvaret för 
sådana mer övergripande frågor där ett särskilt ansvar i egenskap av skolledare framstår som 
normalt och naturligt. (Prop. 2009/10: 165, s. 647, Del 1 Lagtext och motivtext) 

Skolinspektionen har alldeles nyligen gjort en egen definition av begreppet pedagogiskt ledarskap, på 
följande sätt: 

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god 
måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att 
varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det betyder att rektor måste ha 
kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra 
lärprocesser, samt skapa förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat. 
(Skolinspektionen, 2012:1, s. 6) 

Man betonar att det övergripande ansvaret är i relation till de nationella målen. Varje elev ska nå så 
långt som möjligt, då uppnår skolan ett gott resultat. Dessutom ansvarar rektor för arbetsformer och 
arbetsmiljö med mera, men detta ges en mer underordnad vikt. 

Det andra begreppet man kan fundera över är ”skolenhet” (Skollagen, 2 kap, 9 §). Detta begrepp är 
definierat i skollagens inledning: ”av huvudman för annan skolform än förskola organiserad enhet 
som omfattar verksamhet i en eller flera skolbyggnader som ligger nära varandra och till enheten 
knuten verksamhet som inte bedrivs i någon skolbyggnad”. En liknande definition finns för förskola. 

                                                           
2
 Dessa formuleringar i Skollagen är kursiverade i den följande texten. 
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Vad som är en skolenhet är ett huvudmannabeslut, det vill säga det är i kommunala skolor/förskolor 
kommunen som bestämmer vad som är att betrakta som en skolenhet, som ju ska ledas av en rektor 
eller förskolechef. För fristående skolor är det lite enklare, ett godkännande att bedriva utbildning 
gäller för en viss utbildning vid en viss skolenhet (Skolinspektionen, 2012b). Vad ger då ”skolenhet” 
för möjlighet för flera rektorer på en stor skola, eller för flera förskolechefer vid en organisatorisk 
enhet som består av flera förskolor, att samordna sig i en ledningsfunktion? Antagligen är det här 
som delande rektorer/förskolechefer kan finna utvägar för att fortsätta sitt samarbete, även om de 
blir tvungna att formellt dela upp elever, personal och budget i två eller flera enheter. Enligt 
Skolinspektionen (2012b) finns det inget förbud mot att ha flera skolenheter i en skolbyggnad, även 
om de misstänker att det då kan uppstå gränsdragningsproblem och otydligheter. 

För det tredje ska arbetet ”ledas och samordnas av en rektor, resp. förskolechef” (Skollagen, 2 kap, 
9§), de kan alltså inte avsäga sig denna uppgift, men de kan anlita någon annan som hjälp. Lagen 
hindrar inte att rektor och förskolechef får dela upp sin beslutsrätt och ge andra personer dessa 
uppgifter. Men även om beslut har delegerats så har rektor och förskolechef kvar sitt yttersta ansvar 
för verksamheten och de beslut som fattas där (Skolinspektionen, 2012a). 

I den följande paragrafen i skollagens andra kapitel, 10§, används uttrycket ”inre organisation” 
(Skollagen, 2 kap, 10§), inte heller detta begrepp är närmare definierat i lagens inledning. Vi antar att 
det innebär hur arbetet i stort organiseras inom rektorns respektive förskolechefens enhet och även 
hur personalen leds. Det är dock osäkert hur denna paragraf förhåller sig i relation till arbetsmiljö-
lagen. Och, huvudmannen ska organisera verksamheten medan rektor resp. förskolechef ska utforma 
den inre organisationen, genom att delegera beslut (Skolinspektionen, 2012a). Vad är skillnaden 
däremellan? Var går gränsen mellan att organisera verksamheten och att utforma den inre organisa-
tionen? 

I 10§ står också att rektor och förskolechef fattar beslut och har ansvar enligt särskilda föreskrifter i 
skollagen (Skollagen, 2 kap, 10§). Antagligen avses med ”särskilda” alla de olika specifika rektors/för-
skolechefsansvar som finns rikligt specificerade i lagen. Och ansvaret är i relation till uppdragsgivaren 
(statsmakten), inte till brukaren (elev och föräldrar). 

Det står även i 10§ att en anställd kan få fullgöra ”enskilda ledningsuppgifter och besluta” (Skollagen, 

2 kap, 10§) i frågor som handlar om den inre organisationen och de särskilda föreskrifterna. Vi antar 
att detta innebär att ledningsuppgifter som delegeras måste delas upp på flera personer. Det vill säga 
att det inte går att delegera en stor mängd uppgifter till en och samma person som på så sätt i 
praktiken kan dela ledarskap med rektor? Vi antar också att det endast är uppgifter och beslut som 
kan delegeras, inte ansvaret. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att lagstiftarens intention är att rektor och förskolechef ska ha 
ett eget ansvar för att de statliga styrdokumenten implementeras på varje skola och förskola. Frågan 
om hur arbetet sedan organiseras under denna enda chef lägger sig inte lagstiftaren i. Det är alltså 
statens behov av att kunna utkräva ansvar av enskilda befattningshavare som är starkt styrande i 
utformningen av den nya skollagen: 

Rektor har ett särskilt ansvar och särskilda uppgifter som rektor fått direkt från staten genom 
skolförfattningarna. Den kommunala nämnden kan inte ta över detta ansvar från rektor, eller 
överlåta det till någon annan. (Skolinspektionen, 2012:1, s.4) 

Delat ledarskap i internationellt och svenskt forskningssammanhang 

Avsikten med detta avsnitt är att ge en kort introduktion både till viss ledarskapsforskning med direkt 
relevans för delat ledarskap och till forskning om delat ledarskap, dess olika former och för-
utsättningar. För den som är intresserad av fördjupningar angående delat ledarskap hänvisar vi till 
boken ”Chefer i samarbete” (Döös et al., 2010) och till våra övriga skrifter i ämnet (se Bilaga 1).  
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När vi som pedagoger närmar oss frågor rörande ledarskap gör vi det utifrån ett organisations-
pedagogiskt perspektiv (Granberg & Ohlsson, 2011). Att studera ledarskap handlar därmed om att 
beakta ett fortgående organiserande av lärande och utveckling av kompetens i organisationers 
vardagsarbete. Det medför ett intresse för villkor för lärande och för olika ingripanden som på en 
arbetsplats formar uppgifter och möjliggör såväl kommunikation som att se varandra i handling. 
Larsson och Löwstedt (2002) menar att verksamheter kan organiseras så att lärandet sätts i system. 
Samledarskap är ett exempel på hur detta kan göras (Döös, 2010; Wilhelmson, 2006). 

Ledarskap har under senare år i ökande omfattning beskrivits som kollektivt. Intresset för delat och 
distribuerat (utfördelat) ledarskap är en del av denna trend och diskuteras återkommande i aktuell 
ledarskapsforskning (Bolden, 2011; Ensley, Hmieleski, & Pearce, 2006; Thorpe, Gold, & Lawler, 2011). 
Intresset inom forskningen för distribuerat ledarskap förefaller ha ökat under senare år, se till exem-
pel Gronn (2009), Gosling, Bolden and Petrov (2009), och Harris (2005; 2006). I den internationella 
litteraturen inom denna trend är dock delat ledarskap bland mellanchefer och första linjens chefer i 
huvudsak osynligt. Ett intressant undantag är dock just skolans värld där gemensamt ledarskap i 
rektorsuppdraget, så kallat co-principalship, uppmärksammats (se t.ex. Bunnell, 2008; Court, 1998; 
Gronn & Hamilton, 2004) och där detta sätt att organisera skolledarskap ses som en lösning på 
rektorers många gånger svåra och mångfacetterade uppdrag. Huruvida de rektorspar som 
undersökts kan sägas vara ett slags mellanchefsposition, genom att ingå i en större organisation, eller 
om det handlar om en position i toppen över en privat fristående skola kan variera. Under alla 
omständigheter kontrasteras den ensamhet som av andra beskrivs omge uppdraget (Kelchtermans, 
Piot, & Ballet, 2011) med en känsla av trygghet och gemensamt ansvar (Eckman, 2007). 

Teoretiskt är delat ledarskap en företeelse som kan ses på två sätt. Inom arbetsorganisationsteori 
(Bruzelius & Skärvad, 2000) kan delat ledarskap förstås som ett tillägg till det traditionella sättet att 
organisera styrning och arbetsfördelning. Delandet av ledarskap har inom detta synsätt potential att 
göra skillnad när det gäller makt och inflytandeprocesser mellan chefer och deras medarbetare 
(Döös, Wilhelmson, & Hemborg, 2003). Delat ledarskap kan även förstås som ett delfenomen inom 
teoribildningen kring så kallat distribuerat ledarskap (Pearce & Conger, 2003) där makt och inflytande 
inte samlas i händerna på en enda person utan är utfördelat inom ett team. Pearce och Conger 
(2003) beskriver delat ledarskap mellan två chefer som ett specialfall av distribuerat ledarskap – två-
personsfallet. Därmed riktas intresset mot hur ledarskapet görs inom två-personers-teamet, det vill 
säga på hur cheferna turas om att leda varandra beroende på den fråga och situation som är för 
handen. Detta kan med referens till Pearce (2004) beskrivas som ett samarbete som innehåller “a 
simultaneous, ongoing, mutual influence process within a team that is characterized by ‘serial 
emergence’” (s. 48) mellan cheferna. Denna karaktäristik av teamet innebär ömsesidiga 
påverkansprocesser uppmärksammas där man beroende på kompetens, situation och fråga turas om 
att vara den som tar ledarskapet. 

Delat ledarskap kan alltså ses som en del av en utveckling där chefs- och ledarskapsformer förändras. 
I internationell jämförelse karaktäriseras svenskt arbetsliv av en mer frekvent förekomst av självstyr-
ande grupper och decentralisering. Mot bakgrund av dessa särdrag, kan vi anta att företeelsen just 
här har möjligheter att förstärka ambitionen hos organisationer som söker vägar att lyckas med de-
centralisering och ett utbrett ansvarstagande. Delat ledarskap är med andra ord i samklang med 
andra drag som anses kännetecknande för svenska arbetsplatser. Det är också i samklang med en del 
av ledarskapsforskningens senare rön, liksom med beslut som togs för flera tusen år sedan. 

Delat ledarskap har ibland beskrivits som en ny trend, men faktum är att det är en företeelse med 
gamla anor (Döös et al., 2010; Griffey & Jackson, 2010; Sally, 2002; Wistrand, 1978). Sally (2002) och 
Wistrand (1978) anger att delat ledarskap praktiserades redan av de gamla romarna. I det republi-
kanska Rom delade statens två högsta tjänstemän – konsulerna – ett och samma ämbete. Grund-
principerna gällde inte bara för konsulerna utan för alla normala statsämbeten och innebar att varje 
ämbetsman skulle ”ha en kollega med lika myndighet” (Wistrand, 1978, s. 206). O’Toole, Galbraith 
och Lawler (2002) påminner oss i sin tur om att det nutida motståndet mot delat ledarskap härstam-
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mar från tusentals år av kulturellt villkorande, grundat i en universell myt om att ledarskap är singu-
lärt.  

