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Delat ledarskap 

En studie om huvudmännens syn på delat ledarskap i skolan  

Sanja Simic  

Sammanfattning 
Syftet med denna studie har varit att belysa hur skolans huvudmän, dvs. rektorers chefer, ser på 
delat ledarskap i skolan. Studien belyser också hur samarbetet mellan huvudmännen och 
rektorerna fungerar samt vilka möjligheter och hinder huvudmännen ser med ett delat ledarskap 
i skolan. Insamling av data har gjorts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer och 
bearbetats i en tematisk analys. Urvalet har avgränsats till att omfatta fyra huvudmän på 
verksamhetschefsnivå och en huvudman på politisk nivå i några av de största kommunerna i 
Stockholms län. Studien har en kunskapsteoretisk utgångspunkt som brukar beskrivas som 
tolkande och konstruktionistisk till sin art. Tidigare forskning indikerar att det finns en 
kunskapslucka när det gäller huvudmännens syn på delat ledarskap i skolan vilket motiverar att 
denna studie görs. Resultatet visade att huvudmännen anser att det delade ledarskapet bör få 
finnas där det finns behov för det, dock inte på rektorsnivå på en och samma skolenhet eftersom 
skollagen inte tillåter det. Däremot har rektor möjlighet att organisera den inre verksamheten på 
sin skola utifrån bestämmelser i skollagen där det framgår att det är möjligt att ha två eller fler 
rektorer på skolor med fler skolenheter. Huvudmännen anser att deras skyldighet är att se till att 
ha en styrkedja med tydlig rollfördelning så att oklarheter i ansvar, genomförande och 
återkoppling kan undvikas.  
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Abstract 
 

The purpose of this study is to illustrate how municipality-principals look upon shared 
leadership in schools. The study also illustrates how municipality-principals and school-
principals co-operate together and the opportunities and obstacles that municipality-principals 
identify looking at a shared leadership in schools. Data collection was made through qualitative 
semi-structured interviews and processed in a thematic analysis. The selection is limited and 
includes four municipality-principals of Director-level and a principal at a political level in 
some of the largest municipalities in Stockholm County. The study has an epistemological 
starting point and is usually described as interpretative and constructionist to its nature. Previous 
research indicates that there is a knowledge gap when it comes to municipality-principals vision 
of shared leadership in schools, which justifies that this study is done. The results showed that 
the municipality-principals believe that shared leadership should be allowed where there is need 
for it, however not at school-principal-level in the same school unit, as the Education Act does 
not allow it. However, the school-principal has a possibility to organize the internal activity 
based on the provisions in the Education Act, which shows that it is possible to have two or 
more school-principals in schools with more school units. The municipality-principals, 
considers that their duty is to make sure to have a control chain with a clear division of roles so 
that ambiguities in responsibility, implementation and feedback can be avoided.  
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1. Inledning  
Bland dagens konkurrensutsatta gymnasieskolor krävs ett bra ledarskap och samarbete hos 
skolledningen för att kunna attrahera och behålla de elever som påbörjar sin gymnasieutbildning. De 
krav som ställs på rektor utgår från ett tydligt utpekat ledningsansvar enligt skollagen (2010:800). 
Varje skolenhet ska ha en rektor som ansvarar för ledningen och samordningen av det pedagogiska 
arbetet vid skolenheten. Huvudmannen1 ska ha strategier för styrning mot nationella mål så att alla 
elever får den utbildning de har rätt till. Det finns behov av att ägna mer forskning åt 
organisationsstrukturen i skolor, särskilt i ljuset av skollagen som inte tillåter skolenheter att ha fler än 
en rektor på en och samma skolenhet. Detta samt andra resultat från tidigare forskning visar att det i 
skolorna handlar om hur organisationsstrukturen ser ut och hur arbetet ska ledas och fördelas på bästa 
sätt för att uppnå verksamhetens mål. Det finns således otydligheter som är viktiga att undersöka och 
belysa eftersom det inte finns någon relevant tidigare forskning om huvudmännens syn på delat 
ledarskap i skolan. Vad anser skolornas huvudmän om organisationsstrukturen hos skolor som har 
delat ledarskap? Strider det mot skollagen eller är det egentligen bara tolkningen av skollagen som 
görs på olika sätt? Vad kan huvudmännen göra för att underlätta rektorernas pedagogiska ledarskap? 
Vilka möjligheter respektive hinder ser huvudmännen med det delade ledarskapet i skolan? Detta är 
frågor som intresserar mig och som är högaktuella i dagens samhällsdebatt om kunskapsresultaten i 
skolan, framgångsrika skolor och det viktiga ledaruppdraget som ligger på skolornas rektorer.   

Tanken med studien är att bidra till att få fram mer kunskap om hur skolors huvudmän ser på att 
rektorer/biträdande rektorer delar ledarskap i skolor. Anledningen till varför jag ville undersöka detta 
hos rektorernas chefer är dels för att relevant tidigare forskning utifrån huvudmannaperspektivet 
saknades och dels för att förstå vilka möjligheter och hinder huvudmännen ser med ett delat ledarskap 
i skolan. Dessutom var jag också intresserad av att förstå tanken bakom den inre organisations-
strukturen som rektor har eget ansvar över och därmed också egen makt att besluta om. För att 
avgränsa urvalet undersöktes kommunala skolor på gymnasienivå eftersom delat ledarskap praktiseras 
vid olika skolenheter på både rektorsnivå och biträdande rektorsnivå i vissa kommunala 
gymnasieskolor i Stockholms län. Jag försökte utifrån intervjufrågorna ta reda på vilken uppfattning 
huvudmännen hade om delat ledarskap och förstod att det skilde sig åt beroende på vilken betydelse 
delat ledarskap hade för dem. Därför tydliggjorde jag under intervjuerna att tidigare forskning pekat på 
att det finns flera olika former och benämningar av delat ledarskap. De flesta tolkade fenomenet delat 
ledarskap som att två eller fler rektorer hade ett likställt hierarkiskt chefskap och delade på 
gemensamma arbetsuppgifter och hade gemensamt ansvar för organisation, personal och budget, även 
kallat samledarskap (Döös, Wilhelmson, & Backström, 2013).  

                                                        
 
 
1 Huvudman i denna studie är rektors närmast överordnade chef i kommunen. Huvudmannen har det 
yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag, 
läroplaner och andra föreskrifter. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och 
organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla 
verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Kommuner, landsting, staten 
eller enskilda kan vara huvudmän inom skolväsendet. (Källa: Skolinspektionen, 2015:01) 
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1.1 Problembakgrund 
Det övergripande kunskapsområdet ligger inom organisationspedagogiken med forskning om delat 
ledarskap som fenomen. Det finns en relativt begränsad mängd forskning om delat ledarskap i skolan 
och nästintill ingen forskning alls om rektorers chefers syn på fenomenet delat ledarskap i skolan. 
Därför är det intressant av att förstå detta fenomen på ett djupare plan och då särskilt utifrån ett 
huvudmannaperspektiv. Döös et al., (2013) ger en övergripande beskrivning av fenomenet delat 
ledarskap som ett kollektivt ledarskap som utövas av två eller flera personer tillsammans, i uppdelad 
eller gemensam form; det är således ett paraplybegrepp som på olika sätt behöver brytas ner i 
underformer och delförståelser. Döös (2015) menar att det trots den relativt spridda kunskapen om 
delat ledarskap finns en lucka i forskningen om hur fenomenet delat ledarskap definieras och används 
i organisationer. Offentliga dokument som t ex skollagen (2010:800) utgår från ett tydligt utpekat 
ledningsansvar för rektor och att varje skolenhet ska ha en rektor som ansvarar för ledningen och 
samordningen av det pedagogiska arbetet vid skolenheten. De biträdande rektorerna ses som chefer för 
olika delar av skolans verksamhet med delegerad beslutsrätt i vissa frågor och rektorerna som 
ansvariga för all övergripande verksamhet. Därmed tolkar jag det som att skolornas huvudmän har 
delegerat ledningsfrågan till rektorerna som får organisera den inre verksamheten och det pedagogiska 
arbetet utifrån givna förutsättningar enligt skollagen. Däremot är det otydligt varför rektorerna bara 
har möjlighet att organisera den inre verksamheten utifrån det behov som finns på respektive skola. 
Om det är en stor skola men väldigt många lärare och elever som en enda rektor inte har kapacitet att 
ensam leda, varför kan då inte chefsuppdraget delas upp på två eller fler rektorer på en och samma 
skola? Den nya lagstiftningen i skollagen hindrar samarbetslösningar som bygger på likställt 
gemensamt ledarskap som oftast kallats för samledarskap (Döös et al. 2013). Utifrån befintlig 
forskning kan man således dra slutsatsen att det i grunden handlar om hur organisationsstrukturen ser 
ut och hur arbetet ska ledas och fördelas på bästa sätt för att uppnå verksamhetens mål. I 
organisationsperspektivet med den formella organisationsstrukturen som utgångspunkt kan två 
varianter urskiljas, antingen är man chef för var sin enhet med nära samarbete eller så är man två eller 
flera chefer för en gemensam enhet (ibid.). Sammantaget visar genomgången av studierna att det 
behövs mer forskning för att förstå den relativt spridda men outforskade frågan om delat ledarskap 
mellan chefer. Man behöver också renodla de många olika benämningarna som finns och används för 
det delade ledarskapet. 
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2. Teoretisk inramning och 
tidigare forskning 

2.1 Teoretisk inramning 
De teoretiska utgångspunkterna ligger inom organisationspedagogiken samt inom ledarskapsteori, 
särskilt beträffande alternativa kollektiva ledarskapsformer (Döös et al., 2013; Pearce & Conger, 
2003). Döös et al. (2013) menar att delat ledarskap teoretiskt är en företeelse som kan anknytas till två 
olika teoretiska hemvister: klassisk teori om arbetsorganisation och nyare teori om utfördelat 
ledarskap. Inom arbetsorganisationsteori berörs företeelser som arbetsfördelning, samordning, styrning 
och ledarskap och delat ledarskap nämns vanligtvis inte. Tvärtom lever det kvar ett underliggande 
antagande om tillämpning av så kallad enhetlig ordergivning vilket härstammar från Henri Fayol som 
var företagsledare under tidigt 1900-tal och bildade den så kallade administrativa skolan inom den 
klassiska organisationsläran. Vidare menar Döös et al. (2013, s. 51) ”att delat ledarskap inom ramen 
för en chefsposition kan förstås som ett tillägg inom detta traditionella hierarkiska sätt att organisera 
styrning och arbetsfördelning” och att detta skulle betyda att en chefsposition någonstans i 
organisationshierarkin besätts med mer än en individ. Det formellt delade ledarskapet mellan chefer, 
även kallat samledarskap (ibid.), anknyts till särskilt eftersom det kopplas till ett ledarskap där man har 
ett gemensamt ansvarstagande för ledarskapets alla perspektiv som helhet. Detta förutsätter ett nära 
samarbete och ansvarstagande för organisationens alla delar. Enligt Döös et al. (2013, s. 12) ses 
samledarskap som den mest koncentrerade och renodlade formen av delat ledarskap där samledare 
delar på en chefsposition och arbetar heltid som chef. De står på samma nivå i organisationens hierarki 
och är båda chef för samma enhet och tar allt chefs- och ledaransvar gemensamt utan fast uppdelning 
av arbetsuppgifterna. När delat ledarskap ses utifrån teorin om distribuerat ledarskap förflyttas fokus 
till hur ledarskap äger rum mellan cheferna inne i ledningsgruppen (Pearce & Conger, 2003). Vidare 
menar Pearce & Conger (2003) att det blir viktigt att förstå hur delandet faktiskt äger rum och hur 
cheferna byter roller och leder varandra beroende på vilken fråga och situation som är aktuell. Utifrån 
teorin om distribuerat ledarskap blir det då intressant att se kopplingen till hur rektorer i skolornas 
ledningsgrupper skulle kunna bli mer flexibla och byta roller beroende på vilken fråga och situation 
som är aktuell. Detta är också intressant att se mot bakgrund av den stora arbetsbelastningen som 
ligger på rektorer idag men också i relation till skollagens utformning och dess avgörande betydelse 
för huruvida ansvaret för att organisera den inre skolverksamheten ligger på rektor eller på 
huvudmannen. Tolkningen av skollagen blir central för att förstå vilka möjligheter som finns till 
förändringar för att uppnå högre kunskapsresultat och högre måluppfyllelse i skolan – ett övergripande 
mål som finns både på rektorsnivå och huvudmannanivå. 
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Studien har en kunskapsteoretisk utgångspunkt som brukar beskrivas som tolkande och 
konstruktionistisk till sin art. Detta är något som enligt Bryman går ut på “att sociala företeelser och 
deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd” och som ständigt revideras 
(Bryman 2011, s. 37). Denna utgångspunkt är viktigt för att få kunskap om och förstå den sociala 
verklighet som huvudmännen utgår från när de besvarar mina frågor under intervjun. I detta samspel 
när jag försöker sätta deras svar i ett sammanhang för att bättre förstå, så bidrar jag till den sociala 
konstruktion som formas av både mig som studerar området tillsammans med huvudmännen som 
arbetar där. Inom konstruktionismen anses det viktigt att ha i åtanke att de beskrivningar av 
verkligheten som forskaren gör också påverkas av konstruktioner (ibid.). Detta innebär att mina 
tolkningar konstrueras utifrån mina uppfattningar och den förförståelse av delat ledarskap som jag bär 
med mig sedan tidigare. Ahrne och Svensson (2015, s. 8) menar att vi söker kunskap om samhälleliga 
fenomen när vi studerar hur bland annat organisationer, grupper, närverk, kulturer, normer fungerar i 
samhället. Eftersom jag är intresserad av att få mer kunskap om hur fenomenet delat ledarskap 
fungerar i skolan, har jag vänt mig till rektorernas chefer, huvudmännen, för att ställa frågor och samla 
in empiriska data och därefter tolka det som framkommer.  

