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Introduktion: Valet av gymnasieskola, vilken skola och program en elev väljer att studera 

vid, är ett val alla i årskurs nio i Sverige måste ta. Ett av dessa val är om eleven ska studera 

vid en kommunal eller fristående skola. Idag verkar inte skillnaderna vara så stora som de 

var i början av 90-talet, så finns det ens några skillnader mellan en kommunal och en 

fristående gymnasieskola idag? Givetvis finns det många faktorer i skolans värld som går 

att jämföra, men vi har valt att fokusera på ekonomistyrning och ledarskap. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och öka förståelsen för vilka skillnader det 

finns inom ekonomistyrning och ledarskap på gymnasieskolor med olika huvudmän, samt 

att se om det finns något samband mellan ekonomistyrningen och ledarskapet. 

 

Metod: Vi använder oss av en deduktiv ansats i uppsatsen eftersom vi har utgått ifrån 

kända teorier och ett antal hypoteser som vi testat mot den insamlade empirin. Teorierna 

ledde till de observationer och resultat vi fått fram i studien. Vi har också använt oss av 

flermetodsforskning, huvudsakligen är detta en kvalitativ studie men den kompletteras av 

en kvantitativ metod. Studien utformas som en fallstudie och vi undersöker fyra fall. 

Insamling av data till denna studie gjordes genom intervjuer och enkäter. 

 

Slutsats: Gällande de fall vi har undersökt kan vi se att det inte finns några större 

skillnader mellan kommunala och fristående gymnasieskolor inom ekonomistyrning och 

ledarskap. Den största skillnaden är den politiska styrningen, annars kopplas variationerna 

mer till den enskilda individen och inte till huvudmän. Slutsatserna som vi har dragit i 

denna uppsats kan inte generaliseras eftersom studien gjordes på så få fall. En större och 

djupare studie behövs för att kunna generalisera resultaten.  
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Title: The Impact of Management Control and Leadership on Swedish Upper Secondary 

Schools - A comparison between public and private upper secondary schools 
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Introduction: When in ninth grade, students in Sweden must make choices of which 

upper secondary school and which study programme to attend. Included in these choices is 

whether the student is going to attend a public school or a private school. The differences 

between the two kinds of schools does not seem to be as big nowadays as they were in the 

early 1990s, so the question is: are there any differences left between public and private 

schools? There are of course many factors in the school environment that can be compared 

and analysed, but we have chosen to focus on management control and leadership.   

 

Purpose: The purpose of this paper is to investigate and increase the understanding of the 

differences there might be between public and private upper secondary schools regarding 

management control and leadership, as well as to see whether there are any relations 

between management control and leadership. 

 

Method: We used a deductive approach when working on this paper, since we used known 

theories and a number of hypotheses that we later tested against the collected empirics.The 

theories led to the observations and the results that we obtained in the study. We carried 

out a multimethod research. The main focus was on the qualitative approach that we 

complemented with the quantitative approach. The data collection for this paper was done 

through interviews and surveys. 

 

Conclusion: Regarding the cases we have investigated, we can see that there are no major 

differences between public and private upper secondary schools when it comes to 

management control and leadership. The biggest difference is the political governance. 

Other variations observed are more connected to individuals than to the responsible 

authority. However, the conclusions we have drawn in this paper cannot be generalised 

since the study was based on solely a few cases. A larger and deeper study is required to 

generalise the results. 
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1 Inledning 

Niondeklassarna i Sverige har idag många val de måste ta ställning till, inte minst valet av 

gymnasieskola. I många kommuner finns det inte bara kommunala gymnasieskolor, utan 

också ett antal fristående att välja mellan. De fristående skolorna var först tänkta att vara 

ett komplement till de kommunala, men så är inte fallet längre. Skillnaderna är inte så stora 

nu som de var i början av 1990-talet när friskolereformen kom (Skolverket, 2011a), men när 

de en gång så olika sorters av skolor bara blir mer och mer lika varandra uppstår frågan om 

vad skillnaden egentligen är. Är det ens någon skillnad idag på en kommunal och en 

fristående gymnasieskola? Det finns givetvis en mängd faktorer i skolans värld som kan 

variera beroende på skola och huvudman1. Vi har valt att fokusera på ekonomistyrning och 

ledarskap.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Skolans historia 

Gymnasium är enligt Nationalencyklopedin “en skola med uppgift att förbereda för högre 

studier vid universitet, högskola och akademi” (Nationalencyklopedin, gymnasium, u.å.). 

Redan under 1620-talet infördes gymnasier i några av Sveriges stiftsstäder2. Dessa tidiga 

gymnasier utvecklades från gamla dom- och katedralskolor3. År 1649 kom den första 

skolordningen för gymnasiet, och då var gymnasium praktiskt taget latinläroverk4. Detta 

fortsatte till mitten av 1800-talet då de första reala läroverken, vilket är läroverk som inte 

lär ut grekiska eller latin, tillkom. År 1905 blev det även tillåtet för flickor att studera på 

läroverk, men då bara i realskola. 1928 kom en ny läroverksstadga som fastslog att flickor 

också kunde bli antagna till gymnasiet. Många förändringar skedde under 1960-talet, och 

år 1971 sattes läroplanen Lgy70 i bruk. Det var också då som namnet officiellt ändrades, nu 

skulle det heta gymnasieskola istället för gymnasium (Nationalencyklopedin, gymnasium, 

u.å.; Larsson, 2011).   

                                                           

1 Huvudman är ett begrepp som har många betydelser, men i denna uppsats är betydelsen 
förvaltningsrättslig. En huvudman har det huvudsakliga ansvaret för en verksamhet 
(Nationalencyklopedin, huvudman, u.å.). 
2 En stiftsstad är en stad med en biskop (Nationalencyklopedin, stiftsstad, u.å.). 
3 Katedralskola (också kallad domskola under medeltiden) var motsvarigheten till dagens 
universitet och teoretiska gymnasieprogram. Deras främsta uppgift var att ge förberedande 
studier till universitetet (Nationalencyklopedin, katedralskola, u.å.). 
4 Ett latinläroverk är ett läroverk där latinlinjen antingen var den enda linjen som fanns, eller 
åtminstone den dominerande linjen på läroverket (Nationalencyklopedin, latinläroverk, u.å.). 
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Staten styrde gymnasieskolan fram till 1989 med hjälp av länsskolenämnderna, som 

reglerade utbildningarna (Larsson, 2011). Länsskolenämnderna lades dock ner tillsammans 

med Skolöverstyrelsen, och ersattes av Statens skolverk år 1991 när skolan 

kommunaliserades. Detta betyder alltså att kommunen tog över huvudmannaskapet från 

staten (Holmlund m.fl. 2014; Skolverket 2011a; Larsson, 2011). Kommunen blev nu 

ansvarig för ekonomistyrningen i skolan, ett ansvar som staten tidigare haft. År 1993 blev 

också ett nytt statsbidrag verklighet. Statsbidraget var generellt, och gjorde att både den 

organisatoriska och den ekonomiska styrningen som staten hade över skolan blev ännu 

mindre (Larsson, 2011). Kommunen som eleverna bor i, alltså elevernas hemkommun, 

måste erbjuda gymnasieutbildning till alla de elever som enligt skollagen har rätt att gå i 

skolan. Kommunen kan göra detta på två sätt, antingen genom att själva ha en 

gymnasieskola och erbjuda utbildningen där, eller genom att ha ett samverkansavtal med 

en annan kommun, så att eleverna kan få sin utbildning i den kommunen istället 

(Nationalencyklopedin, gymnasieskola, u.å.; Skolverket 2016). När kommunen blev 

huvudman för skolan infördes en statlig mål- och resultatstyrning, istället för den tidigare 

statliga regel- och resursstyrningen. Efter kommunaliseringen startades också 

gymnasieskolor i kommuner som tidigare inte haft någon gymnasieskola (Skolverket, 

2011a).  

 

År 1992 infördes också Friskolereformen. Det fanns även tidigare friskolor och privata 

skolor, men med införandet av friskolereformen fick också fristående skolor rätt till bidrag 

från kommunen. Detta bidrag ska motsvara kostnaden som kommunen har för att bedriva 

en liknande utbildning. Med andra ord ska kommunen ersätta den fristående skolan för att 

den fristående skolan erbjuder utbildning till en av kommunens elever. (Holmlund m.fl. 

2014; Nationalencyklopedin, gymnasieskola, u.å.; Skolverket, 2011a). Den 1 januari 2008 

skedde ännu en stor reform, regeln om frisökning inrättades. Det innebär att alla elever får 

söka till gymnasieskolor i alla kommuner även om hemkommunen har samma utbildning, 

förutsatt att eleverna är behöriga till gymnasiet (Skolverket, 2011a). På en skola, oavsett 

nivå, ska det pedagogiska arbetet styras av en rektor (SFS 2010:800). 

 

1.1.2 Rektorns historia 

En rektor är en “ledare för en utbildningsanstalt” (Nationalencyklopedin, Rektor, u.å.). 

“Den latinska titeln rector har sina tidigaste svenska rötter i de dom- och katedralskolor 

som den katolska kyrkoorganisationen, efter påtryckningar från Rom, byggde upp i 

Sverige under 1200-talet” (Ullman, 1997, s. 52).  
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I Sverige blev ordet rektor den allra vanligaste benämningen på föreståndare för skolor och 

högskolor, och så har det varit ända sedan medeltiden. Ullman (1997) menar att det, från 

reformationen och framåt, uppstod en intressekamp mellan kyrkan och kungen om vem 

som egentligen skulle styra rektorerna och deras respektive stiftsskolor. Först år 1904 hade 

alla tecken på att rektorn hade ett dubbelt uppdrag försvunnit. Ullman (1997) hävdar också 

att den svenske rektorn har utvecklats i någon slags samexistens med den rådande centrala 

makten i landet, detta efter att ha representerat påven i 250 år och sedan varit kungens 

ombud i nära 300 år.  

 

Enligt Nihlfors (2014) finns en koppling mellan vem som söker och blir anställd som rektor 

och hur organisationen av skolsystemet har sett ut över tid. Hur rektorn ska agera och vilka 

uppgifter hon5 har regleras i lag och har givetvis förändrats genom åren. År 2010 kom 

ytterligare förändringar, och enligt Nihlfors (2014) nämns nu rektorn i ungefär 100 

paragrafer i skollagen, jämfört med de ungefär 20 omnämningar som fanns tidigare. 

 

Rektorn har en central roll i skolan (Skolverket, 2012). Hon är inte bara ansvarig för att 

utbildningen genomförs på ett korrekt sätt, hon har även ansvar för verksamheten. En 

rektor är en pedagogisk ledare för skolan. Enligt Statens Offentliga Utredning (SOU 

2015:22) infördes konceptet att rektorn ska vara en pedagogisk ledare för skolan redan 

1946. Då bestämde skolkommissionen att:  

“Rektors viktigaste uppgift bör vara att leda det pedagogiska arbetet. Han bör 

därför för de övriga lärarna vara vägledande och inspirerande. Att han för 

pedagogiska försök, som kräver övriga lärares medverkan, bör inhämta 

ämneskonferensens eller kollegiets samtycke, förefaller dock självklart” (SOU 

1948:27 s. 439). 

 

Konceptet pedagogisk ledare utvecklades mer fram mot 1962 i samband med 

grundskolereformen och på 1970-talet. När skolan kommunaliserades 1991 blev 

rektorstjänsten en kommunal chefstjänst som innebär att hon får sitt uppdrag från 

skolpolitikerna (SOU 2015:22). Skolinspektionen (2012, s 6) definierar pedagogiskt 

ledarskap som:  

“Allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för en god 

måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra 

skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin 

utveckling. Det betyder att rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka 

                                                           

5 Vi benämner rektorerna som ”hon” och ”henne” genom uppsatsen då majoriteten av 
rektorerna på gymnasienivå är kvinnliga (Skolverket, 2017) 
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uppdraget, omsätta det i undervisning, leda och styra lärprocesser, samt skapa 

förståelse hos medarbetarna för samband mellan insats och resultat”. 

 

Enligt Skolverket (2012) finns det många utmaningar för en rektor, bland annat att 

sammanfoga kraven från den egna verksamheten och kraven från sin huvudman till det 

nationella skoluppdraget. Hög kvalitet inom skolan ska både upprätthållas och utvecklas, 

och det är rektorns ansvar att styra skolans arbete så att just detta kan göras. Kort sagt så 

har rektorn många ansvarsområden, men det övergripande ansvarsområdet är helt enkelt 

att leda sin verksamhet, alltså sin skola, mot de mål som är uppsatta. Sverige har det så 

kallade Rektorsprogrammet: en utbildning som ämnar ge rektorerna de kunskaper som 

krävs för att dels kunna styra sin skola mot måluppfyllelse, och dels för att klara av de 

andra tjänsterna hon ska utföra på bästa sätt. Tidigare så har denna utbildning varit 

frivillig, men från den 15 mars 2010 är det obligatoriskt för alla nyanställda rektorer att 

delta på utbildningen (Skolverket, 2012).  