Enligt Yukl (2009) är skapandet av förutsättningar för förnyelse och gemensamt lärande en av ledar-
skapets största utmaningar. Han menar att nya begreppsliga ramar är nödvändiga för att förstå hur 
chefer och ledare kan påverka gemensamt lärande. Yukl (2002) skapar i sin definition av ledarskap 
också en öppning för att uppmärksamma kollektivt ledarskap.  

The process of influencing others to understand and agree about what needs to be done and how it 
can be done effectively, and the process of facilitating individual and collective efforts to accomplish 
the shared objectives. (Yukl, 2002, s. 7).  

Svensk forskning om delat ledarskap 

Svensk forskning om delat ledarskap  har i huvudsak fokuserat på mellanchefer och första linjens 
chefer. Detta är alltså en skillnad mot merparten av den forskning utanför Sverige som vi kunnat ta 
del av och som rör toppositioner i olika organisationer. Denna fokusering grundas i ett intresse för 
villkor och förutsättningar i arbetslivet. Tidigare forskning visar att delat ledarskap förekommer i 
svenskt arbetsliv inom flertalet branscher, på alla organisatoriska nivåer, är lika vanligt bland manliga 
chefer som kvinnliga och lika förekommande inom privat sektor som offentlig (Döös, Backström, 
Melin, & Wilhelmson, acc; Döös et al., 2005). Framgångsrikt samledarskap förekommer sedan 
tidigare inom till exempel skola och förskola (Döös et al., 2010), men hotas som framgått ovan av ny 
lagstiftning. Samledarskap har framträtt som en grund för transformativt lärande3 hos chefer som 
arbetar i denna form (Wilhelmson, 2006). Chefers delande av ledarskap har diskuterats i relation till 
distribuerad makt och empowerment (Döös et al., 2003). Det har urskilts som värdefullt till exempel i 
relation till organisationsförändring inom hälso- och sjukvården (Erlingsdóttir, 2010; Rosengren, 
2008). I Madestams (2009) avhandling tangerades frågan om delat ledarskap inom 
socialdemokraterna som då framhöll farhågor om att det skulle leda till konflikter och otydlighet, det 
vill säga samma typ av farhågor som övriga chefer i svenskt arbetsliv som själva inte delar ledarskap 
vanligtvis framhåller när frågan kommer på tal (Döös et al., 2005).  

Att lite närmare ringa in fenomenet delat ledarskap är väsentligt här eftersom det är centralt för vår 
argumentation i denna rapport. Delat ledarskap har av Döös et al. (2010) beskrivits som ett sätt att 
organisera samarbetsprocesser; som ett samarbete som bygger på en bottenplatta av prestigelöshet, 
förtroende och gemensam grundsyn avseende dels, hur ledarskap utövas, dels synen på verksam-
hetens mål. Därutöver betonas gärna olikheter mellan dem som delar som gynnsamma. Detta sätt 
att förstå delat ledarskap mellan två chefer har vi kallat chefernas upplevelseperspektiv. För att ringa 
in fenomenet behöver vi även titta utifrån två andra perspektiv: ett organisations- och ett upp-
giftsperspektiv.  

I organisationsperspektivet är den formella organisationsstrukturen utgångspunkten. Med dess hjälp 
kan två grundvarianter urskiljas. Skillnaden gäller om man är chefer för en gemensam enhet, eller för 
var sin egen enhet med samarbete över gränsen. Med en gemensam organisatorisk enhet är man till-
sammans chefer över samma verksamhet, budget och personal; till exempel över samma produkt-
utvecklingsenhet eller över samma äldreboende. I detta fall kan cheferna antingen vara formellt lik-
ställda eller så är den ena formellt överställd den andra. Att vara chefer för var sin arbetsenhet inne-
bär istället att formellt ha åtskilda verksamheter, budgetar och personalgrupper, till exempel var sin 
vårdenhet på ett sjukhus eller var sitt geografiskt område som fastighetsförvaltare, men ha ett 
mycket nära samarbete över gränsen. Det hela är alltså en fråga om inom respektive över vilka 
gränser i organisationen ens delande mandat sträcker sig.  

                                                           
3
 Transformativt lärande innebär lärande på djupet, där förgivet tagna föreställningar avseende grundläggande 

värderingar såsom till exempel människosyn och kunskapssyn kritiskt granskas och förändras. (Se Mezirow, 

1991, 2000.) 
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I traditionellt singelledarskap är arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter chefens egna, detta är 
själva kärnan i vad det innebär att vara chef på vanligt vis. Ett sätt att förstå skillnader mellan olika 
sorters delade ledarskap är att se hur cheferna sinsemellan fördelar ansvar, befogenheter och arbets-
uppgifter. Vi utgår då från distinktionen gemensamt versus uppdelat och relaterar det på ett 
övergripande plan till chefernas arbetsuppgifter respektive deras ansvar och befogenheter. Genom 
att kombinera arbetsuppgifter respektive formellt ansvar/befogenheter med om dessa innehas 
gemensamt eller uppdelat får vi fyra möjliga kategorier (se Tabell 1), där samledarskapet känns igen 
som den mest gemensamma. Tabellen och dess kategorier utgör ett redskap för tankar och samtal 
om hur ledarskap kan organiseras. Den bör användas som en karta att problematisera verklighetens 
schatteringar emot. Ett specifikt delat ledarskap är sällan så renodlat eftersom lokala anpassningar 
normalt görs och eftersom hänsyn behöver tas både till hur något är formellt beslutat och hur det 
görs i praktiken. I organisationer är det på många områden vanligt med ett gap mellan hur något är 
formellt beslutat  och hur det görs informellt, det vill säga i praktiken.  

Tabell 1. Olika former av delat ledarskap mellan chefer beroende på om arbetsuppgifter respektive 
formellt ansvar och befogenheter är gemensamma eller ej. Källa: Döös et al. (2010, s. 38) 

Gemensamt  

versus Arbetsuppgifter  Arbetsuppgifter 

uppdelat  gemensamma uppdelade 

Ansvar och 

befogenheter  

gemensamt 

Samledarskap  Funktionellt delat ledarskap  

Ansvar och 
befogenheter  
uppdelat 

Skuggledarskap Övrigt, t.ex. vissa former av 

matrisledarskap och utfördelat 

ledarskap 

Tabellen visar skillnader mellan olika former av delat ledarskap som uppstår beroende på om arbets-
uppgifter är gemensamma eller uppdelade – satt i relation till om formellt ansvar och befogenheter 
är gemensamt eller uppdelat. Därmed klargör den också att det särskilt förefaller vara formen 
samledarskap som skollagen satt hinder för – möjligtvis inte alla andra former av delat ledarskap. 
Detta är dock inte tydligt i lagen, och inte heller i Skolinspektionens texter, eftersom de inte 
använder sig av någon utvecklad begreppsterminologi beträffande delat ledarskap. Det finns med 
andra ord anledning att diskutera vilka av formerna som Skollagen, och Skolinspektionens uttolkning 
av densamma, ställer sig mer eller mindre kritiska till. 

Avslutningsvis pekar en intervjustudie inom skolan (Kristiansson, Scherp, & Fagerström, 2008) på att 
skolledare ser delat ledarskap som ett ledarskap som gynnar skolutveckling: 

Skolledarna själva är i det närmaste odelat positiva till ett delat ledarskap även om man kan se en 
viss risk att man ägnar mycket tid till samråd med varandra som kan gå ut över kontakterna med 
verksamheten i övrigt. Att få möjligheter till kontinuerliga kontakter med en kollega ses samtidigt 
som nödvändigt för att orka med ett krävande skolledarskap. Man menar också att det bidrar till en 
högre kvalitet i deras ledarinsatser inte minst vad gäller skolutvecklingsfrågor. (s. 9) 

Empiriska ögonblicksbilder från ledarskap i skola och förskola 

Under senare tid har vi samlat på oss några empiriska exempel som reflekterar möjligheter och 
hinder för kollektiva former av ledarskap i skola och förskola. I detta avsnitt beskrivs hur några 
rektorer och förskolechefer tänker och agerar sedan den nya skollagen börjat gälla 1 juli 2011. 
Avsikten är att synliggöra aktuella exempel på samarbeten som strävar efter att hantera det 
omfattande ansvar som i lagen tilldelas rektor respektive förskolechef. Först ges en lite utförligare 
bild från det rektorspar som tidigare nämnts under det juridiska avsnittet, de som från 
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Skolinspektionen fått ett föreläggande om sitt sätt att organisera sin ledningsfunktion. Därefter 
belyses ytterligare några aktuella situationer hos några andra rektorer, såväl inom gymnasium som i 
grundskola, inom kommunala och fristående skolor, samt vid några förskolor.4 Exemplen är av olika 
art. Det som förenar är att de, till skillnad från våra tidigare studier, enbart är hämtade från skola 
och/eller förskola. Bland de ledarskapssamarbeten som beskrivs finns såväl framgångs- som 
problemexempel. Oavsett grad av framgång så visar de på en förekomst av försök att handskas med 
krävande ledningsuppdrag. 

Stolta och synliga 

De två rektorer som kanske mest tydligt och synligt har visat upp sitt delade ledarskap verkar inom 
en kommunal grundskola. I alla skolans dokument framgår att rektorerna är två och att de delar 
ledarskap.  

Dessa rektorer har arbetat i ett nära delande ledarskap sedan snart tretton år på denna skola, och 
detta är det artonde året de arbetar ihop som skolledning. De har formellt varit samledande rektorer 
sedan fem år. Tidigare arbetade de tillsammans på en annan skola, men när den började bli väl-
fungerande kände de att de ville åta sig nya utmaningar tillsammans och sökte sig därför till denna 
skola där de såg att stora förbättringar behövde göras. Skolan är nu dokumenterat välfungerande 
avseende kunskapsresultat, brukarnöjdhet och medarbetarnöjdhet, säger rektorerna och hänvisar till 
utbildningsförvaltningens mätningar. Så välfungerande att de under hösten 2011 fick ta emot studie-
besök av både utbildnings- och jämställdhetsministern. Skolan ligger i ett område med omfattande 
social problematik och 95 procent av barnen har ett annat modersmål än svenska. Skolan tar fort-
löpande emot elever från hela världen under hela läsåret.  

Ministerbesöket ledde bland annat till att utbildningsdepartementet vände sig till Skolinspektionen 
och påpekade att det är fel av dem att begära in dokumentation som det inte finns lagstadgade krav 
på. Rektorerna hade nämligen uppmärksammat ministrarna på att lärarna dignar under sin börda av 
dokumentation så mycket att det går ut över undervisningen. Därefter kom Skolinspektionen för att 
granska skolans undervisning i svenska och då kunde de inte undgå att notera att rektorerna var två, 
som ledde verksamheten i hög grad gemensamt. Dock med en uppdelning där de ansvarar för olika 
arbetslag vilket medför att personal, elever och föräldrar har en av dem som huvudsaklig rektor. De 
har gemensamt ansvar för ekonomi, skolutveckling och skolorganisation. 

Skolinspektionen tog omgående ett ”tillsynsbeslut för grundskola” (Skolinspektionen, 2011) där 
rektorerna blev anmodade att ”vidta åtgärder för att förändra ledningsstrukturen” så att det på 
skolan bara ska finnas en person som benämns rektor, som ska leda och samordna det pedagogiska 
arbetet och ta ansvar enligt skolförfattningarna. 

