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Sammanfattning 

I debatten om den svenska skolans försämrade resultat lyser forskning och diskussion 

om rektorers HR-arbete med sin frånvaro. Syftet med denna fallstudie var därför att 

skapa förståelse för hur rektorer ser på sitt HR-arbete. Detta angreps utifrån tre olika 

infallsvinklar, rektorernas upplevelse av; vilken plats HR har i det övergripande 

uppdraget, vilket handlingsutrymme de har i HR-frågor samt den egna HR-

kompetensen. Detta undersöktes i två steg: inledningsvis gjordes en kartläggning av 

rektorernas organisatoriska HR-kontext med hjälp av dokument från kommun och 

förvaltning och i steg två genomfördes intervjuer med rektorer. Intervjuerna behandlade 

sju olika HR-områden och analyserades därefter utifrån syftet och frågeställningarna. 

Slutsatser som drogs utifrån studien är att vilken plats HR-arbetet får är beroende av hur 

varje individuell rektor definierar sitt huvudsakliga uppdrag. Detta medför att 

uppdelningen av HR-arbetet mellan förvaltning och rektor blir otydlig vilket tolkas som 

en brist i det mål- och resultatstyrda skolsystemet. Vidare konstaterades det att 

handlingsutrymmet styrs av både externa och interna faktorer och att rektors upplevda 

HR-kompetens är avgörande för handlingsutrymmets begränsningar. Slutligen 

konstaterades att rektor är den som förväntas veta när det är dags att söka stöd från 

förvaltningen i HR-frågor och därmed är den som avgör om kompetensen är tillräcklig 

eller ej. Studien har kastat ljus över en ny aspekt av den svenska skolans försämrade 

resultat och har därmed öppnat dörrar för mer djuplodad och differentierad forskning 

om rektorers HR-arbete och dess relation till det nationella respektive kommunala 

rektorsuppdraget.  

 

Nyckelord: HR, Rektor, Mellanchef, Målstyrning, Resultatstyrning, Uppdrag, 

Handlingsutrymme, Kompetens, Organisation.
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Inledning  

Den problematiska skolsituationen är ständigt aktuell i samhällsdebatten, de senaste PISA-

resultaten visar att Sverige backar i alla undersökta kategorier och ligger numera under 

genomsnittet i OECD-länderna (OECD, 2013). Många olika åtgärder ordineras såsom fler 

kunskapskontroller med fler diagnoser och fler prov, bedömning i tidigare åldrar och 

dokumentation av varje elevs utveckling. Lärarnas riksförbund menar att följden av detta blir 

att lärarna får en allt större administrativ arbetsbörda samt fler arbetsuppgifter (LR, 2011). 

Något som likaså diskuteras i media är lärarnas stressiga vardag och hur fler välmående lärare 

i klassrummen är en viktig åtgärd (Svensson, 2013; Sundén Jelmini, 2013). Frågan kan ställas 

om det verkligen är fler kunskapskontroller och mer dokumentation, eller fler lärare i 

klassrummet, som är det som behövs. Finns det måhända andra faktorer som kan påverka 

kvaliteten i skolorna?  Här kan det vara intressant att se till den organisatoriska kontext som 

lärarna arbetar inom; om lärarnas chefer, rektorerna, har de förutsättningar som krävs för att i 

sin tur skapa goda förutsättningar för lärarna.  

Problemformulering 

Det finns en hel del forskning om rektors arbetsförhållanden (se exempelvis Johansson, 2011 

för en översikt). I den forskning som fokuserar på rektors personalhantering är det relationen 

ledare/chef samt kommunikation de områden som främst behandlas (Johansson, 2011). 

Mindre forskning går att finna angående hur rektorer ser på att deras uppdrag innefattar 

personalansvar på fler nivåer än ledarskap, och huruvida de anser att de har tillräcklig 

kompetens inom det här området.  I en granskning av rektors ledarskap dras slutsatsen att 

rektor är i behov av ett kontinuerligt stöd från huvudmannen. I den utförda undersökningen 

uttryckte majoriteten av rektorerna att de behövde mer stöd från huvudmannen dels på grund 

av hög arbetsbelastning men även till följd av otillräcklig kompetens inom exempelvis 

personalområdet (Skolinspektionen, 2012a).  I den forskningsöversikt som Vetenskapsrådet 

har genomfört är forskning på detta område obefintlig och i uppmaningen till vidare forskning 

lyser arbetet med Human Resources (HR) inom skolan med sin frånvaro (Johansson, 2011). 

Vi ser därför ett kunskapsgap som vi anser bör fyllas. Hur rektors kompetens inom och 

förutsättningar för HR-arbetet ser ut samt hur samspelet med HR-staben ter sig anser vi är en 
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intressant synvinkel som inte hörs i diskussionen om de försämrade resultaten i den svenska 

skolan. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur rektorer ser på sitt HR-arbete.  

 Vilken plats ger rektorer HR-arbetet i det övergripande rektorsuppdraget? 

 Vilket handlingsutrymme upplever rektorer att de har vid beslut i HR-frågor? 

 Upplever rektorer att de har den kompetens som krävs för att utföra HR-arbete? 

Avgränsningar och definitioner 

Denna studie avgränsas till den kommunala skolan och avser rektorer inom en kommun. I 

fokus för studien står skillnaderna mellan rektorer med liknande kommunala förutsättningar. 

Avgränsning i studien är även gjord inom HR-området eftersom det är ett stort och brett 

forskningsområde. Vi har med inspiration av Granberg (2011), som ingående utreder var 

gränserna för HR-området kan tänkas gå, tagit fram sju arbetsområden för HR: 

1. Personalpolitik, personalidé, HR-strategi 

2. Personalrörlighet/bemanningsplanering  

3. Kompetensutveckling  

4. Jämställdhet, mångfald och diskriminering  

5. Löneadministration 

6. Arbetsmiljö och hälsovård 

7. Medbestämmande  

Det bör här understrykas att områden som rör chefskap kontra ledarskap medvetet har 

utelämnats med hänsyn till studiens fokus och rikligt med tidigare forskning (Se Johansson, 

2011, för exempel). 
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Bakgrund 

För att få förståelse för vilka förutsättningar rektor har att utföra sitt HR-arbete krävs en 

inblick i den kontext som rektor befinner sig i. Detta kapitel syftar till att ge en bild av hur 

skolväsendet är organiserat och vilka metoder för styrning som används. Avsnittet fortsätter 

sedan med hur rektorsuppdraget ser ut från olika perspektiv och avslutas med ett inslag om 

rektorers och personalvetares kompetens. 

Kommunaliseringen av skolan 

Den svenska skolan kommunaliserades i början av 1990-talet men redan 1980 fanns tankarna 

om decentralisering med mål- och resultatstyrning (Richardson, 2004). I och med 

kommunaliseringen skedde en förskjutning i tyngdpunkt från ett juridiskt styrsystem till ett 

ideologiskt, vilken har utvärdering som kraftfullaste styrmedel (Jarl, Kjellgren & 

Quennerstedt, 2012). Det blev en radikal förändring för alla inblandade inom skolområdet 

eftersom styrningen tidigare fokuserade på hur arbetet skulle utföras i skolorna och ändrades 

till att endast se till resultaten som skolorna producerade (Höög & Johansson, 2012; Jarl & 

Pierre, 2012; Johansson, 2007). Kommunaliseringen medförde även att kommunallagen 

förändrades, eftersom kommunen skulle bli huvudman för skolan. Bland annat ökade 

möjligheten att delegera makt och befogenheter. Följden av detta blev att kommunfullmäktige 

delegerade ansvaret för skolan till en eller flera nämnder och de i sin tur delegerade vidare 

ansvaret till rektorerna. Hur nämnd/nämnderna skulle se ut eller ha för funktioner bestäms i 

varje enskild kommun vilket medför att det inte går att ge en generell bild över vad 

skolväsendet har för organisation eller ansvarfördelning (Höög & Johansson, 2012; Jarl & 

Pierre, 2012). 

Kommunaliseringen (decentraliseringen) motiverades bland annat av att den lokala nivån 

hade en bättre insyn i skolsituationen och kunde därmed använda resurserna effektivare 

(Myrlund, 2010). En följd av decentraliseringen blev att kommuner blev skyldiga att redovisa 

för staten varje år att de följer aktuella nationella mål och resultat (Höög & Johansson, 2010). 

Mål- och resultatstyrning infördes med kommunaliseringen och har som syfte att involvera 

alla nivåer i verksamheten för att få en effektiv och ändamålsenlig verksamhet. Styrningen 
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bygger på att ha en öppenhet där den kompetens som finns tas till vara, det vill säga den 

operativa verksamheten får mer frihet att utföra sitt arbete. Den andra sidan av myntet är att 

varje individ får större personligt ansvar, vilket kan upplevas som stressande, eftersom alla är 

med i planeringen av målen på ett eller annat sätt. Planeringen eller implementeringen av 

målen är det som kan vara problematiskt med mål- och resultatstyrning. Vid 

implementeringen kan det uppkomma otydligheter kring vilka mål som ska uppnås, när de ska 

uppnås, hur de ska realiseras och hur de är relaterade till varandra. En effekt av en misslyckad 

implementering är att medarbetare arbetar mot olika mål efter eget tycke. Fördelarna med 

målstyrning kan då inte längre uppnås (Lauglo, 1995; Wahlström, 2002). 

Wahlström (2002) problematiserar att ju fler och tydligare resultat som definieras i en 

verksamhet desto mindre utrymme blir det för individuella möjligheter, det vill säga färre 

tillvägagångssätt att nå målen.  Målstyrningen tas oftast över av resultatstyrningen i och med 

att den är enklare att kontrollera då den oftast är tydligare. Ett beskrivande exempel från 

skolan är läroplanen där de ämnesspecifika kunskapsmålen kan tolkas som resultat men de 

kunskapsmål som kritiskt tänkande och värdegrund kräver en kvalitativ helhetsbedömning 

dvs. mål (Lauglo, 1995; Wahlström, 2002). 

Sammanfattningsvis har kommunaliseringen medfört att den lokala variationen har blivit 

större då styrningen är otydlig i och med att målen och riktlinjerna är otydliga och ibland 

motstridiga men även för att det har blivit fler aktörer inom skolområdet (Jarl & Pierre, 2012). 

Trots att kommunen är huvudman med driftansvar har staten inte släppt taget om skolan 

eftersom staten har ett övergripande ansvar för likvärdighet och för att alla skolor ska hålla en 

god kvalitet (Myrlund, 2012; Jarl & Pierre, 2012; Skolverket, 2004a). Mer om dessa 

intressenter avhandlas i nästa avsnitt.  