 

Mycket av tidigare forskning om delat ledarskap inom svenskt arbetsliv är framtagen av forskarna 
Marianne Döös och Lena Wilhelmson, Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms 
universitet. För att få en god överblick återges forskarnas egen tolkning av delat ledarskap som ett 
kollektivt ledarskap som utövas av två eller flera personer tillsammans, i uppdelad eller gemensam 
form; det är således ett paraplybegrepp som på olika sätt behöver brytas ner i underformer och 
delförståelser (Döös et al., 2013). Vidare har forskarna begreppsliggjort fenomenet och beskrivit det 
som olika möjliga sätt att organisera chefers samarbetsprocesser och att chefernas samarbete bygger 
på en ”bottenplatta” av prestigelöshet, förtroende och gemensam grundsyn avseende dels, hur 
ledarskap utövas och dels synen på verksamhetens mål. Det har preciserats med hjälp av tre 
perspektiv: organisations-, erfarenhets-, och uppgiftsperspektiv (ibid.). Detta är ett genomgående tema 
i en stor del av forskningslitteraturen från författarna, varför det också är ett av de teman som 
framträder under tidigare forskning. En annan teoretisk inramning enligt Holmberg och Tyrstrup 
(2010) fokuserar på att chefsarbetet är starkt fragmentiserat mellan vardagens händelsestyrda 
aktiviteter och strategiska målstyrda aktiviteter. Detta knyter an till Weick’s teori om att det i en 
organisationskontext alltid finns ett behov av tolkning och meningsskapande där individer först 
handlar och därefter förstår effekten av deras handlande. Huvudmän beskriver ofta rektorers uppdrag 
som mycket omfattande och svåra när de i sitt vardagliga ledarskap tvingas välja mellan operativt 
viktiga arbetsuppgifter och lika viktiga strategiska arbetsuppgifter. Döös (2015) menar att frågan om 
hur ledarskap skall organiseras måste diskuteras och ifrågasättas när ledarskapet utvärderas och 
värdesätts i organisationer som till exempel skolan. Vidare menar Döös (ibid.) att delat ledarskap 
mellan chefer handlar om en förståelse och gemensamt ansvarstagande för ledarskapets alla perspektiv 
som helhet. Detta förutsätter nära samarbete och ansvarstagande för helheten. 
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2.2 Tidigare forskning 
Med utgångspunkt från uppsatsens problemområde har en litteratursökning gjorts i olika databaser. 
Framför allt i Stockholm universitetsbiblioteks urval av svenska databaser,  DiVA, SwePub och Libris. 
Sökningar har också gjorts i databaserna Google Scholar och Emerald Insight. Med sökorden ”delat 
ledarskap” och ”samarbete” hamnade de flesta träffarna på forskningslitteratur av professor Marianne 
Döös och docent Lena Wilhelmson. Många intressanta studentuppsatser gav flera olika uppslag på 
framtida forskningsområden som ligger nära mitt valda problemområde. Många har undersökt just 
samarbetet och kommunikationen cheferna emellan. Dock upptäckte jag inte någon som undersökt 
huvudmännens syn på och inställning till delat ledarskap bland skolornas rektorer. Detta motiverar att 
denna studie görs. 

 

Tematiseringen av innehållet i vald litteratur kretsar kring chefers erfarenheter av delat ledarskap, hur 
chefer själva upplever ledarskap i vardagen och hur ledare kan lära av varandra genom delat ledarskap. 
Innehållet relaterar till samarbete och kommunikation och knyter an till olika teman som framträder 
nedan: organisationsstrukturs-, erfarenhets-, och uppgiftsperspektiv samt vardagligt ledarskap och 
lärorienterat ledarskap. 

 

2.2.1 Organisationsstrukturs-, erfarenhets-, och uppgiftsperspektiv 

Döös (2015) redogör för det formellt delade ledarskapet mellan chefer och tydliggör benämningen för 
hur och när man använder fenomenet delat ledarskap i forskningssammanhang. Syftet med studien är 
att bidra med kunskap om hur man kan förstå fenomenet delat ledarskap mellan chefer och att föreslå 
hur det formellt delade ledarskapet kan formas i olika koncept. Döös (2015) menar att det trots den 
relativt spridda kunskapen om delat ledarskap finns en lucka i forskningen om hur fenomenet delat 
ledarskap definieras och används i organisationer. Studien fokuserar på det delade ledarskapet mellan 
chefer i förhållande till tre olika perspektiv: organisationsstrukturs-, erfarenhets-, och 
uppgiftsperspektivet. Utifrån dessa perspektiv tittar man även på vilka framgångsfaktorer som 
framträder i studien. Eftersom studien fokuserar på formellt samledarskap konstaterar Döös (2015) att 
bredden i delat ledarskap inte ingår, däremot hittar man flera olika uttryck för kollektivt och delade 
former av ledarskap i befintlig forskningslitteratur. När det gäller delat ledarskap mellan chefer 
används en rad olika uttryck såsom; shared leadership, distributed leadership, co-leadership, joint 
leadership, co-principalship, dual leadership, two-getherness, leading in pairs och leadership couple. 
Artikelförfattaren menar att det kan vara svårt att se när eller hur de olika benämningarna bör 
användas och föreslår en kombination av gemensamma och uppdelade ansvarsområden som kategorier 
och beskriver hur och när dessa kan användas. I studien använder forskaren empiriska data från två 
kvalitativa studier med fyra och sju par som delar ledarskap för att bringa klarhet i fenomenet delat 
ledarskap mellan chefer och föreslå koncept för dess olika former. Den första studien är explorativ och 
undersöker potentialen i delat ledarskap mellan chefer där urvalet är framgångsrika delade ledarskap. 
Data samlas in genom djupintervjuer av fyra lyckade samledarskap från fyra olika organisationer. Den 
andra studien baseras på resultaten från den första studien och data inhämtas genom djupintervjuer av 
sju par samt delande chefer från andra kommunala organisationer inom vård, skola och omsorg 
Resultaten visar enligt båda studierna att delat ledarskap mellan chefer handlar om en förståelse och 
gemensamt ansvarstagande för ledarskapets alla perspektiv som helhet. Detta förutsätter nära 
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samarbete och ansvarstagande för helheten. Organisationsstrukturen som perspektiv tydliggör 
relationen mellan delande chefer och organisationsenheten/erna som de leder var för sig eller 
tillsammans. Erfarenhetsperspektivet som bygger på det delade ledarskapets viktiga bottenplatta; 
prestigelöshet, förtroende och gemensam grundsyn avseende dels, hur ledarskap utövas och dels synen 
på verksamhetens mål. Denna bottenplatta anses vara helt avgörande för det delade ledarskapets 
framgång. Uppgiftsperspektivet bidrar med kunskap om hur man kan organisera processer kring delat 
ledarskap utifrån chefsansvar, befogenheter och arbetsuppgifter. Döös (2015) menar att det kvarstår en 
hel del frågor att besvara för att vidare förstå den relativt spridda men outforskade frågan om delat 
ledarskap mellan chefer. Särskilt bör man vidare studera erfarenheterna inom hälso- och sjukvårdens 
”multi-delade ledarskap” när antalet delande chefer överstiger fyra-fem eftersom det då uppstår andra 
svårigheter som hotar kvaliteten i ledarskapet. Det finns också behov av att ägna mer forskning åt 
organisationsstrukturen i skolor, särskilt i ljuset av skollagen (2010:800) som inte tillåter skolenheter 
att ha fler än en rektor på en och samma skolenhet. Här finns otydligheter som är viktiga att få mer 
kunskap om. Sammantaget kan sägas att artikeln vill bidra till att flytta fram positionerna om 
ledarskap till en högre nivå som inkluderar kollektiva lösningar på ledarskap snarare än att bejaka den 
dominanta idén om singelledarskap. Frågan om hur ledarskap ska organiseras måste diskuteras och 
ifrågasättas när ledarskapet utvärderas och värdesätts i organisationer. I detta sammanhang är både 
utmaningar och framgångsfaktorer viktiga att lyfta fram. Döös (2015) beskriver att det handlar om att 
framgången, hållbarheten och värdet för organisationen är viktiga i sammanhanget. 

 

2.2.2 Vardagligt ledarskap 

Holmberg och Tyrstrup (2010) undersöker i sin studie hur ledarskap fungerar i praktiken genom att 
utreda hur chefer uppfattar och förklarar utmärkande drag för vardagligt ledarskap. Ledarskap sträcker 
sig över ett stort område och kan studeras ur en mängd olika teoretiska perspektiv. Holmberg och 
Tyrstrup (2010) menar att den teoretiska inramningen i studien fokuserar på slutsatsen att chefsarbetet 
är starkt fragmenterat mellan vardagens händelsestyrda aktiviteter och strategiska målstyrda 
aktiviteter. I studien hänvisar artikelförfattarna till Weick’s teori om att det i en organisationskontext 
alltid finns ett behov av tolkning och meningsskapande där individer först handlar och därefter förstår 
effekten av deras handlande. De menar att tidsperspektivet blir avgörande för förståelsen för hur 
organisationer fungerar och hur chefers ledarskap fungerar i vardagssituationer. Studiens 
forskningsdesign är baserad på kvalitativ dataanalys med målsättningen att avslöja intressanta och 
relevanta data från chefers ledarskapssituationer i vardagen. Studien baseras på chefers berättelser 
utifrån en strukturerad tolkningsprocess. Med berättelserna som utgångspunkt kunde forskarna 
arrangera workshops i mindre grupper utifrån relevanta teman. Därefter gjordes gemensamma analyser 
och tolkningar från de individuella berättelserna och överfördes till att omfatta större grupper där 
generaliserade koncept och modeller kunde porträttera ledarskapet i en vardaglig kontext. Totalt 
ingick 62 chefer i studien och sammantaget kan sägas att det mest karaktäristiska draget i det 
vardagliga ledarskapet är det starka fokus man har på processer. Artikelförfattarna menar att 
ledarskapet som improviserad åtgärd kan innebära att improvisation kan tillgripas som strategi i det 
vardagliga arbetet när situationen kräver chefens ingripande, akuta närvaro och engagemang snarare 
än en aktivitet i en process bland andra aktiviteter. Holmberg och Tyrstrup (2010) konstaterar att det 
vardagliga ledarskapet är en meningsskapande process som består av tre ständigt pågående aktiviteter; 
den tolkande, den anpassningsbara och den lösningsinriktade aktiviteten. Dessutom visar studien att 
vardagligt ledarskap i betydande utsträckning är händelsestyrt och extremt kortsiktigt. Därför föreslår 
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artikelförfattarna att man hos cheferna i det vardagliga ledarskapet, som en händelsestyrd aktivitet 
snarare än målstyrd aktivitet, bör fokusera på chefernas förmåga att improvisera och känna in när man 
när man tittar på vilken kompetens som behövs i vardagens händelsestyrda aktiviteter.  

 

2.2.3 Lärorienterat ledarskap 

I Döös, Johansson och Wilhelmsons (2015) studie om mellanchefers vardagliga ledarskap framkom att 
chefernas sätt att leda arbetet kan påverka lärandet hos medarbetare i organisationen. Resultatet visar 
att lärorienterat ledarskap inte är något som nödvändigtvis läggs på chefens ansvarsområde utan att det 
tvärtom är något som redan utövas i chefernas dagliga arbete. Studien fokuserar på att bidra till att öka 
förståelsen för lärorienterat ledarskap genom att synliggöra att det är en integrerad del av chefers 
vardagliga arbete. Med anledning av den ställning och makt som chefer ofta har, spelar de en mycket 
viktig roll i att skapa förutsättningar för arbetsintegrerat lärande. Studien är en del av en större studie 
om organisatoriskt lärande och den teoretiska utgångspunkten är teorin om upplevelsebaserat lärande 
(experimental learning theory - ELT). Den genomfördes med kvalitativa metoder och datainsamlingen 
för denna studie gjordes under en period av en omfattande organisatorisk förändring. Studien omfattar 
data från intervjuer med nio chefer med lång erfarenhet. Artikelförfattarna menar att lärorienterat 
ledarskap är en fråga om kompetens och därför är det något som också kan utvecklas. I artikeln 
konstaterar man att cheferna kan behöva vara medvetna om att det pågår ett lärande i vardagen och att 
man kan använda sig av organisationsstrukturen för att stödja lärande och utveckling. Sammantaget 
kan därmed konstateras att chefernas sätt att leda arbetet kan påverka lärandet hos medarbetare i 
organisationen. Detta innebär att artikelförfattarna med resultatet av denna studie därmed fyller i en 
kunskapslucka som funnits i den tidigare forskningslitteraturen. 

 

I en studie av Wilhelmson (2006) om hur ledare kan lära av varandra genom ett delat ledarskap, har 
uppgifter samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fjorton erfarna ledare inom privat och 
offentlig sektor. Analysen bygger på teorin ”transformative learning theory” (TLT) som ger 
möjligheter att analysera inlärningsprocesser i kommunikation och interaktion. Resultatet tyder på att 
gemensamt ledarskap möjliggör en fördjupad inlärningsprocess, ett så kallat transformativt eller 
omvälvande lärande hos cheferna i deras vardagliga arbete. Eftersom de har gemensamma 
arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar ställs de ofta inför utmaningar och problem som tvingar dem 
att hitta kreativa lösningar tillsammans. De har nära tillgång till varandra och utsätts ofta och avsiktligt 
för varandras åsikter vilket tvingar dem att utvecklas tillsammans. Artikelförfattaren menar att 
cheferna i det dagliga arbetet skapar en nära och kommunikativ relation till varandra som bygger på 
djupgående värderingar. Denna kommunikativa relation där dialogen mellan cheferna är central menar 
Wilhelmson (2006) är något som singelledare aldrig får tillgång till. Man menar att studien ger insikter 
i lärandeprocesser för ledare, baserat på de möjligheter som kan skapas genom gemensamt ledarskap 
men man understryker också vikten av att det gemensamma ledarskapet inte bör tvingas på chefer. 
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2.2.4 Kort sammanfattning av teoretisk inramning och tidigare forskning 

Utifrån befintlig forskning om delat ledarskap kan man dra slutsatsen att det i grunden handlar om hur 
organisationsstrukturen ser ut och hur arbetet ska ledas och fördelas på bästa sätt för att uppnå 
verksamhetens mål. I organisationsperspektivet med den formella organisationsstrukturen som 
utgångspunkt kan två varianter urskiljas, antingen är man chef för var sin enhet med nära samarbete 
eller så är man två eller flera chefer för en gemensam enhet. När det gäller erfarenhetsperspektivet och 
den grundläggande bottenplattan (prestigelöshet, förtroende och gemensam grundsyn) är det lika 
viktigt med flexibilitet kring vem/vilka som ska ha ett delat eller gemensamt ledarskap eftersom 
personkemin måste fungera för att det ska bli ett framgångsrikt delat ledarskap. Både det vardagliga 
och det lärorienterade ledarskapet påminner om att det är en fråga om kompetens och därför något som 
också kan utvecklas. Man konstaterar också att cheferna behöver vara medvetna om att det pågår ett 
lärande i vardagen och att man kan använda sig av organisationsstrukturen för att stödja lärande och 
utveckling. Man vill även flytta fram positionerna om ledarskap till en högre nivå som inkluderar 
kollektiva lösningar på ledarskap snarare än att bejaka den dominanta idén om singelledarskap 
Sammantaget visar genomgången av studierna att det behövs mer forskning för att förstå den relativt 
spridda men outforskade frågan om delat ledarskap mellan chefer. Man behöver också renodla de 
många olika benämningarna som finns och används för det delade ledarskapet. 