Ur rektorernas perspektiv är tillsynsbeslutet inte hållbart. De är beredda att dela upp skolan i två 
enheter som var och en har en av dem som formell rektor, för att tillmötesgå skollagens krav och 
samtidigt kunna fortsätta sitt nära samarbete på i stort sätt samma vis. Detta vore enligt rektorerna 
fullt möjligt eftersom verksamheten är så stor att den kan delas i två normalstora enheter. Då träder 
den kommunala utbildningsförvaltningen in på scenen, de vill inte göra någon uppdelning för att 
möjliggöra för de två rektorerna att fortsätta sitt samarbete på sin skola. Antagligen kommer de att 
föreslå en annan skola för någon av rektorerna, tror dessa. Man kan spekulera i orsaken till detta. 
Kanske handlar det om att många andra rektorer, med dessa två som förebild, har bett att också få 
dela sitt rektorskap, men fått nej till svar från förvaltningen. Rektorerna själva menar att det är en 
fråga om brist på vilja, de skulle mycket väl kunna fortsätta att arbeta på samma skola båda två, 
genom att göra de anpassningar som behövs för att tillmötesgå skollagen. Därigenom skulle de – om 

                                                           
4
 Det empiriska materialet i detta avsnitt kommer från intervjuer, telefonintervjuer, samtal och mailkonversa-

tioner med rektorer och förskolechefer (både kvinnor och män) hösten 2011 och våren 2012; i något fall 
används även material från interna beslutsdokument.  
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de fick – kunna fortsätta med någon form av gemensamt ledarskap och på så vis fortsätta nå goda 
resultat. 

Rektorerna funderar över att utbildningsförvaltningen kanske tror att skolans resultat skulle vara 
desamma om bara en av dem var rektor. Men så är det verkligen inte menar de, de goda resultaten 
är en frukt av deras gemensamma ledarskap. När de är två kan de möta både personal och föräldrar 
med närhet och fingertoppskänsla, säger de, de räcker till. Det är också viktigt att de båda är rektorer 
eftersom många som de möter har en konservativ syn, de vill veta vem som är rektor för det är den 
som de lyssnar på, detta är kulturbundet, menar rektorerna. 

Här är två anteckningar från telefonintervjuer med rektorerna, där de svarar på frågan om vad som 
är fördelarna med deras nuvarande sätt att arbeta: 

Besluten blir bättre och genomtänkta och vinklade från flera håll. Det ger mod, och styrka, till 
exempel att hålla fast vid att lärarna ska undervisa 20 timmar/vecka, när de i andra skolor har 16-18 
timmar. … Personalen har tillit till dem, de har lyssnat innan de bestämt. När beslutet är taget har 
det acceptans. De har kunnat processa och driva en egen linje och besluten är starka. 

Som delande är det roligare att glädjas åt framgång och dela bekymmer. Det är som att jobba i 
arbetslag – det ökar rättssäkerheten. Mindre risk att en dålig ledarstil utvecklas. Man blir synlig för 
varandra – som i arbetslag, där det till exempel blir mindre risk att en lärare kan kränka en elev. Man 
undviker rädsla och risken minskar att en hel arbetsplats mår dåligt, till exempel på grund av chefens 
dåliga humör. När den ena är arg och säger: Den vill jag sätta dit! Då säger den andra: Nu måste vi 
tänka till! Vi pratar så mycket – säger ut och sätter ord på tankar, det klarnar. 

Rektorerna själva menar alltså att deras sätt att arbeta ökar rättsäkerheten snarare än att det 
minskar den. Arbetssättet ger bättre, mer genomtänkta beslut, lärarna kan alltid nå någon i led-
ningen, rektorerna kan vara visionära och inte fastna i allt det praktiska. Att arbeta i par har blivit en 
arbetsmodell för hela skolan, två personer är ansvariga i köket, två vaktmästare följs åt och trivs 
ihop, två par med två biträdande rektorer utgör tillsammans ett arbetslag om fyra.  

Dessa två rektorer är besjälade av sin uppgift och har genomfört stora förändringar på skolan. De 
menar att vara rektor på en sådan skola som deras är den viktigaste uppgift man kan åta sig. Skolor i 
förorten – det handlar om Sveriges framtid. Skolan måste vara kompensatorisk där annat i barnens 
miljö brister, säger de. Men, arbetet som rektor är slitsamt och arbetsgivaren borde vara intresserad 
av ledarskapsformer som stöder rektors arbete, säger rektorerna. 

Det samledarskap som är beskrivet ovan tog slut på grund av Skolinspektionens föreläggande och 
den ena av rektorerna avslutade hösten 2012 sitt arbetsliv genom att gå i pension två år tidigare än 
tänkt. Nu växer nya samarbetsformer fram på skolan mellan kvarvarande rektor, fyra biträdande och 
två övergripande specialpedagoger. I stället för ett samledarskap och en ledningsgrupp är de numera 
alltså en rektor med en ledningsgrupp. Därutöver håller en matrisorganisation på att utvecklas enligt 
den rektor som är kvar på skolan:  

En matrisorganisation är, såsom jag uppfattat det, ett sätt att lösa komplexa organisationer och få till 
stånd någon form av balans mellan två viktiga delar. Organisationen arbetar med flera dimensioner 
samtidigt som är beroende av varandra. Resultatansvaret är delat. I vår organisation leds 
lärare/pedagoger av sin biträdande rektor men övergripande specialpedagog kan också ställa krav på 
pedagogens arbete utifrån perspektivet elever i behov av särskilt stöd. Det förutsätter en samsyn 
och dialog och kommunikation. 

Rektorn tänker sig matrisorganisationen som en form av fördelat ledarskap och hoppas att 
ledningsorganisationen ska utvecklas till en stark grupp, som utifrån sina olika kompetenser och 
ansvar tillsammans tar ansvar för hela den komplexa verksamheten. 

Brister i bottenplattan 
En rektor (Y) i en gymnasieskola berättar hur skolans tre rektorer har fördelat arbetet mellan sig. De 
tre rektorerna utgör skolans ledningsgrupp och har delat upp skolan mellan sig i tre sektorer, med 
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individuellt elev-, personal- och ekonomiskt ansvar inom respektive sektor. De har också delat upp 
skolgemensamma arbetsuppgifter mellan sig, vilket enligt rektor Y skapar otydlighet i lednings-
gruppen och lärarkollegiet. Rektor Y menar att denna uppdelning också är tveksam i relation till nya 
skollagen. Gymnasiet redovisar alltså olika skolenheter på pappret, men uppdelningen av skol-
gemensamma arbetsuppgifter gör att rektorerna i vissa frågor även arbetar i varandras enheter, 
också lärare jobbar i flera enheter. Skollagens tanke om att en skolenhet ska styras av en person 
handlar om rättssäkerhet för eleverna; det ska alltid ska vara tydligt vem som verkställer rektors upp-
drag, konstaterar rektor Y, och även vilken rektors uppdrag det är som verkställs. Detta fungerar för 
det mesta, men viljan att arbeta med och stödja elever i den egna enheten kan ibland påverka andra 
delar av skolan och deras elever negativt. Men, allvarligare är en bristande tillit mellan rektorerna, 
säger rektorn, och hänvisar även till en artikel i tidskriften Loop (Döös, 8/2006) om delat ledarskap, 
som beskriver både det framgångsrika och det problematiska med delat ledarskap: 

Det förutsätter dock en bottenplatta bestående av förtroende, prestigelöshet och gemensamma 
värderingar vad gäller människosyn och verksamhet, vilket delande chefer gärna återkommer till när 
de berättar vad som är viktigt för dem. I de fall vi hör talas om att delande chefer misslyckas i sitt 
ledarskap finns det vanligen någon brist i bottenplattan. En spricka i tilliten, någon som vill glänsa 
och putsa på sin egen stjärna eller avgörande skillnader i tilltron till sina medarbetares förmåga till 
ansvarstagande. (Döös, 2006, s. 44) 

Denna problematik känner rektor Y igen från sin egen ledningsgrupp: ”Problemet i vår grupp är nog 
att vi ofta är överens i sak men inte om vägen dit. Våra projekt stupar i brist på tillit och att man 
hellre är populär än genomför viktiga saker för skolan och ledningsgruppen, som inte alltid är den 
mest bekväma vägen.” Rektor Y menar att det också finns en skillnad mellan de tre rektorerna i tilltro 
till medarbetare. När en av dem stödjer lärare att göra extra insatser för hela skolan, som att arbeta 
fram ett material för åtgärdsprogram, så visar de övriga två rektorerna ointresse. De två rektorer som 
inte deltagit i arbetet har inte fått glänsa själva. Det saknas tillit, både rektorerna emellan och till 
medarbetarna. Tydligt är att ledningen, med Döös formulering, har brister i bottenplattan, konsta-
terar rektor Y.  

Att organisera för pedagogisk utveckling 

Nya samarbetsformer för skolors ledarskap prövas lite här och var utan att det uppmärksammas i 
någon större utsträckning utanför den lokala skolan. Det exempel vi nu ska berätta om handlar om 
ett nydanande samarbete som växt fram på en kommunal F-9 skola där två personer i skolledningen 
har erfarenheter av samledarskap. I en gruppintervju med en trehövdad skolledning betonas här 
”känslan av att vara mentalt likställda” som väsentlig. En känsla som även brukar ligga bakom 
fungerande delade ledarskap, såväl i funktionellt delat som i sam- och skuggledarskap.  

Det samarbete som nu håller på att växa fram, den nya ledningsorganisationen är inne på sin andra 
termin, är ett led i att söka lösningar på rektors uppgift att leda och samordna det pedagogiska 
arbetet. Det handlar alltså om att organisera skolledning för pedagogiskt ledarskap. Möjligen är den 
variant som denna skola arbetat fram en lösning som de hittills är rätt ensamma om i landet. Det 
handlar om en skola som redan ligger bra till avseende meritvärde, uppnåendemål och medarbetar-
index. Drivkraften är att bli än bättre genom att komma ur den period av förvaltande som skolan 
hade hamnat i. Rektor beskriver att skolor lätt hamnar i ett förvaltande sätt att fungera vilket inte är 
bra. Här på skolan är man nu stolta över sin nuvarande självbild: ”Vi är nytänkare”. Om några år – för 
utveckling tar tid – ska nytänkandet visa sig i de resultat som mäts och räknas, det vill säga i 
elevernas betyg, är avsikten.  