 

1.1.3 Förutsättningar i lagen 

Förutom reglerna kring rektorsutbildningen finns ett antal andra bestämmelser i Sverige 

om hur skolan ska se ut och hur undervisning ska bedrivas. Enligt Skolverket (2010) finns 

det fyra typer av styrdokument för skolan; lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna 

råd. De två förstnämnda bestäms av riksdagen respektive regeringen, och de två 

sistnämnda ligger på Skolverkets bord. Alla styrdokument inom svenska skolan hänger 

ihop. Skollagen (SFS 2010:800) är högst upp i hierarkin av styrdokumenten, och bestäms 

som redan nämnts av riksdagen. Efter det kommer Gymnasieförordningen (SFS 

2010:2039), som precis som alla andra förordningar bestäms av regeringen. Även 

läroplanerna är förordningar, som i sin tur leder till examensmålen. Även dessa bestäms av 

regeringen. Examensmålen leder i sin tur till ämnesplanen. Ansvaret för ämnesplaner är 

uppdelat. Regeringen har ansvar för, och beslutar om, ämnesplanerna som rör de så kallade 

gymnasiegemensamma ämnena, och Skolverket har ansvar för resterande ämnesplaner 

(Skolverket, 2010). Enligt Skolverket (2013) är de gymnasiegemensamma ämnena nio till 

antalet. Detta är ämnen som alla elever på gymnasiet läser, även om det varierar från 

program till program exakt hur mycket av dessa ämnen som eleverna läser.  

 

Fredrik Reinfeldts regering föreslog en förändring av skollagen år 2009 (Prop. 

2009/10:165). Den nya skollagen (SFS 2010:800) trädde enligt Skolverket (2015a) i kraft 

den första juli 2011. Det kom bland annat till en strukturförändring av 

utbildningsprogrammen (Skolverket, 2010). Idag finns det 18 nationella program i den 

svenska gymnasieskolan. Sex av dessa program är högskoleförberedande, resterande tolv är 
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yrkesprogram. Den stora skillnaden mellan dessa två varianter på program är att elever får 

olika examina. Beroende på vilket program eleven väljer får den vid avslutade studier 

antingen en högskoleförberedande examen eller en yrkesexamen (Skolverket, 2010).  

 

Enligt Skolverket (2010) var syftet med att förändra skollagen och få in en ny läroplan att få 

till högre kvalitet i utbildningen för svenska ungdomar. Många elever misslyckades innan 

lagändringen med att nå målen, och många valde också att hoppa av utan att avsluta sin 

utbildning. Några av de centrala förändringarna som trädde i kraft år 2011 var ett nytt 

betygssystem, att historia blev ett obligatoriskt ämne på alla utbildningar och att 

behörighetskraven för att komma in på en gymnasieskola blev högre. Regeringen ville också 

med detta förslag uppnå en bättre struktur i utbildningarna. Även likvärdigheten på de 

olika utbildningarna var viktig (Skolverket, 2010). År 2010, i samband med den nya 

skollagen, stärktes även rektorns position i samband med dennes roll som pedagogisk 

ledare. I lagen fastslogs det att en skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor (SFS 

2010:800, 9§). I hennes ansvar som pedagogisk ledare innebär det att hon ska bedriva 

verksamheten och ge goda förutsättningar för att nå högre måluppfyllelse (SOU 2015:22). 

 

1.1.4 Kommunalt kontra fristående huvudmannaskap 

Skollagen (SFS 2010:800) gäller för både kommunala och fristående skolor. Enligt 

Skolverket (2015b) finns dock vissa undantag och skillnader, bland annat när det gäller 

läroplaner. 

 “En fristående skola kan ha egna dokument som ett komplement till den nationella 

läroplanen, under förutsättning att innehållet inte står i strid med den nationella 

läroplanen” (Skolverket, 2015b, s. 1).  

Detta gäller framför allt om skolorna har en speciell inriktning när det kommer till 

pedagogik. För att en fristående skola ska kunna bildas krävs ett tillstånd från 

Skolinspektionen, som också har s.k. tillsynsansvar6 (Skolverket, 2015b). När 

Skolinspektionen har godkänt att en fristående aktör etablerar en skola övergår turen till 

kommunen där skolan är tänkt att etableras, som också måste godkänna etablerandet. 

Kommunen har dock insynsrätt i fristående gymnasieskolor, och kan under vissa 

förutsättningar ha rättsligt inflytande. Enligt Skolverket (2015b) finns ett krav på att alla 

huvudmän - kommunala, landstingsägda och fristående aktörer - ska ha ett kvalitetsarbete. 

Det finns dokumentationskrav på kvalitetsarbetet, som också ska genomföras på ett 

                                                           

6 Tillsyn är ett begrepp med många definitioner. Statens offentliga utredning (SOU 2004:100) 
menar att tillsyn är en granskning av ett s.k. tillsynsobjekt (i uppsatsens fall skolor) för att 
säkerställa att tillsynsobjektet följer lagar, förordningar och andra typer av bestämmelser. 
Granskningen måste vara oberoende och självständig. 
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systematiskt vis. En fristående skola måste därför inte delta i utvärderingar som 

kommunen gör på sina egna skolor, men kommunen får ge de fristående skolorna 

möjligheten att delta. Fristående skolor påverkas inte heller av offentlighetsprincipen7. 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) spelar det ingen roll vilken typ av huvudman en skola har, 

rektorns ansvarsområden ser likadana ut oavsett om det handlar om en kommunal eller en 

fristående verksamhet. Rektorn ska bland annat ansvara för resursfördelningen och det 

pedagogiska arbetet som sker på skolan.  

 

För en kommunal skola gäller inte samma regler som för fristående skolor vid nyetablering, 

men skolorna har samma skyldigheter oavsett om huvudmannen är kommunal eller 

fristående. När en kommun vill starta en ny skola behöver inte kommunen ansöka om 

tillstånd från Skolinspektionen (Sakkunnig Kommunen, personlig kommunikation, 2018-

04-09). Detta beror på att det står i skollagen (SFS 2010:800 2 kap. 2 §) att kommuner är 

huvudmän för skolorna i Sverige. Dessutom är en elevs hemkommun skyldig att anordna 

utbildning för eleven, och alltså också skyldig att bekosta elevens utbildning. Det är genom 

denna skyldighet som hemkommunen får rätten att starta en skola eller på annat sätt ordna 

utbildning för en elev utan att först ansöka om tillstånd. När kommunen har startat en 

skola måste dock en anmälan till skolenhetsregistret göras. När en sådan anmälan har 

gjorts kan de myndigheter som har hand om Sveriges skolor, som Skolverket och 

Skolinspektionen, se att skolan existerar (Sakkunnig Kommunen, personlig 

kommunikation, 2018-04-09). 

 

1.1.5 Skolpeng 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, u.å.) nämns inte ordet skolpeng8 i 

skollagen, men det är ändå benämningen som används i vardagligt tal när det talas om den 

summa pengar per elev som kommunen ska ge till elevens skola.  

“Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev på ett nationellt 

program vid skolenheten som hemkommunen, enligt § 42, var skyldig att erbjuda 

utbildning på nationella program vid den tidpunkt när utbildningen påbörjades” 

(Skollag 2010:800, 16 kap. § 52).  

Detta bidrag som nämns i skollagen är ersättning för bland annat undervisning, måltider 

och elevers hälsa. Dessa tre exempel ingår i grundbeloppet som kommunen måste betala ut. 

                                                           

7 Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att få information om, och insyn i, verksamheten 
som staten och kommunerna bedriver (Regeringen, 2015a) 
8 Ett begrepp som representerar den summa med pengar som följer med varje elev till skolan 
eleven går på. Denna summa betalas till skolan av elevens hemkommun (SKL, u.å.). Under våra 
intervjuer har vissa respondenter benämnt summan som skolpeng, medan andra har valt att 
kalla det elevpeng. 
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Det finns även tilläggsbelopp som kommunen ska ge till huvudmannen vid behov, som när 

en elev behöver särskilt stöd (SFS 2010:800). Det är dock viktigt att nämna att även om 

skollagen reglerar vad bidraget ska ge ersättning för, så finns det ingen statistik över 

skolpengen från kommun till kommun (SKL, u.å.). Det är också viktigt att påpeka att det är 

svårt att jämföra uppgifter om skolpengen från olika kommuner, eftersom summan beror 

på vilken modell som kommunen har valt när det gäller resursfördelning.  

 

Skolpengen är något som hör till eleven. Det betyder att oavsett vilken skola som eleven 

väljer, eller om eleven väljer att byta skola under sin utbildning, så kommer skolpengen att 

tillfalla den skola som eleven studerar vid (Skolverket, 2011a). Det spelar ingen roll vilka 

utbildningsprogram som kommunen tillhandahåller, inte heller har elevens val av skola och 

program någon betydelse. Eftersom skolpengen följer eleven till skolan han/hon väljer så 

går mest pengar till den skola som har flest elever. En skola kan dock inte ta emot hur 

många som helst utan har ett eftertraktat antal elever som de vill ha, och ju populärare 

programmen är som skolorna erbjuder, desto mer konkurrenskraftiga är de. Med det stora 

utbudet av skolor och det begränsade antalet elever så kan därför utbildningsmarknader9 

utvecklas mot marknadslogik (Skolverket, 2011a). 

 

1.2 Problematisering 

I början av 1990-talet då friskolereformen bildades fungerade friskolornas utbildningar mer 

som komplement till de utbildningar som erbjuds av de kommunala skolorna. Detta var 

också grundtanken, men under hela 2000-talet har friskolorna och de kommunala 

gymnasieskolorna börjat likna varandra mer och mer (Bunar, 2002; Larsson, 2011; 

Skolverket, 2011a). Enligt Skolverket (2011a) kompletterar friskolorna inte de kommunala 

gymnasieskolornas utbildningsprogram och diverse utbildningar utan är en del av utbudet. 

De är idag konkurrenter på den så kallade skolmarknaden som bildats under de senaste 

åren. Utbudet kan variera i olika delar av landet, men de generella programmen är samma 

eller väldigt lika varandra (Skolverket, 2011a). Mer folktäta områden har fler skolor och där 

etableras även fler friskolor. Med dessa två typer av skolor som finns i Sverige, som enligt 

Skolverket (2011a) har blivit så lika varandra, är det lätt att undra om det verkligen finns 

några skillnader mellan dem. 

 

För att stå ut i konkurrensen försöker många skolor differentiera sig och erbjuda andra 

saker utöver utbildningen, såsom internationella utbyten och bärbara datorer (Skolverket, 

2011a). Det finns således många alternativ för blivande gymnasieelever idag. Landets 

                                                           

9 Ett område som markeras av en skolas tillgänglighet och geografiska läge (Skolverket, 2011a). 
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kommuner kan bilda sitt eget utbud av utbildning, och detta utbud blir lokalt. Om en 

kommun samarbetar med andra kommuner blir utbildningsutbudet istället regionalt. Det 

är många aktörer som är medskapare av, och har möjlighet att påverka, utbildningsutbudet, 

som skolor med olika huvudmän, elever, föräldrar och intresseföreningar i olika branscher. 

Skolverket (2011a) kallar dessa lokala och regionala utbud för skolmarknader.  

I den rådande homogeniteten på skolmarknaden, när de olika typerna av skolor har gått 

från produkt och komplement till substitut, är det dock lätt att undra vad som egentligen 

skiljer de kommunala gymnasieskolorna från de fristående i dagens Sverige. Finns det ens 

skillnader? 

 

En del tidigare studier inom ämnena ekonomistyrning och ledarskap (se bl.a. Albrektsson, 

Bravell & Mattisson 2004; Dirie 2015; Enqvist Pettersson & Mortimer 2013; och Karlsson & 

Kuçi 2007) har gjorts på grundskolor. Enqvist Pettersson och Mortimer (2013) håller sig till 

att jämföra två kommunala skolor, och de andra två studierna jämför kommunala och 

fristående skolor med varandra. Studier har också gjorts på gymnasieskolor, och även där 

jämför författarna kommunala skolor med fristående skolor (se bl.a. Ericson & Ericson 

2014; Max & Richter Palm 2009; och Nilsson, Ohlsson & Pålsson 2017). Dessa studier 

behandlar antingen ledarskap eller ekonomistyrning i skolan, men undersöker inte om det 

finns något samband mellan de olika faktorerna. En annan viktig studie gjordes av Bloom, 

Lemos, Sadun och Van Reenen år 2014. Den heter Does Management Matter In Schools? 

och gjordes på över 1800 skolor som utbildar 15-åringar i åtta olika länder, däribland 

Sverige. Studien diskuterar huvudmannaskapet och dess påverkan på en skola, där 

studieobjekten bland annat var svenska kommunala och fristående skolor.  Författarna 

kommer fram till att en bättre styrning och ett bra ledarskap stärker skolan och dess 

resultat (Bloom m.fl. 2014). Även Böhlmark, Grönqvist och Vlachos (2015) pratar i sin 

studie “The Headmaster Ritual: The Importance of Management for School Outcomes” om 

den stora effekten rektorns ledarskap har på elevers resultat, trivsel och studiemiljön, men 

också på lärarna och deras trivsel. Böhlmark m.fl. (2015) pratar också om hur effekterna av 

ett bra ledarskap kan vara ekonomiskt betydelsefullt.  