 

2.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur skolans huvudmän (rektorers chefer) ser på delat ledarskap i 
skolan. Forskningsfrågorna är teoretiskt drivna och utgår från tidigare forskning som indikerar att det 
finns en kunskapslucka när det gäller huvudmännens syn på delat ledarskap i skolan vilket motiverar 
att denna studie görs.  

• Hur uppfattas delat ledarskap av skolornas huvudmän? 

• Vilka möjligheter respektive hinder upplever huvudmän finns i ett delat ledarskap? 
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3. Metod 

3.1 Metodologiska utgångspunkter 
Syftet med studien är att belysa hur skolans huvudmän, dvs. rektorers chefer ser på delat ledarskap i 
skolan samt hur samarbetet mellan huvudmännen och rektorerna fungerar. Studien ska också belysa 
vilka möjligheter respektive hinder huvudmännen ser med ett delat ledarskap i skolan. För att få mer 
kunskap om detta har en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 
genomförts. Enligt Bryman (2011) brukar kvalitativ forskning vara mer inriktad på ord än på siffor vid 
insamling och analys av data. Den har en kunskapsteoretisk utgångspunkt som brukar beskrivas som 
tolkande och konstruktionistisk till sin art. Detta är något som enligt Bryman går ut på “att sociala 
företeelser och deras mening är något som sociala aktörer kontinuerligt får till stånd” och som ständigt 
revideras (Bryman 2011, s. 37). Denna kvalitativa utgångspunkt är viktigt för att få kunskap om och 
förstå den sociala verklighet som huvudmännen utgår från när de besvarar mina frågor. Om jag närmar 
mig deras verklighet genom att läsa in mig på kunskapsområdet så kan jag därefter ställa väl avvägda 
frågor som skapar tillit och kortar avståndet mellan mig som intervjuare och respondenten. Detta 
stämmer in på min studie eftersom jag har samlat in och analyserat intervjudata för att få kunskap om 
hur huvudmännen tolkar mina frågeställningar i relation till egna erfarenheter. Ahrne och Svensson 
(2015) menar att vi söker kunskap om samhälleliga fenomen när vi studerar hur bland annat 
organisationer, grupper, närverk, kulturer, normer fungerar i samhället. Eftersom jag är intresserad av 
att få mer kunskap om hur fenomenet delat ledarskap fungerar i skolan, har jag vänt mig till 
rektorernas chefer, huvudmännen, för att ställa frågor och samla in empiriska data och därefter tolka 
det som framkommer. Detta innebär att jag som forskare är medskapande när jag efter tolkningen 
försöker återge den bild av det som framkommer i empirin. Till skillnad från den kvantitativa 
forskningsmetoden ger den kvalitativa forskningsintervjun en större flexibilitet i själva 
forskningsprocessen. I mitt fall kunde jag ställa passande följdfrågor till intervjupersonerna när det 
fanns något som verkade intressant att följa upp utanför intervjuguiden.  

 

Intervjun som forskningsmetod kan ge oss kunskap om intervjupersonens vardag och hur hon tolkar 
vår frågeställning i den miljö hon befinner sig i. Jag jämför här med Gilje & Grimen när de beskriver 
att begreppet förförståelse har myntats av Hans-Georg Gadamer som menade att “förförståelse är ett 
nödvändigt villkor för att förståelse överhuvudtaget ska vara möjligt” (Gilje & Grimen 2007, s. 179). 
Efter intervjuerna försökte jag tolka meningen i det som sagts och sättet det sagts på. Jag försökte 
lyssna och förstå det som sades “mellan raderna” för att förstå om det låg något annat bakom 
huvudmännens syn på delat ledarskap. Kvale och Brinkmann (2009) menar att “den kvalitativa 
intervjun är en forskningsmetod som ger ett privilegierat tillträde till människors upplevelse av den 
levda världen” (s. 45). Detta är något jag upplevde att jag fick under samtliga intervjuer och en av 
anledningarna tror jag beror på tiden jag lade ner på att läsa in mig på bakgrundsmaterialet. Detta gav 
mig goda ämneskunskaper vilket även gav mig trygghet att under intervjuerna låta respondenterna 
själva få styra innehållet i intervjun och då bara lyssna på det som framkom.  

 



 
 
 
 

10 

För att få större kunskap om delat ledarskap i skolor inhämtades både skriftlig och muntlig 
information från offentliga myndigheter (skolverket, skolinspektionen, utbildningsförvaltningar). 
Detta för att få en förståelse för hur skolor är organiserade särskilt när det gäller skolornas ledarskap. 
Även skriftliga rapporter och juridiska dokument såsom skollagen (2010:800) och skolinspektionens 
granskningsrapporter avseende huvudmannens styrning och rektorers möjligheter att delegera samt 
skolors organisation lästes noga igenom för att öka förförståelsen för fenomenet delat ledarskap. Som 
teoretiskt ramverk i uppsatsarbetet har jag utöver den tidigare forskningen om bl a delat ledarskap 
även använt de offentliga dokumenten. Studiens forskningsansats är abduktiv och har en så kallad 
teoridriven tematisk analys. När forskaren antar en abduktiv metodansats menar Fejes & Thornberg 
(2015) att forskaren pendlar mellan induktivt och deduktivt förhållningssätt, dvs. att fynden i 
analysarbetet ställs mot teori och tidigare forskning vilket i sin tur leder analysarbetet framåt.  

 

3.2 Urval 
Med utgångspunkt från problemformuleringen har jag valt att intervjua personer som är relevanta för 
forskningsfrågorna. Bryman (2011, s. 434) kallar det för ett målinriktat urval som i grunden är av ett 
strategiskt slag och försöker skapa överensstämmelse mellan forskningsfrågor och urval. 
Intervjupersonerna är huvudmän i några av de största kommunerna i Stockholms län. Huvudmännen är 
närmast överordnade chefer för gymnasieskolornas rektorer och har olika titlar i olika kommuner; 
gymnasiechef, verksamhetschef, och förvaltningschef för barn- & utbildningsförvaltningen. 
Anledningen till att jag valde några av de största kommunerna berodde på att jag utgick från att det 
skulle finnas fler skolor med delat ledarskap än i mindre kommuner och att sannolikheten var större att 
huvudmännen skulle ha mer erfarenhet av delat ledarskap i större kommuner.  

 

Efter genomförd pilotintervju byttes målgrupp/urval i studien. Istället för att intervjua huvudmän i 
utbildningsnämnderna som är ytterst ansvariga på politisk nivå, valde jag att gå ner ett steg och 
intervjua huvudmän på verksamhetschefsnivå som är direkt överordnade rektorerna. Jag bytte från 
grundskolors huvudmän till gymnasieskolors huvudmän för att komma närmare skolor där det delade 
ledarskapet finns bland rektorer på olika skolenheter och hos biträdande rektorer på samma skola. 
Genom att ställa frågor till verksamhetschefer som är utbildningsnämndernas förlängda armar och 
rektorernas närmaste chefer, så skulle förmodligen forskningsfrågorna lättare kunna besvaras. Urvalet 
är avgränsat och omfattar några av de största kommunerna i Stockholms län. Fördelen med att 
fokusera på flera huvudmän på samma nivå i flera olika kommuner är att kunna få en bredd i svaren på 
frågorna och kunna se hur resultaten skiljer sig mellan kommunerna. 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 
Genom att använda semistrukturerade intervjuer kunde jag utifrån intervjuguiden vara mer flexibel än 
i strukturerade intervjuer och ställa följdfrågor till huvudmännen för att komma närmare svaren i mina 
forskningsfrågor. Därför var det lämpligt att välja en kvalitativ forskningsdesign med intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Enligt Bryman (2011) har intervjun ett explorativt syfte, det vill säga ett 
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undersökande förhållningssätt och forskaren har i en semistrukturerad intervju stor flexibilitet gällande 
val av frågor utifrån en lista över specifika teman att beröra, en så kallad intervjuguide. Tonvikten bör 
ligga på det som intervjupersonen upplever vara viktigt att förklara vid besvarande av frågorna. 
Intervjun som forskningsmetod kan ge oss kunskap om intervjupersonens vardag och hur hon tolkar 
vår frågeställning i den miljö hon befinner sig i. Kvale & Brinkmann (2009) menar att 
intervjuforskningen genomsyras av etiska frågor och att ”forskningsintervjun bygger på intervjuarens 
förmåga att skapa en miljö där intervjupersonen känner sig fri och säker nog för att prata om privata 
händelser som kommer att registreras för senare offentligt bruk. Detta kräver en fin balansgång mellan 
intervjuarens intresse av att komma åt värdefull kunskap och etisk respekt för intervjupersonens 
integritet” (s. 32). Denna aspekt tänkte jag mycket noga igenom under framtagning av 
intervjufrågorna. Jag insåg att det var viktigt att ha goda ämneskunskaper för att kunna ställa rätt 
frågor och följdfrågor. Detta ställde krav på mig som intervjuare. Jag anpassade mig till det språkbruk 
som jag märkte gällde på den här nivån. Därför ägnade jag mycket tid åt att läsa in mig på 
bakgrundsmaterialet för att ha en bättre förförståelse kring ämnet och på så vis kunna ställa bra 
följdfrågor och närma mig respondenten. Jag märkte att mitt anpassade språkbruk gjorde att 
respondenten öppnade upp och gav fylliga och detaljerade svar på mina frågor, vilket bidrog till att vi 
kunde mötas och förstå varandra ännu bättre. Detta bekräftade också att jag som intervjuare blev 
medskapande till mitt eget datamaterial, vilket jag inte tänkte på så mycket under intervjuerna men 
desto mer i efterhand under analysen. Enligt Bryman (2011) beskrivs en intervju som en social 
produktion av kunskap som är kontextuell och enligt Kvale och Brinkmann (2009) som en språklig, 
narrativ och pragmatisk undersökning där varken intervjuaren eller den som blir intervjuad ensam 
agerar för att skapa en kontext. Det är ett samspel mellan intervjuaren och den som blir intervjuad som 
kommer att spela en avgörande roll för resultatet av intervjun och som vi därför behöver ta hänsyn till 
för att försöka få förståelse för ett fenomen och förstå världen ur någon annans perspektiv (ibid.). 

 

Efter intervjuerna har jag försökt tolka det som sagts och tematisera det empiriska materialet utifrån 
forskningsfrågorna för att få en överskådlig bild av resultatet. Den största fördelen med en 
semistrukturerad intervju är att man har möjlighet att ställa följdfrågor och på så sätt öka förståelsen 
för hur man ska tolka intervjupersonens svar. Det är också detta som är anledningen till varför jag 
valde att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Fördelarna med denna 
intervjumetod var att den var mer flexibel och att svaren kunde bli mer öppna och dialogiska. 
Eftersom det var just skillnaderna och motsägelserna jag var ute efter så passade denna intervjumetod 
bäst. Nackdelarna med en intervju är att den, enligt Kvale och Brinkman (2009), aldrig är 
förutsättningslös, då du som forskare har en struktur och ett syfte med en intervju. Intervjuaren kan på 
så sätt styra samtalet i den riktning han/hon vill ha den. Risken finns att frågorna kan bli ledande då 
intervjuaren med stor sannolikhet letar efter ett visst svar eller mönster. Den semistrukturerade 
intervjun valdes för att vara så öppen för svar och dialog som möjligt men ändå hade den en struktur 
och syfte som jag medvetet använde. Vi tolkar vår omvärld olika utefter förväntningar, önskningar och 
tidigare erfarenheter. Nackdelen blir då att den som blir intervjuad aldrig är likställd med den som 
intervjuar. Intervjuaren har tolkningsföreträde och bestämmer med andra ord vad som är relevant i 
sammanhanget (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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3.4 Tillvägagångssätt 
Jag genomförde fyra semistrukturerade intervjuer med gymnasieskolors huvudmän i fyra olika 
kommuner i Stockholms län. Dessutom gjordes en pilotintervju med en huvudman på politisk nivå i 
utbildningsnämnden som ytterst ansvarig i skolkedjan. Huvudmännens namn och e-postadresser 
hittades på kommunernas hemsidor och de kontaktades via mail med förfrågan om de kunde medverka 
i studien. I mailet presenterade jag mig kort, beskrev studiens syfte samt frågade om de hade möjlighet 
att medverka i en intervju på ca 45 min. Jag föreslog några dagar kommande vecka och fick positiva 
svar med vändande mail där de föreslog tid och att jag var välkommen till deras arbetsplatser för att 
genomföra intervjuerna. Samtliga intervjupersoner hade ordnat ett avskilt rum där vi kunde sitta ostört 
under intervjutiden som varade mellan 40 och 60 minuter, förutom pilotintervjun som varade i nästan 
1,5 timme. Intervjuerna spelades in och transkriberades av mig i sin helhet för att därefter användas i 
dataanalysen. Transkriberingen gjorde att jag lättare kunde se skillnaden mellan intervjuerna när 
utskriften av samtliga intervjuer låg framför mig på bordet. Genom att färgmarkera vissa centrala 
frågeställningar kunde urval av kategorier göras eftersom de så tydligt svarar mot studiens syfte. När 
väl kategorierna utsetts kunde teman skapas under respektive kategori. Detta tillvägagångssätt 
användes för att organisera mina insamlade data och för att därefter bearbeta och analysera mitt 
empiriska material. Det var tidskrävande och svårt att välja ut teman i datamaterialet som passade in 
på mina forskningsfrågor. Jag skrev även lappar som jag organiserade under kategorierna för att 
därefter kontrollera att ett passande urval av teman gjorts. Som till exempel fråga två där jag 
färgmarkerade frågan ”Hur ser samarbetet ut mellan dig som huvudman och skolornas rektorer?” som 
gav första kategorin och rubriken ”Samarbetet mellan huvudmän och rektorer”. De teman som jag 
identifierade under första kategorin i respondenternas svar var; gemensamt ansvar, stöd, coacha-leda, 
vilka återges under resultatredovisningen.  