Utmärkande för denna skola är att man under 15 års tid arbetat med olika varianter av kollektivt 
ledarskap och inflytande. Skolan har haft både föräldrastyrelse och samledarskap. Nu arbetar tre 
personer som skolledning, alla med skolledningsuppdraget på heltid. De är en rektor och två bi-
trädande rektorer, varav en med ansvar som avgränsats till att enbart gälla pedagogiska och didak-
tiska frågor. Rektor och en biträdande rektor delar på allt personal- och elevansvar genom en upp-
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delning i årskurser. Den ena har årskurserna 2, 4, 5, 8 och 9 medan den andra har 0, 1, 3, 6 och 7. Det 
är alltså en uppdelning som bygger på en blandning så att båda ska ha såväl små barn som ung-
domar. De två har mellan sig också delat upp arbetsmiljöansvar, schemaläggning med mera. En finess 
med detta är att den andra biträdande rektorn på hela sin tid har hand om pedagogiska och didak-
tiska frågor. Det handlar då om att coacha och handleda enskilda lärare, arbetslag och ämnes-
grupper, att hålla sig uppdaterad på aktuell skolforskning och att ingå i skolledningen som tillsam-
mans därigenom driver skolans pedagogiska utveckling. Denna biträdande rektor tyngs därmed vare 
sig av administrativa måsten eller besvärliga elevvårdsärenden, utan kan istället ägna all kraft åt det 
pedagogiska utvecklingsarbetet. Rektor säger i sin tur att: 

Nu när X kommit in så blir det också att jag går in och läser mer aktuell forskning. Sedan är det ju 
viktigt att ringa föräldrar, hålla budget osv, men det känns inte lika tungt, för vi pratar pedagogik på 
skolan. 

När annonsen om tjänsten var ute visade sig intresset vara mycket stort, ansökningar kom in från 
hela landet. Det föreföll finnas ett sug efter att få arbeta med pedagogisk utveckling på ledningsnivå, 
och det stärkte dem i att de var på rätt spår, att de tänker rätt om hur det pedagogiska ledarskapet 
kan organiseras. På andra skolor hör de snarare att de personer som jobbar med coachning eller har 
något specialansvar för pedagogiskt arbete ofta sysslar med detta enbart på någon del av sin tid. Att 
ingå i skolans ledning framhålls som väsentligt, det är på ledningsgruppsmöten och i ledningstrion 
som mycket stöts och blöts. De diskuterar fram och tillbaka hela tiden på ett sätt som de menar 
bottnar i tillit till varandra.  

Hur ser man då på att det de facto ändå finns en formell hierarkisk olikhet? En av de biträdande 
rektorerna säger: 

Det finns ingen skillnad, eller formella skillnader finns det, men inte mentala. Jag ser oss som en 
treklöver, som en enhet. Vi är beroende av varandra, men ändå väldigt självständiga och själv-
gående. Vi har trygghet i våra olika uppdrag. Det finns inget konkurrenstänkande, inga undertoner. 
Utan det är ett öppet givande och tagande, ett väldigt stärkande klimat här. 

Det formella tycks här mycket vara en icke-fråga, man har struktur och ordning genom att var och en 
tar ansvar. Det är tillit till varandra som gäller och de delar på arbetsuppgifterna. Det handlar om att 
dela upp, men också om att hålla ihop det som är gemensamt, och på denna skola har man lång vana 
av att leda tillsammans. Även om någon nu är huvudrektor och andra inte. De talar dock inte längre 
om sitt sätt att arbeta som ett delat ledarskap utan som att de är en ledningsgrupp och skolledning. 
De är måna om att framstå som den enhet de är och ser till att synas tillsammans på veckomöten och 
andra sammankomster. Då kan de också passa på att visa för medarbetare och föräldrar att de hjälps 
åt. De menar att det är viktigt och att de annars kunde riskera att ”fastna i effektivitetstänket” där 
det är bäst att enbart en person går på ett möte med personal eller föräldrar. Ett sådant arbetssätt 
där man går för långt i att dela upp uppgifter gör att man riskerar att tappa den gemensamma 
kunskapen och förståelsen för skolan, menar ledningstrion.  

Intresset för deras arbetssätt har hittills inte varit stort, vare sig bland andra skolor eller bland deras 
chefer. Även om det inte skulle skada med lite mer nyfikenhet så menar de att det realistiska nog är 
att det är först om de når de resultat de hoppas på som överordnades intresse väcks.  

Delat ägarskap i kras 

En biträdande rektor för en fristående skola berättar om ett problematiskt delat ledar- och ägarskap. 
Biträdande rektor är yngre medan rektor är rätt mycket äldre, från början var rektorn en beundrad 
mentor. Det är rektor som har startat skolan och som har bett den yngre, som var en i lärarkollegiet, 
att gå in som medägare i skolan. Biträdande rektor har från början lagt ner mycket tid och engage-
mang i arbetet på skolan, till exempel i början att rent praktiskt få skolan färdig inför att den skulle 
starta. Biträdande rektor har också till största delen fortsatt att arbeta som lärare i skolan och inte 
hunnit med att bidra till exempel i skrivandet av sådant som värdegrund och regler för skolan, utan 
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det har rektor gjort. I styrelsen för skolan sitter deras respektive makar, vilket gör att det är svårt att 
vända sig till styrelsen med de samarbetsproblem som har uppstått.  

En förtroendeklyfta har vuxit fram mellan de två. Allteftersom har biträdande rektor tappat för-
troendet för sin kollega, börjat ta för sig och då blivit ett hot för den äldre partnern vilket leder till att 
rektor gör allt för att bestämma själv och hålla den yngre på plats under sig, även genom att 
desavouera sin kollega inför lärarna. Rektor agerar och tar beslut utan att involvera sin biträdande 
rektor och övriga delägare. Beslut som biträdande rektor ofta bedömer som både felaktiga och 
onödigt kostsamma. När konflikten till slut kommer till ytan ber biträdande rektor, i affekt, rektor att 
gå i pension och lämna över skolan till en yngre generation. Alternativet är att de säljer skolan, fort-
satt samarbete är omöjligt menar biträdande rektor. De har båda vänt sig till advokater, och det hela 
har slutat med att biträdande rektor köpt ut rektor från företaget. Det är som ett äktenskap som gått 
i kras, säger biträdande rektor, och det får negativa följder för både elever och lärare. Detta fall har 
för övrigt starka likheter med ett delat ägarskap av en förskola som en av de inblandade beskriver 
som en katastrof (se Döös et al., 2010). 

Formell uppdelning och samverkan i praktiken 

En grundskolerektor berättar att i deras skola fortsätter de två rektorerna med sitt delade ledarskap 
på samma sätt som förut. De har sedan tidigare en uppdelning av årskurserna mellan sig i två skol-
enheter, där en av dem ansvarar för F-5 och den andra för 6-9. Det är oproblematiskt, eleverna vet 
vem som är deras rektor, och personalen följer årskursuppdelningen, även om de också kan arbeta i 
andra klasser än i den enhet där de har sin rektor. Rektorerna har en gemensam ledningsgrupp och 
tar gemensamma övergripande beslut, men beslutar var och en över sin enhet. Detta delade ledar-
skap, har de nu haft i nio år och är mycket nöjda med sitt sätt att samarbeta. Skolenhetsbegreppet 
verkar fungera flexibelt säger rektorn, både för små landsortsskolor där flera skolor har en 
gemensam rektor och för storstadsskolor där en skola delas upp i flera enheter med var sin rektor 
som sedan samarbetar i praktiken. 

Tiga still i korgen 

Två förskolechefer leder tillsammans en verksamhet som omfattar drygt 50 anställda på flera för-
skolor. De har arbetat tillsammans på ungefär samma sätt sedan tjugo år, med den skillnaden att 
verksamheten hela tiden har vuxit. De har stöd i sin närmaste chef men är också medvetna om att de 
nu när verksamheten lyder under skollagen kan komma att påverkas på nya sätt. De vill inte bli för 
mycket uppmärksammade, utan säger att de ”tiger still i korgen” för att kunna fortsätta att arbeta på 
samma sätt som tidigare, med de goda resultat som det har fört med sig.  

Skolinspektionen har dock redan varit på besök, med många frågor om deras delade ledarskap, även 
till personal och föräldrar. De fick en positiv bild med sig därifrån, menar cheferna. De skulle titta på 
hur lagen kan tolkas men har inte hört av sig. Det kan vara så att cheferna har gjort en uppdelning 
sinsemellan som tillmötesgår lagens krav. Dels har de en korsvis lösning så att båda arbetar halvtid 
såväl som förskolechef som biträdande förskolechef, dels ansvarar den ena för ekonomi och den 
andra för pedagogisk utveckling, och slutligen har de delat upp avdelningarna emellan sig på ett sätt 
som gör att båda är involverade i alla förskolor, men att en av dem har arbetsmiljöansvar och 
personalansvar för respektive avdelning. De turas om att sitta i sin egen chefs ledningsgrupp, ett år i 
taget. 

Dessa förskolechefer pekar på betydelsen av att ha en likvärdig roll och att vara lika mycket in-
volverade i de flesta sammanhang. De har till exempel alla arbetsplatsträffar gemensamt och de 
deltar båda i alla utvecklingssamtal med var och en av pedagogerna eftersom de anser att det blir 
mer rättvist för pedagogerna på det viset; de ser olika saker hos sina medarbetare som de kan bidra 
till utveckling av. De fördelar ut uppgifter till många pedagoger eftersom de vill vara en lärande 
organisation, flertalet har på så sätt ett speciellt ansvar för något. 
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Här är två anteckningar från telefonintervjuer med förskolecheferna, där de svarar på frågan om vad 
som är fördelarna med deras nuvarande sätt att arbeta: 

Det viktigaste är att det är delat ansvar på lika villkor för alla frågor. Ingen kan luta sig tillbaka, man 
är ansvariga tillsammans. När man har svåra frågor är man två på lika villkor och kan diskutera öppet. 
Föräldrar och pedagoger vet att det inte bara är ens tanke. (chef Z) 

Det viktigaste som chef i delat ledarskap är att vara två i ett komplicerat arbete där mycket händer – 
att ha någon man snabbt kan bolla med. Att arbetet är slut när man går hem, eftersom bollplanket är 
nära. Att ha samma mandat gör att man kan dela på vissa saker, till exempel lämna över samtal med 
någon förälder som man inte når själv. (chef V) 

Att arbeta på detta sätt säger cheferna är utvecklande och befriande, att inte stå ensam utan alltid 
kunna resonera om varför de tänker som de gör, fundera var och en, sen prata igen och komma på 
en tredje idé som är bättre. Det viktigaste av allt är prestigelösheten, uppgiften handlar om vad som 
är bäst för barnen och pedagogerna. De säger att de inte tycker olika i sakfrågor, men att de kan ta 
hand om sakfrågor på olika sätt. Båda har utvecklat sig i olika riktningar i sitt ledarskap, den ena har 
gått rektorsutbildningen, den andra har utbildat sig till pedagogista och de fortsätter att utvecklas 
genom att utmana varandra. De blir säkrare i sina respektive typer av ledarskap och kan sammanföra 
dem, säger de. Därmed kan de också utmana pedagogerna som får del av att cheferna bygger vidare 
på sin kunskap. Att arbetet är utvecklande gör att de arbetat kvar så länge i verksamheten, utifrån en 
stark känsla och arbetsglädje. De menar att det inte hade gjort det om de inte hade delat ledarskap, 
något som de själva valde att gå in i för länge sedan. Men det kräver prestigelöshet och tillit. Här 
följer ytterligare en anteckning från en av telefonintervjuerna:  

Det kräver prestigelöshet och tillit som är tydlig – att arbetslagen förstår att vi är starka, var och en, 
och vågar diskutera och sen enas. Det är roligt, det ger utveckling. Har kanske inte energi själv alla 
dagar – då är den andra där och kan hjälpa till. Man backar upp varandra, till exempel inför 
föräldrasamtal som blir allt tuffare. Man kan diskutera med varandra innan man träffar föräldrar och 
förbereda sig, det ger en säkerhet att ha diskuterat igenom i förväg. De har samma perspektiv 
eftersom de jobbat parallellt, de har samma mandat i den egna rollen och utåt. (chef V) 

Förskolecheferna vill fortsätta att arbeta ihop så som de har gjort länge nu, det är utvecklande för 
barnen, personalen och dem själva. De menar att delat ledarskap är viktigt att kämpa för, för att det 
är kul, inspirerande och att man aldrig är ensam. 