 

Tidigare studier, vilket mestadels är kandidatuppsatser, har således gjorts på skolor både 

inom ekonomistyrning och ledarskap, men ingen studie har undersökt eventuella samband 

mellan de båda faktorerna. Det har också gjorts studier om skillnader mellan fristående och 

kommunala skolor, men få studier finns om dessa ämnen kopplat till gymnasieskolor, och 

ingen studie finns om hur ekonomistyrning och ledarskap skulle kunna influera varandra. 

 

De tidigare studierna bidrar alla i någon mån till skolforskningen. Vi valde därför att 

granska de teorier som används i studierna för att få en överblick över vilka teorier som 
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kunde vara relevanta för att besvara våra frågeställningar. Vad gäller ekonomistyrning 

använder ett flertal av studierna sig av teorier om styrsätt, budget och ansvarsfördelning. 

Eftersom många studier använde sig av teorier om dessa ämnen ansåg vi att de var av 

relevans för skolforskningen och började därför med att noggrant läsa på om just styrsätt, 

budget och ansvarsfördelning. Ytterligare en faktor gjorde oss nyfikna på just dessa delar av 

ekonomistyrningen, nämligen något som Max och Richter Palm (2009) nämner i sin studie. 

De menar att det kan vara komplicerat att välja vilken typ av styrsätt som ska användas i 

skolans värld, eftersom besluten inte tas direkt i verksamheten utan sker på en annan nivå. 

Många av besluten som fattas om och kring skolor fattas av politiker, genom exempelvis 

olika förordningar (Skolverket, 2010). Andra beslut, exempelvis om organisation, 

tillsättning av rektor och budget, fattas enligt Larsson (2011) av skolornas huvudmän. Att 

många beslut inte tas direkt i verksamheten utan på en annan nivå bekräftas ytterligare av 

skollagen (SFS 2010:800). Kommunen beslutar om skolpengen i den egna verksamheten 

och måste därefter ge bidrag till fristående skolor med hjälp av samma 

resursfördelningsmodell. I och med detta är det alltså inte självklart att ekonomistyrningen 

i skolor fungerar på samma sätt som ekonomistyrning i andra verksamheter. På grund av 

att många beslut om skolor inte tas i verksamheten ansåg vi det relevant att studera 

ansvarsfördelningen mellan huvudmän och skolor. Även budgeten ansågs relevant att 

undersöka eftersom skolorna inte själva har någon direkt påverkan på hur mycket intäkter 

de har att röra sig med från år till år. Då Bloom m.fl. (2014) kommer fram till att bra 

styrning är fördelaktigt för skolor i och med att resultaten stärks ansåg vi även att styrsätt 

var en relevant del av ekonomistyrningen att titta närmare på. Att teorier inom styrsätt, 

ansvarsfördelning och budget valdes för att besvara våra frågor om ekonomistyrningen i 

skolans värld beror således främst på två saker. En anledning var att tidigare studier som 

bidragit till skolforskningen inom ämnet ekonomistyrning har använt sig av teorier rörande 

dessa faktorer, vilket gör att de är av relevans för forskningsområdet. Den andra 

anledningen var att många beslut rörande skolor generellt, men också enskilda skolor, tas 

på andra nivåer än i själva verksamheten. 

 

Ledarskapsteorierna valdes ut med samma process som teorierna om ekonomistyrning. Ett 

flertal tidigare studier (se bl.a. Dirie 2015; Enqvist Pettersson & Mortimer 2013) diskuterar 

pedagogiskt ledarskap. Detta ledarskap nämns även i skollagen (2010:800) och har varit 

aktuellt inom skolan sedan mitten på 1900-talet (SOU 1948:27). Med denna bakgrund 

ansågs det pedagogiska ledarskapet vara av relevans för uppsatsen, och valdes därmed ut 

för att hjälpa till att besvara frågeställningarna. Törnsén (2009) noterade dock något 

anmärkningsvärt: många lärare menar att rektorer fokuserar mer på att vara chef än på det 

pedagogiska ledarskapet. Eftersom det pedagogiska ledarskapet ska vara centralt i skolan 

ansåg vi att det var relevant att undersöka hur rektorerna i våra fallskolor agerade i detta 
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avseende. Vi valde därför att definiera chefskap och ledarskap i vårt teoriavsnitt för att 

kunna besvara frågeställningen om vilket ledarskap som praktiseras på skolorna. Dirie 

(2015) och Enqvist Pettersson och Mortimer (2013) behandlar också transformativt 

ledarskap i sina studier. Det är ett ledarskap som handlar mycket om utveckling och 

förändring (Bass & Bass 2008; Bass & Riggio 2006), vilket liknar den förbättring mot 

fortlöpande lärande som enligt Törnsén och Ärlestig (2014) ingår i det pedagogiska 

ledarskapet. På grund av dessa likheter, samt att tidigare studier behandlat just denna typ 

av ledarskap, valde vi att ha med det transformativa ledarskapet i teoriavsnittet. En annan 

typ av ledarskap som påträffas inom skolans värld är det distribuerade ledarskapet. 

Spillane (2006) hävdar att denna ledarskapsstil använts med framgång i amerikanska 

skolor. Vi ansåg det därför troligt att även rektorer i andra länder kan tillämpar detta 

ledarskap då det ledde till framgång. Efter ytterligare efterforskningar hittade vi också 

publiceringar av Mette Liljenberg, universitetslektor vid Göteborgs universitet, som forskat 

på distribuerat ledarskap i en svensk skolkontext. I boken Distribuerat ledarskap och 

förbättringsarbete (2018) undersöker Liljenberg tre skolor gällande denna typ av ledarskap. 

Detta gjorde att vi ansåg att distribuerat ledarskap var av hög relevans även för vår studie.  

 

Enligt nuvarande läroplan för gymnasieskolan (Skolverket, 2011b) är demokrati väldigt 

viktig i skolan. Utbildningen ska utgå från demokratiska värderingar och skolornas 

personal ska “ha ett demokratiskt förhållningssätt” (Skolverket, 2011b, s. 9). På grund av att 

demokratin ska genomsyra utbildningen ansåg vi att det demokratiska ledarskapet var av 

relevans för skolforskningen precis som pedagogiskt ledarskap. Törnsén och Ärlestig (2014) 

menar att det i det pedagogiska ledarskapet även ingår att rektorn ska jobba fortlöpande 

med förbättringsarbete av sig själv, undervisningen och skolan för att på så sätt höja 

resultaten. Feedback är ett bra sätt att få individer att utvecklas (Clemedson, 2006). Vi har 

därför också valt att undersöka hur feedback används på våra fallskolor. Vi anser också att 

konflikthantering är en central del i en persons ledarskap. Att undersöka hur rektorer 

hanterar konflikter som kan uppstå på skolan anser vi är ytterligare ett sätt att ta reda på 

vilken ledarskapsstil som rektorerna använder. Om rektorn hävdar att hon är en 

pedagogisk och demokratisk ledare, men tar på sig vad Robbins (1974) kallar för formell 

auktoritet och tar beslut i konflikter, är rektorn verkligen en demokratisk ledare då? 

Rektorn har ett speciellt uppdrag och är inte bara ledare för lärare utan också för elever. 

Med tanke på att alla människor är olika ansåg vi att det inte är logiskt att en rektor, eller 

en annan ledare, använder samma ledarskap mot alla sina lärare och elever. Även om 

rektorn strävar efter att vara en pedagogisk ledare menar vi således att det är rimligt att 

rektorn får anpassa sitt ledarskap efter situation. Till följd av detta valde vi att inkludera 

Hersey och Blanchards (1993) modell för situationsanpassat ledarskap för att kunna 

besvara våra frågeställningar. 
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Precis som allt annat idag, så jämförs skolor med varandra. Elever jämför skolor för att veta 

vilken de ska välja, och huvudmän, Skolverket och Skolinspektionen jämför och utvärderar 

skolor för att se till att de uppnår målen för läroplanen. Jämförelser och utvärderingar 

baseras allt som oftast på trivselenkäter och elevers resultat (se bl.a. Skolinspektionen, 

2018). I de utvärderingar och jämförelser vi har hittat ställs ofta huvudmännen mot 

varandra (se bl.a. Skolverket, 2018). Det är dock vår övertygelse att även om huvudmännen 

inte finns i den dagliga verksamheten och direkt influerar undervisningen, lägger de 

grunden för undervisningen med indirekt påverkan genom sin ekonomistyrning av skolan. 

En av byggstenarna för den dagliga verksamheten, som starkt påverkar både elever och 

lärare direkt, är rektorn och dess ledarskap (Böhlmark m.fl. 2015). I slutändan är det 

självklart upp till var och en av eleverna att göra sitt bästa och det ligger på dem att få ut det 

mesta ur sin undervisning, men bidragande stimulans och driv kan vara miljön de 

undervisas i. En rektors ledarskap, då denne sitter på en position som chef och eventuellt 

också ledare, kan påverka hela verksamheten och inspirera lärare såväl som elever. Det 

finns många olika faktorer som kan generera skillnader mellan skolor med olika huvudmän 

och som påverkar undervisningsmiljön. Att ta upp och diskutera alla tänkbara faktorer blir 

dock ett alldeles för stort arbete, så vi ska fokusera på de faktorer som vi själva tror bygger 

upp grunden: ekonomistyrning och ledarskap. 

 

Ekonomistyrning och ledarskap är intressanta att undersöka av många anledningar. En 

anledning är att varje verksamhet på något sätt är uppbyggd och påverkad av ekonomi. En 

annan anledning är att det är intressant att undersöka vilka beslut som tas inom och 

utanför verksamheten. Hur kontrolleras det att en verksamhet som är så politiskt styrd som 

skolan är faktiskt gör det den ska, trots att många beslut fattas på andra nivåer än själva 

verksamheten? Praktiserar rektorerna på skolorna det ledarskap som nämns i skollagen, 

eller använder de olika varianter? Anpassas ledarskapet beroende på situation eller har 

rektorerna en typ av ledarskap som de alltid använder? Dessa frågor söker vi svar på i 

denna studie. 

 

Intresset för detta ämne kommer från vår egen gymnasietid. Precis som alla andra som gått 

i gymnasiet efter 2008, när regeln om frisökning infördes, har vi ställts inför problemet 

huruvida vi ska gå i gymnasiet, och om svaret är ja, problemet att välja gymnasieskola. Vi 

gick båda på kommunala grundskolor, och därefter fristående gymnasieskolor, men kunde 

med kommunens utbud lika gärna valt en kommunal skola för att få samma utbildning. Det 

vi båda har noterat är att rektorernas beteende mot elever skilde sig åt. En del av dessa 

skillnader beror till största sannolikhet på att det ena var en grundskola och den andra en 

gymnasieskola, men vårt intresse väcktes och vi började fundera på om rektorns ledarskap 
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gentemot lärare och elever skiljer sig åt beroende på om skolan är kommunal eller 

fristående.  

 

Våra studier i ekonomi har lärt oss att endast bra ekonomi eller ett bra ledarskap inte leder 

till framgång. Det behövs en bra kombination av flera faktorer för att skapa en bra miljö och 

ett vinnande koncept, och alla faktorer påverkar i viss mån varandra. Vi tror att en skola 

med endast bra ekonomi, eller bra ledarskap, kan vara bra i sig, men att kombinationen av 

bra ekonomi och bra ledarskap genererar en bra undervisningsmiljö och således genererar 

en bättre skola. De olika ekonomiska aspekterna som rektorn har att förhålla sig till är 

givetvis viktiga, samtidigt som ett bra ledarskap kan vara inspirerande för både lärare och 

elever, och ge dem en bra, trivsam skolmiljö och ett driv framåt som höjer resultaten. 

 

1.2.1 Tänkt bidrag 

Vår uppsats är tänkt att bidra med ökad förståelse för skillnader och likheter mellan 

kommunala och fristående gymnasieskolor när det kommer till ekonomistyrning och 

ledarskap. Uppsatsen ämnar också att öka förståelsen för ekonomistyrning och ledarskap i 

skolans värld, samt undersöka om dessa faktorer påverkar varandra. I vårt arbete kommer 

vi att undersöka vilka skillnader och likheter i hur de kommunala och fristående 

gymnasieskolor styrs ekonomiskt, och om det påverkar ledarskapet som rektorerna vid 

dessa olika typer av gymnasieskolor utövar.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och öka förståelsen för vilka skillnader det finns 

inom ekonomistyrning och ledarskap på gymnasieskolor med olika huvudmän, samt att se 

om det finns något samband mellan ekonomistyrningen och ledarskapet. Med avstamp i 

syftet så har vi utvecklat tre olika frågeställningar att besvara under uppsatsens gång.  

- Hur ser skolornas ekonomistyrning ut? 

- Vilket ledarskap används på skolorna? 

- Påverkar ekonomistyrningen och ledarskapet varandra, och i så fall på vilket sätt?  