 

Fråga 2 - Hur ser samarbetet ut mellan dig som huvudman och skolornas rektorer?  

Mitt ansvar ligger framför allt på den pedagogiska utvecklingen och i den här kommunen finns det ett 
väldigt tydligt systematiskt kvalitetsarbete. [..] Det gemensamma är pedagogisk ledning, lärande 
organisation, kvalitet i undervisningen och resultat/analys. Det är delar som är viktiga i våra 
verksamheter och mitt uppdrag är att se till att man utvecklar de här delarna. (Huvudman B) 

Ja, jag träffar rektorerna åtminstone varannan vecka och då har vi dels frukostmöten på fredagar och 
ibland halvdagsmöten så att vi alternerar. Sedan har vi ju ett kvalitetsarbete och kvalitetshjul. I och 
med det har vi också en dialog utifrån våra resultat och då har vi både kvalitets- och ekonomidialog 
tillsammans. (Huvudman D) 

 

3.5 Bearbetning och analys av data 
Jag har använt mig av en tematisk analysmetod och utgått från frågorna i intervjuguiden som jag 
gjorde om och kategoriserade som påståenden vilka återges under resultatredovisningen. De fungerade 
som förutbestämda begrepp eftersom de skapade en riktning åt den teoristyrda tematiska analysen. Vid 
genomläsning av det transkriberade intervjumaterialet fokuserades framför allt på olika teman som 
framträdde i intervjuerna. Citatexemplen på fråga två ovan illustrerar olikheter i hur en av frågorna 
besvarades. Olikheterna i respondenternas svar fortsatte genom nästan samtliga intervjuer. Därför 
ställdes följdfrågor för att få jämförbara svar och då lättare kunna se mönster och skillnader i svaren. 
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Enligt Braun & Clarke (2006) är tematisk analys en kvalitativ analysmetod som kan användas för att 
identifiera, analysera och rapportera mönster (teman) i ett empiriskt material. Det är ett sätt att 
organisera och beskriva sina data. Den tematiska analysen är antingen teoristyrd med deduktiv eller 
abduktiv ansats, eller empiristyrd med induktiv ansats. Jag har i den teoristyrda analysen utgått från 
begrepp som valdes ut som kategorier i intervjufrågorna eftersom de belyser studiens huvudsakliga 
forskningsfrågor. Detta ger analysen en selektiv sortering som kan förstås utifrån ett specifikt begrepp 
eller teori och avser därmed också besvara studiens frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Ahrne 
och Svensson (2015) menar att riktningsgivande begrepp kan användas vid tillämpandet av en 
abduktiv ansats och kallar det för ”spårhundsbegrepp” vilket förklaras som begrepp för att nosa upp 
spår i materialet. Vid den empiristyrda tematiska analysen är empirin (dvs. data i forskningsmaterialet) 
utgångspunkten för tematiseringen. Då genomförs en systematisk kodning av hela materialet efter 
noggranna genomläsningar och noteringar i kanten. Därefter samlas koderna (noteringarna) ihop och 
teman skapas. Ahrne & Svensson (2015) benämner det som reducering och menar att syftet är att 
skapa en god representation av materialet och på så vis återge en selektiv del av materialet på ett 
rättvisande sätt. Jag har i denna studie tillämpat både en teoristyrd och en empiristyrd tematisk analys. 
I den teoristyrda har jag utgått från intervjuguiden och de förutbestämda begrepp som funnits där och 
som på förhand skapat en riktning åt analysen. I den empiristyrda har jag ställt följdfrågor och ibland 
fått vissa intervjupersoner att berätta om väldigt intressanta saker som angränsar till mitt 
problemområde men som inte fanns med i det ursprungliga materialet. I analysen har jag sökt efter det 
som i materialet representerar begreppen och analysen har därmed blivit en selektiv sortering som kan 
förstås utifrån de specifika begreppen. Å ena sidan kan man lätt dra förhastade slutsatser och missa en 
del av detaljerna när man utgår från en teoristyrd tematisk analys och letar efter riktningsgivande 
begrepp i materialet. Å andra sidan kan man få en bättre överblick och beskrivning av materialet vilket 
kan vara en av styrkorna med metodansatsen. Resultatet presenteras som en tematisk analys utifrån 
riktningsgivande begrepp som framkommit efter sortering och reducering av det empiriska materialet. 
Jag har fått en bättre överblick över materialet genom att använda olika kategorier när jag analyserat 
och kartlagt huvudmännens syn på delat ledarskap i skolorna. Enligt Ahrne & Svensson (2015) skapar 
analytikern ordning genom att sortera samt koncentration och skärpa genom att reducera. Kategorierna 
har grupperats utifrån fyra övergripande huvudområden som svarar mot syftet.  

 

3.6 Kvalitetskriterier 
Eftersom intervjuerna är en stor del av studien har jag som forskare väldigt stort ansvar för vad som 
kommer ut av intervjuerna. Tolkningen av datamaterialet blir därför central när kvaliteten ska 
bedömas. Enligt Bryman (2011) handlar det om att reliabilitets- och validitetskriterier är viktiga 
kvalitetskriterier i kvantitativ forskning men att de har anpassats till kvalitativ forskning där de kan 
behandla studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Vidare beskriver Bryman (ibid.) att tillförlitlighetens 
fyra delkriterier består av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 
konfirmera. Trovärdighet handlar om att forskaren återspeglar verkligheten av det som undersöks. 
Överförbarhet handlar om att ha fokus på det kontextuellt unika eller om det kan vara överförbart på 
andra kontexter. Pålitlighet innebär att det ska finnas en fullständig redogörelse för 
forskningsprocessens alla faser. Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren varit 
medveten om personliga värderingar för att inte påverka forskningsprocessen och agerat i god tro.  
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För mig innebar dessa kvalitetskriterier att jag funderade över hur samtliga delkriterier skulle kunna 
underbyggas i min kvalitativa undersökning. Dessutom skulle det vara viktigt att få en hög 
trovärdighet i beskrivningen och tolkningen av mitt empiriska material. Därför började jag med att ta 
reda på så mycket som möjligt om samarbetet mellan huvudmän och rektorer i kommunala och 
fristående skolor. Inför framtagningen av intervjuguiden var jag noga med att läsa in mig på tidigare 
forskning och gick igenom offentliga dokument såsom befintliga granskningsrapporter och 
informationsskrifter från skolinspektionen och skolverket. Även skollagen gav mig relevant 
information om hur rektorers verksamhet är reglerad och jag fick kunskap om rektorernas 
myndighetsutövande roll som var en viktig pusselbit för att förstå att ingen annan kan utöva den 
verksamheten än den som har det formella rektorsansvaret. Denna förkunskap gjorde att några frågor 
formulerades på ett sätt som jag upplevde skapade ett förtroende och kortade avståndet mellan oss. 
Även följdfrågorna gjorde det möjligt att vid vissa tillfällen gå djupare för att kontrollera giltigheten i 
respondenternas svar och be om förtydligande för att undvika felaktiga tolkningar. Denna bedömning 
kunde också göras under pilotintervjun då intervjuguiden testades och justerades något för att 
säkerställa giltigheten i huvudmännens svar dvs. att jag verkligen mätte det som skulle mätas. Jag 
uppfattade det som att respondenterna uppskattade att jag läst in mig på deras område eftersom jag 
använde många av de fackuttryck de själva använder. Dessutom spelades intervjuerna in och 
transkriberades därefter vilket möjliggjorde att jag hade fullt fokus på intervjusituationen och 
beredskapen att ställa rätt följdfrågor. Allt detta sammantaget stärker både studiens trovärdighet och 
möjligheten att styrka och konfirmera att jag varit i god tro under forskningsprocessen. 

 

Jag upplevde också att frågorna var relevanta och användbara eftersom flera av respondenterna hade 
aktuella samarbetsprojekt med rektorerna i skolorna där några av huvudmännen provade olika sätt att 
både utvärdera det systematiska kvalitetsarbetet, måluppfyllelsen samt att i övrigt se till att skapa 
utrymme och förutsättningar för rektor att leda den pedagogiska verksamheten. Eftersom det var en 
kvalitativ studie var resultaten unika för de personer som intervjuades vilket innebär att 
huvudmännens subjektiva upplevelser kan betraktas som unika och inte överförbara till andra 
kontexter. Hade studien varit större med många fler intervjuer i ännu fler kommuner så kanske 
resultatet eventuellt kunnat leda till en högre överförbarhet (Bryman, 2011). För att öka studiens 
pålitlighet säkrade jag min analys genom att validera uppsatsarbetet med studiekollegor vid 
grupphandledningstillfällen samt vid genomgångar med min handledare.  

 

3.7 Etiska överväganden 
De grundläggande etiska principerna för samhällsvetenskaplig forskning har tagits hänsyn till under 
hela forskningsprocessen. Bryman (2011, s. 131-132) nämner de etiska principerna; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitet och nyttjandekravet och beskriver dem på 
följande sätt. Den första principen informationskravet innebär att forskaren informerar berörda 
personer om studiens syfte och att de har rätt att avbryta om/när de själva vill (ibid.). Den andra 
principen samtyckeskravet innebär att undersökningspersonen själv har rätt att bestämma över sin 
medverkan i studien (ibid.). Ännu en etisk princip är konfidentialitet som innebär att alla uppgifter 
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som ingår i studien ska behandlas med största möjliga konfidentialitet för att inte undanröja 
undersökningspersonernas identitet (ibid.). Den fjärde principen är nyttjandekravet och innebär att de 
uppgifter som insamlats enbart får användas för forskningsändamålet (ibid.). När det gäller 
informations- och samtyckeskravet informerade jag som forskare om syftet med studien och att 
respondentens deltagande är frivilligt samt att de själva har rätt att bestämma om de vill delta eller 
välja att lämna undersökningen om/när de så önskar. Gällande konfidentialitets- och nyttjandekravet 
informerades samtliga respondenter att den färdiga uppsatsen inte kommer att innehålla några namn på 
intervjupersoner dock kommer det att framgå att några av de största kommunerna i Stockholms län 
ingår i studien. Information gavs också om att det insamlade intervjumaterialet från respondenterna 
enbart kommer att användas i denna studie och att därefter anonymiserat ingå i den färdiga uppsatsen.  

 

Inför pilotintervjun kontaktades intervjupersonen via telefon där syftet med studien förklarades. Efter 
samtycke skickades mail med förfrågan om inspelning av intervjun kunde göras. Information om de 
forskningsetiska aspekterna gjordes muntligt i anslutning till intervjuerna. De etiska principerna fanns 
i minnet både vid sammanställning av intervjufrågorna och inför mailkontakt med intervjupersonerna. 
Vid mailförfrågan om intervjutillfälle nämndes att de forskningsetiska aspekterna tas hänsyn till samt 
att de själva fick välja passande tid och plats för intervjun utifrån föreslagna dagar. I mailet gjordes en 
kort beskrivning av mig som forskningsperson och studiens syfte. Detta för att respondenterna skulle 
få en tydlig och rättvis bild av studien och för att skapa ett grundläggande förtroende för mig som 
forskare. I samband med samtliga intervjutillfällen gavs inledningsvis en kort beskrivning om syftet 
med studien och genomgång av de etiska aspekterna enligt ovan beskrivning samt förfrågan om 
tillåtelse att spela in intervjuerna. Två av respondenterna bad specifikt om att ta del av uppsatsen efter 
färdigställandet.  
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4. Resultat och analys  
I det följande presenteras resultat och analys av de intervjuer som utfördes i studien. Resultatet 
redovisas utifrån kategorier och teman tillsammans med citat från intervjupersonerna. Kategorierna 
sammanfattas i punktlistan nedan och temana återges i parentesen bredvid respektive kategori. 
Respondenternas namn ersattes med huvudman tillsammans med bokstaven A-E beroende på vilken 
intervju i ordningen som gjordes och för att kunna säkerställa respondenternas anonymitet. Eftersom 
det under pilotintervjun framkom många intressanta fynd om rektorers ledarskap och huvudmännens 
styrning, redovisas även resultatet från pilotintervjun separat i slutet av resultatredovisningen. 

 

• Samarbetet mellan huvudmän och rektorer (gemensamt ansvar, stöd, coacha-leda) 

• Uppfattningar och tolkningar av delat ledarskap (betydelse, uppfattning, erfarenhet) 

• Upplevda fördelar och nackdelar av delat ledarskap (möjligheter, hinder, olika former) 

• Förutsättningar för att delat ledarskap ska fungera (förtroende, tillit, legitimitet) 

 

4.1 Samarbetet mellan huvudmän och rektorer 
Samtliga huvudmän ansåg att de hade ett gott samarbete med rektorerna. De menade att samarbetet 
byggde på en ömsesidig grundläggande förståelse åt båda hållen, dels från huvudmannens sida för 
rektors uppdrag och dels från rektors sida för huvudmannens uppdrag och ansvar. Drivkraften från 
huvudmannens sida har varit att ge det stöd som rektorer behöver, oavsett om det handlar om 
individuella coachande samtal eller gruppmöten då samtliga rektorer deltar. Många av huvudmännen i 
kommunerna har veckovisa gruppmöten där man delar erfarenheter och följer upp systematiska 
kvalitetsarbeten eller har olika pedagogiska utvecklingsträffar. Huvudman B menade att hon skapat en 
väldigt nära organisation vilket innebar att hon tagit bort en del mellanchefer som fanns i 
organisationen tidigare. Detta resulterade i ett operativt ledarskap från huvudmannasidan och kortade 
styrkedjan vilket också ledde till att samarbetet blev bättre. Samarbetet blev mer som ett ”partnerskap 
med varandra” där alla kände dig lika delaktiga och medskapande i det gemensamma arbetet med att 
nå högre måluppfyllelse för eleverna. 