Rektorsring 

Två rektorer berättar om sitt samarbete mellan fem närliggande kommunala skolor för de lägre 
åldrarna. Från början hörde alla skolorna till en enda rektors ansvar, med biträdande rektorer för 
varje skola, men sedan fick varje skola en egen rektor. Det nära samarbete som sedan tidigare var 
upparbetat mellan skolorna fortsatte som förut trots att skolorna nu var konkurrenter. Rektorerna 
fann stort stöd i att kunna resonera och samarbeta med varandra i det de kallar sin ”rektorsring”. De 
hade exempelvis konkret arbetat fram ett sätt att stödja varandra i hanteringen av svåra 
personalärenden. De tog emot varandras svåra fall när det låst sig i arbetsgrupper, mot löfte att ta 
tillbaka personen om det inte fungerade på den nya skolan heller. Ibland fungerade personen bra i en 
ny miljö, ibland inte. Rektorerna ger uttryck för en stark känsla av tillit sinsemellan och att 
samarbetet gör deras rektorsuppgift lättare och roligare. De har en sorts delat ledarskap där både 
ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter är uppdelade, var och en ansvarar för sin skola, och ändå 
har de hittat former för samarbete som löser problem som de alla stöter på och måste hantera. Vi 
ser detta som ett exempel på en nätverkande form av samarbetande chefskap. 

Ett begränsat frirum 

En rektor/förskolechef berättar här utifrån sina egna erfarenheter av en resa genom delat ledarskap. 
Berättelsen tar sin utgångspunkt i ett framgångsrikt samledarskap mellan två rektorer för en kommu-
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nal grundskola, ett samledarskap som avslutades i och med nya skollagen. Därefter fortsätter be-
rättelsen in i ett arbete med att som rektor/förskolechef starta en ny kommunal skola/förskola.  

Efter många år som biträdande rektorer på samma grundskola, och efter ett framgångsrikt samledar-
skap som rektorer, började de två söka sig nya utmaningar för att de tyckte att de alltmer gått in i ett 
förvaltande skede. Kanske kunde en skola med ordentlig problematik där budgeten var i obalans och 
elevunderlaget vikande vara något att ta sig an? Ett sätt att få kavla upp ärmarna, göra ny nytta och 
testa sina förmågor. Nu blev det inte så, av olika skäl stannade de kvar på sin väl fungerande skola. 
Efter något år kom istället den nya skollagen och satte P för deras likställda rektorskap. Vissa 
diskussioner fördes med förvaltningen om uppdelningar i åtskilda skolenheter, med skilda budgetar 
och annat, för att kunna fortsätta att arbeta ihop på skolan, men en sådan uppdelning av det gemen-
samma lockade inte. De försökte fortsätta sitt samarbete genom att tänka sig in i olika situationer. 
De funderade på att arbeta som rektor och biträdande någonstans, och kanske turas om och växla 
position årsvis som de hört att andra gjort för att försöka kringgå hinder för gemensamt ansvars-
tagande. En annan tanke var att starta ett äldreboende tillsammans. I den bästa av världar hade de 
fortsatt tillsammans. Nu blev det inte så, konstaterar efteråt denna rektor/förskolechef som istället 
beslöt sig för att satsa på en egen utmaning: ”Det var ändå dags att gå vidare”. Här övergår vi nu till 
att beskriva tankarna och situationen som den ser ut idag, för en av dem som nu gått vidare som 
rektor tillika förskolechef på en ny skola/förskola. 

I det nya uppdraget har det varit spännande, säger denna rektor/förskolechef, att upptäcka att det 
fungerar lika bra att arbeta i nära samarbete även med andra personer i en ledningsfunktion. Det var 
inte något unikt för just de två som tidigare arbetat ihop, att just de fungerade särskilt bra tillsam-
mans; en uppfattning som bland annat tjänstemän på förvaltningen tidigare hade gett uttryck för. 
Istället visar det sig att som rektor/förskolechef på den nya skolan så har vanan att förhålla sig 
likställt till någon annan följt med: ”Det handlade inte bara om att vi var så samkörda!”. Denna 
upptäckt har även den före detta kollegan gjort. Det vill säga, det som förvaltningen såg som något 
unikt för just dessa rektorers förmåga att samarbeta visade sig vara lätt att göra i även i nya 
samarbetskonstellationer. 

Utanför skolan, påpekar denna rektor/förskolechef, är det många som tycker att titlar är viktiga. Det 
blir därför stort för föräldrar när det är Rektor som gör något vardagligt, och mindre stort när någon 
annan gör samma sak. På den tiden de var två rektorer kunde de turas om med ansvaret att vara 
synlig och tillgänglig för föräldrar eftersom ”det var lika stort vem som än satt där och tog emot 
barnen på morgonen”. Dessa vardagliga möten är även nu en del av en strategi som innebär att 
skolan/förskolan är steget före, lyssnar in och informerar. Det bidrar till att arga mail och telefon-
samtal från föräldrar minskar. Men när skolan växer måste fler ses som viktiga av andra. När den nya 
skolan inom några år ökat sitt elevantal så är rektors avsikt att uppgradera två nuvarande utbild-
ningsledare till biträdande rektorer. Redan i höst när nya barn och föräldrar välkomnas till skolan, så 
kommer man att presentera sig som skolledning. Det blir det nya signalordet när det inte längre är 
möjligt att vara två rektorer.  

Hur är det då att stå som ensam i en position där man tidigare varit ett par? Det finns flera svar på 
den frågan. I ett startskede med massor av beslut att ta och föräldrar att boka möten med så var det 
rätt smidigt att vara ensam. Även om det var ett ”hästjobb” så gick det rappt när man inte behövde 
samköra med någon annans agenda eller tankar, berättar denna rektor/förskolechef. Hade man å 
andra sidan varit två så hade ju arbetet kunnat fördelas. En annan reflektion som denna rektor gör är 
att man alltid lär sig något nytt om sig själv när man hamnar i en ny situation. Funderingarna är 
många över de egna känslorna i att ha så mycket makt, och få så mycket positiv uppmärksamhet: ”Nu 
är jag i den här sitsen att andra pinnar i kulisserna medan jag kan stå där och vara trevlig och alla 
säger att jag är bra”. Det ställer krav på en, att fundera över hur de som står bakom har det. Det är 
”jätteviktigt att de inte känner att de inte får skörda”, säger rektor och drar sig till minnes sin egen tid 
som en av två biträdande bakom en populär rektor.  



20 
 

Som avslutning säger denna rektor/förskolechef att om beslutsrätten över den egna organisationen 
vore fri så skulle likställdhet inom ledarskapet gälla även här. Vill man att personal ska vara delaktiga 
så måste man börja med sig själv. Här träffar vi en skolledare som själv uttrycker sitt förhållningssätt 
som att det egentligen är raka motsatsen till dagens intentioner, där rektor snarare förväntas ”styra 
med hela handen”. Å andra sidan är det egna frirummet för en rektor rätt stort, det handlar om att 
”bara vara lite strateg och hitta vad vi ska leverera, levererar man det så har man ganska stort 
frirum”, men om man själv ”darrar på manschetten då blir man ju ifrågasatt!”. Men när det gäller hur 
det egna ledarskapet organiseras så begränsar alltså skollagen frirummet. 

Rektor blir biträdande 

En gymnasierektor berättar om hur de löst sin ledningsfunktion för att kunna behålla ett gott sam-
arbete utan att bryta mot den nya skollagen. Före nya skollagen var de fyra rektorer på en gymnasie-
skola. Efter att lagen trätt i kraft har de organiserat ledningsfunktionen på följande sätt för att kunna 
fortsätta sitt samarbete: En person är rektor, med ansvar för tre gymnasieprogram samt övrig perso-
nal. Tre av rektorerna har blivit biträdande rektorer med ansvar för några gymnasieprogram var, 
vilket innebär ansvar för ca 50 personal och 300 elever avseende personalansvar med anställning och 
lönesättning samt budget och elevansvar, med andra ord, i stort sett allt som en rektor har ansvar 
för. Detta innebär att de har tagit tjänstledigt från sina tillsvidareanställningar som rektorer för att bli 
biträdande rektorer, med tvååriga förordnanden. Beslutet om denna förändring är tagen av kommu-
nens förvaltningschef på utbildningsförvaltningen. De biträdande rektorerna är anställda av förvalt-
ningschefen. 

De fyra (i praktiken) rektorerna utgör en skolledargrupp. När de vänder sig till personalen med bud-
skap, information eller beslut så står de alla bakom detta som ”Skolledarna”. De försöker på detta 
sätt att fortsätta leda hela skolan med så gemensamt ansvar som möjligt, samtidigt som de fort-
farande har delat upp huvudansvaret för skolans olika program mellan sig. Alla beslut som tas, även 
inom vars och ens ansvarsområde, får konsekvenser för helheten, de måste samarbeta för att skolan 
ska fungera. Samtidigt är skolan för stor för att en person ska mäkta med helheten ensam. Sam-
arbetet gör uppgiften att leda den stora skolan möjlig. En av de biträdande rektorerna säger: ”Ett 
hinder är att vi inte har samma tillgång till information och inte är lika delaktiga i beslut. Vi har an-
svaret, men inte befogenheter och resurser fullt ut.” 

Organisationsformen har blivit hindrande när de sökt en ny biträdande rektor. Ingen utifrån som är 
på väg upp – som vill arbeta som biträdande rektor – vill ta på sig hela det ansvar som dessa bi-
trädande rektorer tar i praktiken, de vill ha en rektor i ryggen. Någon som redan är rektor vill inte 
söka en tjänst som biträdande rektor. Lösningen har blivit att hyra in en rektor från ett personal-
uthyrningsföretag under ett år. 

Men nya förändringar är att vänta med en ny förvaltningschef, det lutar åt att det ska bli rektorer 
igen, säger en av de nu biträdande rektorerna. 