För att kunna besvara frågeställningen om ekonomistyrningen har vi valt att intervjua 

huvudmännen för skolorna, alltså kommunen och koncernen, samt rektorerna på 

respektive skola. Ledarskapsfrågan syftar på rektorernas ledarskap och besvaras genom 

intervjuer med rektorer. Enkäter till lärare på skolorna har också skickats ut för att ta reda 

på deras uppfattning om de båda ämnena och på så sätt få en djupare förståelse.  
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1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen avgränsar vi oss till att endast studera kommunala och fristående 

gymnasieskolor i en större10 kommun, då en större undersökning i flera kommuner hade 

krävt mer tid och resurser än vi haft till förfogande. Resultaten från undersökningen kan 

således inte generaliseras, men styrningssättet som kommunen och friskolekoncernen 

använder, samt lagarna som givetvis gäller i hela Sverige, kan ge oss en inledande förståelse 

för hur de två typerna av huvudmän fungerar och opererar. Vi kan på grund av tidsbristen 

inte heller undersöka alla gymnasieskolor i kommunen. Alla skolor är inte heller 

jämförbara med varandra på grund av olika elevantal och utbildningsutbud. Vi har därför 

valt att avgränsa oss till två kommunala och två fristående gymnasieskolor. Det visade sig 

också att de två fristående gymnasieskolorna ägdes av samma koncern även om de tillhörde 

olika dotterbolag, så vi kunde även avgränsa oss till endast en koncern. Valen av skolorna 

gjordes framför allt utifrån elevantal, där vår avsikt var att hitta skolor med så lika elevantal 

som möjligt, och utbildningsprogram. Skolorna som ingår i studien har minst två 

högskoleförberedande program. Några av skolorna har också fler program än så, både 

högskoleförberedande och yrkesförberedande program.  

 

Gällande ekonomistyrningen avgränsar vi oss till huvudmännen och rektorernas 

ekonomistyrning på de olika skolorna. Ekonomistyrning är ett väldigt brett ämne och vi har 

valt att avgränsa oss till de delar som är relevanta för vårt syfte, såsom styrsätt, 

ansvarsfördelning och budget. En annan vanlig teori inom ekonomistyrning när det gäller 

skolforskning, som också har använts flitigt i tidigare studier, är New Public Management 

(NPM). 

“New public management, NPM, samlingsbegrepp för organisatoriska och 

styrningsrelaterade reformer inom den offentliga sektorn, ofta inspirerade av det 

privata näringslivet” (Nationalencyklopedin, new public management, u.å.) 

En del av avsikten med att införa friskolereformen var att introducera inslag av den fria 

marknaden även i skolvärlden (SOU 2013:56), vilket gör att teorierna om NPM i högsta 

grad är relevanta för skolforskning och därmed skulle ha kunnat användas även i denna 

uppsats. Vi valde däremot att inte använda oss av NPM. En anledning till att vi valde bort 

NPM är att detta är en uppsats som ska behandla både ekonomistyrning och ledarskap. Vi 

insåg därför att vi var tvungna att begränsa oss gällande teorier till de båda ämnena och 

ansåg att det var viktigare att teorier som är mer grundläggande, såsom budget, fanns med. 

En annan anledning var att NPM också har fått en del kritik. Abraham (2017) hävdar till 

exempel att även om NPM har introducerats i offentlig verksamhet i Sverige så har det inte 
                                                           

10 En större stad/kommun är en kommun som har minst 50 000 invånare.  40 000 av dessa 
invånare måste bo i den största tätorten (SKL, 2017). 
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nödvändigtvis följts av en positiv utveckling. Roland Almqvist, forskare vid Stockholms 

Universitet, menar att NPM är lite begränsad när det kommer till offentlig verksamhet, 

eftersom ett stort fokus ligger på att mäta effekter och prestationer (Wiman, 2013). 

Almqvist hävdar att det kan vara svårt att applicera dessa mätningar i vissa delar av den 

offentliga sektorn. På grund av detta valde vi att inte ta med NPM i uppsatsen, trots att det 

är ett relevant ämne för skolforskningen. 

 

När det kommer till ledarskap så kommer vi avgränsa oss till rektorernas ledarskap på 

respektive skola. Ledarskap är ett tema som aktivt diskuteras och som har många 

definitioner (Yukl, 2012). Med många definitioner så har det också skapats en mängd olika 

teorier om hur ledarskap bör praktiseras. Som vi tidigare nämnt (se Problematisering) så 

hittade vi intressanta teorier från tidigare studier. Vi hittade också fler ledarskapsteorier 

när vi började läsa på ytterligare. Två namn som ofta nämnts i samband med ledarskap är 

Gary Yukl och Bernard M. Bass, deras definitioner och teorier har varit verksamma i över 

20 år och används även frekvent idag när ledarskap diskuteras. Det finns självklart många 

andra teorier, som både Yukl och Bass, samt andra författare nämner, till exempel 

auktoritärt ledarskap11. Det finns dock väldigt många olika teorier kring ledarskap och olika 

ledarstilar, så vi avgränsade oss till endast några av de teorier som Yukl och Bass 

presenterar och diskuterar. Vår inledande förståelse av skolans värld var att auktoritärt 

ledarskap eller liknande inte praktiseras särskilt ofta. Detta baserade vi delvis på egna 

erfarenheter, men också på att skolan styrs politiskt. Vi avgränsade oss därför till teorier 

med ett mer demokratiskt inslag då vi ansåg att dessa var mer troliga att användas av 

rektorerna. I efterhand fick vi ytterligare bekräftelse på detta, då en respondent hävdade att 

skolan är en väldigt demokratisk bransch. 

 

 

  

                                                           

11 Auktoritärt eller uppgiftsorienterat ledarskap är när en ledare tar fullt ansvar för beslut och 
kontrollerar gruppens prestationer. De bestämmer mycket själva och betonar ofta sin makt samt 
skapar och upprätthåller regler. De är tydliga och ger ut instruktioner, dock kan arbetet 
avstanna om de är frånvarande en längre stund (Bass & Bass, 2008). 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Ekonomisk styrning 

Ekonomistyrning är “avsiktlig påverkan av ett företags verksamhet och dess 

befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål” (Nationalencyklopedin, 

ekonomistyrning, u.å.).  

Flera författare (se bl.a. Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014; 

Merchant & Van der Stede, 2017) menar att det är nödvändigt för ett företag att ha 

ekonomistyrning. Avsaknandet av ekonomistyrning kan skapa problem för företag, för utan 

styrningen kan inte företag nå sina mål. Det är också möjligt att ett misslyckande med 

denna väsentliga del av att driva ett företag kan orsaka skador på företagets rykte, 

finansiella förluster och, i värsta fall, konkurs. Styrning kan klassificeras på många olika 

sätt, till exempel genom att skilja på funktioner, resurser och processer (Merchant & Van 

der Stede, 2017). Ekonomistyrning hör till processer, tillsammans med strategiformulering 

och målsättning. Målsättning, och att veta vilka mål som ska uppnås, är grundläggande för 

företaget. Det är dock viktigt att nämna att målen inte nödvändigtvis måste vara finansiella 

ens för ett vinstdrivande företag. De anställda i företaget måste veta vilka mål som finns i 

företaget, alltså vad företaget jobbar för att uppnå. När målen väl är satta kan företaget 

börja fundera på hur målen ska uppnås och vilka resurser som krävs för måluppfyllelsen. 

Det är vad som kallas strategiformulering. När företaget har sina mål och strategier övergår 

processen i ekonomistyrning, som handlar om att se till att de anställda gör det de ska. 

Företagsledningen kan använda olika typer av styrsätt för att styra företaget mot målen och 

se till att de anställda gör sina jobb på rätt sätt. De vanligaste problemen i ekonomistyrning 

enligt Merchant och Van der Stede (2017) är avsaknad av ledning, personliga begränsningar 

och problem med motivationen. Ett bra ekonomistyrningssystem12 tar hand om dessa 

problem. Det är dock viktigt att påpeka att ett bra ekonomistyrningssystem inte ser likadant 

ut i alla företag. Vad som fungerar i ett företag kanske inte fungerar i ett annat, och ibland 

behövs olika ekonomistyrningssystem i olika delar av samma företag (Merchant & Van der 

Stede, 2017). 

 

2.1.1 Styrsätt 

Det finns olika typer av styrsätt, och de som kommer att användas under uppsatsens gång 

är de typer som har sin grund i de föremål och syften som organisationer vill kontrollera. 

                                                           

12 Ett ekonomistyrningssystem är den kombination av kontrollfunktioner som ett företag 
använder (Merchant & Van der Stede, 2017). 



 

16 

Merchant och Van der Stede (2017) hävdar att dessa typer är resultatstyrning, 

handlingsstyrning, personalstyrning och kulturstyrning. Handlingsstyrning13 är dock inte 

applicerbar i denna kontext, varvid en längre genomgång av den typen av styrsätt inte 

kommer att göras.  

 

Resultatstyrning används ofta i en decentraliserad organisation och används framför allt 

för att styra och kontrollera de personer i en organisation som har beslutsrätt, men kan 

också användas lägre ner i organisationen. Eftersom resultatstyrning används för att 

kontrollera att organisationen når sina mål och inte hur de anställda gör för att uppnå dessa 

mål, menar Merchant och Van der Stede (2017) att det är ett indirekt sätt att styra en 

organisation. För att resultatstyrning ska fungera på ett bra sätt finns några villkor som 

måste uppfyllas: de anställda i organisationen måste veta vilka mål och resultat som ska 

uppnås, de anställda måste kunna påverka resultaten på något sätt, och det måste finnas ett 

sätt att mäta resultaten på. Incitament ingår också i resultatstyrning, och kan vara antingen 

monetära eller icke-monetära (Merchant & Van der Stede, 2017).  

 

Merchant och Van der Stede (2017) hävdar att personalstyrning har tre syften. För det 

första hjälper personalstyrning till med att få anställda att förstå de mål som organisationen 

har, för det andra kan personalstyrning se till att de anställda faktiskt kan göra sitt jobb, 

och för det tredje kan personalstyrning medföra att de anställda faktiskt vill göra ett bra 

jobb. För att göra personalstyrning möjlig behöver företaget hitta rätt personer för jobbet, 

ge dem utbildning så att de kan utföra sitt jobb och se till att resurserna och arbetsmiljön är 

bra. Det sistnämnda är viktigt då det kan öka möjligheten att jobbet görs på ett bra sätt.  

 

Kulturstyrning kan handla om uppförandekoder och gruppbelöningar, och har sitt 

ursprung i de normer, traditioner och värderingar som ofta finns på en arbetsplats. De 

formuleras på ett sätt som gör att anställda håller koll på varandra, och i och med det 

grupptryck som uppstår kan det få anställda som avviker från normen att ändra sitt 

beteende (Merchant & Van der Stede, 2017).  

 

En organisation använder sällan endast resultatstyrning, det används oftast i samband med 

något annat. Det är också viktigt att notera att styrsätten ska användas med försiktighet, då 

det finns många negativa konsekvenser som kan uppstå vid felaktig användning. Exempel 

på dessa negativa konsekvenser är negativ attityd, beteendeförskjutning där de anställda 

gör fel saker för att uppnå resultat och gamesmanship, där de anställda hittar på sätt att 

                                                           

13 Handlingsstyrning går ut på att organisationen på olika sätt begränsar de anställdas sätt att 
agera, så att de bara agerar på ett sätt som är fördelaktigt för organisationen, t.ex. genom 
uppförandebegränsningar. Detta är ett direkt sätt att styra (Merchant & Van der Stede, 2017). 
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förbättra sina resultat på, sätt som inte är fördelaktiga för organisationen (Merchant & Van 

der Stede, 2017).  

 

2.1.2 Ansvarsfördelning 

Det finns, som tidigare nämnt, många sätt att kontrollera de anställda i ett företag på. 

Finansiella resultatkontrollssystem, där resultaten mäts i monetära termer, är enligt 

Merchant och Van der Stede (2017) en av de vanligaste kontrollfunktionerna som 

organisationer använder. Ett sådant system har tre huvudkomponenter, nämligen 

finansiella ansvarscenter, budgetering och planering samt incitamentsplaner.  

 

Ett finansiellt ansvarscenter, eller en finansiell ansvarsenhet, betyder att organisationen ger 

en anställd, ofta en chef, ansvaret för vissa intäkter och kostnader för en enhet (Anthony 

m.fl., 2014; Merchant & Van der Stede, 2017). Med andra ord har personen ansvar för olika 

delar på resultaträkningen och balansräkningen. Det är en organisatorisk enhet som är ett 

ansvarscenter. Det finns olika typer av ansvarscenter beroende på hur många poster på 

resultat- och balansräkningen som den anställde ansvarar för. Enligt Ax, Johansson och 

Kullvén (2015) finns det fyra varianter på ekonomiskt ansvar som ett företag eller en 

organisatorisk enhet kan ha. Den första varianten kallas för lönsamhetsansvar, och den 

enhet som har detta ansvarar för intäkter, kostnader och kapitalet som krävs för att 

intäkterna och kostnaderna ska uppstå. Denna typ av ansvar kan också kallas för 

investeringsansvar. Den andra varianten är resultatansvar, vilket innebär att enheten har 

skyldigheten att kontrollera intäkter och kostnader. Den enhet som har intäkts- eller 

bidragsansvar, den tredje varianten, ansvarar endast för intäkterna. Kostnadsansvar, som 

är den fjärde varianten, innebär följaktligen att enheten ansvarar för kostnader och inget 

annat. Enligt Ax m.fl. (2015) är det vanligt med kostnadsansvar för administrativa enheter, 

men också för enheter som befinner sig på den lägsta nivån organisatoriskt sett.  