 

Mitt uppdrag är ju också att försöka underlätta för de chefer som är ute så det försöker jag hitta 
former för också. […] Vi har format en ledarutbildning och den heter ”Ledarskap i partnerskap” där 
hela vår filosofi är ”ett partnerskap med varandra” och det tror jag inte att så många kommuner har 
utan det är ofta ledarutbildningar som går ut på hur du ska leda. Här är det tillsammans med andra 
och hur man ska ha det förhållandet och få förtroende och det goda samtalet och den goda intentionen 
och verktyg för att kunna föra vettiga samtal. Hela min ledarfilosofi går ut på att vi ska göra det här 
tillsammans och vi ska göra det bästa möjliga för alla men i centrum står eleven. Allt vi gör ska vara 
för att eleven ska få högre måluppfyllelse. Både i det sociala och kunskapsmässigt. Det måste alltid 
vara det vi pekar på. (Huvudman B) 
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Alla huvudmän hade en gedigen erfarenhet av läraryrket och har arbetat som både biträdande rektorer 
och rektorer. Huvudmännen upplevde därför att erfarenheten gett dem den legitimitet som behövs för 
att driva arbetet framåt och även kunna ge stöd och konstruktiv återkoppling till rektorerna när det 
visat sig att behov för detta funnits. Huvudman C upplevde att det i hans roll vilade särskilt mycket på 
erfarenheten när man anställt många nya rektorer och därmed blivit som en slags mentor för dem.  

 

I den här rollen vilar det särskilt mycket på erfarenheten när man har anställt många nya rektorer så 
blir man som en mentor för dem. Det tycker jag är min viktigaste roll – att ge stöd och coacha dem i 
deras ledarskap. (Huvudman C) 

 

Huvudman D berättade om sitt eget uppdrag och ansvarsfördelningen mellan henne som huvudman 
och de rektorer i kommunen som ingick i hennes ansvarsområde. Det framkom att det var viktigt med 
tydlighet i ansvarsfördelningen och att påvisa vilka delar man hade gemensamt ansvar för och vilka 
delar som låg på huvudmannen respektive rektor att vidareutveckla.  

 

Mitt ansvar ligger framför allt på den pedagogiska utvecklingen och i den här kommunen finns det ett 
väldigt tydligt systematiskt kvalitetsarbete [..]. Det gemensamma ansvaret är pedagogisk ledning, 
lärande organisation, kvalitet i undervisningen och resultat/analys. Det är delar som är viktiga i våra 
verksamheter och mitt uppdrag är att se till att man utvecklar de här delarna. (Huvudman D) 

 

För huvudman E fungerade samarbetet väl men det kunde alltid förbättras ytterligare. Hon förklarade 
att hon som huvudman i planerings- och utvecklingssamtal med sina rektorer hade en dialog kring hur 
man kan säkerställa det här med undervisningsnära ledarskap, utbildningskvalitet och likvärdighet. 
Hon förklarade att det gällde att rektorerna kände till undervisningens kvalitet så att varje elev skulle 
få så bra undervisning som möjligt och att likvärdigheten inte skulle vara beroende på vilken lärare 
eleven hade utan att man skulle ha en så god kvalitet som möjligt oavsett lärare.  

 

Att känna till undervisningens kvalitet så att varje elev får så bra undervisning som möjligt. [..] 
Rektor kan inte göra alla lektionsbesök och rektor kanske inte direkt kan ha kontakt med alla lärare 
men man kan skapa en organisation så att man får kunskap om det här. (Huvudman E) 

 

Analys: Samarbetet mellan huvudmän och rektorer 

Av intervjuerna framgick det att samarbetet mellan huvudmännen och rektorerna byggde på 
ömsesidigt förtroende för varandras uppdrag och ansvar. Döös (2015) menar att delat ledarskap mellan 
chefer handlar om en förståelse och gemensamt ansvarstagande för ledarskapets alla perspektiv som 
helhet. Detta förutsätter nära samarbete och ansvarstagande för helheten. När delat ledarskap ses 
utifrån teorin om distribuerat ledarskap förflyttas fokus till hur ledarskap äger rum mellan cheferna 
inne i ledningsgruppen (Pearce & Conger, 2003). Vidare menar Pearce & Conger (2003) att det blir 
viktigt att förstå hur delandet faktiskt äger rum och hur cheferna byter roller och leder varandra 
beroende på vilken fråga och situation som är aktuell.  Enligt flera av huvudmännen kunde man 
relatera till samarbetet i ledningsgrupperna som en av anledningarna till varför rektorerna känt att det 
funnits stöd hos deras närmaste chefer. Ett stöd som grundas på förståelse för det komplexa och 



 
 
 
 

18 

krävande uppdrag som rektorsrollen innebär eftersom huvudmännen oftast har erfarenheter av både 
lärar- och rektorsrollen. Denna kunskapsbas upplevs också som legitimerande och det har därmed varit 
möjligt för huvudmännen att vara mer delaktiga i skolornas verksamhet och gemensamt med ansvariga 
rektorer kunnat påverka organisationsstrukturen i skolorna utifrån det behov som funnits i skolorna. 
Detta kopplar till Döös (2015) och beskrivningen att både erfarenhetsperspektivet och 
uppgiftsperspektivet bidrar med kunskap om hur man kan organisera samarbetsprocesser utifrån 
ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter. Samtliga respondenter har utgått från skollagen (2010:800) 
som inte medger att ledarskapet delas såvida det inte är uppdelat på olika skolenheter. De flesta har 
också relaterat till delat ledarskap som en form av likställt hierarkiskt ledarskap, även kallat 
samledarskap (Döös et al., 2013) med gemensamt ansvar för organisation, personal och budget, i 
enlighet med hur det var organiserat innan skollagen förändrades. Genom resultatdialoger och 
kvalitetsbedömningar har huvudmännen mer än tidigare kunnat anta ett mer coachande 
förhållningssätt till rektorerna där de tillsammans diskuterat och kommit fram till hur arbetet ska ledas 
och fördelas på bästa sätt för att uppnå verksamhetens mål. Huvudmännens syn på rektorernas 
uppdrag visar att det finns en stor förståelse för att det krävande uppdrag och ansvar som ligger på 
rektorerna. Utifrån resultatet av denna studie kan därmed utläsas att huvudmännen har ett gediget 
intresse och en stark vilja att tillsammans med rektorerna hitta lösningar som ytterligare stärker 
samarbetet för att kunna uppnå det viktigaste målet - att säkerställa att alla elever uppnår 
kunskapsmålen.  

 

4.2 Uppfattningar och tolkningar av delat 
ledarskap 
Betydelsen av delat ledarskap skilde sig åt hos respondenterna. Det berodde på vilka egna erfarenheter 
av delat ledarskap de hade själva. Frågan ”Vad betyder delat ledarskap för dig?” var en av 
intervjufrågorna som ställdes för att belysa huvudmännens syn på delat ledarskap, vilken var kopplad 
till studiens huvudsakliga forskningsfråga: ”Hur uppfattas delat ledarskap av skolornas huvudmän?” 
Även den efterföljande intervjufrågan ”Förekommer det någon form av delat ledarskap i de skolor du 
är huvudman för?” kopplades till samma huvudsakliga forskningsfråga. Jag var jag nyfiken på att få 
veta om och i så fall vilken form av delat ledarskap som praktiserades på deras egna skolor och vilken 
uppfattning de hade. Huvudman B ansåg att det finns två former av delat ledarskap – den ena formen 
med två rektorer som har ett gemensamt ansvar för en och samma verksamhet med personal och 
budget och den andra formen där man har ett uppdelat ansvar för var sin verksamhet med tillhörande 
personal och budget. Båda formerna kan samarbeta, hitta stöd och styrkor hos varandra på olika sätt. 
Det viktiga är att båda två är överens om formerna utifrån skollagen och att det inte leder till 
oklarheter om vem som har ansvar för vad. Respondenten menade att man inte kan kalla ett ledarskap 
för delat om det inte är ett likvärdigt och likställt ledarskap.  

 

Det finns ställen där man har provat att vara två skolledare med ett och samma ansvar kring budget 
och omfattning på elever men du kan inte vara likställd där för det tillåter inte skollagen. Då har du 
alltid en som är överordnad och en som är underordnad och det blir aldrig riktigt delat ledarskap för 
mig, utan då är det fortfarande en rektor som har huvudansvaret. (Huvudman B) 
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Huvudman C menade att man i hans organisation har två rektorer på en och samma skola (med ansvar 
för olika skolenheter) men ändå inte kallade det för ett delat ledarskap. Han menade att man kunde 
skilja på chef och ledare. Man kunde ha två chefer dvs. två rektorer med uppdelat ansvar för var sin 
skolenhet och två ledare med gemensamt ansvar för att leda skolan tillsammans. Detta skulle kunna 
betraktas som ett delat ledarskap. Detta kunde möjliggöra att man kan dra nytta av varandras 
erfarenheter och stötta varandra samt gå in om den ena är borta vilket blir en naturlig del av det delade 
ledarskapet. Däremot skulle det vara strikta gränsdragningar när det gällde ansvarsområden inom de 
egna skolenheterna.  

 

När det gäller t ex medarbetarsamtal, lönesamtal etc. där ska de inte vara inne och peta i varandras 
områden utan där är det ganska strikt. Skolans vision och pedagogiska tänk och så – där är det ju inte 
bra om det skiljer sig alltför mycket emellan rektorerna, då kan jag se det som ett delat ledarskap att 
de bidrar båda två till helheten. (Huvudman C) 

 

De flesta respondenter hade en flexibel tolkning till delat ledarskap och godtog förtydligandet kring 
olika forskares försök att beskriva det som informellt, formellt, gemensamt och uppdelat. Huvudman 
D berättade om den pågående organisationsförändring som de hade på prov och som de kallade för 
funktionellt delat ledarskap som innebar att rektor och enhetschef delar på funktionen i rektorskapet. 
Tanken med det funktionellt delade ledarskapet är att det möjliggör för rektor att koncentrera sig på 
det pedagogiska ledarskapet. Enhetschefen arbetar med det kommunala uppdraget som innebär 
framför allt ansvar för anställda som inte jobbar med pedagogisk verksamhet, ekonomi, arbetsmiljö, 
organisation, administration. Enhetschefen har dessutom ett likställt hierarkiskt chefskap som rektor 
och står tillsammans med rektor under verksamhetschefen och tillika huvudmannen i kommunen. 
Trots det likställda chefskapet är det alltid rektor som är högsta chefen i en skola eftersom det följer ett 
annat mandat och statligt uppdrag med rektorsrollen. Vissa delar av uppdraget kan inte delegeras till 
någon annan utan måste utföras av den som är rektor för skolan. 

 

I en skola är det ju rektor som är högsta chefen. Man har ett helt annat mandat och uppdrag som 
rektor i en skola. Även om man hierarkiskt ligger på samma nivå så har inte enhetschefen samma 
dignitet .. eller vad jag ska säga. (Huvudman D) 

 

Dock var det en av respondenterna (huvudman E) som inte ”köpte” den flexibla beskrivningen av 
delat ledarskap såsom forskare hade beskrivit den i tidigare forskning. Huvudman E höll sig istället till 
beskrivningen av hur delat ledarskap oftast tolkades innan skollagen ändrades. Hon tolkade detta 
begrepp som att man hade gemensamma ansvarsområden och delade på rektorskapet för en skola. 
Rektorerna stod varandra nära och bollade mycket med varandra och hade väldigt mycket gemensamt 
och inte uppdelat på olika ansvarsområden.  

 

För mig är det nog ett begrepp där man står varandra rätt så nära och man bollar väldigt mycket 
mellan varandra och man delar då. Så att … det är nog så jag tänker kring det ..  

 
Menar du det gemensamma ansvarstagandet för den inre organisationen? (följdfråga) 
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Mm ja det fanns ju en del som hade .. innan skollagen ändrades till att man skulle ha en rektor för en 
skolenhet .. så var det ju en del som delade på rektorskapet för en skola. Det fanns ju de försöken då .. 
och det är nog det jag tänker på när du säger delat ledarskap. Då hade man väldigt mycket gemensamt 
och inte uppdelat på olika ansvarsområden. (Huvudman E) 

 

Att man då hade gemensamma ansvarsområden med informellt delat ledarskap? (följdfråga)  

 

Ja just så – för mig så tänker jag så. I vissa tidskrifter för skolledare så fanns det sådana exempel på 
skolor som hade ett sådant ledarskap. Det du tänker dig är lite mer att man har tydliga 
ansvarsområden, t ex program då man har personal, elev, verksamhetsansvar och sedan 
sammanstrålar man i en ledningsgrupp och driver frågor tillsammans. Man driver kvalitetsarbete etc. 
Och det är ju på inget sätt nytt .. Så har man jobbat så länge jag har jobbat i skolan. (Huvudman E) 

 

Analys: Uppfattningar och tolkningar av delat ledarskap  

Respondenternas svar tyder på att de uppfattar fenomenet delat ledarskap på olika sätt beroende på 
deras erfarenheter. Eftersom de flesta har erfarenheter från både läraryrket och rektorsrollen sedan 
många år tillbaka, lägger de in olika tolkningar av delat ledarskap. Kopplingen till Döös (2015) och 
erfarenhetsperspektivet blir här tydligt och visar att den viktiga bottenplattan som bygger på 
prestigelöshet, förtroende och gemensam grundsyn cheferna emellan är helt avgörande för det delade 
ledarskapets framgång. Under intervjuerna tydliggjordes därför att tidigare forskning pekat på flera 
olika former av delat ledarskap och att man hittat flera olika uttryck för kollektivt och delade former 
av ledarskap. De flesta av respondenterna tolkade fenomenet delat ledarskap som att två eller fler 
rektorer hade ett likställt hierarkiskt chefskap och delade på gemensamma arbetsuppgifter och hade 
gemensamt ansvar för organisation, personal och budget. De refererade till hur det såg ut innan den 
nya skollagen trädde i kraft. Döös (2015) har benämnt denna form av delat ledarskap som 
samledarskap, ett formellt och likställt ledarskap med gemensamt ansvar för samma organisation, 
personal och budget. De flesta av respondenterna ansåg att ledarskapet borde få organiseras utifrån de 
behov och förutsättningar som finns i olika skolor. Några av huvudmännen kunde se att ett delat 
ledarskap även kunde vara uppdelat, formellt och informellt på olika nivåer i skolorna, men de flesta 
tolkade fenomenet som det såg ut innan skollagen ändrades, formellt delat på rektorsnivå. Eftersom 
det numera enligt skollagen inte är möjligt att ha ett delat ledarskap på rektorsnivå upplevde jag att 
frågan blev ointressant för några av huvudmännen. Eftersom det råder en delade meningar om 
betydelsen av fenomenet delat ledarskap och att det kan anta olika former bör frågan fortsatt 
diskuteras och de olika benämningarna användas för att få större spridning.  