Funktionellt delat ledarskap för alla 

I en mellansvensk stad arbetar sedan 2010 alla rektorer och förskolechefer i ledningsteam om 3-5 
personer. Ett arbetssätt som man med inspiration från forskning kallar funktionellt delat ledarskap. I 
detta fall är det en förändringsidé som drivits på förvaltningsnivå. Arbetet tog sin start år 2007 då en 
omfattande översyn av ledningsstrukturerna på gymnasieenheterna gjordes i samband med förestå-
ende pensionsavgångar hos de då verksamma rektorerna. Då hade man sedan ungefär fem år en 
gymnasieskola med ca 1500 elever som leddes av ”tre jämställda rektorer i ledningsgrupp”. Bakom 
idén att gå över till något motsvarande för kommunens övriga gymnasieskolor låg bland annat 
tanken att det skulle vara bra att inte ha ”alla ägg i samma korg”. Bland de skäl som vägde tungt var 
att trycket på rektorer hade ökat markant under senare år. Man såg det som en styrka att rektorer 
skulle få dela sitt ansvar med andra:  
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Att som rektor ha någon annan person att dela ansvaret med, även om man har olika 
ansvarsområden, är säkert en stor framgångsfaktor kanske till och med en långsiktig nödvändighet 
för att undvika överbelastning och utbrändhet. 

Bland de farhågor som fördes fram var att ett funktionellt delat ledarskap mellan rektorer skulle 
skapa beslutsvånda och inte leda fram till beslut. Dock fanns inte den erfarenheten på den skola som 
redan provat. Det fanns ytterst få tillfällen, knappast något, då gymnasiechefen fått gå in som något 
slags skiljedomare. Man menade att: 

Den viktigaste förutsättningen för att ett funktionellt ledarskap ska fungera är att de personer som 
tillsätts som rektorer är mycket medvetna om ledarskapets krav, att de har respekt för varandra och 
att deras värdegrund är sådan att de kan leda tillsammans.  

Vidare betonade man att det funktionellt delade ledarskapet byggde på att en noggrann arbets-
ordning gjordes mellan rektorerna för att de också skulle kunna fatta självständiga beslut. Man 
menade att ett bra tillfälle att införa funktionellt delat ledarskap var då rektor för en enhet skulle 
avgå. Införandet kom därför att ske successivt. I dagsläget har man alltså en gymnasieenhet med tio, 
en med fyra, och en med två års erfarenhet av funktionellt delat ledarskap. Därmed arbetar nu alla 
gymnasierektorer i funktionellt delat ledarskap och 2009 togs beslut om att det var dags för grund-
skolerektorer och förskolechefer att följa efter. Ett internt beslutsdokument för fram följande motiv:  

Delat ledarskap tillämpas redan inom stadens gymnasieskolor, och i vissa förskolor. Erfarenheterna 
därifrån är odelat positiva. Arbete i ledningsgrupp förekommer redan idag på flera skolor. Alla 
skolledare som idag är verksamma i någon form av ledningsgrupp, ser tydliga fördelar med detta. 
Det stimulerar utveckling, ger stöd i det dagliga arbetet, tydliggör kompetenser och ger avlastning i 
de dagliga ”måste”-frågorna. 

Vissa skillnader finns. Grundmodellen på gymnasierna är två rektorer och minst två biträdande rek-
torer. I grundskolan har man sju rektorsteam, det vill säga sju områden med ett antal rektorer på 
varje och utan den biträdande rektorsnivån. I förskolan är det sju områden med ett antal förskole-
chefer på varje område och med en pedagogikutvecklare på varje område. Under de två år som gått 
varierar erfarenheterna, men en skolchef menar att de flesta har hittat sätt att dra nytta av varandra 
och gör det på lite olika sätt. De menar att de ser nytta i att ”tänka som team”. Inledningsvis kunde 
det vara så att man letade lösningar som hörde hemma i den gamla strukturen, men det har minskat. 
Några team har dock inte utvecklats lika långt; där är det snarare så att de ”mer förenas av struk-
turen än kulturen”. De är med andra ord förenade i ett formellt beslutat samarbete som inte ut-
vecklats till någon stark gemenskap. 

Författarnas reflektion 

Från de empiriska bilderna av förskolechefers och rektorers sätt att organisera sig för att klara sitt 
uppdrag ser vi att de alla är olika men med det gemensamt att de rör former av gemensamt ledar-
skap, det vill säga olika samarbetslösningar i förskolor och skolor.  

I det följande är avsikten att peka på motstridigheter och för-givet-taganden som vi menar försvårar 
ansvarstagande skolledning. Grunden för denna reflektion utgörs av vår tidigare forskning om sam-
ledarskap och andra former av delat ledarskap. Den utgörs också av en teoretiskt baserad förståelse 
av såväl aktuell ledarskapsforskning som teorier om hur vuxna lär och skapar mening både enskilt 
och tillsammans. Inom vår organisationspedagogiska tradition (se t.ex. Granberg & Ohlsson, 2011; 
Ohlsson, 2004), liksom i annan arbetslivspedagogisk forskning (se t.ex. Ellström, 2010; Kock, 2010), 
finns räckor av studier om hur individer, grupper och organisationer lär och utvecklas samt om hinder 
och möjligheter som förutsättningar och villkor för detta. Vi tar nu tillfället i akt att med vår egen röst 
resa frågor som problematiserar en aktuell trend av myndighetsingripanden. Ingripanden som vi 
menar försvårar det de är tänkta att stödja, nämligen att uppnå skolans nationella mål.  
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Det finns som framgått för-givet-taganden om ledarskap, såväl i samhället i stort som hos skol-
myndigheterna, som ytterligare förstärkts i och med nya skollagen (Skollagen, 2010:800). Vi ser hur 
vinnande koncept med goda resultat på den lokala skolnivån förvandlas till bekymmer för såväl 
myndigheter som för ledningsnivån ovanför. För skolchefen på en förvaltning kan ett framgångrikt 
samledarskap som förvaltningen tidigare ställt sig bakom istället bli ett ärende att hantera när 
skollagen ska efterlevas. Det är föreställningar hos politiker och hos dem som utarbetat skollagen 
som står för dessa förvandlingsnummer. Det är i lagen som, enligt vår mening, gammaldags synsätt 
på ledarskap manifesteras och det är utifrån lagen som Skolinspektionen är satt att utöva tillsyn. Vi 
efterlyser att man på dessa statens styr- och kontrollnivåer även reser frågor som har med kreativitet 
i ledarskapet och skapande av förutsättningar för organisationsutveckling och ansvarstagande 
samarbete att göra. Enligt vår mening bör spännande nydaningar inte förminskas till pittoreska 
experiment, utan tas till vara som seriöst utvecklingsarbete gjort av erfarna och kunniga personer 
med både ambition och dokumenterad förmåga att leda en verksamhet som gynnar barns och ungas 
lärande och utveckling. 

Vi ser även tecken som pekar mot att orsaken till framgångsrikt parledarskap individualiseras. Fram-
gången tillskrivs då att det är just dessa två människor som råkar vara särskilt lämpade för att arbeta 
tillsammans, det vill säga det är inte samledarskap som användbar struktur och idé som framträder, 
utan istället något slags personkemi som ett undantag från regeln att chefen är en: ”just ni två funkar 
ju bra”. Bitvis förefaller hela företeelsen delat ledarskap i skolvärlden ha smittats av att skollagen 
förbjudit åtminstone samledarskapet, oklart vilka andra former. Chefer ovanför rektorer och 
förskolechefer har stor betydelse för vad som växer fram på lokala skolor, särskilt när ramar behöver 
tänjas och gränser testas. I vilka tyglar går dessa överordnade? Hur låter de sig styras ovanifrån och 
hur lyssnar de nedåt? Här ser vi både exempel på förvaltningar som tänker nytt och förvaltningar 
som förefaller motarbeta kollektiva former av ledarskap.  

En komplex verksamhet 

Skolinspektionen pekar i sin senaste kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2012a, med hänvisning 
till Alvesson & Spicer, 2010), bland annat på att ”ledarskap i skolan är en komplex social process där 
det är viktigt att bejaka och ta hänsyn till komplexiteten i organisationen för att kunna styra och leda 
den” (s. 41). Även utifrån inspektionens egna granskningar konstateras alltså att skolan blir alltmer 
komplex på grund av samhällsförändringar och ny kunskap. Rektors ledarskap får alltmer komplexa 
förutsättningar att verka under. Samtidigt har rektor och även förskolechefer tilldelats ett ökat 
ansvar (Skolinspektionen, 2011; Skolverket, 2011). 

Denna komplexitet, som Skolinspektionen pekar på, är symptomatisk för den post-industriella era 
som det svenska samhället har trätt in i (Backström et al., 2011). Förutsättningarna för att vara chef 
är olika under olika sorters arbetssystem. Det industriella arbetssystemet är skapat för att åstad-
komma en hög grad av stabilitet och förutsägbarhet genom att eftersträva sådana värden som 
specialisering, standardisering och centralisering, medan det post-industriella arbetssystemet 
grundas i decentralisering, olikhet och generalisering (Kira, 2003). Detta innebär avgörande skillnader 
för hur chefskap kan utövas. I det första industriella fallet handlar chefskap om planering, styrning 
och kontroll för så effektiv produktion som möjligt. I det andra post-industriella fallet har 
arbetssystemet en hög grad av komplexitet och där är det omöjligt för en enda person att kontrollera 
och styra, en ensam chef kan inte koordinera mångfalden (Streatfield, 2001). 

Det post-industriella arbetssystemet kan beskrivas som antitesen till det industriella. Därmed för-
ändras också chefers funktion, det handlar till exempel inte om att kontrollera underordnade utan 
om att erbjuda förutsättningar för medarbetares beslutsfattande och ansvarstagande. Det krävs då 
av medarbetarna förmågor och kunskap att kunna agera autonomt och samtidigt i samklang med 
den gemensamma verksamhetsuppgiften. Socialt stöd, interaktion och kommunikation mellan med-
arbetare krävs då för att hålla kompetensen på en hög nivå och för att kunna samordna sig i en ge-
mensam riktning i en självorganiserande process. För att medarbetare inte ska malas ned av kors-
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tryck och konflikter behöver ansvar motsvaras av befogenheter och tillgång till tillräckliga resurser 
(Backström et al., 2011). 

Hur är det då i skolans värld? Är den att betrakta som ett industriellt eller post-industriellt arbets-
system? Vid en föreläsning på Rektorslyftet (professor Inger Eriksson, 31/1 2012) menade föreläsaren 
att Finland fortfarande till stora delar kan ses som ett modernt samhälle (det vill säga industriellt). 
Detta får också konsekvenser för tilltron till skolan och lärarna. Finland har höga värden på sådana 
mätningar som till exempel den europeiska PISA-mätningen över skolors resultat, Sverige har däre-
mot fått försämrade värden i denna mätning. Enligt Erikssons föreläsning kan detta hänga ihop med 
särskiljande drag avseende till exempel tilltron till auktoriteter mellan ett modernt och senmodernt 
samhälle. Den finska skolan har alltjämt hög status och föräldrarnas tilltro till skolan bidrar till att 
eleverna med stöd av föräldrarna i högre utsträckning (jämfört med svenska barn och föräldrar) 
ställer upp på skolans krav och arbetsformer, även om skolan kan upplevas som tråkig. Dessutom, 
den enskilt största faktorn till skillnaderna i PISA-resultaten är kanske snarast att den finska skolan är 
mera homogen och att både differentiering inom en klass och segregering mellan skolor är av 
avgörande betydelse för mätresultaten, menar Eriksson. 

 Är det så att skollagen ger uttryck för en chefssyn som också den mer hör hemma i en styrfilosofi 
som eftersträvar stabilitet och förutsägbarhet än förmåga att fånga upp mångfald och förhålla sig 
med flexibilitet till de hinder och möjligheter som stiger fram i en självorganiserande process? I så fall 
ligger det nära till hands att betrakta lagen och dess tillsyn som ålderdomliga istället för framåt-
syftande. 