 

Något som är viktigt att beakta vid ansvarsfördelning är det som Greve (2009) och Anthony 

m.fl. (2014) kallar för kontrollprincipen.  

“Kontrollprincipen innebär att en befattningshavare bara ska ta ekonomiskt ansvar 

för kostnader (eller intäkter) som denne har kontroll över. Konkret innebär detta 

att kostnaderna (intäkterna) ska vara möjliga att påverka” (Greve, 2009, s. 184). 
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2.1.3 Budget 

Enligt Ax m.fl. (2015) finns det historiska kopplingar mellan hur exempelvis pengar 

förvaras och ordet budget. Ordet budgetering associeras ofta med hur behandlingen av 

pengar och andra finansiella medel ser ut.  

“En budget uttrycker strävanden, förväntningar och åtaganden för en organisation, 

gällande ekonomiska konsekvenser för en kommande period” (Ax m.fl., 2015, s. 195).  

 

Författarna presenterar också en definition av budgetering. 

“Budgetering är en metod för ekonomisk styrning vilken innebär uppställande och 

användande av budgetar” (Ax m.fl., 2015, s.196).  

 

Att ha ett system för budgetering och planering har fyra huvudsyften (Merchant & Van der 

Stede, 2017). Planering är det första syftet, vilket givetvis innebär att ha en plan för 

framtiden och ta beslut i förskott. Planering är viktigt eftersom de anställda på ett företag 

väldigt ofta är upptagna med saker som händer dag för dag, och därför glömmer bort att 

tänka strategiskt. Planering hjälper till med detta och kan därför anses vara en typ av 

handlingsstyrning. Det andra syftet med att ha ett system för budgetering och planering är 

koordinering. Enligt Merchant och Van der Stede (2017) ingår det nämligen processer i 

detta system som tvingar de olika delarna av ett företag att dela med sig av information till 

de andra delarna. Att underlätta översikten över företaget som högsta ledningen behöver ha 

är det tredje syftet med att ha ett system för budgetering och planering. Detta är också en 

typ av handlingskontroll, där planer diskuteras på högre nivåer i företaget innan de sätts i 

verket. Det fjärde och sista syftet med ett budgeterings- och planeringssystem är 

motivation. Anledningen till det är att planerna och budgeten som ingår i systemet ofta blir 

mål som företaget ska uppnå. Målen är ofta sammankopplade med utvärderingar av 

prestationer, och därför motiveras anställda att uppnå budgeten och utföra sitt jobb enligt 

planeringen (Merchant & Van der Stede, 2017). Ax m.fl. (2015) nämner betydligt fler syften, 

men även de nämner planering, samordning och motivation. Ett annat syfte som 

budgetering kan ha är ansvarsfördelning. I ansvarsfördelningen används budgeten för att 

dela upp ansvaret på de olika enheterna som finns i företaget. 

 

2.2 Politisk styrning 

I en kommun utförs offentlig verksamhet som är till för alla invånare i kommunen, som har 

fått ett antal uppgifter delegerat till sig från staten (Brorström, Haglund & Solli, 2014). 

Dessa uppgifter är kommunen lagligen ålagda att göra. Kommunen får också själv besluta 

om sina verksamheter, vilket regleras i kommunallagen. Något som är viktigt att komma 
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ihåg när det gäller kommuner är att de är politiskt styrda, och beslut som rör invånarna ska 

fattas av folkvalda politiker. Brorström m.fl. (2014) understryker att det därför finns krav 

på att invånarna ska ha insyn i kommunens verksamhet. Styrningen av en kommun är 

komplex, eftersom det finns så många aspekter som kommunen har hand om, aspekter som 

ofta är vitt skilda från varandra och därför fordrar att det inom kommunen finns många 

olika kompetenser (Brorström m.fl. 2014). Kommuner har ett antal obligatoriska uppgifter, 

bland annat att tillhandahålla för-, grund- och gymnasieskola (Regeringen, 2015b). Skolan 

är alltså en verksamhet som styrs politiskt (Jarl & Pierre, 2012). Jarl och Pierre (2012) gör 

gällande att skolan styrs genom mål- och resultatstyrning14. Man skulle kunna säga att 

styrningen av skolan finns mellan de två systemen politik och profession, eller med andra 

ord mellan politiker och skolpersonal.  

 

Även om det är kommuner eller fristående aktörer som är huvudmän för skolorna så styrs 

skolan också av staten, som också räknas som en av aktörerna på skolmarknaden. Enligt 

Larsson (2011) finns det tre olika myndigheter som har hand om skolan: Statens skolverk 

(Skolverket), Statens skolinspektion (Skolinspektionen) och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten15. De olika aktörerna på skolmarknaden har ansvar och beslutanderätt för 

olika saker. Det statliga styret av skolan omfattas av allt som riksdagen, regeringen och 

statliga myndigheter gör. Riksdagen har ansvar för skollagen, vilket är det styrdokument 

som har störst betydelse för skolan. Regeringen har i sin tur ansvar för ett antal 

förordningar som reglerar skolan, exempelvis gymnasieförordningen, samt läroplaner, 

programmål, ämnesplaner och kursplaner (Larsson, 2011).  

 

Myndigheterna som ansvarar för skolan har olika uppgifter. Enligt Larsson (2011) har 

Skolverket bland annat ansvar för de nationella målen som finns inom skolan, samt 

beslutanderätt för exempelvis vissa kursplaner, kunskapskrav och utfärdandet av 

lärarlegitimationer. Skolinspektionen är den myndighet som beslutar huruvida en 

fristående aktör får starta en skola. Skolinspektionen kan också ta beslut om att dra in 

tillståndet att bedriva en skola för en fristående aktör. Kvalitetsgranskning och tillsyn är 

också en del av Skolinspektionens verksamhet, och innebär att de ska granska skolor och 

huvudmän och se till att verksamheten bedrivs på rätt sätt. Om detta inte sker utfärdar 

Skolinspektionen ett så kallat föreläggande, vilket innebär att skolan får ett krav på sig att 

rätta till det som Skolinspektionen anser vara fel (Larsson, 2011). Skolinspektionen har 

                                                           

14 Mål- och resultatstyrning innebär att det inom en organisation finns planer för vilka resultat 
som ska åstadkommas och att organisationen sedan kontrollerar att resultaten har realiserats 
(Egidius, 2001). 
15 Specialpedagogiska skolmyndigheten är en myndighet som bl.a. ska ge stöd till huvudmännen 
när det kommer till specialpedagogik. De driver också ett antal skolor för elever som har 
kombinerade funktionsnedsättningar, t.ex. elever som är dövblinda (Larsson, 2011). 
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olika typer av tillsyn för att säkerställa kvalitet i utbildningen, och varje typ har ett specifikt 

syfte. Det görs till exempel en så kallad etableringskontroll av alla fristående skolor, och 

detta sker alltid våren innan skolan ska starta upp sin verksamhet (Skolinspektionen, 

2017a). Den variant av tillsyn som utförs på alla huvudmän kallas för regelbunden tillsyn 

och görs vart tredje år (Skolinspektionen, 2017b).  

 

På ovan nämnda sätt har staten en strikt kontroll på skolan. Enligt Larsson (2011) 

bestämmer huvudmännen för skolan om budgeten och hur organisationen ska se ut, samt 

tillsätter rektor. En skolas intäkter består till största delen av skolpengen som skolan får av 

kommunen (SKL, u.å.). Det innebär att kommunen i praktiken kan styra både kommunala 

och fristående skolor, eftersom det är kommunen själv som bestämmer hur stor skolpengen 

ska vara.  

 

2.3 Ledarskap 

2.3.1 Definitioner av ledarskap och chefskap 

Att definiera just ledarskap är svårt. Enligt Yukl (2012) definieras vanligtvis ledarskap från 

forskarens egna perspektiv, och det har historiskt definieras av egenskap, beteenden, 

inflytande och iakttagelser. Bass och Bass (2008) hävdar detsamma, att det är meningslöst 

att hitta den enda, sanna definitionen, utan bättre välja den som bäst innehåller de 

metodiska aspekter som man är intresserad av. I ett stort forskningsprojekt benämnt 

GLOBE valde 84 forskare från 56 länder denna definition:  

“Ledarskap är individens förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra 

att bidra till effektiviteten och framgången för de organisationer som de är 

medlemmar i” (House, Hangers, Ruiz-Quintanilla, Dorfman, Jadavian, 1999 s.13).  

 

Yukl (2012) hävdar liknande. Han anser att ledarskap är en påverkansprocess, där en eller 

flera individer påverkas av ledaren med avsikt att strukturera aktiviteter, bygga relationer, 

skapa förståelse och en enighet om de uppgifter som ska göras samt hur de ska göras. 

Hersey och Blanchard (1993) säger exakt samma sak.  

 

Nilsson och Waldemarson (2011) instämmer med en likartad definition, att ledarskap är att 

konkret bemöta och hantera processerna som en eller flera av individerna påverkas av. Det 

är en stor skillnad på en ledare och en chef. Att leda betyder att föra, visa och peka, och står 

djupt för handling. Nilsson och Waldemarson (2011) menar att en ledare är någon som är 

utsedd av medarbetarna, en accepterad person som använder sig av relation och 
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delaktighet. Författarna anser att kunskap och mognad är bra faktorer för utövande av 

ledarskap.  

 

En chef är å andra sidan utsedd av en organisation eller styrelse. Ordet chef kommer från 

latinets “caput” som betyder huvud, och innebär tänkande och planerande (Nilsson & 

Waldemarson, 2011). Enligt Maltén (2000) är chefskap till skillnad från ledarskap en 

formell, tilldelad position. En chef är beroende av hierarki för sin position och blir i sin tur 

tilldelad sin position från en styrelse eller chef högre upp i hierarkin. Denne tilldelas vissa 

befogenheter, men har också förväntningar på specifika resultat. Chefskapet byggs alltså på 

formell auktoritet. På grund av detta hävdar Nilsson och Waldemarson (2011) att då chefen 

är utsedd av organisationen är det inte alltid självklart att personen blir accepterad som 

ledare av själva gruppen. Forslund (2013) hävdar att den informella ledaren i gruppen kan 

ha mest påverkan på arbetet, men att en chef är fortfarande helt eller delvis ansvarig för 

själva ledningsarbetet. 

 

2.3.2 Ledarskapsstilar 

Som tidigare nämnts är det svårt att definiera ordet ledarskap och det finns också en mängd 

olika teorier. Vi har valt att fokusera på teorier som Yukl (2012) samt Bass och Bass (2008) 

har diskuterat i sina böcker och därefter använt de teorier vi har ansett vara mest relevanta 

för uppsatsens syfte. Vi har också, som nämnts i Avgränsningar, valt att använda oss av två 

ledarskapsteorier som använts mycket inom skolans värld: pedagogiskt ledarskap och 

distribuerat ledarskap. 

 

2.3.2.1 Demokratiskt eller grupporienterat ledarskap 

Nilsson och Waldemarson (2011) anser att demokratiska ledare är väldigt grupporienterade 

som uppmuntrar till allmänna diskussioner och låter alla vara med i beslutsprocesserna. De 

strävar efter delaktighet och ansvar, försöker skapa ett bra arbetsklimat och uppmuntrar 

jämlikhet. Northouse (2016) framhåller att dessa ledare lägger mer fokus på individerna i 

gruppen än arbetet, att möta deras behov, vara hjälpande och stödjande. Jacobsen och 

Thorsvik (2002) hävdar också att dessa ledare delar ut befogenhet för beslut för att aktivt 

uppmuntra dem att delta.  

 

Bass och Bass (2008) beskriver dessa ledares ledarskap som omtänksamt, demokratiskt, 

konsultativt och delaktigt. Beslut fattas demokratiskt och ledaren är beroende av de 

färdigheter som medlemmarna i gruppen har, uppmuntrar frågor och idéer för att hitta 

bättre sätt att göra saker på. Bass och Bass (2008) anser att gruppens medlemmar kommer 

vilja bevisa sitt eget värde. På grund av detta menar Nilsson och Waldemarson (2011) att 
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dessa ledare brukar skapa en bra moral och engagemang i gruppen. Tillfredsställelsen i det 

egna arbetet är hög och dessa grupper är bra på att lösa komplexa problem. Dessa grupper 

är effektiva även utan övervakning då de jobbar mot samma mål. Dock kan denna typ av 

ledare anses som svag om gruppen tidigare haft en auktoritär ledare. 

 

2.3.2.2 Pedagogiskt ledarskap 

Pedagogik kommer från grekiskan och innebär  

“vetande och metoder som tillämpas i uppfostran, undervisning och utbildning” 

(Nationalencyklopedin, pedagogik, u.å.).  

“Stöd till lärande” (Nationalencyklopedin, pedagogik, u.å.) är en annan benämning som 

beskriver ämnet. Att vara en pedagogisk ledare definierar Törnsén & Ärlestig (2014, s. 77) 

som att rektorn fokuserar på skolans huvuduppdrag:  

“ett kontinuerligt lärande för elever i relation till kunskapsmål och sociala mål”.  