 

4.3 Upplevda fördelar och nackdelar med delat 
ledarskap  
Frågan kring vilka möjligheter och hinder som funnits för ett delat ledarskap har respondenterna 
kommenterat på olika sätt beroende på hur de upplevt fördelarna och nackdelarna med det delade 
ledarskapet. Frågan var direkt knuten till en av forskningsfrågorna ”Vilka möjligheter respektive 
hinder upplever chefer finns i ett delat ledarskap?” Huvudman B ansåg att en av fördelarna var att fler 
lärare och elever skulle få bättre tillgång till att träffa ”sin” rektor i olika sammanhang. Alla, både 
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lärare och elever skulle hellre vilja ha möjlighet att ha samtal med rektor istället för med biträdande 
rektor. Dessutom kunde två rektorer dela upp ansvarsområden sinsemellan beroende på skicklighet 
inom olika områden. Huvudmannen menade också att en annan fördel med delat ledarskap skulle vara 
känslan av vara mer trygg och mindre ensam i sin rektorsroll. Att kunna förankra och bolla kring svåra 
frågor skulle kännas säkrare med en partner som hade lika stort ansvar.  

 

Om man hade två rektorer så skulle fler få sin rektor så det skulle vara en fördel. Både elev och lärare 
får möjlighet att ha samtal med rektor istället för biträdande rektor. Det vill ju alla. (Huvudman B) 

 

Huvudman D berättade om den positiva respons hon fått från rektor efter att på prov ha infört det 
funktionellt delade ledarskapet (FDL) i en av gymnasieskolorna där rektor ansåg att det var väldigt 
skönt att kunna släppa det administrativa ansvaret till någon annan som tog ansvar för det.  

 

Rektor säger att det har varit väldigt skönt att ha kunnat släppa det här med administrationen t ex och 
veta att någon annan tar ansvar för det. (Huvudman D) 

 

En av nackdelarna som både huvudman E och B framförde var risken med att det delade ledarskapet 
kunde leda till att det blev två skolor i en skola och att den ena rektorn enbart såg till ”sin” skolenhet 
och förlorade helheten på det sättet. Enligt huvudman B skulle det innebära att man förlorade fokus på 
eleverna vilket i sin tur skulle innebära att de stora förlorarna skulle vara eleverna. Respondenten 
menade att ett annat hinder skulle kunna vara att man blev beroende av att anställa par. Det kunde leda 
till problem i rekryteringsprocessen av ny rektor.  

 

Man kan inte vara ”skolor i skolan” för det skulle sluta med att det inte fungerar då. Utan man måste 
sammanstråla och driva tillsammans. Det är en förutsättning för att driva skola. (Huvudman E) 

 

Ett annat hinder kan också vara att man blir beroende av att man ska anställa par. [..) Och vad händer 
då om det kommer in en ny när den ena redan har upparbetat allting och förväntar sig någonting av en 
partner som kommer in bredvid? (Huvudman B) 

 

En annan av nackdelarna som huvudman D tog upp var att man kunde bli oense om vem som 
bestämde över ekonomin, vilket kunde bli riktigt problematiskt. Därför var det viktigt att personkemin 
skulle fungera och att man därmed kunde dela på vissa områden som den ena var bättre på än den 
andra – helt enkelt vara ett bra team! Det kunde öppnade upp för stora möjligheter att bygga en bra 
skola tillsammans. 

 

Egentligen är det största hindret som jag ser det, frågan om vem som bestämmer över ekonomin. 
(Huvudman D) 
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Analys: Upplevda fördelar och nackdelar med delat ledarskap  

En av huvudmännen ansåg att den tydligaste fördelen med ett delat ledarskap på rektorsnivå var att 
fler lärare och elever skulle få tillgång till ”sin” rektor eftersom alla hellre ville ha samtal med rektor 
än med biträdande rektor. Respondenten menar att det finns ett behov av att få tillgång till sin 
närmaste chef i vardagliga situationer där man behöver ha en dialog om något som berör ledningen. 
Detta ligger i linje med beskrivningen att ledarskapet kan tillgripas som strategi i det vardagliga 
arbetet när situationen kräver chefens ingripande och akuta närvaro (Holmberg och Tyrstrup, 2010). 
De hänvisar till Weick’s teori om att det i en organisationskontext alltid finns ett behov av tolkning 
och meningsskapande och att tidsperspektivet blir avgörande för förståelsen för hur chefers ledarskap 
fungerar i vardagssituationer. Samma respondent reflekterade även kring möjligheten att kunna dela 
upp olika ansvarsområden sinsemellan och på så vis utnyttja respektive rektors skicklighet inom olika 
områden där det behövs för stunden. Detta skulle ligga i linje med Holmberg och Tyrstrups (2010) 
förslag att man hos cheferna i det vardagliga ledarskapet borde fokusera på chefernas förmåga att 
improvisera och känna in när man tittar på vilken kompetens som behövs i vardagens händelsestyrda 
aktiviteter. Genom att organisera verksamheten utifrån olika kompetenser hos ledarna kunde det 
vardagliga ledarskapet och chefernas sätt att leda arbetet påverka lärandet hos medarbetare enligt Döös 
et al., (2015). Detta visar att lärorienterat ledarskap inte är något som nödvändigtvis läggs på chefens 
ansvarsområde utan att det tvärtom är något som redan utövas i chefernas dagliga arbete.  

 

Flera av respondenterna pekade på att lättnader i arbetsbördan hos rektorer på stora skolor kunde vara 
att man tillsatte intendenter eller administrativa chefer som kunde hantera viktiga administrativa 
löpande frågor. De upplevde att detta kunde vara en möjlighet för att få avlastning i rektorskapet. En 
av respondenterna ansåg att detta kunde vara en möjlig lösning och alternativ till ett delat ledarskap 
om rektor och intendent hade ett hierarkiskt likställt chefskap med samma huvudman som chef. Då 
kunde intendenten även fungera som administrativ chef på andra skolor i kommunen. Denna lösning 
behövde då inte innebära att man delade på ett ledarskap utan att man mer fungerade som ett team och 
rapporterade till samma överordnade chef i kommunen. Huvudman D menade att denna möjlighet 
bestod i att man kunde koppla bort ansvaret för vissa delar av skolans verksamhet från rektors ansvar 
som istället verkligen kunde koncentrera sig på det pedagogiska ledarskapet.  

 

Ett av de hinder som respondenterna tog upp var ansvaret för ekonomin. Det kunde vara ett problem 
att tilldela någon annan än rektor det ansvaret eftersom de flesta beslut i skolan grundar sig i någon 
form av ekonomisk händelse såsom tillsättning av lärare, stödpersonal etc. Därför skulle det behövas 
ett bra teamwork personerna emellan för att man ska förstå sina olika uppdrag på rätt sätt så att man 
inte har en konflikt om vem det är som har det yttersta ansvaret för skolans verksamhet. Detta kan, 
enligt Döös et al., (2015) knytas till den ställning och makt som chefer ofta har och att de spelar en 
mycket viktig roll i hur man skapar förutsättningar för ett arbetsintegrerat lärande.  

 



 
 
 
 

23 

4.4 Förutsättningar för att delat ledarskap ska 
fungera  
Samtliga respondenter var eniga om vilka som var de grundläggande förutsättningarna för att ett delat 
ledarskap skulle fungera. Dessa låg inbäddade i min fråga som var uppdelad i två delar där den första 
lydde: ”Vilka förutsättningar ser du är viktiga för att delat ledarskap ska fungera?” Den andra delen 
var ett påstående som hjälpte dem på traven och flera nickade instämmande i formuleringen av 
förutsättningarna ”att många chefer menar att man inte klarar av det gemensamma uppdraget om det 
inte finns en gemensam grundsyn mellan cheferna, en så kallad ”bottenplatta” som bygger på 
prestigelöshet, förtroende cheferna emellan och gemensamma värderingar kring verksamhetens mål 
och hur ledarskap ska utövas. Utgångspunkten och den viktigaste förutsättningen för huvudman B var 
att det skulle fungera för eleven och att det var mindre viktigt hur det fungerade för cheferna. Givetvis 
skulle man underlätta för rektorerna så att de kunde fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Men det 
viktiga var att hela tiden utgå från att eleverna och måluppfyllelsen. Skyldigheten enligt respondenten 
var att se till att styrkedjan fungerade och att synliggöra de delar i verksamheterna som skulle gå att 
förbättra. Sättet att göra det på skulle vara genom en regelbunden dialog om skolornas resultat och 
utvecklingsbehov.  

 

Vi har en skyldighet är att se till att det finns en styrkedja med tydlig rollfördelning så att oklarheter i 
ansvar, genomförande och återkoppling undviks [..] Vi försöker få dem att hjälpa varandra och se de 
goda exemplen vilket blir ett stöd i deras arbete och en förutsättning för att synliggöra vilka delar som 
går att förbättra. (Huvudman B) 

 

Enligt huvudman C skulle det finnas ett system som ”tar hand om” eller ”ger stöd” så att rektor kan 
ägna sig åt det pedagogiska ledarskapet. Det skulle finnas en administrativ del som är frånkopplad från 
rektors ansvar för att de ska kunna fokusera på den pedagogiska verksamheten. Storleken på skolan 
var ett riktmärke och ingick i grundförutsättningarna för hur många man kunde vara chef för. Han 
kunde se att en av hans gymnasieskolor som hade tre rektorer på en och samma gymnasieskola, där 
löste de många frågor själva, tillsammans i gruppen utan att stämma av med gymnasiechefen. Däremot 
behövde den ensamme rektorn på en av hans gymnasieskolor alltid stämma av och bolla med 
gymnasiechefen eftersom det inte fanns någon annan att göra det med. 

 

Det ska finnas en administrativ del som är frånkopplad från rektors ansvar för att de ska fokusera på 
den pedagogiska verksamheten. I grundförutsättningarna så pratar vi om storleksordningen dvs. att 
man inte ska vara chef för fler än 25 personer. (Huvudman C) 

 

Huvudman D ansåg att ekonomin var en knäckfråga och så länge man kunde enas om att hitta en 
lösning gällande ekonomin och budgeten så skulle man också kunna leda gemensamt. Det viktiga var 
att de delande rektorerna skulle vara överens och förstå sina uppdrag för att på så vis undvika 
eventuella konflikter om makten och beslutstagande framöver.  

 

Om du upplever att någon rektor vill ha ett delat ledarskap och ser det som en lösning för att få 
avlastning då måste de också vara överens om att vara ett bra teamwork personerna emellan för att 
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man ska förstå sina olika uppdrag på rätt sätt så att man inte har en konflikt om vem det är som har 
makten. (Huvudman D) 

 

Huvudman E beskrev även hur huvudmannen kunde säkra förutsättningarna för rektors ledning av den 
pedagogiska verksamheten genom att ha ett undervisningsnära ledarskap och ha en dialog med 
rektorerna om hur man skapar en organisation på sin skola som möjliggör för rektor att stå nära 
verksamheten. Här belystes återigen huvudmännens syn på rektors ledarskap med fokus på det 
pedagogiska ledarskapet. 

 

Om man tänker på rektors pedagogiska ledarskap då vi ofta använder ordet undervisningsnära 
ledarskap. […] Det gäller att ha en dialog med rektorerna .. hur skapar man en organisation på sin 
skola som möjliggör för rektor att stå nära verksamheten? (Huvudman E) 

 

Analys: Förutsättningar för att delat ledarskap ska fungera 

Respondenterna var helt eniga om att den grundläggande förutsättningen för att delat ledarskap skulle 
fungera var att man hade en gemensam grundsyn, en så kallad ”bottenplatta” som byggde på 
prestigelöshet, förtroende cheferna emellan och gemensamma värderingar kring verksamhetens mål 
och hur ledarskap ska utövas. Detta kan kopplas till teorin ”transformative learning theory” (TLT) som 
enligt Wilhelmson (2006) bygger på att gemensamt ledarskap möjliggör en fördjupad 
inlärningsprocess, ett så kallat transformativt eller omvälvande lärande hos cheferna i deras vardagliga 
arbete. I ett delat ledarskap har de nära tillgång till varandra och utsätts ofta för varandras åsikter vilket 
tvingar dem att utvecklas tillsammans. Detta reflekterande och utvecklande förhållningssätt skulle jag 
tolka som ett lärorienterat ledarskap. Denna kommunikativa relation där dialogen mellan cheferna är 
central menar Wilhelmson (2006) är något som singelledare aldrig får tillgång till på samma sätt.  