Om nu skolan som verksamhet återkommande karaktäriseras som en komplex verksamhet, vad 
innebär det då att säga att något är komplext? I grunden signalerar komplex att det handlar om ett 
system som består av ett stort antal olika beståndsdelar, och att det finns inbördes beroenden 
mellan delarna. Det är mängden och omfattningen som utgör komplexiteten och som medför att en 
verksamhet blir svår både att överblicka och att koordinera. Förväntan är att såväl rektorer som 
förskolechefer ska ha kontroll, men i verkligheten inträffar hela tiden händelser som de inte har och 
inte heller kan ha kontroll över. Det kan förefalla paradoxalt att motstridigheter som kontroll och 
icke-kontroll pågår samtidigt, liksom att både ordning och oordning är ständigt närvarande. 
Augustinsson och Brynolf (2009) hävdar att i stället för att försöka bortse från dylika paradoxer så 
gäller det att acceptera dem och att lära sig hantera dem: 

Det finns således en tro på att kontroll och förutsägbarhet är möjliga att åstadkomma i 
organisationer, men vi vill betona att paradoxer inte går att reducera, i stället har vi att leva med 
dem, såväl i teorin som i den organisatoriska, praktiska vardagen. (s. 47) 

Av dagens chefer krävs erfarenhet och intuition för att förstå och hantera det ständigt pågående 
flödet av händelser, att fatta beslut på stående fot, när man som chef hamnar i situationer som 
karaktäriseras av frågan ”well then – what now?” (Holmberg & Tyrstrup, 2010). Chefer förväntas vara 
strategiskt planerande och proaktiva, men i verkligheten har de många gånger en räcka av akuta 
problem som behöver omedelbar lösning. En sådan ledarskapsvardag ställer krav på en förmåga till 
klokt handlande som är i linje med de mål och värden som organisationen strävar mot på längre sikt. 
Att då ha tillgång till en jämbördig kollega har visat sig utvecklande för den som är chef (Wilhelmson, 
2006).  

Problemet för rektorer, och i viss mån för förskolechefer, är att de befinner sig i ett korstryck mellan 
å ena sidan uppdragsgivares (stat och kommun) linjära grundsyn med kontroll, förutsägbarhet, regler 
och minimerat utrymme för självorganisering – och å andra sidan vardagens komplexitet med behov 
av just självorganisering för att balansera icke-linjäritet och paradoxer (Augustinsson & Brynolf, 
2009).  
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Förbjuden frukt 

Vår uppfattning är att skollagen, och därmed Skolinspektionens granskningar, utgår från ett synsätt 
på organisation och ledarskap som, enligt resonemanget ovan, är industriellt och i vårt tycke 
ålderdomligt. Det medför ett rätt fyrkantigt sätt att förhålla sig till de svårigheter som skolor mitt i 
det post-industriella samhället har att hantera varje dag. Skolinspektionen konstaterar komplexitet 
hos skolor, men medicinen att åtgärda detta är enligt skollagen att förlägga ett allt större ansvar hos 
en enda person, rektor respektive förskolechef. Komplexitet möts med krav på enkelhet och ordning 
och reda i ledningsfunktionen, vilket kan förstås som att man inte beaktar dess komplexa natur. I de 
aktuella dokument från Skolinspektionen vi tagit del av och använder i denna rapport finns det en 
återkommande misstänksam underton som visar på en grunduppfattning om att gemensamt är 
liktydigt med otydlighet. Vår forskning visar att så inte alls med nödvändighet är fallet. Vi påminner 
också om att singulärt ledarskap många gånger är förknippat med betydande otydlighet. Att få bära 
ansvaret gemensamt för att främja utveckling och barns och elevers uppnåendemål hägrar numera 
som förbjuden frukt för rektorer och förskolechefer. Särskilt de som har goda erfarenheter av detta 
sedan tidigare försöker på olika sätt att hålla fast vid sitt samarbete och fortfarande vara laglydiga. En 
utsaga från en sådan rektor hösten 2012 låter så här: ”Nu jobbar vi på för fullt på vår skola, Z och jag. 
Vi försöker hålla kvar så mycket vi kan av det delade ledarskapet.” 

Ett exempel på hur statsmakten och dess myndigheter inte är i samklang med sin tid är alltså hur 
åtminstone företeelsen samledarskap bemöts och hanteras i lag och i granskningar. Den kunskap 
som finns om att delat ledarskap förekommer i olika former och kan organiseras på olika sätt 
förefaller inte användas. Myndigheterna stödjer vad vi kan förstå inte heller de varianter av delat 
ledarskap som inte förefaller hindras av lagen. Så här skriver Skolinspektionen: ”Det är inte möjligt 
att ha delat ledningsansvar […] Rektors uppgifter får bara utföras av den som är rektor […] Rektor har 
ett särskilt ansvar och särskilda uppgifter som rektor fått direkt från staten genom 
skolförfattningarna.” (Skolinspektionen, 2012b, s. 4). Eftersom Skolinspektionen valt att i sitt 
informationsblad så starkt betona just detta, så indikerar detta att de ute på skolorna stöter på 
fenomenet delat ledarskap i olika former och att de uppfattar och/eller signalerar att alla former är 
förbjudna.  

Skolinspektionen pekar i en granskning av 30 rektorer vid 19 skolhuvudmän på att ett område som 
behöver utvecklas är när ”Rektorns roll och ansvar är otydligt” (Skolinspektionen, 2012a, s. 28). 
Eftersom rektor enligt skollagen har det pedagogiska ansvaret är det viktigt att detta är tydligt för 
personal, elever och föräldrar, skriver inspektionen. På några skolor rådde vid granskningen 
osäkerhet om detta, det var där skolan hade två rektorer som arbetade ”nära varandra utan att 
ansvarsfördelningen blivit tydliggjord” (s. 28-29). Inspektionen menar att just ett sådant ledarskap 
kan ”skapa rådvillhet om ansvar och roller” (s. 29).  

I vår uttolkning av Skollagen är det ledarskapsformer med formellt gemensamt ansvar som man inte 
får ha. Det vi kallar samledarskap, och som i våra studier framstår som särskilt framgångsrikt, 
förefaller därmed i lagens mening anses särskilt problematiskt. Då antas ansvaret att nå upp till de 
nationella målen bli otydliga för lärare, elever och föräldrar. Men rektorer har behov av interaktion 
och samverkan med andra rektorer, konstaterar även Skolinspektionen (2012a) och pekar på 
möjligheter som rektorsutbildning, rektorsnätverk, eller huvudmän som erbjuder coachning och 
mentorer. Fristående skolors rektorer verkar enligt granskningen vara de mest ensamma, de är 
överrepresenterade i önskan om mer samverkan och kontakt med andra rektorer, konstaterar 
inspektionen. Denna pekar också på de möjligheter till delegering som nya skollagen ger och 
möjligheter att skapa inflytande och engagemang genom fördelat ledarskap, och menar att det ska 
bli intressant att följa hur rektorer kommer att praktisera dessa nya möjligheter ur både ett 
ledarskaps- och ett skolutvecklingsperspektiv. Med fördelat ledarskap avser dock just 
Skolinspektionen ett ledarskap där ”rektor fortfarande har det yttersta ansvaret i enlighet med 
skollag och övriga styrdokument” (ibid., s. 14). Det blir inte mycket tydligare när rapporten därtill 
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konstaterar att fördelat ansvarstagande skiljer sig från delegerat ledarskap. Delegerat ledarskap 
framstår annars som det rektorer och förskolechefer är hänvisade till enlig lag och inspektion. 

Summan av kardemumman, som vi ser det, så verkar såväl Skollagen som Skolinspektionen utgå från 
såväl okunskap som förutfattade meningar om just fenomenet delat ledarskap. Därmed identifieras 
inte heller en potentiell dellösning på kvalitetsproblem i den svenska skolan. Enligt vår mening är det 
fullt möjligt att såväl samledarskap som andra former av kollektivt ansvarstagande kan bidra till mer 
kompetent ledarskap. Det kan också vara en lösning på de svårigheter att rekrytera rektorer som 
rapporterats om från flera håll. Istället ger myndigheterna uttryck för en brist på nyfikenhet och en 
negativ attityd till delat ledarskap över lag. Kunskap om fenomenet finns, forskning har gjorts sedan 
ett drygt decennium (se Referenser samt Bilaga 1).  

Med ett annat förhållningssätt skulle statens företrädare kunna förhålla sig nyfiket undersökande till 
nyskapande samarbetsformer som rektorer och förskolechefer faktiskt arbetar fram i sina försök att 
klara av sin komplexa vardag. Myndigheterna skulle kunna ha en högre grad av tillit till rektorers och 
förskolechefers professionalism i chefsuppgiften, till deras kompetens och genuina vilja att göra väl 
och att utveckla verksamheterna. I skolvardagen pågår nyskapande som rör kollektiva former av 
ledning, former som är i samklang med ett post-industriellt samhälle med hög grad av komplexitet. Vi 
menar att myndigheterna behöver uppmärksamma den styrka som två eller tre personer kan skapa 
genom en kompetensbärande relation där de tar gemensamt ansvar för en hel skola. Att det är 
skillnad på att ta och ha ansvar konstaterade Ahlberg (1994) inom arbetsmiljöområdet. Det finns 
anledning att uppmärksamma den åtskillnaden även i detta sammanhang. Skollagen ålägger rektorer 
och förskolechefer ansvar, i kraft av sina positioner har de därmed ansvar. Rektorer och 
förskolechefer tar ansvar så mycket de förmår och enligt de förutsättningar som ges. I de komplexa 
sammanhang som dagens organisationer utgör vittnar ledare om att de i nära samarbeten förmår ta 
ett större ansvar än vad de förmår göra enskilt. Det är en slutsats vi kan dra utifrån våra tidigare 
studier av delat ledarskap. Trots att den västerländska föreställningen om ansvar är individbaserad så 
förekommer gemensamt ansvarstagande i många olika sammanhang, alltifrån regeringens ansvar för 
landets styrning till tvåsamheten i föräldraskapet.  

Givetvis är inte olika former av delat ledarskap lösningen på alla problem, det kan också vara riktigt 
dåligt ibland (Döös et al., 2010). Störst problem med delat ledarskap verkar det vara när 
bottenplattan av gemensamma värderingar inte finns i kombination med ett delat ägarskap. Något 
som rektorer och förskolechefer i privata verksamheter löper risk att råka ut för. Det som behövs är 
kunskap. När delade samarbetsformer för chefer inte tillåts utvecklas på egna villkor är det risk för 
att okunskap och bristande erfarenhet leder till personliga tragedier, liksom till illa fungerande 
verksamheter eftersom människor naturligt söker samarbeten för att kunna genomföra krävande 
uppgifter. Myndigheterna har en roll att spela här som innebär att göra fenomenet synligt i sin egen 
rätt, att sprida kunskap och att ge stöd.  