Det är med andra ord ett ledarskap som syftar till att förbättra elevernas resultat genom att 

förbättra sitt eget arbete med kontinuerligt lärande. Att rektorer ska tillämpa ett 

pedagogiskt ledarskap i den svenska skolan står till och med i skollagen (SFS 2010:800), 

som dikterar att det pedagogiska arbetet vid en skolenhet ska ledas och samordnas av en 

rektor.  

 

För att skapa struktur så har Törnsén & Ärlestig (2014) delat upp det pedagogiska 

ledarskapet i tre huvudsakliga delar. Dessa delar relateras i sin tur till målstyrningen, 

resultatstyrningen och processtyrningen16 som skapas av de statliga myndigheterna: 

- Att skapa förutsättningar för lärandet och undervisning (målstyrningen) 

- Att leda lärande och undervisning (processtyrning) 

- Att koppla ihop det dagliga arbetet med undervisning och lärande med skolans och 

elevers resultat (resultatstyrning)  

 

De hävdar dock att utövandet av dessa riktlinjer varierar, en del rektorer tillämpar vad 

Törnsén (2009) kallar för direkt pedagogiskt ledarskap där de deltar i möten, håller koll på 

händelser i klassrummen, minglar med elever och är synligt delaktig. De kan också tillämpa 

ett indirekt pedagogiskt ledarskap där de skapar förutsättningar för ett pedagogiskt 

ledarskap. Rektorerna kan göra detta genom att lägga mer tid på det administrativa, att 

finnas där som stöd för elever och främst lärare, påverka dem och göra det bättre för dem 

så de indirekt gör det bättre för eleverna. 

                                                           

16 Processtyrning, att rektorn ska leda skolans kärnprocesser, d.v.s. ha koll på den dagliga 
verksamheten, leda lärandet och undervisningen genom observationer, bekräftelse, 
återkoppling m.m. (Törnsén & Ärlestig, 2014). 
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2.3.2.3 Transformativt ledarskap 

Enligt Northouse (2016) innebär transformativt ledarskap att en person engagerar sig med 

andra och tillsammans försöker att öka moralen och motivationen hos så väl ledaren som 

följare. Den här typen av ledarskap lägger mycket fokus på följarna och deras behov för att 

nå full potential. Det är ett väldigt brett perspektiv med många dimensioner av 

ledarskapsprocesser. Transformella ledare försöker inspirera och göra det möjligt för 

följarna att utvecklas och förändras, de försöker att skapa en medvetenhet hos följarna att 

gå utöver sina egna intressen för andras skull (Bass & Bass, 2008; Bass & Riggio, 2006). 

Genom att skapa förändring blir transformella ledare starka förebilder hos sina följare, 

genom att de lyssnar och tar till sig andras åsikter samtidigt som de oftast följer en vision. 

För att kunna tillämpa transformativt ledarskap behöver ledaren som Northouse (2016) 

uttrycker det, bli en social arkitekt. En social arkitekt behöver bygga tydliga normer och 

värderingar samt involvera sig i organisationens kultur och bidra till den samt uppmuntra 

andra att bidra till den (Northouse 2016). 

 

2.3.2.4 Distribuerat ledarskap 

Spillane (2006) har på senare år utvecklat teorin om distribuerat ledarskap som har haft 

stor framgång i skolans värld. Teorin bygger på att rektorn och lärarna arbetar tillsammans 

och delar på ansvaret, i en bra skola krävs ett antal ledare. Med eleverna i fokus och med 

fördelat ansvar så stärks viljan att växa och gå framåt bland lärarna, att vara delaktiga och 

driva framåt. I en miljö med tillämpat distribuerat ledarskap krävs ett ansvarstagande, en 

respekt och en tilltro till varandra för att tillsammans stå och jobba för ett mål och vision. I 

ett distribuerat ledarskap får dessutom eleverna vara med och bestämma. Spillane (2006) 

menar att i ett öppet klimat där alla har en chans att ifrågasätta sker en utveckling och 

förbättring. Ett exempel han använder är Adams School i Seattle som hade en kris under 

1980-talet. När de anställde en ny rektor 1988 som var tydlig med sina mål och hur hon 

tillsammans med lärarna ville utveckla skolan vände det. De arbetade hårt under 90-talet 

och växte till en succéskola och blev en plats där lärare ville jobba (Spillane, 2006). 

Liljenberg (2018) menar dock att det distribuerade ledarskapet i sig inte nödvändigtvis 

måste vara bra eller dåligt. Hon hävdar istället att ledarskapets kvalitet är en följd av 

förutsättningarna ledarskapet har för att främja förbättringskapaciteten i verksamheten och 

på så sätt gynna förbättringsarbetet. 
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2.3.2.5 Situationsanpassat ledarskap 

Teorin om situationsanpassat ledarskap utvecklades av Hersey och Blanchard (1993) 

utifrån teorin att det inte finns någon överlägsen ledarskapsstil. Ledarskapet bör istället 

strategiskt anpassas efter situationen/omständigheterna, om jobbet är uppgifts- eller 

relationsorienterat och medarbetarnas/underordnades mognad i förhållande till arbetet 

(Hersey & Blanchard, 1993). Medarbetarnas mognad i arbetet definieras här som deras 

motivation/vilja och kompetens, som i sin tur relaterar till den psykiska mognaden som 

avgör vilken typ av ledarstil som behövs för att gruppen ska vara som mest effektiv (Hersey 

& Blanchard, 1993).  

 

Utgångspunkten i denna modell är skillnaden i hur beredda medarbetarna är på att lösa 

och göra arbetsuppgifterna. Hersey och Blanchard (1993) skapade fyra olika nivåer 

baserade på medarbetarnas/de anställdas mognad och vilket ledarskap som bör användas 

på grund av det: 

 

Bild 1 Egen illustration Hersey och Blanchards grundmodell  

 

1. Styrande/instruerande ledarstil – När gruppens mognadsnivå är låg är den anställde 

inte kompetent eller villig att lösa arbetsuppgifterna. Då behövs en stark styrande ledare, 

vanligtvis en auktoritär och uppgiftsorienterade ledare som kan styra, instruera och 

beordra anställda så jobbet blir gjort (Hersey & Blanchard, 1993). 
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2. Coachande/övertygande/ säljande ledarstil – Här uppnår gruppen en viss mognad då 

de är villiga att lösa uppgiften men inte så kompetenta. Här behövs en ledarstil som är mer 

förklarande, coachande, klargörande och övertygande. Ledaren försöker “sälja in” arbetet. 

Här ska ledaren vara starkt styrande och stödjande samt fokusera mindre på uppgiften och 

fokusera mer på relationsorientering för att bygga förtroende (Hersey & Blanchard, 1993). 

 

3. Deltagande ledarstil – Även på denna nivå är gruppen måttligt mogen då medarbetarna 

är kompetenta men delvis ovilliga. De är osäkra så en starkt stödjande och svagt styrande 

ledarstil är bäst för att stärka medarbetaren genom uppmuntran involvering och 

samarbete. Att ge medarbetaren lite mer fria tyglar och att klara sig själv och leda med ett 

stödjande, lyssnande och deltagande sätt är det mest effektiva i den här situationen (Hersey 

& Blanchard, 1993). 

 

4. Delegerande ledarstil – På den här nivån är mognaden hög, medarbetaren är både 

kompetent och villig att lösa arbetsuppgiften så denne kan agera självständigt. Här kan 

ledaren ta ett kliv tillbaka och använda mindre uppgifts- och relationsorientering då 

medarbetaren har kunskapen och självförtroendet att arbeta själv utan övervakning. På 

detta stadie kan ledaren även delegera befogenheter eller beslut till den anställda. Ledaren 

tar en mer observerande roll och följer upp allteftersom (Hersey & Blanchard, 1993). 

 

Självklart mognar grupper allteftersom och de kan utvecklas och ändra stadium, vilket 

enligt Yukl (2012) är anledningen till att ledarskap ska anpassas efter situation och grupp. 

Ledaren kan även inspirera och hjälpa den anställde på olika sätt, exempelvis sätta upp en 

plan för hur och när den anställde ska få en delegering. 

 

2.3.3 Konflikter 

Det är lätt för en konflikt att uppstå, allt som behövs är två parter eller personer som inte är 

överens om något, och beroende på hur länge konflikten får växa, ju mer glider de bägge 

parterna isär och ju svårare blir det att lösa (Nilsson & Waldemarson, 2011; Svedberg, 

2012). Därför är det viktigt att ledare tar tag i konflikter snabbt, i ett tidigt skede kan det 

räcka med att samla gruppen och diskutera hur problemet ska lösas. Har konflikten gått så 

långt att åsiktsgruppering har uppkommit, det vill säga att gruppen delat upp sig i olika 

läger, kan det vara bra att ta konflikten både på gruppnivå och med enskilda medarbetare. 

Tyvärr finns inga generella regler, men det finns olika tekniker som kan användas beroende 

på hur ledaren analyserar situationen (Nilsson & Waldemarson, 2011; Svedberg, 2012).   
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Robbins (1974) argumenterar för tekniker som vi skulle kunna använda för att lösa 

konflikter:  

- Problemlösning: Möte ansikte mot ansikte i syfte att identifiera och lösa 

problemet genom en öppen diskussion 

- Kompromiss: Varje part får ge sig i någon aspekt. 

- Formell auktoritet: Chefen använder sig av sin formella auktoritet för att lösa 

konflikten. Hon/han tar beslut i tvistefrågan 

- Förändring av individerna: genom att arbeta med individernas attityder och 

beteende kan tidigare problem lösas 

- Förändring av strukturen: Att exempel flytta en person till en annan grupp 

eller ändra på arbetsfördelningen eller samordningen.  

 

2.3.4 Feedback 

Enligt Forslund (2013) är vägen till ett effektivt arbetslag beroende av en förbättrad 

kommunikation mellan parterna och detta uppnås genom att alla är så öppna som möjligt 

med varandra. Effektiv kommunikation byggs upp av förtroende och ett sätt att bygga upp 

förtroendet på är med feedback. Carter (2013) håller med om detta, han hävdar att det är 

viktigt att ge konstruktiv kritik, att ge feedback för att förstärka vad som görs bra och 

föreslå vad som kan förbättras. En chef som kan ge feedback kommer att få medarbetare 

som är mer produktiva, effektiva, nöjda och motiverade.  

 

Forslund (2013) hävdar att både de personer som ge och ta emot feedback har höga krav på 

sig om det ska ge ett positivt resultat, om inte båda parter är inställd på en diskussion 

kommer en konflikt uppstå.  För att beskriva hur mottagaren förhåller sig till feedback 

använder Forslund (2013) en modell som heter Feedbacktrappan med olika trappsteg, och 

ju högre upp i trappan som personen befinner sig, desto mer mottaglig för feedback är 

personen i fråga.  



 

27 

 

Bild 2 Egen illustration Feedbacktrappan 

  

Feedback måste dock ges med taktkänsla. Enligt Clemedson (2006) ges feedback bäst i ett 

positivt och vänligt klimat när den som får feedback är relativt mottaglig, annars kan han 

eller hon bli upprörd eller ledsen, gå i försvar eller förkasta som är de lägsta stegen i 

feedbacktrappan. För att nå de övre mottagliga delen av Feedbacktrappan krävs förtroende. 

Clemedson (2006) diskuterar huruvida feedback ska ges i grupp eller mellan fyra ögon, 

speciellt eftersom att ge feedback mellan fyra ögon kan ofta uppfattas som kritik. Samtidigt 

kan sådana samtal mellan fyra ögon rekommenderas när det rör ett känsligt ämne eller om 

de två parterna har djupt förtroende för varandra. Att ha feedback i en grupp kan dock 

bidra till mer fullödig och differentierad feedback då andra kan komma in och ge sitt 

perspektiv, och det kan också bidra till allmänt lärande för alla i gruppen (Clemedson, 

2006). Feedback kan också vara ett sätt att återkoppla och följa upp händelser och 

prestationer. Återkoppling kan bidra till förståelse och klarhet, vilket leder till förändring 

om mottagaren kan ta emot feedbacken och är villig att utvecklas. Återkopplingen ska vara 

prövande och beskrivande, inte dömande, om mottagaren ska vara villig att ta till sig den. 

Det är därför bra att den som ger återkoppling lämnar utrymme för kommentarer och 

diskussion, eftersom det är meningen att mottagaren ska utvecklas. Ibland är det också 

svårt att ta emot feedback, speciellt om mottagaren inte gillar eller har förtroende för den 

som ger feedbacken. Då är det lätt att tolka den som kritik, så takt och miljö är bra att tänka 

på (Nilsson & Waldemarson, 2011).  

 

Feedback fyller tre viktiga funktioner i en organisation (Clemedson, 2006): 

- Feedback ger en möjlighet för mottagande individ att växa och utvecklas, både på 

arbetsplatsen och sitt vardagsliv. 
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- Bidrar till handlingskraft i gruppen när gruppmedlemmarna kan ge varandra 

feedback, det undanröjer hinder för effektivitet, och 

- Feedback är ett väldigt nyttigt styrmedel i organisationen då de flesta 

organisationer styrs av värderingar och visioner. Genom löpande feedback kan 

ledaren och kollegorna se om handlingarna följer dessa. 
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3 Metod 

Vi har valt att anonymisera alla deltagare i studien, organisationer såväl som personer. 