Rektors uppdrag och handlingsutrymme 

Kommunaliseringen av skolan medförde en förändring i rektors uppdrag, dels kvarstod 

rektors nationella uppdrag som ansvarig för den pedagogiska utvecklingen, dels har rektor ett 

kommunalt ansvar för budget, personal och administration (Johansson, 2011). Vid en närmare 

undersökning av rektors uppdrag bör fyra intressenter tas i beaktande: Stat, kommun, 

lärare/annan personal och elev/vårdnadshavare. De fyra intressenterna har förväntningar och 

utövar påtryckningar på rektor vilket bidrar till begränsningar i rektors handlingsutrymme. 
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Staten som intressent styr rektor genom det nationella uppdraget bestående av lagar och 

förordningar som exempelvis skollagen samt genom kontrollinstanser som skolverket och 

skolinspektionen (Berg, 2011). Läroplanen är en del av beskrivningen av de nationella målen 

och i den nu gällande läroplanen beskrivs inledningsvis vad rektors övergripande ansvar som 

verksamhetsledare och chef för lärarna innebär. Följt av denna inledning regleras rektors 

särskilda ansvar för specifika områden i 15 punkter varav en behandlar rektors relation till 

personalen i direkt mening. Denna punkt reglerar lärarnas rätt till kompetensutveckling 

(LGR11, 2011). Av de övriga punkterna kan det utläsas att rektor förväntas ha samverkande 

och samordnande kontakter med elev, vårdnadshavare, lärare, förskola, fritidshem, andra 

skolor, internationella kontakter, övriga myndigheter och arbetsliv. Dessutom ska arbetsmiljö, 

elevinflytande, elevhälsa och resursfördelning tas i beaktande. Utöver läroplanen förväntas 

rektor förhålla sig till gällande arbetsmiljölagstiftning och enligt skollagen (SFS 2010:800) 

vara en pedagogisk ledare. Skolinspektionen har publicerat en bred definition av pedagogiskt 

ledarskap (Skolinspektionen, 2012b) och i en granskningsrapport utförd av samma myndighet 

behandlas den kritik mot begreppet som har lyfts fram: att det är för diffust och kan tolkas på 

för många olika sätt (Skolinspektionen, 2012a). 

Kommunen blir den självklara andra intressenten i och med sitt huvudmannaskap som innebär 

att rektor har kommunala mål att uppnå och resultat att redovisa. Rektor lyder under 

kommunala styrdokument och har ansvar för administration, ekonomi och personal för sin 

verksamhet (Höög & Johansson, 2010). Detta innebär att rektor har en mellanchefsposition
1
 

med ansvar för den egna verksamheten. En mellanchefsposition är på olika sätt en 

problematisk position då den befinner sig i skärningspunkten mellan den formella 

beskrivningen av organisationen, fastställd av personer på ledningsnivå, och den beskrivning 

som utgår från upplevelsen som medarbetarna längre ned i hierarkin har av organisationen 

(Lindgren, 2007). Mellanchefspositionen utsätts för påtryckningar både från högre och lägre 

positioner i den hierarkiska ordningen: från de högre positionerna i form av krav på resultat 

och effektivitet samtidigt som det från de lägre positionerna uttrycks en önskan om 

bekräftelse och personligt utrymme (ibid.). Enligt en generell definition innefattar 

mellanchefsuppdraget olika delar som kan sammanfattas som att känna till den operativa 

verksamheten, kunna leda, ha kontroll över organisationens formella och faktiska 

förutsättningar samt att skapa relationer till anställda, chefer och omvärlden (ibid.). 

                                                 

1 Vi väljer att använda begreppet mellanchef och likställer det med linjechef vilket är ett begrepp som 

andra forskare använder för att beskriva liknande mellan-positioner i organisationer.  
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Mellanchefer tvingas även inse att de inte längre är en del av arbetslaget vilket kan upplevas 

problematiskt eftersom att det kan ta tid att gå från en sorts relation till en annan (ibid.). 

I rektors placering som mellanchef är det i första hand kommunen som representerar de högre 

positionerna samtidigt som de lägre positionerna företräds av lärarna och övrig personal. 

Personalen som tredje intressent har förväntningar på rektor och ställer krav utifrån den egna 

arbetssituationen och upplevelse av organisationen. Den sista av de fyra intressenterna är 

elev/vårdnadshavare med krav, förväntningar och den lagstadgade rätten till inflytande 

(Törnsén, 2010). 

Uppdragets motstridigheter 

En del forskning visar att delegeringen av administrativa, ekonomiska och HR-relaterade 

beslutsfrågor från kommunen till rektor har resulterat i att det pedagogiska ledarskapet och 

långsiktig strategisk planering får stå tillbaka (Johansson, 2011). Andra forskare formulerar 

komplexiteten som att kraven på rektor har ökat utan en större ökning i befogenheter 

(Nihlfors, 2003; Wahlström, 2002). Svedberg (2004) menar att det från nationell nivå 

presenteras en tvetydig och ouppnåelig bild av rektors uppdrag, detta i linje med Lindgrens 

(2007) resonemang att det finns en allmän övertro på chefer och vilka egenskaper och 

kompetenser de ska besitta. Svedberg (2004) argumenterar vidare att rektor som strategisk 

chef förväntas vara en systematisk organisatör i ständig reflektion som helt kan göra sig 

oberoende av rutiner och administrativa arbetsuppgifter. Rektor ska kunna prioritera och 

delegera för att frigöra sig från dessa fällor och istället leda via visioner och tydligt 

formulerade verksamhetsidéer som ska genomsyra organisationen. Vidare förväntas rektor 

ständigt utvärdera verksamhetsresultat under förutsättningen att lärande och utbildning går att 

mäta på ett enhetligt sätt, vilket representerar ett målrationellt perspektiv. Samtidigt menar 

författaren att den reflektion som rektor förutsätts bedriva indikerar ett akademiskt perspektiv 

där grundskolan ska komma närmare forskningen, där lärare och rektor gemensamt ska 

upptäcka olika perspektiv på lärande för att hitta en gemensam grund att stå på. Det 

akademiska och det målrationella perspektivet är i grunden olika vilket skapar konflikt mellan 

de två. Den akademiska sidan står för ett öppet förhållningssätt till lärande och kunskap 

samtidigt som det målrationella perspektivet sätter gränser för vad som är kunskap och hur 

den ska förvärvas (ibid.). Detta exemplifieras här med den diffusa definitionen av pedagogiskt 

ledarskap som innebär en svårighet för rektor att tolka och omsätta i praktiken. 
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Rektors HR-arbete 

I rektors uppdrag som mellanchef ingår personalansvar som har delegerats från kommunen 

och till viss del även från staten genom läroplanen (LGR11, 2011). Detta innebär att HR-

arbetet delvis är decentraliserat och delas av flera aktörer som antingen har ansvar för eller 

utför olika delar av HR-arbetet (Thilander, 2013). Oavsett motiv till decentralisering så 

medför denna att HR-funktionen (staben, i detta fall förvaltningen) har ett övergripande 

ansvar över HR-frågorna i organisationen samtidigt som mellancheferna har det direkta 

personalansvaret för sina medarbetare. Det finns två potentiella problem med denna 

uppdelning: Vem, av HR-staben och mellanchefen, har ansvar för de olika delarna och vems 

uppdrag är det att arbeta med olika HR-uppgifter, oavsett var ansvarsbördan ligger? (ibid.) 

Vidare förväntas mellancheferna vara specialister inom sitt område, vilket innebär att vara 

chef och ledare (Jfr Lindgren, 2007 ovan). Detta uppdrag kräver kompetens inom flera olika 

områden, såsom personalområdet, inom vilka kunskapen och kompetensen inte är någonting 

som mellancheferna använder sig av kontinuerligt i vardagen (Thilander, 2013). När 

förutsättningar för HR-arbetet ändras, som exempelvis förändrad lagstiftning, kommer 

mellanchefen att behöva stöd i form av uppdatering och kompetensutveckling för att kunna 

hantera den delen av det decentraliserade HR-arbetet som faller på dennes bord (ibid.). Detta 

kan ses som att HR behöver implementeras effektivt, det vill säga att organisationen måste 

utforma sin HR-stab efter organisationens behov (Guest & Conway, 2011). För att detta ska 

fungera måste HR-funktionen ses i sin kontext, där den ska appliceras, samt hur dessa två 

samspelar för att bli effektiv. En ineffektiv HR-stab gör ingen skillnad för organisationens 

slutprodukt vilket påvisar vikten av dess effektivitet (ibid.). 

Rektors kompetens 

Som nämnt ovan styr staten rektor delvis genom utbildning, i skollagen (SFS 2010:800, 2 

kap, 11§) kan utläsas att rektor måste ha pedagogisk insikt som ska förvärvas genom 

utbildning och erfarenhet. Det är sedan kommunen som har till uppgift att tillse att rektor går 

rektorsprogrammet som är den statliga, och för rektor obligatoriska, befattningsutbildningen 

(SFS 2010:800, 2 kap, 11-12§§). Utbildningen består av tre: Skoljuridik och 

myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. Målet med utbildningen är 

att rektor ska kunna förverkliga skolans mål genom sin arbetsledning samt att ansvarsfullt 

utföra det uppdrag som rektor får via lag och författning, det nationella uppdraget (Skolverket, 



 

 8 

2010). Den sista delen av rektorsprogrammet, skolledarskap, riktar in sig på rektor som chef 

och ledare. I denna del ska rektor förvärva kommunikativa förmågor för att framföra det 

nationella uppdraget med tillhörande visioner och värdegrund. De kommunikativa 

förmågorna ska även användas till att förmedla mål och resultat till elever, personal och 

vårdnadshavare. Rektor ska förvärva ledaregenskaper som främjar medarbetarnas prestationer 

och därmed kunna stärka dem på grupp- och individnivå för att skapa de bästa förutsättningar 

för elevers lärande och utveckling. Rektor ska strategiskt kunna planera och genomföra 

utvecklingsprocesser och organisationsförändringar där hela personalen involveras och 

motiveras. Rektor ska utöver detta förvärva kunskaper som chef och ledare för att kunna 

hantera och lösa konflikter (ibid.). Efter genomgången utbildning kan rektor gå en 

påbyggnadsutbildning, rektorslyftet som ska ge fördjupade kunskaper i styrnings- och 

ledningsfrågor (Skolverket, 2011). 