 

Samtliga respondenters beskrivning av vilka förutsättningar som var viktiga för rektors ledarskap 
kopplades oftast till rektors pedagogiska ansvar och skolans uppdrag att se till att varje elev uppnår 
kunskapsmålen. Därtill skulle huvudmännen skapa en organisation på sin skola som möjliggör för 
rektor att stå nära verksamheten. Att känna till undervisningens kvalitet så att varje elev får så bra 
undervisning som möjligt. Att likvärdigheten i undervisningen inte skulle vara beroende av vilken 
lärare eleven hade utan att varje elev skulle ha en så god kvalitet som möjligt oavsett vilken lärare den 
än hade. Detta sätt att från huvudmannens sida säkerställa att rektor skapar en organisation som ser till 
att detta efterföljs genom att ha en löpande dialog kring dessa områden - det var en positiv 
överraskning för mig som intervjuare. Den beredskap och det intresse som fanns hos samtliga 
huvudmän att verkligen vilja bidra med sitt yttersta för att rektor faktiskt skulle kunna axla sitt ansvar. 
Däremot upplevde jag att de ansåg att det delade ledarskapet var mer en organisatorisk fråga och 
sekundär i förhållande till rektors uppdrag överlag. Eftersom skollagen inte medger ett delat ledarskap 
på rektorsnivå på en och samma skolenhet, verkade det heller inte som om denna fråga upplevdes som 
relevant för huvudmännen. Nu i efterhand kan jag se att det hade varit bra att ställa ytterligare frågor 
kring hur de upplevde att det delade ledarskapet fungerade på skolor innan skollagen ändrades och hur 
de ser på framtida möjligheter att kombinera detta ledarskap där de kunde se att behov fanns. 
Respondenterna underströk vikten av att deras ansvar innebar att se till att avlasta rektor för att denne 
skulle få ägna sig åt det pedagogiska ledarskapet.  
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4.5 Pilotstudien 
Pilotintervjun genomfördes med ordförande för utbildningsnämnden i en av de större kommunerna i 
Stockholms län. Som ordförande för grundskolenämnden är respondenten politiker och tillika 
huvudman för samtliga kommunala grundskolor i kommunen. Det märktes att hon var politiker genom 
hennes skickliga sätt att kommunicera. Hon var mycket kunnig, driven och engagerad i skolfrågorna 
och det var svårt att inte dras med och försöka hålla kvar den professionella rollen som intervjuare. 
Planen var att genomföra intervjun och göra en empiristyrd tematisk analys av svaren för att försöka 
tolka det som sagts och tematisera materialet utifrån forskningsfrågorna för att få en överskådlig bild 
av resultatet. Men jag upplevde att det var svårt att ringa in svaren på frågorna eftersom respondenten 
ofta tog omvägar för att besvara frågorna. Ibland besvarades frågorna utifrån hennes tidigare 
erfarenheter som biträdande rektor. Det var intressanta iakttagelser men försvårade intervjuarrollen 
något. Intervjun blev nästan en och halv timme lång istället för 45-60 min och i slutet av intervjun 
kom respondenten in på bakomliggande orsaker till varför skolpersonalen inte alltid räcker till, särskilt 
i utsatta områden med socioekonomiska problem. Respondenten framhöll att det där i de utsatta och 
tunga områdena måste finnas utrymme och tid för att ta emot elever med socioekonomiska problem, 
att ta kontakt med sociala myndigheter när elever t ex kommer till skolan utan skor/stövlar. Vem ska 
göra detta när lärarnas ansvar är att vara i klassrummen och undervisa de elever som finns där? 
Respondentens beskrivning av den sociala verklighet som skolornas lärare och rektorer står inför 
påverkar hennes syn på och inställning till delat ledarskap.  

 

Ett delat ledarskap måste få finnas där det behövs och där de rätta förutsättningarna finns enligt 
huvudman A. Dock med hänsyn tagen till att rektor leder och fördelar arbetet på skolenheten. I 
gymnasieskolor med flera skolenheter kan det finnas flera rektorer som delar upp till exempel 
gymnasieprogrammen mellan sig. Enligt skollagen måste det finnas en rektor som är ytterst ansvarig 
med möjlighet att delegera vissa arbetsuppgifter och beslut till andra anställda till exempel biträdande 
rektorer. Så här svarade respondenten på frågan om vilket övergripande ansvar hon har som huvudman 
för grundskolornas verksamhet. 

 

Det vi ska säkerställa som kommunal huvudman är att alla elever når målen. På vägen dit måste vi se 
till att våra elever är trygga, att vår personal är välutbildad och en mängd olika faktorer som bidrar till 
att eleverna lyckas nå kunskapsmålen. Som huvudman ska man ju kontinuerligt säkerställa att de 
målen ska nås. (Huvudman A) 

 

Tolkning av pilotstudien 

Syftet med pilotstudien var att undersöka om valet av forskningsdesign skulle vara lämplig att utgå 
från i det fortsatta uppsatsarbetet dvs. en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjufrågor. 
Intervjudata som framkom från pilotstudien återspeglade flera samhällsfenomen som var viktiga att ta 
hänsyn till för att förstå omständigheterna kring skolors organiserande och rektorers inre verksamhet. 
Respondenten använde språket för att förklara hur hon såg på den sociala verkligheten. Ahrne & 
Svensson (2015) menar att intervjun kan vara en politisk handling förutom att vara en förmedling av 
fakta och erfarenheter. Respondenten menade att ledarskapet måste få organiseras utifrån de behov 
som finns i olika skolor. Lärare måste undervisa elever och se till att de uppnår kunskapskraven för att 
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huvudmannen i sin tur ska kunna uppfylla de mål som står i skollagen, varav ett av målen är att 
huvudmannen ska säkerställa att varje elev når kunskapsmålen. Jag tolkar pilotstudiens resultat som att 
det finns många bakomliggande orsaker till varför skolor och skolpersonal har svårt att uppfylla alla 
mål som står i skollagen med hänsyn till den sociala verklighet de befinner sig i.  
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5. Diskussion  
Syftet med denna studie har varit att belysa hur skolans huvudmän (rektorers chefer) ser på delat 
ledarskap i skolan. Studien belyser också vilka möjligheter respektive hinder huvudmännen ser med 
ett delat ledarskap i skolan. Huvudmännen ger även sin syn på vilka förutsättningar som är viktiga för 
att delat ledarskap ska fungera. Studiens forskningsfrågor återges och besvaras i följande 
sammanfattning av resultatet:  

 

5.1 Resultatsammanfattning 
• Hur uppfattas delat ledarskap av skolornas huvudmän? 

• Vilka möjligheter respektive hinder upplever huvudmän finns i ett delat ledarskap? 

Resultatet visar att skolornas huvudmän har en positiv uppfattning av det delade ledarskapet och anser 
att det bör få finnas där det finns behov för det, dock inte på rektorsnivå på en och samma skolenhet 
eftersom skollagen inte tillåter det. Däremot har rektor möjlighet att organisera den inre verksamheten 
på sin skola utifrån bestämmelser i skollagen där det framgår att det är möjligt att ha två eller fler 
rektorer på skolor med fler skolenheter. Resultatet visar också att huvudmännen inte har någon direkt 
makt att påverka den inre organisationsstrukturen eftersom rektor har ett statligt uppdrag med 
huvudansvar för ledning och samordning av den pedagogiska verksamheten. Huvudmännen anser att 
deras skyldighet är att se till att ha en styrkedja med tydlig rollfördelning så att oklarheter i ansvar, 
genomförande och återkoppling kan undvikas. Dessutom behöver huvudmännen ha genomtänkta 
former för kommunikation mellan ansvarsnivåer. Detta för att göra det möjligt att ha en regelbunden 
dialog om skolornas resultat och utvecklingsbehov. Vidare framgick det att skolornas huvudmän 
upplevde att samarbetet med rektorerna fungerade bra eftersom det byggde på ömsesidigt förtroende. 
De var måna om att hitta samarbetslösningar och ge det stöd som behövs till rektorer utifrån den 
ansvarsfördelning som finns mellan huvudman och rektor. Vissa var mer angelägna än andra men 
gemensamt fanns en genuin drivkraft hos huvudmännen att säkerställa att det finns ett väldigt tydligt 
systematiskt kvalitetsarbete som följs upp och utvecklas kontinuerligt. Det var tydligt att det fanns 
förbättringsområden för olika skolenheter men det gemensamma var pedagogisk ledning, lärande 
organisation, kvalitet i undervisningen och resultat samt analys. Dessa områden framkom som viktiga 
delar i den dagliga verksamheten i alla skolor och huvudmannens uppdrag att se till att utveckla.   

 

Huvudmännens upplevda fördelar med ett delat ledarskap i skolorna var främst att fler skulle få 
tillgång till ”sin” rektor i olika situationer. De menar att främst lärare men också elever har behov av 
att få tillgång rektor i vardagliga situationer där man behöver ha en dialog om något som berör 
ledningen. Två eller fler rektorer på en skola med ansvar för olika skolenheter skulle enligt vissa 
huvudmän kunna innebära att man lättare skulle kunna dela upp olika ansvarsområden sinsemellan 
och på så vis utnyttja respektive rektors skicklighet inom olika områden. Det framgick att en av de 
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upplevda nackdelarna med delat ledarskap var att rektorerna då skulle dela på ansvaret för ekonomin. 
Det framstod som att fler huvudmän ansåg att det var problematiskt att tilldela någon annan än rektor 
ansvaret för ekonomin. Detta eftersom de flesta beslut i skolan är kopplade till ekonomin. Samtliga 
respondenters beskrivning av vilka förutsättningar som var viktiga för rektors ledarskap kopplades 
oftast till rektors pedagogiska ansvar och skolans uppdrag att se till att varje elev uppnår 
kunskapsmålen. Därtill skulle huvudmännen skapa en organisation på sin skola som möjliggör för 
rektor att stå nära verksamheten. Det framgick också att huvudmännens ansvar även innebar att se till 
att avlasta rektor för att denne skulle få ägna sig åt det pedagogiska ledarskapet. Detta ledde i sin tur 
till att vissa huvudmän kunde tänka sig att anställa administrativa chefer eller enhetschefer för att på så 
vis avlasta rektor från det administrativa ansvaret som ofta var både viktigt och tidskrävande. Denna 
åtgärd kunde anses vara en form av likställt delat ledarskap på samma hierarkiska nivå dock med olika 
ansvarsområden som vissa huvudmän menade var en viktig förutsättning för att ett delat ledarskap 
skulle kunna fungera. Dock upplevdes det problematiskt att tilldela någon annan än rektor ansvaret för 
ekonomin eftersom de flesta beslut i skolan ändå var kopplade till ekonomin. Därför kunde detta vara 
en möjlig lösning och alternativ till ett delat ledarskap där rektor och administrativ chef eller 
enhetschef fungerade som ett team och rapporterade till samma överordnade chef i kommunen.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Huvudmännens uppfattning om delat ledarskap i skolan utmärktes av olikheter utifrån tidigare 
erfarenheter. Deras olika syn på delat ledarskap färgades av upplevda fördelar och nackdelar från 
skolor som de själva arbetat på innan skollagen ändrades då det var tillåtet att ha flera rektorer på 
samma skolenhet. Jag upplevde att flera respondenter gömde sig bakom det faktum att skollagen 
numera omöjliggjorde denna delade form av ledarskap på rektorsnivå i en och samma skola och att 
frågan därför blev ointressant för dem. Dock uttryckte ingen av respondenterna detta explicit. Min 
tolkning av respondenternas syn på delat ledarskap i skolan var att det var möjligt att ha flera rektorer 
på samma skola om skolan var uppdelad på flera skolenheter. Ansvaret för att dela in skolan i olika 
skolenheter låg på respektive rektor eftersom det handlade om den inre organisationsstrukturen. För att 
komma närmare ansvaret om organisationsstrukturen och vem som egentligen hade ansvar att dela in 
skolan i olika skolenheter, borde jag ha ställt flera följdfrågor kring avgränsningen i ansvarsfördelning 
mellan huvudman och rektor. Detta hade säkerligen lockat fram mer nyanserade svar och bringat 
klarhet i den otydliga gränsdragningen när det gällde just ansvarsfördelningen. Att tydliggöra vem som 
är ansvarig för organiseringen av skolverksamheten borde vara en viktig pusselbit för att veta om det 
är upp till huvudmännen i kommunerna att hitta lösningar för att avlasta rektorerna. Detta eftersom det 
bland respondenterna fanns uppfattningar om att rektorer på olika skolor brottades med liknande 
problem som kunde bero på olika omständigheter som inte hörde hemma i skolans värld men som 
ändå hamnade där och tog en hel del tid i anspråk för rektorer. Det hade därför varit intressant om 
intervjuerna hade inriktats på detaljerade frågor i ansvarsfördelningen mellan huvudman och rektor. 
Förmodligen hade jag då kunnat kartlägga gränsdragningen i deras ansvarsområden och kanske kunnat 
ta reda på om det fanns andra planer på kommunal centralisering av vissa områden för att avlasta 
rektorerna än mer. Resultatet av kartläggningen hade kanske kunnat visa olika möjligheter för 
huvudmän att vidareutveckla funktionella team med specialkompetenser på olika områden. Detta 
knyter an till Döös (2015) och beskrivningen att både erfarenhetsperspektivet och uppgiftsperspektivet 
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bidrar med kunskap om hur man kan organisera samarbetsprocesser utifrån ansvar, befogenheter och 
arbetsuppgifter. Denna lösning med att tillsätta administrativa chefer eller enhetschefer på central nivå 
i kommunerna - som en av huvudmännen för närvarande provar - skulle kunna betyda att arbetsbördan 
för rektorerna skulle minska och att de istället skulle kunna ägna mer tid åt det pedagogiska 
ledarskapet.  

 

Med tanke på huvudmännens kunskaper om rektorernas uppdrag och utmaningar i det vardagliga 
ledarskapet borde det vara möjligt att utifrån teorin om distribuerat ledarskap (Pearce & Conger, 2003) 
undersöka om det går att förflytta vissa delar av ledarskapet till gemensamma stödfunktioner i 
kommunerna. Detta skulle givetvis vara beroende av skollagens utformning. Döös et al., (2013) 
använder delat ledarskap som övergripande benämning för distribuerat eller utfördelat ledarskap och 
lägger själva dynamiken i att ledarskapet rör sig mellan dem i teamet. Min tolkning blir således att 
teamet i detta fall kan omfatta rektorer i kommunens olika skolor, administrativa chefer/intendenter 
eller enhetschefer på likställd hierarkisk nivå med samma chef i kommunen, dvs. huvudmannen och 
tillika rektors närmaste chef. Detta skulle ligga i linje med huvudmännens uppfattning om det goda 
samarbetet mellan dem och rektorerna. Genom att organisera verksamheten utifrån olika kompetenser 
hos ledarna kunde det vardagliga ledarskapet och chefernas sätt att leda arbetet påverka lärandet hos 
medarbetare enligt Döös et al., (2015). Detta visar att lärorienterat ledarskap inte är något som 
nödvändigtvis läggs på chefens ansvarsområde utan att det tvärtom är något som redan utövas i 
chefernas dagliga arbete. Detta relaterar också till Wilhelmson (2006) som menar att ledare kan lära av 
varandra genom en kommunikativ relation som bygger på djupgående värderingar där dialogen är 
central. Vidare innebär detta att delat ledarskap på rektorsnivå skulle kunna bidra till ett lärande på 
skolorna, vilket inte skulle vara möjligt för den som leder ensam. Enligt huvudmännen skulle många 
lärare och elever vilja ha tillgång till ”sin” rektor vilket skulle uppfyllas rent teoretiskt om det fanns 
fler rektorer på samma skola. De skulle även kunna dela på den stora arbetsbördan genom att turas om 
i olika ledarskapssituationer beroende på vilken kompetens som efterfrågades. Rektorerna skulle 
således kunna komplettera varandra på ett bra sätt. Däremot skulle ett av hindren ligga i 
förutsättningarna att hitta två delande rektorer som samarbetar bra ihop och delar gemensamma 
värderingar. Personkemin mellan rektorerna måste fungera bra för att det ska bli ett framgångsrikt 
delat ledarskap som en av huvudmännen lyfte fram.  