Skolorna har fått ett nummer tilldelat sig och kommer att kallas Skola 1, Skola 2, Skola 3 

och Skola 4. Skola 1 är därmed det första fallet i vår studie, Skola 2 är det andra fallet och så 

vidare. Skola 1 och 2 är kommunala med Kommunen som huvudman. Skola 3 och 4 är 

fristående, vilket innebär att de har en koncern som huvudman som i uppsatsen kommer 

att kallas Koncernen. Vi har gjort denna undersökning i en större17 kommun i Götaland. Vi 

har för skolornas skull valt att anonymisera respondenterna. Vi är ute efter fakta till vår 

studie, inte att hänga ut någon skola, kommun, koncern eller enskild individ. Det är inte 

heller relevant för vårt syfte att tala om exakt vilka skolor vi har undersökt. 

 

3.1 Forskningsdesign 

3.1.1 Ansats 

Vi har använt oss av deduktiv ansats i uppsatsen eftersom vi har utgått från kända teorier 

och vår egen tidigare erfarenhet av ämnena under arbetets gång. Vi hade redan när vi 

började en hypotes om vårt resultat och formulerade utifrån hypotesen ett syfte som 

mynnade ut i ett antal forskningsfrågor. Vi ansåg att det bästa sättet att besvara dessa 

forskningsfrågor var genom att anta en deduktiv ansats. När en deduktiv ansats väljs tar 

forskaren sin utgångspunkt i teorin och formulerar utifrån det ett antal hypoteser som 

sedan prövas utifrån empirin som samlats in (Bryman & Bell, 2013). Mot slutet görs en 

redigering av teorin. Kort sagt leder teorin till de observationer och resultat som studien 

visar. En induktiv ansats fungerar på motsatt vis, observationer och resultat i studien leder 

till teorin. Detta gör att teorin blir resultatet av en induktiv studie, även om försiktighet 

måste iakttas vid bruk av ordet teori. Mycket av den så kallade teori som presenteras som 

resultat i en induktiv studie är i själva verket endast empiri som generaliserats (Bryman & 

Bell, 2013).  

 

Kunskapsteori är enligt Bryman och Bell (2013) något som behandlar hur en fråga kan 

besvaras, och vilken typ av kunskap som anses som tillräcklig inom ett visst område. Det 

positivistiska sättet att utföra en undersökning innebär att en forskare inom 

samhällsvetenskapen använder sig av samma metoder som används inom 

naturvetenskapen. Det realistiska perspektivet är enligt Bryman och Bell (2013) ytterligare 

                                                           

17 Se förklaring i Avgränsningar 
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ett sätt som liknar naturvetenskapens sätt att studera saker. Valet av det realistiska 

perspektivet görs när forskaren vill uppnå en förståelse för verkligheten. Det är även möjligt 

att anta ett tolkande perspektiv, vilket innebär att forskaren studerar en företeelse och 

därefter tolkar beteendemönster och annat som observeras. Vi har under arbetets gång 

använt oss av ett realistiskt perspektiv. Detta val gjordes då vi vill återspegla verkligheten 

som finns på de gymnasieskolor vi studerar. Det finns dock ett tolkande inslag i vår studie, 

då vi har genomfört intervjuer och därefter tolkat svaren vi fick.  

 

3.1.2 Forskningsmetod 

Vid beslutet om forskningsmetod föll valet på en flermetodsforskning, det vill säga 

användandet av både kvalitativ och kvantitativ metod. Enligt Hammersley (1996) finns det 

tre sätt att genomföra flermetodsforskning på: triangulering, stöd och komplement. Under 

triangulering används kvalitativ och kvantitativ metod för att kontrollera varandra. Stöd är 

en variant när den ena metoden används för att stödja användandet av den andra. I det 

sista sättet, komplement, används bägge metoderna just som komplement till varandra. 

Den kvalitativa metoden och den kvantitativa metoden ger i detta fall svar på olika saker 

(Hammersley, 1996). Det tillvägagångssätt som kommer att användas i undersökningen är 

Hammersleys tredje variant, komplement. Enligt Bryman och Bell (2013) används denna 

metod när det inte går att använda bara kvalitativt eller kvantitativt tillvägagångssätt.  

 

Denscombe (2014) listar ett antal fördelar och nackdelar med att göra en 

flermetodsforskning. Han menar att fördelarna med flermetodsforskning är att det ger 

bättre förståelse för ämnet och kompenserar för de styrkor och svagheter som de olika 

metoderna har. Flermetodsforskning skapar också tydligare länkar mellan olika metoder 

och data som samlas in och är ett praktiskt tillvägagångssätt för forskning. Nackdelarna är 

att forskaren måste ha kunskaper om två olika metoder och pragmatismen som präglar 

flermetodsforskning kan missförstås. Skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa 

metoder gör också att saker verkar enklare än de faktiskt är, att resultat från de olika 

metoderna kanske inte stöder varandra och slutligen finns också möjligheten att 

flermetodsforskning både tar längre tid och kostar mer än det gör att bara göra en kvalitativ 

eller kvantitativ forskning (Denscombe, 2014).  

 

För att få ingående information om rektorernas ledarskap och huvudmännens styrning 

ansåg vi att intervjuer var det bästa alternativet. Då vi ville ha så pass ingående information 

från respondenterna valde vi bort enkäter, eftersom enkäterna skulle bli för omfattande 

både för respondenterna och för oss i bearbetningen av resultatet. Eftersom huvudmännens 

ekonomistyrning verifierades i intervjuerna med rektorerna ville vi också på något sätt 
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verifiera det rektorerna sa om sitt ledarskap i intervjuerna. Vi bestämde oss därför för att 

också prata med lärarna på respektive skola. Att göra ett flertal intervjuer med lärare på 

varje skola skulle bli väldigt tidskrävande och på grund av det valde vi att istället ge lärarna 

en enkät att fylla i.  

 

3.1.3 Fallstudier 

Fallstudier är ett sätt att bedriva forskning som kan användas inom många områden (Yin & 

Nilsson, 2007). Det finns olika definitioner på vad en fallstudie är, och vi har valt Yin och 

Nilssons (2007) tvådelade, tekniska definition. Den första delen lyder:  

“En fallstudie utgör en empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i 

dess verkliga kontext, framför allt då gränserna mellan företeelsen och kontexten är 

oklara” (Yin & Nilsson, 2007, s. 31). 

I den andra delen av den tekniska definitionen hävdar författaren att det behövs flera olika 

källor till empirin och att triangulering behövs. Det är också möjligt att använda sig av fler 

än ett fall i en undersökning, något som kallas flerfallsdesign. Om undersökningen 

exempelvis omfattar en jämförelse mellan olika företag är varje företag ett enskilt fall, men 

hela studien är en flerfallsstudie. Det är också viktigt att tänka på att alla fall i en 

flerfallsstudie ska ha ett syfte för undersökningen. När ett fall väljs för att vara med i 

undersökningen finns två ömsesidigt uteslutande villkor, och fallet måste uppfylla ett av 

dem. Det första villkoret säger att fallet måste väljas så att ett likartat resultat som från 

fallet/-n innan kan förutsägas. Detta kallas för direkt eller bokstavlig replikation. Det andra 

villkoret kallas för teoretisk replikation och innebär att det nya fallet förväntas få ett 

olikartat resultat jämfört med tidigare fall. Det är också möjligt att några av fallen i en 

undersökning har bokstavlig replikation och andra fall har teoretisk replikation (Yin & 

Nilsson, 2007). Vår undersökning kommer att behandla fyra olika fall, och vi förväntar oss 

att finna både bokstavlig och teoretisk replikation. Det bör finnas bokstavlig replikation 

mellan fall 1 och 2, samt mellan fall 3 och 4. Detta eftersom skola 1 och 2 har en kommunal 

huvudman, och skola 3 och 4 har en fristående huvudman. Vi förväntar oss att finna en 

teoretisk replikation när vi ställer de kommunala skolorna mot de fristående.   

 

3.2 Intervjuer 

Vi genomförde totalt sex intervjuer, varav fyra intervjuer var ansikte mot ansikte. De 

intervjuerna var med Rektor 1, 2 och 3 samt Kommunen. Intervjuerna var mellan 20-40 

minuter långa beroende på hur utförliga respondenterna var i sina svar. Dessa intervjuer 

skedde relativt tidigt i uppsatsens process, speciellt den första intervjun (med Rektor 1) 
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bokades in tidigare än beräknat. Detta medförde att intervjuguiden hade vissa brister, som 

åtgärdades till nästa intervju. Vi kompletterade också intervjuerna med uppföljningsfrågor, 

och på grund av de brister som fanns i intervjuguiden vid den första intervjun fick den 

respondenten (Rektor 1) fler uppföljningsfrågor än de andra respondenterna. De sista två 

intervjuerna tog längre tid att boka in eftersom vi hade svårt att få svar om möte för 

intervju. Till slut erbjöd vi Rektor 4 att svara på ett intervjuformulär istället för en intervju 

ansikte mot ansikte eller telefonintervju. Vi valde att göra så eftersom vi verkligen behövde 

svar från henne vid den tidpunkten. Den sista intervjun med Koncernen skedde via telefon, 

delvis för att det tog tid för dem att svara men också för att vi och respondenten befann oss 

på olika orter vid intervjutillfället. Bryman och Bell (2015) hävdar att telefonintervjuer är 

praktiska i sådana situationer som just distans, ekonomisk begränsning och att det kan göra 

respondenten mer villig att svar på eventuellt känsliga frågor, då de inte ser den som 

intervjuar. De nämner också bristerna i detta intervjusätt, som att kroppsspråket inte kan 

analyseras, vilket kan säga mycket om hur respondenten känner inför att svara på frågan 

samt att det inte är praktisk för långa intervjuer. Respondenten kan då välja att avsluta 

intervju närsomhelst genom att lägga på luren (Bryman & Bell, 2015).  

 

Vi använde en semistrukturerad intervju (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007) när vi 

intervjuade rektorer, Kommunen och Koncernen. Vi hade med andra ord en intervjuguide 

med ett antal allmänna frågeställningar om temat som vi valt att studera. Strukturen var att 

börja med temat ekonomistyrning och börja med de mest relevanta frågorna för att sedan 

byta temat till ledarskap för att skapa en struktur för respondenten och hålla kvar dennes 

intresse (Bryman & Bell, 2013). En fördel med semistrukturerad intervju som vi drog nytta 

av var att vi kunde ställa följdfrågor på vissa av respondenternas svar. I vissa fall var vi 

tvungna att förklara en fråga och ge exempel, men vi har varit mycket noga med att ge 

samma svarsalternativ till respondenterna (Bryman & Bell, 2013) genom att skriva upp 

stödexempel åt oss själva.  

 

Vi valde att genom intervjuns gång att variera ordningsföljden av frågorna beroende på 

respondenten och om den hade börjat prata om ett tema eller en frågeställning som var 

närmare en annan som vi hade. Bryman och Bell (2013) hävdar att detta kan leda till att en 

fråga glöms bort då och då. De menar också att skillnaden i frågornas ordningsföljd kan 

påverka svaren i slutändan. Å andra sidan påstår Bryman och Bell (2013) att det gjorts 

studier om ordningsföljden av frågor, men inga konsekventa resultat har uppkommit när 

det gäller om effekten av ordningsföljden påverkar svaret. Detta skedde mycket riktigt för 

oss, vi glömde en fråga under vissa intervjuer. Denna felkälla åtgärdades genom att skicka 

ut mejl med uppföljningsfrågor.  
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3.2.1 Urval 

Vi har för enkelhetens skull valt att studera skolor som ligger i Kommunen, en större 

kommun i Götaland. Detta är ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att vi valt respondenter 

som är lätt att få tillgång till (Bryman & Bell, 2013). Risken med ett bekvämlighetsurval är 

att urvalet inte är representativt, men det är också ganska vanligt i kvalitativa 

undersökningar. I vissa fall beror på att representativitet inte är lika viktigt som i 

kvantitativ undersökning när man använder sig av intervjuer som är väldigt ingående och 

går på djupet för att förstå fenomen (Bryman & Bell, 2013).  

 

För att se eventuella skillnader i ledarskap och ekonomistyrning mellan skolorna är det 

viktigt att skolorna är så homogena som möjligt, för att skillnaderna inte ska bero på saker 

som elevantal eller vilken typ av utbildningsprogram som skolan erbjuder. Skolorna som vi 

har valt har alla gemensamt att de erbjuder minst två högskoleförberedande program. Vissa 

skolor har därmed fler program, både högskoleförberedande och yrkesförberedande 

sådana. Det är dock viktigt att notera att elevantalet varierar ganska mycket från skola till 

skola. Detta beror till stor del på att de kommunala skolorna i Kommunen generellt sett är 

populärare än de fristående, och därmed har ett större elevantal. 