Personalvetares kompetens 

För att belysa komplexiteten i gränsdragningen mellan HR-stab och mellanchef använder vi 

oss av vad en personalvetare har för kompetens som exempel. En personalvetare kan arbeta på 

olika nivåer: operativt, konsultativt och strategisk. Detta gör att det är svårt att definiera vad 

HR-arbetet kräver för kompetens och det kommer ständigt nya krav på professionen 

(Martinsson, 2008; Granberg 2011). I allmänhet kan en personalvetare sägas behöva 

kompetens inom organisationsteori, arbetsrätt, kunna läsa och förstå en årsredovisning, känna 

sig bekväm med konflikthantering samt att bemästra någon teknik såsom rekrytering men 

även att hålla sig uppdaterad på och kunna utvärdera arbetsmarknadens utveckling (Granberg, 

2011). En annan syn på personalvetarens kompetens är att det viktigaste är att kunna kritiskt 

reflektera, kunna kontinuerligt utveckla sig själv och agera professionellt. För att kunna göra 

detta krävs att personalvetaren får med sig en kunskapsbas bestående av teorier inom 

psykologi, sociologi, pedagogik, ekonomi och verksamhetskunskap (Martinsson, 2008). 

Utifrån denna bakgrund kan det konstateras att rektor förväntas vara både strategisk chef och 

mellanchef. Rektor har inom ramen för sitt uppdrag ett omfattande personalansvar i egenskap 

av pedagogisk ledare och som chef för personalen. Omfattningen och komplexiteten i rektors 

uppdrag gör det intressant att undersöka hur rektorerna själva ser på HR-arbetets plats inom 

uppdraget, är det prioriterat? Har man det handlingsutrymme som uppdraget kräver? Upplever 

rektorer att de har tillräcklig kompetens för HR-arbetets krav? 
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Metod 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en beskrivning av det vetenskapliga förhållningssätt som 

ligger till grund för studien samt hur studien har genomförts. Här diskuteras val av 

forskningsmetod, -ansats och -design samt datainsamlingsförfarande. Läsaren presenteras för 

valt fall och informanter samt hur hänsyn har tagits till forskningsetiska principer.  

Vetenskapligt förhållningssätt 

Denna studie genomsyras av ett hermeneutiskt förhållningssätt, de antaganden som görs och 

de slutsatser som dras bygger på tanken att kunskap och mening konstrueras i ett 

sammanhang som är avgörande för hur meningen skapas (Molander, 2003: 156-173). 

Genomgående analyseras delar och helhet i växelverkan för att skapa förståelse för hur 

rektorer i kommunala skolor upplever sitt arbete med HR-frågor. Detta tankesätt benämns 

som den hermeneutiska cirkeln och innebär att varken delar av en helhet eller helheten i sig 

kan förstås utan hänsyn till varandra (ibid.). En annan viktig aspekt inom hermeneutiken är 

den roll som forskarens egna referensram spelar för meningsskapandet i forskningen. Den 

förståelse som forskaren skapar bygger på den förförståelse bestående av förutfattade 

meningar respektive förväntningar som densamme har (Starrin, 1994). Det har därför varit 

viktigt att både inledningsvis samt under studiens gång uttala denna förförståelse samt hur den 

har utvecklas i takt med förståelsen för informanternas upplevelser (se avsnitt ‘Studiens 

begränsningar’ i kapitel 6). På detta sätt har vi ämnat att lyfta fram den oundvikliga 

subjektivitet som tolkning av verkligheten innebär, för att ge läsaren en förståelse av den 

referensram som ligger till grund för de antaganden som görs och de slutsatser som dras 

(Molander, 2003: 156-173). 

Metod och ansats 

Eftersom syftet med denna studie var att skapa en förståelse för hur rektorer upplever sitt HR-

arbete, har kvalitativ metod valts. Vi har avsett att identifiera den variation som finns i det 

valda fältet, vilket går i linje med det övergripande resonemanget om kvalitativa studiers 

målsättning (Starrin, 1994). Forskningsansatsen som har valts kan bäst beskrivas som 
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abduktion. Inom kvalitativ forskning används ofta en abduktiv ansats där det ständigt görs 

snabba växlingar mellan empiri och teori (ibid.). En abduktiv ansats innebär att fokus riktas 

på att processen, varigenom teori och empiri ömsesidigt styrs av och anpassar sig efter 

varandra, ska uppdaga ett bakomliggande mönster, en s.k. “djupstruktur” (Alvesson & 

Sköldberg, 2008: 54-63). Utgångspunkten för denna studie bestämdes i ett inledande skede av 

de teorier som gav tänkbara förklaringar till rektorers HR-arbete utifrån de förändringar som 

har skett i och med decentraliseringen av skolan samt potentiella konsekvenser av dessa 

förändringar. Under datainsamlingens gång förändrades bilden av problemet och teorigrunden 

ändrades successivt därefter, exempelvis visade det sig att komplexiteten i uppdraget på 

nationell nivå var en större del av problematiken än förväntat vilket introducerade teorier och 

forskning om mål- och resultatstyrning. Denna förändrade teorigrund kastade i sin tur nytt ljus 

över problemet och vissa aspekter av empirin fick därmed en större plats än tidigare. I denna 

abduktiva process har insamling och analys av data skett i växelverkan med val av teori och 

förklaringsalternativ. Den abduktiva ansatsen har varit ett naturligt val eftersom den går hand 

i hand med det hermeneutiska förhållningssätt som genomsyrar studien (Alvesson & 

Sköldberg, 2008: 54-63; Molander, 2003: 156-173). 

Design 

Med utgångspunkt i det hermeneutiska förhållningssättet, den kvalitativa metoden och den 

abduktiva ansatsen samt de krav som syftet med studien och de valda frågeställningarna 

ställer så valde vi att designa en fallstudie. Fallstudien är en lämplig design när 

forskningsfrågorna är av den förklarande arten och där företeelsen som studeras är aktuell 

samt beroende av att studeras i sin verkliga kontext, detta till skillnad från exempelvis 

historiska händelser (Yin, 2006). Vi ansåg att det fanns en viss gränsdragningsproblematik 

avseende det sammanhang som rektorerna befinner sig i och deras upplevelse av HR-arbetet 

så vi valde i linje med Yins (2006) resonemang att använda en fallstudiedesign. 

Gränsdragningsproblematiken ligger i vad som ingår i rektors HR-arbete samt om det är 

delegerat från nationell eller kommunal nivå. Den aktuella studien utgår ifrån det typiska 

fallet då förhoppningen med studien var att vinna insikter i den generella frågan om rektorers 

förhållande till HR-arbetet (ibid.). 
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Datainsamling 

En av fallstudiens styrkor ligger i att insamlingen av data inte är begränsad till en viss typ av 

empiriskt material utan tillåter forskaren att använda flera olika metoder (Yin, 2006). 

Datainsamlingen för den här studien har skett i två steg: inledningsvis har data i form av 

policy- och styrdokument från förvaltning och kommun samlats in. Denna information har 

kompletterats med frågor som har besvarats via e-post samt en telefonintervju med en anställd 

på HR-avdelningen på kommunkontoret. Det bör också kommenteras att de dokument som 

har använts inledningsvis valdes ut av informanterna på förvaltningen och kompletterades 

efter våra önskemål. Det kan alltså finnas skriftliga källor som kunde ha varit till nytta för 

fallbeskrivningen som vi inte har fått tillgång till. I fas två har delvis strukturerade intervjuer 

(Merriam, 1994: 88) utförts med fem rektorer från olika skolor tillhörande samma förvaltning. 

Utgångspunkten för intervjuerna formulerades i en intervjuguide (se bilaga 1) där huvudsyftet 

var att alla områden i guiden skulle behandlas och följdfrågorna fanns som förslag snarare än 

måsten. Som en del i den abduktiva processen modifierades intervjuguiden under 

datainsamlingens gång och justerades något efter de upptäckter som tidigare gjorts och den 

teori som adderades som förklaring. 

Fördelen med att använda flera informationskällor, här dokument och intervjuer, som källa till 

empiri är inte enbart att fler aspekter av fallet framkommer utan tjänar även till att kontrollera 

och undersöka de antaganden som görs. I studien har informationen från de olika källorna 

jämförts i syfte att se om de olika källorna styrker varandra och ger en överensstämmande bild 

av exempelvis hur organisationen på kommunal nivå ser ut (Yin, 2006). Detta förfarande 

benämns som triangulering av data (ibid.) eller tekniktriangulering (Larsson, 1994) och är ett 

sätt att öka validiteten i studien. Att empiriskt förankra de slutsatser som dras ökar 

trovärdigheten i tolkningarna om empirin ger en enhetlig bild (ibid.). För att ytterligare öka 

validiteten erbjöds rektorerna att ta del av en sammanställning av våra tolkningar och komma 

med synpunkter och eventuella tillägg. Detta för att se så att tolkningarna vi har gjort är 

förankrade i verkligheten (ibid.). Det som här kan vara av intresse är att en av rektorerna 

tyckte att sammanställningen var bra men att den ger “en dyster bild av rektorsuppdraget”.  

Val av kommun och informanter 

Valet av kommun gjordes utifrån befolkningsstorlek, kommunen ingår i kategorin “större 

städer” då den har ett invånarantal mellan 50 000 - 200 000 och en tätortsgrad överstigande 
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70% (SKL, 2011). Detta val motiveras av att de riktigt stora och små kommunerna i Sverige 

kan tänkas ha särskilda egenskaper. Vi har valt att avidentifiera kommunen för att befria 

läsaren från eventuella förutfattade meningar som kan påverka förståelsen av fallet (jfr 

avsnittet ‘vetenskapligt förhållningssätt’ ovan). Valet av informanter på förvaltningen och 

kommunen kan benämnas som ett snöbollsurval (Aspers, 2007: 94-97) då vi via kommunens 

hemsida letade upp kontaktuppgifter till HR-chef på förvaltningen och har fått vidare 

kontaktpersoner från denne. 

Inför intervjuerna kontaktades de 27 rektorer som arbetar i den kommunala ordinarie 

grundskolan via e-post med en förfrågan om att delta i studien. De som avböjde att delta i 

studien uppgav tidsbrist som anledning. Fem rektorer valdes till intervjuerna utifrån syftet att 

få ett brett och informationsrikt urval (Aspers, 2007: 89 ff) för att belysa HR-frågan från olika 

vinklar. Rektorerna har valts för att de är olika avseende kön, rektorsområde samt skolår för 

vilka de är rektorer. Alla rektorer har en bakgrund som lärare samt har tillträtt sin tjänst efter 

kommunaliseringen av skolan. Nedan presenteras informanterna med fingerade namn och vad 

som under studiens gång har visat sig vara relevanta skillnader för resultatet
2
. 