Myndigheterna skulle kunna underlätta för skolor och förskolor att nå uppsatta mål genom att stödja 
det som växer fram i rektorers och förskolechefers egen vardag. Stödet skulle kunna handla om att 
lyfta fram och synliggöra det som är framgångsrikt för verksamheternas utveckling, utifrån aktuell 
forskning och utifrån Skolinspektionens egna granskningar. Man skulle kunna bidra med att sprida 
kunskap om nya sätt att organisera ledningsfunktionen och därmed stödja organisatoriskt och 
pedagogiskt nydanande. Man skulle kunna försöka förstå hur de nationella målen kan nås utifrån 
rektorers och lärares perspektiv, med en viss ödmjukhet för verksamhetens komplexa karaktär. 
Lokala lösningar och frihet att som rektor och förskolechef få organisera inte enbart verksamheten 
de leder utan även sig själva i den form av ledarskap man väljer för att skapa såväl hållbar 
verksamhet som egen uthållighet och arbetsglädje, menar vi är väsentliga att stödja. Lika lite som 
samledarskap i arbetslivet framträtt som en lösning tillhörig enbart någon specifik bransch, lika lite är 
det en form som haft framgång enbart på skolor av en viss typ. Istället har det varit en framgångsrik – 
om än numera förbjuden – användning på skolor och förskolor i såväl områden med tung social 
problematik som i områden med gynnsamma förutsättningar bland barn, elever och föräldrar.  
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Det förtjänar till slut att påpekas att den mest framträdande sanningen om såväl singulärt som 
gemensamt ledarskap kan sammanfattas i tre små ord: Det beror på! Med det avses att ingen sorts 
ledarskap i sig själv är bra eller dåligt – kvaliteten avgörs av hur det utövas. Som med det mesta vi 
människor gör. 

Slutsats 

Skollagen utgår från att ansvar endast kan axlas av enskilda individer. Skolinspektionen pekar på 
betydelsen av att skolans ledarskap fördelas för att göra det uthålligt (2012:1). Berg (föreläsning, 
2012) säger att rektorsuppgiften är omöjlig för en person. Ledarskapsteam skulle kunna vara en 
lösning. I vår forskning har vi sett att väl fungerande samledarskap är starka och framgångsrika just 
för att två personer fullt ut har såväl arbetsuppgifter som ansvar gemensamt. På detta sätt förbjuder 
lagen en arbetsform som möter de behov som rektorer och förskolechefer ger uttryck för och som 
myndigheter och forskare ser som möjligheter i ett svårt uppdrag. 

Enligt vårt sätt att se tvingar man in en komplex verksamhet i artificiella ramar som begränsar möj-
ligheterna till samarbete. I stället uppstår risk för suboptimering, och att man tappar möjligheten till 
synergi. I en aktuell studie från en helt annan sektor5 ser vi istället hur man bygger in ömsesidiga 
beroendeförhållanden mellan enheter för att hantera en komplex verksamhet, där öppen kommuni-
kation krävs för att bibehålla innovation och därmed konkurrenskraft (Wilhelmson, Johansson, & 
Döös, forthcoming 2013). 

Från olika branscher har vi träffat på att människor beskriver att deras arbetsuppgifter har blivit 
alltmer sammansatta och ofta ställer krav på en mer omfattande kompetens än vad en person räcker 
till för. Samtidigt stöter vi på uppfattningar om kunskap som är rätt snarlika i olika verksamheter; 
kunskap ses som tillhörig individer som kan adderas när arbetsgrupper sätts samman. Men idén att 
kunskap också bärs i relationer, att den skapas och existerar just i samverkan mellan två eller flera 
individer och mer eller mindre upphör när interaktionen upphör, verkar inte vara så utbredd i arbets-
livet. Vi tänker oss att den individualistiska och faktainriktade kunskapssyn som ibland oreflekterat 
tas för given på ett många gånger osynligt sätt styr hur arbete organiseras och därmed vilka för-
utsättningar för ansvarstagande och lärande som byggs in i arbetsvardagen. Arbete organiseras enligt 
regler, rutiner och vanor i tron om att vara rationell, inte för att skapa goda villkor för lärprocesser 
och byggandet av sådant som kompetensbärande relationer. Vilket vore en alternativ rationalitet. 
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Bilaga 1. Publicerat om delat ledarskap inom våra forskningsprojekt 

En forskargrupp har sedan ca 15 år studerat fenomenet delat chefs- och ledarskap. Omfattningen av 
delat ledarskap i svenskt arbetsliv har bland annat kartlagts och de juridiska aspekterna utretts. 
Främst har dock intresset varit riktat mot att förstå det delade ledarskapets former, processer och 
möjligheter. Forskningen har genomförts med medel från främst Arbetslivsinstitutet och Vinnova, till 
mindre del även Institutionen för pedagogik och didaktik. Aktuella forskare är Marianne Döös6 och 
Lena Wilhelmson7, tidigare även Tomas Backström8, Marika Hanson Melin9, Åsa Hemborg och Katalin 
Bellaagh.  

Många av publikationerna finns att ladda ner utan kostnad från olika hemsidor, vissa till exempel från 
http://su.avedas.com/converis/group/44. Se nedan för ytterligare information om webblänkar. Det 
går också bra att kontakta någon av oss forskare.  

En bok sammanfattar och utvecklar våra kunskaper i ämnet; boken är riktad till chefer och till 
studenter på arbetslivsinriktade utbildningar vid universitet och högskolor:  

Döös, M., Wilhelmson, L. & Backström, T. (2010). Chefer i samarbete. Om delat och utvecklande 
ledarskap. Malmö: Liber.10 Finns på: http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9147094818  

Följande har tidigare publicerats av forskarlaget i och med anknytning till ämnet, inkluderande några 
studentuppsatser som handletts av forskarna. 

1. Andersson, L., Kabuye, L. & Loi, L. (2008). Delat ledarskap – Ett sätt att lätta på bördan? 
Kandidatuppsats Ht 2008 vid Mälardalens Högskola. 

2. Backström, T. (2006). Medarbetare till delande chefer. Loop, 2(8), 48–50. Se 
www.chefstidningen.se  

3. Backström, T., Döös, M., & Wilhelmson, L. (2006). Chefen som regissör – ledarskap och 
medarbetarskapets självorganiserande processer. I C. von Otter (red), Ledarskap för fria 
medarbetare - en antologi (s123–158). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Se www.fas.se  

4. Backström, T., Granberg, O. & Wilhelmson, L. (2008). Alternativa former av ledarskap. En 
kunskapsöversikt om chefers ledarskap. I M. Döös & K. Waldenström (red), Chefskapets 
former och resultat. Två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap. VR 2008:15. (s.21-
116). Stockholm: Vinnova. 

5. Biglari, S. (2006). Delat ledarskap i medarbetarperspektiv. Medarbetar- och chefserfarenheter 
vid två företag. Arbetslivsrapport 2006:39. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

http://su.avedas.com/converis/group/44 

6. Döös, M. (2006). Att dela ledarskap. Loop 2(8), 44––46. Se www.chefstidningen.se  

7. Döös, M. (2010). Organizing leadership differently. Paper presented at the ISLC 9th 
International Studies in Leadership Conference, 12-14 Dec 2010, Lund Sweden.  

8. Döös, M., & Wilhelmson, L. (2003). Delat ledarskap – en trend i vardande? I C. von Otter 
(red), Ute och inne i svenskt arbetsliv – forskare analyserar och spekulerar om trender i 
framtidens arbete. Arbetsliv i omvandling 2003:8 (s323–344). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

http://su.avedas.com/converis/group/44  

9. Döös, M. & Wilhelmson, L. (2004). Två på chefsstolen – om delat ledarskap. Chefer & Ledare i 
vården, 36(2), 4–9. 

                                                           
6
 Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, marianne.doos@edu.su.se  

7
 Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet, lena.wilhelmson@edu.su.se  

8
 Mälardalens högskola, tomas.backstrom@mdh.se  

9
 Psykologiska institutionen, Stockholms universitet 

10
 Boken planeras komma i ny upplaga 2013 och då med lite ändrad titel: Delat ledarskap. Om chefer i 

samarbete. 
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10. Döös, M., Wilhelmson, L., & Hemborg, Å. (2003). Smittande makt – samledarskap som 
påverkansprocess. Ledmotiv(3), 58–71. Se www.hhs.se  

11. Döös, M., Wilhelmson, L., & Hemborg, Å. (2003). Delat ledarskap som möjlighet. I L. 
Wilhelmson (red), Förnyelse på svenska arbetsplatser. Balansakter och utvecklingsdynamik (s 

182–211). Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Se http://su.avedas.com/converis/group/44 

12. Döös, M., Hanson, M., Backström, T., Wilhelmson, L., & Hemborg, Å. (2005). Delat ledarskap i 
svenskt arbetsliv – kartläggning av förekomst och chefers inställning. Arbetsliv i omvandling 

2005:15. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. http://su.avedas.com/converis/group/44  

13. Döös, M., Backström, T., Melin, M., & Wilhelmson, L. (acc). Isolated cases or widespread 
practice? The occurrence of sharing managers in Swedish working life. Economic and 
Business Letters. 

14. Hagbergh, C. (2006). Hur upplever tre delande ledarpar sitt lärande? En studie om delat 
ledarskap och lärande ur ett organisationspedagogiskt perspektiv. C-uppsats vid Pedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet. 

15. Morin, C. (2006). Nästan hälften vill dela på ledarskapet. Loop (8), 15–19. Se 
www.chefstidningen.se  

16. Svensson, J., & Åsberg, J. (2007). Prestigelöshet och kritisk reflektion. Samledarskapets 
ingredienser öppnar upp för chefers lärande. C-uppsats vid Pedagogiska institutionen, 

Stockholms universitet. http://su.avedas.com/converis/group/44 

17. Thelander, E. (2008). Mot bättre vetande: Nya vägar till kunskap i arbetslivet. (s 85–93) ”När 
herren på täppan är två” i VR 2008:1. Stockholm: Vinnova. Se www.vinnova.se  

18. Wilhelmson, L. (2005). Delat ledarskap – en kompetent relation. Loop. 1(4), 46–48. Se 
www.chefstidningen.se  

19. Wilhelmson, L. (2006). Transformative Learning in Joint Leadership. Journal of Workplace 
Learning, 18(7–8), 495–507. 

20. Wilhelmson, L. & Döös, M. (2000). Förändringens resa. Om kompetens och organisatoriskt 
nyskapande på Ericsson Internet Group. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Se www.fas.se  

21. Wilhelmson, L., Döös, M., Backström, T., Bellaagh, K., & Hanson, M. (2006). Perspektiv på 
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enhetschefer, deras medarbetare och överordnade, i Stockholms stad. Arbetslivsrapport 
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22. Wilhelmson, L., Döös, M., Backström, T., Bellaagh, K. & Hanson, M. (2006). En studie av 

parledarskap - sammanfattning. Om faser, arbetssätt och uppfattningar från 14 delande 
chefer, deras medarbetare och överordnade i Stockholms stad. Bilaga i Ekwall, E. & Goding, 
G., Delat ledarskap. En alternativ arbetsform i Stockholm stad? Slutrapport. 
Stadsledningskontoret, Kompetensfonden, projekt Delat ledarskap, proj.nr 681-6559. 
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