 

Utifrån teorin om distribuerat ledarskap (Pearce & Conger, 2003) blir det då intressant att se 
kopplingen till hur rektorer i skolornas ledningsgrupper skulle kunna bli mer flexibla och byta roller 
beroende på vilken fråga och situation som är aktuell. Flera av huvudmännen kunde se att fördelarna 
med ett delat ledarskap hos rektorerna var fler än nackdelarna och bland fördelarna fanns just aspekten 
av att utifrån olika kompetens växla arbetsuppgifter och dessutom leda varandra och lära av varandra. 
Detta knyter an till Wilhelmsons (2006) lärorienterade ledarskap med den transformativa teorin som 
tyder på att gemensamt ledarskap möjliggör en fördjupad inlärningsprocess, ett så kallat transformativt 
eller omvälvande lärande hos cheferna i deras vardagliga arbete. Resultatet från intervjuerna kan även 
kopplas till det vardagliga ledarskapet som enligt Holmberg och Tyrstrup (2010) riktas mot att 
fokusera på chefernas förmåga att improvisera och känna in när man när man tittar på vilken 
kompetens som behövs i vardagens händelsestyrda aktiviteter. Om sambanden mellan teorierna och 
resultaten skulle granskas lite närmare och även sättas i relation till det övergripande gemensamma 
målet för både rektorer och huvudmän – högre måluppfyllelse och att varje elev ska nå kunskapsmålen 
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– skulle det förmodligen leda till att samarbetet mellan huvudmännen och rektorerna stärktes 
ytterligare och förtydligades gällande ansvaret för organisering av skolans inre verksamhet.  

 

5.3 Metoddiskussion 
Inför pilotstudien och vid utformningen av intervjufrågorna utgick jag från tidigare forskning kring 
delat ledarskap och skapade frågor som knöt an till forskares olika begrepp men jag försökte också 
tänka på att skapa några öppna frågor. Detta för att dels få fram respondenternas objektiva svar utan att 
vara styrande i mina frågeställningar men även i syfte att komma så nära forskningsfrågornas svar som 
möjligt. Jag var därför extra noga vid utformningen av frågorna och kunde efter pilotstudien 
konstatera att frågorna hade fungerade bättre om intervjupersonen inte befann sig på politisk nivå utan 
varit direkt överordnad rektorerna. Det var därför intressant att se skillnaden när enbart rektorernas 
direkt överställda chefer intervjuades. Enbart några få justeringar i intervjuguiden gjordes inför 
resterande intervjuer. Hade jag valt att genomföra en kvantitativ studie hade det varit ännu svårare att 
ringa in och komma närmare svaren på forskningsfrågorna eftersom det inte är möjligt att fånga 
nyanser och ställa följdfrågor i enkätundersökningar. I kvantitativa studier är man inte heller så 
intresserad av intervjupersonens egna tolkningar av frågorna utan där utgår man från data som kan 
observeras, iakttas, mätas och analyseras (Bryman, 2011). Hade jag däremot valt att observera möten 
mellan huvudmän och deras underställda rektorer så hade jag utifrån teman kunnat ringa in det som 
framkommer utifrån fältanteckningarna. Här kommer man också in på begreppen fabricerade och 
naturalistiska data (Silverman, 2010). Genom att observera ett möte och göra tolkningar utifrån det 
som framkommer kan man i analysen få fram mer naturalistiska data än vid en intervju. Som 
intervjuare leder man intervjun och styr frågorna på ett sätt som kan innebära att svaren blir mer 
fabricerade. Dock ska man vara medveten om att ens närvaro som observatör också påverkar 
personerna som deltar i mötet vilket kan ge en viss grad av fabricerade svar där också men inte i 
samma utsträckning som vid intervjuer.  

 

En av respondenterna berättade om de problemområden som inte syns men som ändå ligger inom 
ramen för skolans ansvarsområde att hantera. Det är områden som är tidskrävande och som behöver 
vuxnas närvaro och omhändertagande för att vidare lämnas över till andra myndigheter. Respondenten 
menade att det är i överlämningen till andra myndigheter som det ofta brister. Enligt henne rör det sig 
om avsaknad av verktyg hos myndigheter. Det kan vara frågor som berör det psykosociala området 
som framförallt handlar om orosanmälningar som måste göras av socialtjänsten. I efterhand funderar 
jag på om det var något i den sista frågeställningen som gjorde att respondenten växlade över till en 
bredare repertoar och berättade om skolpolitikens roll och synen på skolpolitiker. Det var väldigt 
intressant att lyssna på henne och hon återkom då och då till hur viktigt ledarskapet i skolan var och 
även vikten av att det finns ett förtroende och tillit mellan ”oss i förvaltningen” och ”rektorerna”. Nu i 
efterhand undrar jag om det fanns något i den dolda kommunikationen från min sida som gjorde att 
hon uppfattade det som uppmuntran och därför pratade på i närmare en halvtimme efter utsatt tid. Med 
dold kommunikation menar jag budskap och signaler som sänds ut genom kroppsspråket, en icke-
verbal kommunikation såsom nickningar, gester, hummanden som kan vara avgörande för samtalet. 
Fejes & Thornberg (2015) menar att en intervjusituation inte kan ses som ett samtal på lika villkor och 
att forskaren också är medskapare till den berättelse som tar form under intervjun. Det handlar om att 
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en intervju aldrig kan vara helt fri eller helt på den intervjuades villkor, eftersom det är forskaren som 
bestämmer ämnet och som kan ta sig rätten att styra samtalet. Detta påminner mig om att intervjuaren 
ska vara extra uppmärksam på att inta den professionella hållningen under intervjuerna.  

 

I analysen av datamaterialet tänker jag på mitt eget medskapande eftersom jag varit med och skapat 
det resultat jag fått fram utifrån frågeställningarna, följdfrågorna och mina bekräftande kommentarer. 
Man skulle kunna säga att samtals- och intervjumetodiken som jag tillämpade inte bara bidrog till 
väldigt trevliga och givande samtal, men också i ett ömsesidigt förtroende eftersom jag visade ett 
genuint intresse av detta område. Jag märkte att mitt intresse och anpassade språkbruk bidrog till 
respondenternas långa och väldigt beskrivande svar. Jag var medveten om mina personliga värderingar 
och märkte att jag i slutet av några intervjuer visade vad jag tyckte och gav medhåll och positiv 
återkoppling på deras inplanerade åtgärder. Detta var ju inte meningen att jag skulle ge uttryck för men 
det bara blev så eftersom jag faktiskt också blev positivt överraskad över den gedigna kunskap och 
beredskap som fanns på kommunal nivå i skolornas styrkedja. Här borde jag ha haft högre integritet 
och förhållit mig mer professionellt och ställt mig utanför mina egna personliga värderingar.  

 

Vid närmare eftertanke kan nog också konstateras att jag färgats av mina tidigare erfarenheter både i 
arbetslivet där jag genomfört många intervjuer i utvecklingssyfte men också av mina erfarenheter av 
att ha suttit i en styrelse på en fristående skola och själv varit huvudman. Denna information lämnades 
enbart till en av intervjupersonerna efter genomfört intervju och då skapades ett ännu större förtroende 
mellan oss. Eftersom jag fick så bra kontakt med just denna respondent frågade jag någon vecka 
senare om jag kunde göra en deltagande observation på ett av hennes ledningsgruppsmöten med 
rektorer i hennes kommun. Svaret blev positivt men just den veckan skulle mötet ägnas åt en 
gemensam utbildningsinsats, vilket omöjliggjorde mitt deltagande. Observationen hade kunnat vara ett 
komplement till intervjuerna där jag kanske hade kunnat upptäcka motsägelser i jämförelsen med det 
som framkom i empirin från intervjuerna. Motsägelserna hade då varit intressanta att resonera kring i 
analysen. Dock hade förmodligen det bästa varit om det funnits tid och möjlighet att inom ramen för 
denna studie ha fått göra en kompletterande intervju och där fått gå på djupet i kartläggningen av 
arbetsuppgifter och ansvarsområden mellan rektorer och huvudmän. Detta för att få ökad förståelse för 
vilket mandat huvudmännen har att organisera skolornas verksamhet och även vilken gränsdragning 
som görs när det gäller rektorernas ansvar för den inre organisationsstrukturen. En större förståelse för 
detta borde också göra det lättare för alla parter att jobba mot samma mål och förhindra att dyrbar tid 
ödslas på frågor som skulle kunna centraliseras och därmed frigöra tid för fler rektorer i samma 
kommun. En kompletterande intervjuomgång hade förmodligen också höjt studiens kvalitet generellt. 

 

5.4 Slutsatser 
Genom denna studie har jag belyst huvudmännens syn på delat ledarskap i skolan. Anledningen till 
varför jag ville undersöka detta hos rektorernas chefer är dels för att relevant tidigare forskning utifrån 
huvudmannaperspektivet saknades och dels för att förstå vilka möjligheter och hinder huvudmännen 
ser med ett delat ledarskap i skolan. Dessutom var jag också intresserad av att förstå tanken bakom den 
inre organisationsstrukturen som rektor har eget ansvar över och därmed också egen makt att besluta 
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om. Resultatet av denna studie pekar på att merparten av huvudmännens uppfattning om fenomenet 
delat ledarskap ofta tolkades utifrån tillämpningen i skolorna innan skollagen ändrades då det var 
tillåtet att ha flera rektorer på samma skolenhet. Eftersom det numera enligt skollagen inte är möjligt 
att ha ett delat ledarskap på rektorsnivå upplevde jag att frågan blev ointressant för huvudmännen. 
Oavsett vilken syn de hade på delat ledarskap så var det inte möjligt att organisera skolorna i enlighet 
med denna form varför det ofta framkom att delat ledarskap visst kunde få finnas på skolenheter där 
behovet och förutsättningarna för ett sådant ledarskap fanns. Huvudmännen ansåg att rektorerna hade 
möjlighet att organisera den inre verksamheten efter skolans behov utifrån bestämmelser i skollagen 
där det framgick att det var möjligt att ha flera rektorer på skolor med flera skolenheter. Dessutom 
bistod redan huvudmännen med stöd/vägledning inför rektors viktiga organisatoriska beslut. Vidare 
lyfte huvudmännen fram deras skyldighet att se till att ha en styrkedja med tydlig gränsdragning vad 
gäller ansvarsfördelning mellan dem för att undvika oklarheter i genomförande och uppföljning av 
skolans verksamhet. Trots att huvudmännen ansåg att samarbetet och kommunikationsformerna 
mellan de olika ansvarsnivåerna var goda fanns det alltid utrymme för förbättringar i dialogen om 
skolornas resultat och utvecklingsbehov. Detta innebär att ett ännu mer fördjupat samarbete skulle 
behövas för att kunna dra slutsatser om huvudmännen i kommunerna behöver ta ett större ansvar för 
att centralisera vissa gemensamma områden som flera skolor i kommunen delar.  

 

5.5 Vidare forskning 
Det finns fortfarande otydligheter som är viktiga att undersöka och belysa kring huvudmännens syn på 
och inställning till delat ledarskap i skolan. Om det hade funnits mer tid för denna studie hade jag velat 
göra ytterligare en intervjuomgång med samma respondenter för att komplettera befintligt material. 
Utöver en kompletterande kvalitativ intervjustudie hade jag även velat genomföra en mindre 
kvantitativ studie för att kunna få fram jämförbara siffror och på så vis kartlägga hur många skolor 
som har någon form av delat ledarskap och på vilka nivåer det finns. Dessutom vore det intressant att 
se hur könsfördelningen ser ut mellan de delande rektorerna och även hur nöjda huvudmännen är om 
man jämför med singelledande rektorer. Utöver en kvalitativ och en kvantitativ studie, hade det också 
varit intressant att komplettera med en observation på några ledningsgruppsmöten för att kunna förstå 
hur samarbetet fungerar och kunna analysera materialet på djupet. Resultaten skulle kunna ge en 
nyanserad bild av vad huvudmännen ytterligare skulle kunna göra för att underlätta, avlasta och stödja 
rektorerna i deras viktiga pedagogiska ledarskap.  
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Bilaga - intervjuguide 
 

Allmänna frågor 

• Hur länge har du arbetat som verksamhetschef/huvudman i XX kommun? 

• Vilken utbildningsbakgrund har du? 

• Vilka tidigare erfarenheter har du? 

 

Övergripande frågor 

1. Som huvudman har du ett övergripande ansvar för skolornas verksamhet (berätta lite mer, hur 
många skolor är du huvudman för?) 

2. Hur ser samarbetet ut mellan dig som huvudman och skolornas rektorer? (fungerar det på ett 
tillfredsställande sätt?) 

3. Skolan har i uppdrag att ge eleven den utbildning hen har rätt till utifrån sina egna 
förutsättningar. Hur kan du som huvudman säkra förutsättningarna för rektors ledning av den 
pedagogiska verksamheten? 

 

Delat ledarskap  

4. Vad betyder delat ledarskap för dig? (uppdelat/gemensamt/informellt/formellt) 

5. Förekommer det i någon form ett delat eller gemensamt ledarskap i de skolor du är huvudman 
för? (hur många har någon form av delat ledarskap och hur fungerar det?) 

6. Vilka möjligheter resp. hinder ser du med ett delat ledarskap i skolan? 

7. Vilka förutsättningar ser du är viktiga för att delat ledarskap ska fungera? (många chefer 
menar att man inte klarar av de gemensamma uppdraget om det inte finns en gemensam 
grundsyn mellan cheferna en s k “bottenplatta”- prestigelöshet, förtroende cheferna emellan 
och gemensamma värderingar kring verksamhet och ledarskap) 

8. Upplever du att det finns förtroende och tillit mellan er huvudmän och rektorer? Om inte, 
varför? Vilka bakomliggande orsaker kan finnas? 

9. Övriga synpunkter? 
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