 Anders, erfaren rektor som har gått rektorsprogrammet 

 Beatrice, nyare rektor som genomgår rektorsprogrammet nu 

 Caroline, erfaren rektor som har gått rektorsprogrammet. Carolines tjänst är uppdelad i 

två då hon arbetar som rektor 50% och pedagogisk utvecklingssamordnare 50%  

 Dolores, erfaren rektor som har gått rektorsprogrammet och rektorslyftet 

 Emanuel, nyare rektor inom kommunen, har gått rektorsprogrammet och arbetat som 

rektor i en annan kommun 

Kodning och analys  

En av oss utförde intervjuerna och den andra transkriberade dem, efter detta gick vi 

tillsammans igenom eventuella oklarheter i transkriberingarna. I ett andra steg kodades 

intressanta uttalanden under olika kategorier som genererades under kodningens gång med 

                                                 

2 Vi har med andra ord gjort ett urval av intervjupersoner utifrån variation i demografiska – och 

kontextuella faktorer. Vidare har frågor om liknande faktorer ställts i intervjuerna. Våra analyser 

identifierar enbart skillnader mellan rektorerna avseende erfarenhet och utbildning, därför redovisas 

endast dessa. Vi har inte sett några skillnader i rektorers upplevelse av HR-arbete utifrån kön men vi 

väljer ändå att identifiera rektors kön via det fingerade namnet. 
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grund i frågeställningarna. Enbart empiriska koder användes i ett inledande skede, efter detta 

justerades teorigrunden och teoretiska koder skapades vilka användes i ett andra steg. De 

muntliga källorna har analyserats med en medvetenhet om intervjuarens referensrams 

inverkan på tolkningen av intervjuerna (se avsnittet ‘Vetenskapligt förhållningssätt’ ovan) 

samt att intervjuer är utsagor som är beroende av vem som berättar dem samt att informanten 

kan ha för forskaren okända motiv till sina svar (Sjöström, 1994). Exempelvis har vi utformat 

intervjuguiden utefter att svar kan präglas av social önskvärdhet. Problemet med påverkan av 

social önskvärdhet har undvikits i största möjliga mån genom att informanterna har ombetts 

att ge konkreta exempel på situationer i vardagen då vi antar att berättelser om konkreta 

händelser gör det svårare att fabricera och ställa sig själv i god dager (Fisher, 1993). Vid 

analys av dokumenten var förhållningssättet extra kritiskt, eftersom de i sin utformning kan 

uppfattas som objektiva trots att de innehåller skevheter (biases) (Yin, 2006; Merriam, 1994). 

Etiska överväganden 

Denna studie har planerats och utförts i linje med Vetenskapsrådets (2011) sammanställning 

av forskningsetiska principer då fyra huvudkrav tas i beaktande; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Vid 

intervjutillfället meddelades samtliga informanter om den aktuella studiens syfte i enlighet 

med informationskravet. De upplystes även om att deras medverkan var frivillig och när som 

helst kunde avbrytas, i enlighet med samtyckeskravet. Under studiens gång har person- och 

kontaktuppgifter samt informanternas riktiga namn förvarats på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan få tillgång till dem. Informanterna informerades också inledningsvis om att 

anonymitet inte kan utlovas men att namn fingeras i rapporten för att konfidentialiteten ska 

kunna säkras. Avslutningsvis innan själva intervjun började tydliggjorde vi att informationen 

som lämnas enbart kommer att användas i forskningssyfte samt att den färdiga rapporten 

kommer att publiceras i en offentlig databas. Informanterna har även blivit erbjudna att ta del 

av en sammanställning att kommentera innan rapporten färdigställs. De som har lämnat 

information på annat sätt än genom intervju har via mail respektive telefon informerats om 

ovanstående förutsättningar.  
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Empiri och analys 

Detta kapitel syftar inledningsvis till att beskriva de organisatoriska förutsättningar som rektor 

i Dunge kommun har, utifrån kommunens egna dokument och uttalanden. Därefter redovisas 

och analysers de intervjuade rektorernas syn på sitt uppdrag, handlingsutrymme och 

kompetens.  

Dunge Kommun  

Kommunfullmäktige och kommunkontoret i Dunge kommun har mer än 10 nämnder och 

förvaltningar under sig, tre av dessa behandlar skola och utbildning. Fortsättningsvis kommer 

studien att syfta till arbetet inom en av förvaltningarna och referenser till “förvaltningen” 

kommer att åsyfta enbart denna. Förvaltningen har ansvar för 7 skolområden och varje 

skolområde ska ha en skolområdeschef, ett antal rektorer samt en administrativ chef. 

Skolområdeschefen ansvarar för rektorerna i respektive område och svarar till förvaltningen i 

de frågor som rör den personalgruppen. Rektorerna är underställda skolområdeschefen men 

svarar i första hand till förvaltningen rörande HR-arbetet för den egna skolan och 

personalgruppen. 

HR-arbetet i kommunen är organiserat så att besluten som fattas av personalutskottet i 

kommunfullmäktige verkställs i första hand av kommunkontorets personalavdelning. Här 

skapas övergripande policydokument, årsanalyser, strategiska handlingsplaner etc. varav de 

flesta delegeras till förvaltningen som har till uppgift att specificera och anpassa dem till den 

egna verksamheten. Vissa dokument går direkt från kommunkontoret till rektor vilket innebär 

att den senare har att operationalisera både dokument från kommun och förvaltning i den 

dagliga verksamheten. Andra dokument går från förvaltningen via skolområdeschefen och 

operationaliseras innan det skickas vidare till rektor i den skola som ska förverkliga denna 

policy i sin verksamhet. Minst en gång om året ska återkoppling ske till närmsta chef/instans i 

en årsredovisning, men vissa områden såsom arbetsmiljö återkopplas löpande under året. 

Förvaltningarna är självständiga i sitt arbete i det avseendet att de enbart har i uppgift att följa 

de policys och handlingsplaner de får av kommunkontoret samt till densamma redovisa 

uppföljning av arbetet. Rektorerna inom förvaltningen kan kontakta HR- konsulterna vid 



 

 15 

frågor som rör den egna personalgruppen men när det gäller frågor rörande den egna 

anställningen vänder de sig till skolområdeschefen som är personalansvarig för rektor. 

Intervjuerna med rektorerna  

HR-arbetets plats i rektors uppdrag 

En av frågeställningarna som denna uppsats kretsar kring handlar om att ta reda på mer om 

vilken plats rektorer ger HR-arbetet inom ramen för det övergripande rektorsuppdraget. Här 

visar intervjuerna med rektorerna visas två tydliga mönster, för det första upplever de mer 

erfarna rektorerna organiseringen av HR-arbetet i kommunen som en naturligare del av 

uppdraget än de mindre erfarna. Den rektor som nu går utbildningen berättar att hon inte var 

beredd på hur mycket personalhantering som en rektorstjänst innebär. En liknande 

uppfattning har en av de mer erfarna rektorerna som menar att om hon hade varit ny i yrket 

idag så hade hon tyckt att det hade varit svårt. För det andra framträder det i intervjuerna att 

rektorerna, av olika anledningar, upplever det egna uppdraget som splittrat. En av rektorerna 

beskriver att hon försöker hitta en rimlig balans mellan de olika uppdragen och att hon sedan 

definierar sitt uppdrag ur det. Rektorernas berättelser ger oss bilden av att de olika uppdragen 

som kommer från kommunal respektive nationell nivå inte alla gånger är förenliga. En rektor 

uttrycker sig så här: 

”Jag har ju två uppdrag: det ena är ju det nationella uppdraget att se till att undervisningen sker 

enligt läroplanens intentioner och det är ju ett uppdrag som handlar om både elevens måluppfyllelse, 

kunskapsmålen också om värdegrund, demokratifrågor kan man säga, i huvudsak. Sen har jag ju ett 

mellanchefsuppdrag i [Dunge] kommun som då har med ekonomiansvar att göra, personalansvar, 

arbetsmiljöansvar och så vidare. Så det är dom två delarna som man, som rektor slits emellan, 

nationella och det kommunala” (Anders) 

I uppdelningen som görs i citatet ovan så hamnar HR-arbetet som en del av det kommunala 

uppdraget och står i kontrast till det nationella uppdraget. Detta synsätt innebär, vilket 

påpekas av samma rektor, att HR-frågorna upplevs konkurrera med det pedagogiska 

ledarskapet. Några andra rektorer ger ett alternativt synsätt på HR-arbetets ställning i 

rektorsuppdraget, att de ses som en integrerad del av det pedagogiska ledarskapet. Rektorerna 

belyser även problematiken med HR-frågornas plats i rektorsuppdraget genom att poängtera 

att eleverna aldrig får prioriteras bort. Vissa av rektorerna har en mer direkt ansvarskänsla för 

eleverna än andra som anser att vägen till eleverna går via personalen. Två uttalanden kan 
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illustrera denna olikhet i fokus, det första är hämtat från en diskussion om uppdraget och det 

andra kommer från en diskussion kring personalstrategi: 

“Mitt huvudsakliga uppdrag, ja, det är ju att jag ska, eleverna ska nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling och utveckling mot de sociala målen. […] Men så är det ju, och verksamheten 

ska utvecklas […] Det är väl det som är huvudsyftet, sen ingår det väldigt mycket annat också.” 

(Emanuel) 

”Forskning har ju visat att, att en entusiasmerande pedagog är en av de faktorer för att elever ska 

lära sig så mycket som möjligt och då anser jag att mitt uppdrag är att se till så att de tjugo jag 

ansvarar för, att de har möjlighet att vara de här entusiasmerande pedagogerna” (Caroline) 

En rektor berättar att eleverna är det som tar störst plats i det dagliga arbetet, dock fortsätter 

hon att resonera att budgetarbetet inte kan vänta, de administrativa uppgifterna kan inte 

prioriteras bort samt att det pedagogiska inte heller kan vänta och avslutar med en fundersam 

tystnad. En annan rektor uttrycker ett liknande resonemang, att rektor är verksamhetsledare 

med resultatansvar som innefattar allt från ekonomi till elevers hälsa och kunskapsutveckling. 

Vidare diskuterar han att det i praktiken inte finns tid eller utrymme för rektor att arbeta med 

det pedagogiska ledarskapet på grund av administrativa och ekonomiska göromål. 

”Jag ska inte säga att jag prioriterar bort det men verkligheten prioriterar bort det pedagogiska 

ledarskapet. […] Min och de flesta rektorers praktik ser tyvärr ut så att det, det hamnar under dagen 

i bakvattnet, så att man är för dålig på att stryka tillbaka alla de, eller delegera alla de andra 

frågorna.. utan dagen blir gärna så uppsplittrad, och fångad av de här praktiska göromålen som har 

med resultatansvaret att göra” (Anders) 

Flera rektorer menar att den administrativa arbetsbördan är stor vilket skapar en konflikt 

mellan vad de upplever är deras primära uppdrag och vad de faktiskt har möjlighet att arbeta 

med, vilket citatet ovan belyser. De administrativa uppgifterna kommer inte enbart från 

nationell eller kommunal nivå utan även från andra intressenter, såsom vårdnadshavare och 

elever. I åtskillnaden mellan de olika delarna av uppdraget samt de olika intressenterna och 

deras förväntningar så framkommer det hos samtliga rektorer en ständig referens till 

tidsbristen. I flertalet av fallen nämner rektorerna att de behöver prioritera mellan olika delar 

av uppdraget. Någonting som verkar falla mellan stolarna är arbetet med jämställdhet, en av 

rektorerna uttrycker sig såhär när vi pratar om jämställdhet: 

”Det är oftast nånting som faller bort för det praktiska tyvärr, jag har försökt lyfta det i vår egen, i 

samverkansgruppen då,[...]det har vi sett till att göra i ett år tror jag, eller inte ett år kanske, men för 

att det inte va just nånting och att vi skulle läsa på och att vi skulle lyfta det, men den har skjutits till 

framtiden flera gånger, så, så tyvärr faller det bort” (Beatrice) 
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Detta är inte det enda sammanhanget där tidsbristen tvingar rektorerna att prioritera bort HR- 

uppgifter. En rektor ger ett exempel då hon på grund av tidsbrist kan välja att inte rekrytera en 

tillsvidaretjänst utan istället använda sig av mer tillfälliga lösningar fram till att hon har tid att 

ta sig an rekryteringen. Det är näst intill inom varje HR-område som rektorerna uttrycker att 

de behöver göra prioriteringar på grund av tidsbrist och att andra delar i uppdraget går före.   

Analys av HR-arbetets plats i rektors uppdrag 

Nedan presenteras hur detta resultat kan förstås utifrån den teoretiska bakgrund som har 

redovisats och hur resultatet kan ge svar på frågan vilken plats rektorerna ger HR-arbetet i det 

övergripande rektorsuppdraget. Ingen av rektorerna verkar känna sig främmande inför de sju 

HR-områden som behandlades i intervjuerna och HR-arbetet ansågs ha en viktig plats i 

uppdraget och det vardagliga arbetet. Däremot så råder det en osäkerhet bland rektorerna vad 

HR-arbetet egentligen innebär. Det komplexa nationella uppdraget som ansvarig pedagogisk 

ledare (SFS 2010:800; Svedberg, 2004) och personalansvaret i det kommunala uppdraget 

(Höög & Johansson, 2010) kan förklara rektorernas upplevelse av tidsbrist samt varför HR-

arbetets innebörd upplevs svårdefinierbar. 

Den mångfald av definitioner av rektorsuppdraget som redovisats kan ses som att rektorerna 

definierar sitt uppdrag efter vad de själva tycker passar in i rektorsämbetet. Att rektorerna har 

en egen definition av sitt uppdrag kan förstås utifrån teorier om målstyrning, att de 

organisationsgemensamma målen inte är implementerade ordentligt (Lauglo, 1995; 

Wahlström, 2002). Denna misslyckade implementering kan ses ligga till grund för att 

rektorerna prioriterar olika delar av uppdraget och därmed arbetar mot egna uppsatta mål efter 

det egna tycket (ibid.). Två olika synsätt har utkristalliserats i våra intervjuer. Inom det ena 

synsättet ses arbetet med HR-frågor konkurrera med det pedagogiska ledarskapet och inom 

det andra ses HR-arbetet vara integrerat. Hos de flesta av rektorerna kommer HR-arbetet i 

andra hand, de har tolkat att det huvudsakliga uppdraget gäller eleverna och inte personalen. 

En av rektorerna, Caroline, gav en alternativ bild och uttryckte tydligt att vägen till eleverna 

går via personalen och att det är där tyngden i hennes uppdrag ligger. Carolines synsätt som 

tolkas som det akademiska perspektivet på rektorsuppdraget till skillnad från Emanuel som 

visade mer på det målrationella (Svedberg, 2004). 

Rektors handlingsutrymme 

Den andra frågeställningen som studien avser behandla är hur rektorer upplever sitt 

handlingsutrymme vid beslut i HR-frågor. Samtalen om HR-områdena visar på att alla 
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rektorer är medvetna om hur det egna handlingsutrymmet ser ut och ungefär var dess gränser 

går. Rektorerna beskriver att deras handlingsutrymme är begränsat av faktorer såsom lagar, 

fackliga avtal samt regler och förväntningar från kommunal nivå. Begränsningar kommer 

även från faktorer som deras egna etiska värderingar samt förväntningar från exempelvis 

lärare. 

I rektorernas visioner om hur de vill att deras organisation ska se ut och hur de tror att 

verksamheten bäst skulle fungera kan de upplevda begränsningarna och möjligheterna i 

handlingsutrymmet synliggöras. Handlingsutrymmet för att exempelvis genomföra 

omorganisering upplevs som högst begränsat. En rektor uttrycker detta genom att påpeka att 

han nyanställer i princip enbart om någon annan slutar. När han anser att verksamheten 

behöver en annan kompetens och/eller en omorganisation kan det ta lång tid innan det finns 

utrymme i budget. Rektorn ger ett illustrerande exempel då han har behövt en specialpedagog 

i flera år: 

”[...] just nu till exempel är jag ute med en annons på en specialpedagog som vi egentligen har 

behövt i flera år men jag har legat så mycket back så det har liksom inte gått, [...] jag har varit 

tvungen att vänta med det tills jag har kunnat visa liksom att det finns ett ekonomiskt utrymme” 

(Anders) 

Det är en rektor som utmärker sig från de andra, i detta fall så ses budgeten som en 

självklarhet och utifrån den så kan hon sedan planera sin personal och organisation Det 

framkommer inte av samtalet vi hade att det finns några problem med detta utan hon ger 

snarare uttryck för att de har bra ekonomiska förutsättningar på den skola som hon arbetar på 

och upplevelsen av handlingsutrymmet avseende att planera sin organisation är stort. Till 

skillnad från henne uttrycker de två nyare rektorerna viljan att omorganisera i personalen för 

att kunna bedriva en mer effektiv organisation, både med pedagogiska och ekonomiska 

fördelar. De båda reflekterar över yrkesgruppen fritidspedagoger och inflexibiliteten i deras 

anställningar. Den ena rektorn ser lösningen i att vidareutveckla fridtidspersonalens 

kompetenser men att det inte går att avsätta tid till detta. Den andra rektorn ser en lösning i att 

halvtidsanställa fritidspedagoger men fortsätter med att det strider mot lag, avtal och egna 

etiska värderingar. 

Ett annat område, vari begränsningar i handlingsutrymmet tydligt framkom, är lönesättning 

och hantering av löneanspråk vid nyanställningar. En rektor uttrycker sina begränsningar så 

här när vi samtalar om huruvida det är det egna budgetutrymmet som styr hur långt han kan 

sträcka sig i att tillmötesgå ett högt löneanspråk från en som ska nyanställas: 
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”Ja, alltså rent teoretiskt så skulle jag kunna, jag tror inte jag kan, jag har inte provat det, men jag 

tror att det finns, jag upplever det som ett kontrollsystem. Så skulle jag lägga ut mycket mer så skulle 

jag nog få på fingrarna för det, det är inte okej” (Anders) 

I samtal med de andra rektorerna kring lönesättning framkommer liknande resonemang och 

handlingsutrymmet begränsas då av de ramar som förvaltningen sätter. Vidare lyfter flertalet 

rektorer fram att det inte bara är förvaltningens ramar som utgör begränsningen i 

handlingsutrymmet utan även viljan att behandla personalen rättvist. Dokumenten som 

rektorerna har tillgång till upplevs inte enbart som ett stöd utan också ett medel för 

likriktning, så att alla inom förvaltningsområdet har en gemensam utgångspunkt. De nyare 

rektorerna upplever förvaltningens ramar som mer fasta och begränsande medan de rektorer 

som har arbetat lite längre visar på en större självständighet i att ta beslut. 

När det, i rektorernas vardagliga arbete, behöver göras prioriteringar nämns förvaltningens 

krav på det systematiska kvalitetsarbetet som avgörande för vad som får stå åt sidan. Detta 

illustreras i en diskussion om kompetensutveckling: 

“[…] ofta är det, vi vill mer än det vi har tid till, så vi måste alltid prioritera […]det ska hänga ihop 

med kvalitetsarbetet, det vi prioriterar just nu, så ska också kompetensensutvecklingen gå ihop.” 

(Beatrice) 

Rektorerna berättar att de får hjälp med sitt HR-arbete från olika håll; den administrativa 

chefen, annan personal, förvaltningen och intranätet. Rektorerna är överens om att den 

administrativa chefen fungerar som avlastning. Ett arbetsområde som rektorerna delar 

och/eller som är delegerat till den administrativa chefen är arbetsmiljöområdet. En av 

rektorerna belyser problematiken kring att den administrativa chefen är ansvarig för 

arbetsmiljöuppgifterna samtidigt som rektor har det övergripande ansvaret. Hon berättar att de 

flera gånger har diskuterat denna problematik på arbetsplatsen. I övrigt delegerar rektorerna 

arbetsmiljöansvaret till den personal som hanterar den aktuella klassrumsmiljön, exempelvis 

slöjd- och NO-lärare, men att de fortfarande har det övergripande ansvaret. Vidare uttrycker 

rektorerna, till större del, att de får stöd från förvaltningens HR-avdelning och intranätet. När 

de blir ombedda att ge konkreta exempel på hur de arbetar med det som finns på intranätet får 

vi inga tydliga svar: 

”Alltså vi har ju, tyvärr är det så här, det kommer så otroligt många policydokument och vad det står 

i de olika dokumenten, det är jättesvårt att hålla á jour, man letar efter dem ibland när man behöver 

dem och man vet var det finns, det finns på inloggat och i pappersform [...] man gör så gott man kan 

men..” (Caroline) 
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Ett återkommande ord hos rektorerna när vi talar om policydokument och annat som finns på 

intranätet är ”hyllvärmare”. Rektorerna upplever att mängden dokument är överväldigande, 

svår att orientera sig bland och/eller att vissa saker är självklara hur de ska arbeta med. 

Analys av rektors handlingsutrymme 

Att se rektor som en mellanchef kan tjäna till att förstå och förklara hur dennes 

handlingsutrymme inom beslut i HR-frågor påverkas. Den formella bilden av skolan som 

organisation skapas för rektor av två högre instanser: stat och kommun. Det har framkommit i 

intervjuerna att rektorerna anser att personalen tolkar bilden annorlunda. Här emellan befinner 

sig rektor som ska väga de olika bilderna av organisationen mot varandra (Lindgren, 2007). 

Handlingsutrymmet begränsas på så sätt av krav på resultat och effektivitet från nationell och 

kommunal nivå i form av exempelvis elevers kunskapsresultat, budgetkontroll och 

styrdokument för HR. Samtidigt begränsas rektors handlingsutrymme av egna etiska 

ställningstaganden utifrån kraven från medarbetarna och deras upplevelse av organisationen. 

Ett tydligt exempel från intervjuerna är hur rektorernas förväntningar på personalgruppens 

reaktion sätter gränser för deras handlingsutrymme i lönesättningsprocesser och vid 

omorganisation. Vidare har alla rektorer tidigare varit lärare och svårigheten att inse att de 

inte längre är en del av lärarlaget (ibid.) kan ses som en möjlig förklaring till att de etiska 

ställningstaganden som ovan nämnts begränsar handlingsutrymmet. 

Den otydliga ansvarsfördelningen mellan rektor och dennes stödfunktioner, exempelvis 

avseende arbetsmiljö, kan jämföras med Thilanders (2013) resonemang om potentiella 

problem med decentralisering av HR. Alla rektorer utom en känner sig styrda av 

förvaltningens ramar, framför allt de nyare, men styrdokumenten upplevs även som ett stöd i 

rektorernas arbete, som ett lexikon de kan gå till. Empirin visar tydligt att det systematiska 

kvalitetsarbetet inom kommunen som bygger på statens kvalitetsredovisning genomsyrar 

rektorernas vardag. Ur rektorernas berättelser kan vi utläsa att deras arbete med att leverera 

underlag av olika slag upplevs begränsa handlingsutrymmet för HR-arbetet. Detta kan förstås 

som en begränsning i arbetet mot målen och utrymmet för individuell påverkan (Wahlström, 

2002). Resultatredovisningarna tillsammans med det kommunala budgetansvaret och 

styrdokumenten för HR bestämmer därmed i stor utsträckning vad rektorerna kan göra. 

Utifrån detta kan empirin förstås som att det är framförallt resultatstyrningen som styr och 

inte målstyrningen (Lagulo, 1995; Wahlström, 2002). Det HR-arbete som förväntas av rektor i 
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egenskap av strategisk chef (Svedberg, 2004) krockar därmed med det kortsiktiga 

förhållningssätt som mellanchefspositionen kräver. 

Rektors kompetens 

Den sista frågeställningen i denna studie är huruvida rektorer upplever att de har den 

kompetens som krävs för att utföra sitt HR-arbete. I samtal med rektorerna om deras 

förvärvade kunskaper och kompetens inom HR-området påpekar flera av rektorerna att 

rektorsutbildningen är centrerad kring att utveckla den juridiska kompetensen som 

rektorsuppdraget kräver, det är då skollagen och arbetsmiljölagen som åsyftas. Vid sidan av 

det juridiska så upplevs rektorsutbildningen vara fokuserad på måluppfyllelse för eleverna, 

kunskap och det som en rektor benämner som ”kärnprocessen”. En av rektorerna ställer sig 

frågande till om de får den utbildning de egentligen ska ha: 

”Man utbildar sig till lärare och sen blir man skolledare och när man blir skolledare så förväntas 

man i samband med det att man ska leda vuxna och, utveckla dem, man har gått en utbildning för att 

undervisa barn. Så det kan ju va knivigt ju. [...] Det gäller liksom att komma in i huvudet på en 

människa och kunna utveckla den.. Ja de säger sig självt att de e inte så enkelt ju” (Emanuel) 

HR-områdena upplevs inte vara en del av rektorsutbildningen utan rektorerna är rörande 

överens om att denna kompetens är någonting som de får genom att arbeta med frågorna i 

praktiken. De mer erfarna rektorerna menar att de inte har kompetensen för HR-arbetet och 

understryker att de inte ska ha den heller. Två av de erfarna rektorerna uttrycker tydligt att de 

enbart ska ha ”rektorskompetens” och utöver det behöver de endast veta vem de ska vända sig 

till för att få hjälp. 

Den rektor som nu genomgår rektorsprogrammet ser det som problematiskt att gå 

rektorsutbildningen först när hon blev tilldelad tjänsten, att det blir lite bakvänt. Den rektor 

som har gått rektorslyftet menar att hennes kompetens att utföra HR-uppgifter har ökat i och 

med att hon gick utbildningen. Detta har bidragit till att hon nu har en djupare förståelse för 

vad uppdraget innebär och hur personalfrågor kan och bör integreras i detta: 

”Rektorslyftet hjälpte mig att klarna lite i vad är mitt uppdrag, för jag tänkte innan dess, 

'pedagogiskt ledarskap, vad är det? Ja det är väl att sitta i klassrummen och se hur det går till, och 

stötta lärare i detta. Men nu vet jag att det är mycket mer organisatoriskt, att skapa de ramar så att 

det pedagogiska lärandet kan ske, men man kan inte göra allt på, enligt allas förväntningar.” 

(Dolores) 

En annan rektor lyfter i ett samtal kring arbetsmiljö- och rehabilitering fram att han anser att 

det är viktigt att fördjupa sig inom områdena och ställer sig positiv till mer 
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kompetensutveckling. Rektorn skildrar dock en vardag där utbildningarnas effekt på 

verksamheten är ganska svag. Eftersom han behöver ha fokus på många olika områden faller 

informationen lätt i glömska. 

”Och sen genomgår vi utbildningar också kring det här med jämna mellanrum, liksom går igenom 

allt från a till ö men, tillämpar man det inte varje vecka eller månad så där så, så får man ändå gå 

och slå i pärmen” (Anders) 

Rektorerna anser att de får den utbildning de behöver av förvaltning och kommun för att 

kunna utveckla sin kompetens. Några exempel som dyker upp är förvaltningens utbildning 

inför löneöversynen nästa år samt kommunens utbildning för nya ledare. 

En effekt av den tidigare nämnda tidsbristen är enligt en av de nyare rektorerna att hon måste 

prioritera bort sin egen valda kompetensutveckling. Hon menar att det förväntas av henne att 

hon ska hålla sig uppdaterad avseende forskning och nya angreppssätt, vilket hon gör idag i 

och med att hon går rektorsutbildningen. Hon tillägger dock att i framtiden kommer hon 

antagligen inte ha den tiden. Några rektorer uttrycker att det är viktigt att hålla sig à jour med 

aktuell forskning men det är endast en som uttrycker att hon har tid för detta. Det framgår inte 

i intervjun hur mycket tid hon lägger på det men forskningen verkar vara en naturlig del av 

hennes vardag. 

Som vi nämnde ovan är alla rektorer rörande överens om att HR-kunskaper är något som 

förvärvas genom praktik. De mer erfarna rektorerna uttrycker i många av HR-områdena att 

det är saker de arbetar med utan att tänka på det, ”det sitter i ryggmärgen” för att de har 

arbetat med dem under så lång tid. Ett beskrivande område vari detta uttrycktes är rekrytering, 

alla rektorer visar på en tydlig bild av hur många steg det finns i en rekryteringsprocess. Men 

det är bara en av rektorerna, en av de mer erfarna, som resonerar kring den tid och kompetens 

som faktiskt krävs för att utföra en bra rekrytering och där hon inte kan lita till sin erfarenhet.  

”När det gäller just rekrytering av personal känner jag ibland, där räcker jag inte till, det är ju ändå, 

när man ska tillsvidareanställa en pedagog så handlar det om en miljoninvestering och där känner 

jag att jag har varken, jag har inte den tiden som det egentligen krävs för att sätta mig in och göra en 

rekryteringsprocess fullt ut som man egentligen skulle göra, så att ibland så, i ärlighetens namn så är 

det lite en sådan hisnande känsla att [drar snabbt efter andan] blev nu detta rätt? Eftersom man ofta 

är tidspressad för att både förskolelärare, fritidspedagoger och lärare de är så pass attraktiva idag 

så att man måste nästan bestämma sig på studs, […] rekryteringsprocessen, den är stor, den är 

osäker och den skulle vi kunna sköta på ett annat sätt tycker jag” (Caroline) 

Rektorn uttrycker här att hennes erfarenhet inte räcker till och att hon gärna hade haft mer 

stöd från förvaltningen i denna fråga. Ett annat perspektiv lyfts fram av en annan erfaren 
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rektor som menar att utan den erfarenheten hon har idag hade HR-arbetet varit mycket 

svårare. Hon menar att alla behöver få en grund att stå på för att kunna bli arbetsledare med 

personalansvar. En nyare rektor uttrycker jobbet med personalfrågor så här: 

”Jag har hamnat i situationer där jag blivit överrumplad just för att jag inte varit så beredd heller på 

att det var så mycket personalfrågor och den typen. Men ju mer jag har tänkt då.. faller tillbaka på 

det jag är trygg i, det jag har jobbat med mina elever.. ju bättre känner jag själv att det går, ju 

tryggare blir jag då” (Beatrice) 

Denna rektor anser att personalhantering är en mycket större del av uppdraget än förväntat 

och hon får lära sig att hantera HR-frågor genom att utföra dem. Hon framhåller att hon 

använder sin erfarenhet från att ha varit mentor för elever och den kompetens hon skaffat sig 

där för att kunna axla rollen som rektor. 

Analys av rektors kompetens 

I empirin kan utläsas att rektorerna har olika syn på vad de ska ha för kompetens för att kunna 

hantera de olika områdena inom HR-arbetet. Vissa rektorer anser att de i rektorsutbildningen 

inte får den utbildning de behöver för HR-området, medan andra anser att utbildning inom HR 

inte behövs. Denna splittring i synen på vad en rektor ska ha för kompetens kan vara en följd 

av de splittrade tolkningarna av rektorsuppdraget, som ovan har problematiserats. Vidare kan 

det konstateras att rektorernas upplevelser av rektorsutbildningen stämmer med vad 

skolverket (2010) har satt som mål. Två av rektorerna reflekterar över hur mycket HR-arbetet 

kräver av dem. En anser att HR-kompetens förvärvas genom praktik, vilket övriga rektorer 

håller med om. Den andra anser att det behövs mer utbildning inom området. Utifrån 

Thilanders (2013) resonemang om att uppdraget som mellanchef kräver kompetens inom 

många områden, däribland inom HR-arbetet, kan den senare rektorns önskan om mer 

utbildning förstås. Tillika kan Martinssons (2008) och Granbergs (2011) beskrivning av vad 

en personalvetare ska ha för kompetenser kasta ljus över problematiken kring vilken 

kompetens en rektor ska ha inom HR.  

Vidare uttrycker rektorerna att de vänder sig till förvaltningen när de själva känner att de inte 

har tillräcklig kompetens. Detta kan vara en delförklaring till skillnader skolorna emellan, 

avseende uppdelningen av HR-arbetet mellan rektor och förvaltning, eftersom rektorerna 

själva sätter gränsen för kompetensen. Detta exemplifieras i diskussionerna om rekrytering. 

Det är enbart en rektor (Caroline) som har reflekterat över vilken spetskompetens som krävs 

för att genomföra en bra rekrytering och att hon anser att förvaltningen borde vara mer 
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inblandad i den delen av HR-arbetet. Caroline uttrycker även tydligt var hon anser att gränsen 

mellan hennes och HR-konsulternas arbetsuppgifter går inom de andra HR-områdena. 

 Det har konstaterats att det är viktigt att rektor som mellanchef får uppdatering och 

kompetensutveckling inom HR-området från kommunal nivå, då de olika HR-områdena är 

något som inte kontinuerligt aktualiseras i rektorernas vardag (Thilander, 2013). Denna 

kombination har visat sig problematisk, vilket Anders resonemang kan tjäna som exempel på. 

Detta då han menar att de utbildningar som han deltagit i, exempelvis arbetsmiljö och 

rehabilitering, inte får så stark effekt eftersom kunskaperna används sporadiskt, givet att ett 

problem som ska lösas dyker upp. Rektorernas upplevelse av att kompetensutveckling 

generellt är eftersatt kan ses som problematiskt då de enligt det nationella uppdraget ska hålla 

sig à jour med ny forskning och utveckling inom skolområdet. 

Diskussion 

Detta kapitel syftar till att behandla resultatet av studien och vilka slutsatser som kan dras. 

Vidare presenteras studiens begränsningar samt vilka nya forskningsområden som studien kan 

ge upphov till. 

Slutsatser 

Syftet med studien var att få en förståelse för hur rektorer ser på sitt HR-arbete. Denna 

förståelse har vi försökt skapa utifrån tre forskningsfrågor: vilken plats rektorerna ger HR-

arbetet i det övergripande uppdraget, rektorernas upplevelse av handlingsutrymmet i beslut 

rörande HR-frågor och slutligen huruvida rektorerna upplever att de har den kompetens som 

krävs för HR-arbetet. 

Utifrån den empiri vi har samlat in om HR-arbetet i det övergripande rektorsuppdraget kan vi 

dra slutsatsen att det inte går att finna ett enkelt svar på var HR-arbetet hamnar. Rektorerna 

ser antingen HR-arbetet som en integrerad del av det nationella pedagogiska ledarskapet eller 

som konkurrerande med det. Denna splittring i var HR-arbetet hamnar, antingen i det 

nationella, i det kommunala uppdraget, eller i båda uppdragen är klart problematiskt och kan 

ses som en förklaring till att HR-arbetet på skolorna ser olika ut. Vi drar även slutsatsen att 
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splittringen primärt kan förstås av att de två uppdragen till viss del är otydliga, i några 

avseenden motsäger de varandra och även inom de två instanserna finns det motsättningar. 

Rektorerna i vår studie lyder under samma huvudman och kan därmed tänkas ha någorlunda 

liknande förutsättningar. Men kommunen har inte lyckats skapa en gemensam bild av hur 

rektors HR-arbete ska omsättas i praktiken. Resultatet har då blivit en kommunal HR-

organisation där det strategiska personalarbetet blir avhängigt av hur varje individuell rektor 

tolkar sitt uppdrag. Effekten kan bli en otydlig, ineffektiv och icke-ändamålsenlig 

organisation (Lauglo, 1995; Wahlström, 2002) vilket vi tycker oss se tendenser till inom HR-

området inom förvaltningen. Detta kan förklaras av att mål- och resultatstyrningen inte 

implementerats ordentligt i vissa avseenden (ibid).  

För att få ytterligare förståelse för hur rektorer ser på sitt HR-arbete undersökte vi hur de 

upplever det egna handlingsutrymmet avseende HR-frågor. Handlingsutrymmets 

begränsningar visade sig vara högst beroende av hur rektorerna tolkade sitt uppdrag samt av 

påtryckningar från de olika intressenterna och rektorernas egna etiska värderingar. Vår 

tolkning här är att rektorsuppdragets problematik, att både vara strategisk chef och 

mellanchef, medför en problematik avseende var HR-ansvarets gränser går.  

Resultatstyrningens dominerande plats i skolan och i rektorsuppdraget är problematiskt i och 

med att kvalitetsredovisningarna medför att rektorerna ”tvingas” att fokusera på vissa 

områden trots att de kanske inte är prioriterade av rektorerna.  

I den otydliga HR-organisationen är det oklart om det är lokal kontroll eller frigörelse av 

stabspersonal som ligger till grund för decentraliseringen av HR-arbetet inom kommunen 

(Thilander, 2013). Stabsfunktionen har det övergripande ansvaret för personalfrågorna i 

skolan. Det framgår av de dokument som förvaltningen förväntar sig att rektorerna tar del av 

och genom den kontroll som förvaltningen utövar över dem. Däremot så har den faktiska 

uppdelningen av HR-arbetet mellan förvaltningen och rektorerna visat sig svår att utröna, det 

ser olika ut på de olika skolorna. I den dagliga verksamheten visar det sig att denna komplexa 

ansvars- och uppgiftsfördelning orsakar viss förvirring hos berörda rektorer. Av detta drar vi 

slutsatsen att den otydliga decentraliseringen av HR-arbetet, från stabsfunktionen på 

förvaltningen till mellanchefen på skolorna (rektor), kan vara en orsak till den splittrade synen 

på HR-arbetets plats i rektorernas uppdrag (Thilander, 2013). 

En frågeställning som kommer av både det splittrade uppdraget och begränsningen i 

handlingsutrymmet är huruvida det nationella och det kommunala uppdraget är förenliga. 

Utifrån vår studie verkar de två uppdragen inte enkelt kunna sammanföras i samma person 
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och position. Vi vill dock lyfta fram ett positivt exempel: Caroline, som delar sin tid mellan 

att vara rektor på halvtid och pedagogisk utvecklingssamordnare för sitt skolområde på 

halvtid. Hon gav sken av färre inskränkningar i sitt handlingsutrymme, tydligare insikt var 

gränsen för hennes uppgifter/ansvar i HR-frågor går samt inom vilka områden hennes 

kompetens är tillräcklig respektive otillräcklig. Caroline arbetar på halvtid aktivt med den 

pedagogiska utvecklingen för lärare, inom skolområdet och vi menar att hennes pedagogiska 

ledarskap blir positivt influerat av detta. Carolines syn gör att vi inte med säkerhet kan säga 

att de två uppdragen inte går att sammanföra i en person. Svårigheten ligger snarare i att 

förena uppdragen i en position där tid inte specifikt avsätts för de olika uppdragen.  

Som ett sista perspektiv på hur rektorer ser på sitt HR-arbete frågade vi oss huruvida 

rektorerna upplever att de har den kompetens som krävs för att utföra sitt HR-arbete. Svaret 

på denna fråga skiljer sig rektorerna emellan och vi menar att huruvida de upplever sig ha rätt 

kompetens kan vara beroende av hur de tolkar sitt HR-arbete. Med andra ord, om de anser att 

de ska ha kunskap inom de olika områdena eller endast veta vart de kan vända sig för att få 

hjälp. Av de svar vi fick kan det problematiseras att rektorerna vänder sig till förvaltningen 

först när de känner att de behöver hjälp. Dilemmat som uppstår är att eftersom rektorerna 

själva avgör var gränsen för deras kompetens går blir fördelningen i ansvar och 

arbetsuppgifter mellan stab och rektor grumlig. Vi ställer oss frågande till om rektor är den 

som ska, respektive kan, avgöra var gränsen för den egna kompetensen inom HR-arbetet går. 

Kompetens inom HR-arbetet framstår, hos rektorerna, som att den är erfarenhetsbaserad och 

driven av en ”learning-by-doing”-mentalitet. Vi anser att det tål att diskuteras huruvida en 

sådan typ av kompetensförvärvande är hållbar, hur många snedsteg tillåts rektor göra i en 

verksamhet innan denne har fått grepp om HR-området? 

För att illustrera vilken kompetens rektor förväntas ha kan vi för det första nämna den, för HR 

aktuella, kompetens som rektor ska förvärva genom rektorsprogrammet. För det andra innebär 

rektors uppdrag en mellanchefsposition, där rektor ska inneha diverse 

verksamhetskompetenser (Lindgren, 2007), vilket Thilander (2013) utvecklar med att 

mellanchefer ska ha kompetens inom flera områden, bl.a. personalområdet. Nämnda 

kompetenser kan i sin tur ställas i relation till vilken kompetens en personalvetare ska besitta, 

vilka i flera avseenden kan likna de förväntningar som rektor har på sig som mellanchef samt 

från rektorsutbildningen. Exempelvis lyfts kunskaper om årsredovisning (Granberg, 2011) 

och verksamhetskunskap (Martinsson, 2008) fram som nödvändiga HR-kompetenser för 

personalvetare vilket kan likställas med kraven på mellanchefers budgetansvar och att känna 



 

 27 

till organisationens formella och faktiska förutsättningar (Lindgren, 2007). Likheterna mellan 

HR-stabens, mellanchefens och den utbildade rektorns förväntade kompetens belyser 

komplexiteten i att dela upp HR-ansvar och -uppgifter mellan förvaltning och rektor. 

Inledningsvis frågade vi oss huruvida lärare har rätt förutsättningar och de rätta 

arbetsförhållandena för att kunna utbilda och utveckla elever. Utifrån intervjuerna med 

rektorerna om deras HR-arbete och de dokument från nationell och kommunal nivå som vi 

har tagit del av, är vi tveksamma till om lärarna har tillfredsställande arbetsförhållanden. Våra 

analyser visar på att HR-frågor många gånger måste prioriteras ned eller bort på grund av 

tidsbrist, vilket i förlängningen troligen påverkar lärarna och deras arbetsförhållanden. 

Sammanfattningsvis har vi konstaterat att det råder en otydlighet i vad rektor har för HR-

ansvar och HR-uppgifter i praktiken. Detta eftersom att rektors definition av det egna 

uppdraget och den egna HR-kompetensen bestämmer vilka ramar HR-arbetet får. Vi menar att 

detta oundvikligen leder till stora skillnader skolor emellan. Utifrån denna slutsats kan det 

ifrågasättas om organisationen av HR-arbetet på kommunal nivå är optimal. Guest och 

Conway (2011) understryker att en lyckad implementering av HR-funktionen är viktig för att 

få en bra slutprodukt. Vi tycker oss se att implementeringen av HR-funktionen inte har lyckats 

efter kommunaliseringen av skolan och införandet av mål- och resultatstyrning.   

Studiens begränsningar 

Som tidigare diskuterats i metodkapitlet så är vår förförståelse och våra förutfattade meningar 

avgörande för studien. Denna förförståelse bildar till den referensram genom vilken 

problemformulering, tolkningar och slutsatser måste passera. Vår förförståelse utgörs av att vi 

dels har gått i kommunal grundskola och dels har föräldrar som jobbar som lärare, både i 

kommunal och privat verksamhet. Detta innebär att vi har, utöver den mediala debatten om 

skolan, en viss insikt i problem som kan uppstå i en lärares vardag. Efter samtal med lärare i 

vår närhet fick vi en bild av att HR-begreppet var ganska främmande för dem och vad HR-

avdelningen gör är inte relevant i deras vardag. Detta lärarperspektiv utgjorde grunden för, 

och genomsyrade, studien vilket kan vara avgörande för de tolkningar som har gjorts och de 

slutsatser som har dragits. Vidare innebär abduktionen att ett visst mönster, en djupstruktur, 

lyfts fram (se avsnitt ‘Metod och ansats’). Det bör nämnas att det kan finnas flera andra 

djupstrukturer då frågeställningar samt avgränsningar som har gjorts medför ett väsentligt 

perspektivtagande (Alvesson & Sköldberg, 2008: 54-63). 
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Vidare upptäckte vi att det hade varit intressant att i intervjuerna fokusera mer på relationen 

mellan rektor och förvaltning. Frågorna vi använde begränsades till huruvida rektorerna får 

det stöd de behöver och behandlade inte huruvida relationen var problemfri/problemfylld. 

Tillika kunde vi även frågat mer kring rektors relation till skolområdeschefen och den 

administrativa chefen för att kunna skapa en bättre helhetsbild.  

Det bör också uppmärksammas att den teoretiska referensram som har använts sätter gränser 

för förklaringsalternativen. Vi anser exempelvis att det hade varit intressant att se på 

problemet ur ett institutionellt perspektiv då vi menar att ett sådant perspektiv kan tillföra 

ytterligare förståelse för hur rektorer ser på sitt arbete med HR-frågor. Vidare begränsas 

studien av att resultaten och slutsatserna som dras är svåra att generalisera till andra 

kommuner, detta delvis på grund av att skillnaderna mellan kommuner och deras förvaltande 

av huvudmannaskapet är så stora att jämförelser inte lätt låter sig göras (Höög & Johansson, 

2010). 

Nya forskningsområden  

Vi har stött på flera områden för fortsatt forskning inom rektors och skolans område. Vi har 

sett en tendens till att lärarlegitimationerna påverkar rektors syn på kompetensutveckling för 

lärare. Större vikt läggs vid ämneskunskaper och mindre vikt på exempelvis kunskaper om 

barn med olika svårigheter. Vilka konsekvenser detta får för personalens kompetens är en 

intressant vinkel anser vi. Vidare har rektorerna i denna studie vid flera tillfällen refererat till 

den kortsiktighet som budgetansvar medför, vi ser därför en öppning för vidare forskning om 

styrning via budget och vilka konsekvenser det får för personalens förutsättningar. Rektorers 

HR-kompetens och dess relation till det nationella respektive det kommunala uppdraget ser vi 

som en intressant fråga för vidare forskning. Vi föreslår mer djuplodade intervjuer inom olika 

HR-områden, eftersom denna studie endast har börjat skapa en förståelse för rektorers HR-

arbete. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 

Information till informanter 

Två PAO- studenter som är på sin sista termin av sex och ska nu skriva en examensuppsats 

(kandidatnivå). Syfte med studien är att försöka få en bild av hur rektorer i den kommunala 

skolan ser på sitt HR- uppdrag. Ett riktmärke för definitionen av HR är att det likställs med 

personalfrågor och innefattar många olika områden. 

Din medverkan är frivillig och du får när som helst avbryta intervjun. Tillgång till materialet i 

sin helhet kommer jag och min uppsatskollega att ha. Delar av det kommer handledare och 

examinator att få tillgång till på begäran. Du och din arbetsplats kommer att få fingerade 

namn. Intervjun kommer bara att användas till forskningsändamålet. Färdig uppsats kommer 

att läggas ut på en offentlig databas (diva) för uppsatser och avhandlingar.   

Ålder, Kön, Antal år som rektor, Antal år på skolan som rektor, Bakgrund (gått 

rektorsprogrammet? Arbetat utanför skolvärlden? Med vad?), Hur många anställda har hen? 

Inledningsvis 

Hur skulle du definiera ditt huvudsakliga uppdrag som rektor? 

Vilka har du kontakt med på kommunen/förvaltningen i HR-frågor?  

Kort, hur skulle du beskriva att HR-arbetet är organiserat i kommunen? 

Olika arbetsområden inom HR  

Personalpolitik, personalidé, HR-strategi 

Finns det tydliga policy- och strategi dokument från förvaltningen/kommunen?  

Arbetar du med den? Kan du ge exempel på dokument? 

 Följs detta arbete upp av någon (dig/förvaltningen)? 

Har du en egen övergripande strategisk plan för ditt HR-arbete?  

Arbetar du efter tydliga mål i ditt HR-arbete (Egna eller från förvaltning/kommun)?  

Hur ser de ut och hur följs de upp? 
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Personalrörlighet/bemanningsplanering 

Kan du beskriva hur processen att anställa exempelvis en ny lärare går till?  

Vad har du för handlingsutrymme när du arbetar med rekrytering? 

 Hur mycket kontakt har du med förvaltning under processen? 

Har du någon långsiktig bemanningsplan? 

Vilka tjänster kommer att behöva tillsättas inom vilka tidsramar? 

Händer det att du behöver frångå denna plan? Om ja: utveckla 

Får du någon bemanningsplan från förvaltningen/kommunen? 

 

Kompetensutveckling/Karriärplanering 

Anser du att dina anställda har den kompetens de behöver idag?  

Kan du beskriva hur processen att ge en lärare kompetensutveckling går till?  

Kommer initiativet i regel från dig/anställda/förvaltning? 

När lärare får kompetensutveckling, är den då riktad mot befintlig kompetens eller mot nya 

kompetensområden? 

Har du utrymme för detta i ditt arbete? 

Har du tillräckliga resurser avseende tid och pengar? 

 

Likabehandling (Jämställdhet, mångfald och diskriminering) 

Finns det en tydlig likabehandlingsplan från förvaltningen/kommunen? 

Arbetar du med den?  

Har du upplevt problem med exempelvis diskriminering? 

Om ja: Kan du beskriva hur du gick tillväga för att hantera det? Kände du att du 

behövde och fick stöd från förvaltningen? 

 

Löneadministration 

Finns det tydliga policy- och processdokument från förvaltningen/kommunen? 

Kan du beskriva hur du går till väga när du ska sätta lön på en lärare? 

Vid nyanställning respektive löneförhandling 

Vilket handlingsutrymme har du vid lönesättning? 

Vilket stöd behöver/får du från förvaltning/kommun? 

Vad föredrar du vid lönesättning: individuella löner efter prestation eller “samma för alla”? 

Hur tänker du då? 
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Hälsa och Arbetsmiljö 

Finns det tydliga policy- och processdokument från förvaltningen/kommunen? 

Arbetar du med dem? Kan du ge exempel på dokument?  

Följs detta arbete upp av någon (dig/förvaltningen)? 

Hur förhåller du dig till de lagar som reglerar arbetsmiljöfrågor? (har du koll på 

dem eller litar du på att kommunens policydokument leder vägen?) 

Kan du berätta om ett tillfälle där du har varit i kontakt med företagshälsovården? 

Beskriv processen, Behövde och fick du stöd från förvaltningen/kommunen? 

Hur upplever du din egen arbetsmiljö, fysisk och psykosocial?  

 

 Medbestämmande och Medarbetarsamtal 

Vad upplever du att medarbetarsamtal fyller för funktion? (dig, lärarna, organisationen) 

Kan du berätta om hur du förbereder, utformar och utför? själv? mall? 

Finns det tydliga policy- och processdokument från förvaltningen/kommunen? 

Har du den tiden/utrymmet som krävs för detta? 

Kan du beskriva arbetet med samverkansgrupper och samverkansavtal? 

Vilken typ av beslut tas och av vem? (bestämmer, ansvar, utför) 

Vad anser du att dessa möten bidrar med? 

 

Avslutningsvis 

Upplever du att du har kompetensen som krävs för dina HR-uppgifter inom de områden som 

vi har pratat om? 

Får du den kompetensutveckling som du behöver? 

Hur upplever du skolverkets rektorsuppdrag i förhållande till din egna uppfattning om ditt 

uppdrag som rektor?  

Finns det några skillnader? 

Kan du uppskatta hur din tid är fördelad på dina olika arbetsuppgifter? (HR, pedagogik, 

ekonomi etc.) 

Upplever du att du behöver prioritera vissa arbetsuppgifter framför andra? Vad 

är det som du prioriterar bort och vad är anledningen till att du prioriterar bort? 

 