 

3.2.2 Genomförande och bearbetning av intervjuer 

Första fasen av en intervjuprocess är givetvis planeringen av intervjun. Denscombe (2014) 

menar att forskaren bland annat bör planera hur lång tid intervjun kommer att ta, för att 

kunna besvara eventuella frågor som respondenterna kan ha angående längden på 

intervjun. Det är också viktigt att intervjuaren har god kännedom både om frågorna som 

ska ställas under intervjun och om ämnet i sig (Bryman & Bell, 2013). Enligt Denscombe 

(2014) ska intervjuaren i början av intervjun presentera ämnet, och be om tillåtelse att 

spela in intervjun. Det är bra att börja intervjun med enklare frågor. Exempel på enklare 

frågor kan vara att fråga om respondentens roll i en organisation, eller att fråga om 

konkreta saker, och spara abstrakta ämnen till ett senare skede i intervjun. I slutet av 

intervjun bör respondenten tackas för deltagandet, men också bjudas in att dela saker som 

inte tidigare tagits upp (Denscombe, 2014). Green och Gilhooly (1996) understryker vikten 

av att inspelningen av intervjun är bra, det är bland annat viktigt att det inte förekommer 

störningar såsom andra personers röster på inspelningen. För att kunna analysera en 

intervju måste den transkriberas.  

 

I enlighet med Denscombe (2014) började vi med att planera intervjuerna. Detta gjorde vi 

genom att läsa på ordentligt om ämnet, formulera intervjufrågorna och därefter lära oss 

frågorna för att intervjun skulle flyta på bättre. Eftersom vi läst på innan och hade ett 
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tydligt syfte med undersökningen kunde vi också svara på frågor som respondenterna hade 

innan intervjuerna började. Vi valde att vara två personer under genomförandet av 

intervjuerna, en av oss genomförde själva intervjun och den andra tog anteckningar. För att 

lättare kunna citera och få med all fakta så fick vi tillåtelse av alla respondenterna att spela 

in intervjuerna.  

 

Efter genomförandet av intervjuerna satte vi oss ned för att utvärdera intervjun, vad som 

gått bra och vad som gått dåligt, för att kunna genomföra nästa intervju på ett bättre sätt. 

Eftersom Rektor 4 som fyllde i ett intervjuformulär istället för en intervju så fick vi bearbeta 

hennes svar på frågorna när vi fick dem. Intervjuerna transkriberades sen för att vi skulle 

kunna analysera innehållet, i enlighet med vad Green och Gilhooly (1996). 

Transkriberingen gjordes ord för ord, för att säkerställa att vi inte skulle missa något viktigt 

som sagts under intervjuerna.  

 

3.2.3 Transkribering 

Vi valde att transkribera alla intervjuerna, delvis för att det är svårt att hinna med att 

anteckna allt under en intervju, men också för att vi skulle vara säkra på att det var de 

intervjuades ord och inte våra ord som användes vid eventuella citat. Dessutom är det bra 

för att lättare kunna minnas den givna informationen (Saunders m.fl. 2007). Men det är 

utan tvekan ett väldigt tidskrävande sätt eftersom att transkribera en timmes intervju kan 

ta upp mot 6 timmar (Bryman & Bell, 2013; Green & Gilhooly, 1996). Våra intervjuer var 

mellan 20-40 minuter, vilket mycket riktigt tog ett antal timmar att transkribera, men det 

gav oss också en hel del bra information.  

 

3.3 Enkäter 

Vi ville ha något sorts information för att bekräfta rektorns ord, så vi valde att göra en enkät 

att skicka ut till lärarstaben eftersom det skulle ha tagit upp för mycket tid att intervjua 

även dem. Vår målpopulation för enkäten var lärare som var anställda på de skolor som var 

med i undersökningen. Detta gjorde vi även om det enligt Bryman och Bell (2013) innebar 

att vi inte kunde ställa alltför många frågor eller följa upp svar eftersom respondenterna var 

anonyma. Det fanns också en stor risk för bortfall genom att alla kanske inte ville fylla i 

enkäten, eller att någon inte fick möjlighet. För att kompensera för alla dessa punkter så 

vidtog vi vissa åtgärder. I enlighet med Bryman och Bell (2013) genomförde vi två 

pilotstudier för att testa vår enkät innan vi delade ut den för att undvika missförstånd och 

eventuella problem som skulle kunna uppstå när det var dags.  
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Bryman och Bell (2013) presenterar några tips för att undvika bortfall. Vi valde i enlighet 

med tipsen att skapa en introduktion i början av enkäten där vi presenterade oss själva 

såväl som arbetet och vad vi ville ha svar på. Vi försökte även formulera frågorna så tydligt 

som möjligt, ha en tydlig layout och en kort enkät som rymdes på ett blad, så att det skulle 

se enkelt och proffsigt ut. Samtidigt skulle ingen avskräckas för att svara på enkäten för att 

den var för lång. Vi valde en blandning av öppna frågor och frågor med svarsalternativ. Vi 

försökte ha så få öppna frågor som möjligt eftersom de är svåra att koda och ofta jobbiga att 

svara på. Dock mister vi enligt Bryman och Bell (2013) möjligheten att få spontana eller 

oförutsedda svar från respondenterna. För vår del innebar också fler slutna frågor en ökad 

möjlighet att jämföra svar mellan skolor och inte bara ha en jämförelse mellan vad rektorn 

och lärarna på en viss skola tycker. Slutna frågor kan också vara lättare att förstå eftersom 

svarsalternativen kan ge vissa förklaringar och dessutom minskar risken för variation. 

Nackdelarna med att använda stängda frågor med svarsalternativ är att respondenten kan 

känna att inget av alternativen stämmer in på dem. Dessutom, som nämnts innan, kan 

intervjuaren gå miste om alternativa bra svar som kan uppstå vid öppna frågor (Bryman & 

Bell, 2013). För att undvika risken att respondenterna inte kände att något alternativ 

stämmer in på dem och därför valde att inte svara på frågan, la vi till neutrala alternativ på 

några frågor, där respondenten kunde svara med egna ord.  

 

För att analysera enkätresultaten valde vi att skapa diagram för att kunna jämföra 

resultaten mellan de olika skolorna. Vi ville också se om det fanns någon skillnad mellan 

svaren beroende på om lärarna jobbade på en kommunal eller en fristående gymnasieskola. 

För att testa detta valde vi att använda oss av Pearsons chitvå-test, som enligt Field (2013) 

ofta bara kallas för chitvå-test. Detta test kan användas när forskaren vill undersöka om det 

finns någon relation mellan två kategoriska variabler. Variabler är kategoriska när 

respondenterna baserat på sitt svar hamnar i olika kategorier. Field (2013) nämner 

universitet som ett exempel på detta, att en student som går på Harvard inte samtidigt går 

på universitetet i Sussex. Den kategoriska variabeln som sa huruvida lärarna jobbade på en 

kommunal eller fristående gymnasieskola användes i varje chitvå-test vi utförde. Huruvida 

lärarna fick ge sin rektor feedback eller inte är ett exempel på en kategorisk variabel som 

testades mot om lärarna jobbade i en kommunal eller fristående verksamhet. 

 

3.4 Datainsamling 

Primärdata i vår studie kommer från intervjuer och enkäter som vi gjort under arbetet. Fyra 

intervjuer gjordes ansikte mot ansikte, men vi hade också en telefonintervju och ett 

intervjuformulär som mejlades till respondenten, som sedan skickade tillbaka ett ifyllt 

formulär. Eftersom vår studie mestadels är en kvalitativ studie har vi därför, i enlighet med 
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vad Saunders m.fl. (2007) säger, lagt mycket tid och resurser på våra intervjuer för att ha 

en trovärdig och bra grund i det primärdata som används i uppsatsen.  

 

Vi valde detta tillvägagångssätt eftersom vi bedömde det som det mest effektiva sättet att få 

informationen vi ville ha. Om vi istället skulle använda oss av intervjuer med lärare istället 

för enkäter skulle det ta upp för mycket tid. Det är dessutom inte särskilt relevant för våra 

frågeställningar. Vi är mest intresserade av huvudmännens och rektorernas åsikter, och 

därför tyckte vi inte att vi behövde utföra intervjuer med lärarna, då deras svar bara är till 

för att bekräfta det huvudmännen och rektorerna sa i sina intervjuer. Om vi skulle skapa 

oss en uppfattning av rektorns ledarskap och huvudmannens ekonomistyrning genom 

observationer och sekundär datainsamling skulle det ta väldigt lång tid och vara väldigt 

svårt. Att använda andra metoder skulle bara göra det svårare att få tag på relevant 

information. 

 

3.5 Forskningsetik 

Forskningsetik är etik genom vetenskaplig forskning, studier eller undersökningar, alltså 

hur forskaren ska bete sig, vilken information som ska ges till respondenterna och hur 

respondenterna ska behandlas. Kort sagt, vilka principer som ska följas (Codex, u.å; Diener 

and Crandall, 1978).  

 

Diener and Crandall (1978) delade upp de etiska principerna i behandling av deltagarna i 

fyra områden; Skada för deltagarnas del, samtyckeskravet, intrång i privatlivet och falska 

förespeglingar. När vi intervjuade rektorer, Kommunen och Koncernen var vi väldigt 

tydliga med att presentera vårt arbete och vad det innebar för att uppfylla 

informationskravet, så att vi inte skulle agera under falska förespeglingar med vår uppsats, 

såväl som nyttjandekravet och anonymitetskravet (Bryman & Bell, 2013; Diener & Crandall, 

1978).  

 

I enlighet med vad Bryman och Bell (2013) och Diener och Crandall (1978) hävdar om 

integritet och anonymitet försäkrade vi respondenterna om att all data vi samlade in endast 

skulle användas till vår studie. Alla inspelningarna av intervjuerna skulle dessutom endast 

befinna sig på enskilda digitala enheter, inte online eller på ett datamoln för att undvika 

spridning. Intervjuerna skulle också raderas efter vi blivit godkända. Vi lovade också 

anonymitet både för rektorer, skolan, kommunen och koncernen, eftersom det här arbetet 

(som nämnts innan) inte handlar om att hänga ut någon skola som bättre eller sämre än 

andra, utan bara att jämföra och analysera ekonomistyrningen och ledarskapet som 

skolorna använder sig av.  
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3.6 Studiens kvalitet  

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten diskuterar huruvida det skulle ge samma eller liknande resultat om 

undersökningen upprepas av andra forskare (Bryman & Bell, 2013). Låg reliabilitet innebär 

att forskningen utsätts för tillfälliga händelser som är slumpartade. Det diskuteras 

vanligtvis i samband med kvantitativa metoder, i vårt fall enkätundersökningen bland 

lärarna. Just den externa reliabiliteten är svår att uppfylla i vårt fall eftersom skolorna är 

sociala miljöer som är svåra att pausa eller frysa18 enligt Bryman och Bell (2013), de är 

ständigt utvecklande. För kvantitativa studier är reliabiliteten viktig, men diskussioner förs 

mellan forskare om hur viktigt och relevant det egentligen är i en kvalitativ studie (Bryman 

& Bell, 2017). Bryman och Bell (2017) menar dock att det är vanligt att reliabilitet används 

även i kvalitativa studier eftersom kvalitativa forskare, precis som kvantitativa forskare, har 

ett behov av olika kriterier för att kunna värdera och granska sin forskning.  

 

I vårt fall diskuterar vi en del känsliga saker, såsom hur rektorn uppfattar sitt eget 

ledarskap. Även om vi inte tror att våra respondenter ljuger, så finns det givetvis 

möjligheter att de har framhävt sig själva som bättre än vad är, då svaren från intervjuer 

givetvis är subjektiva. För att validera informationen från rektorerna, och få in andra 

synpunkter, valde vi att också fråga lärarna på skolan. Detta gjordes genom en enkät. I 

enkäterna kan vi analysera respondenternas svar på frågorna och om de är liknande för alla 

respondenter på den enheten, vilket kan stärka reliabiliteten. Genom att vi är två 

observatörer i arbetet kan dessutom olika tolkningar och observationer göras som ibland 

överensstämmer med den andra parten och ibland inte (Bryman & Bell, 2013). När 

skillnader i tolkningar har uppstått har vi diskuterat dem för att komma fram till det som 

vi, givet de data vi samlat in, ansett vara den mest tillförlitliga tolkningen. På så sätt har vi 

kunnat säkerställa reliabilitet i studien. 

 

                                                           

18 LeCompte och Goetz (1982) menar att en s.k. frysning av en social miljö inte är möjlig 
eftersom det inte går att replikera situationer exakt. De tar upp ett exempel på en studie som 
gjordes på ett event, där eventet är den sociala miljön. För att frysa den sociala miljön, och på så 
sätt kunna göra om studien exakt, skulle eventet behöva göras om på exakt samma sätt, med 
exakt samma personer närvarande etc. 
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3.6.2 Replikation 

Replikation handlar om att forskare ska kunna upprepa varandras experiment och få 

liknande resultat för att undvika skevheter som skulle kunna leda till en feltolkad bild av 

verkligheten. Om experimentet eller studien inte går att reproducera ifrågasätts validiteten, 

så forskare försöker att vara väldigt tydliga när det gäller hur de gått tillväga, även om få 

har intresset att faktiskt repetera en studie (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vår studie 

huvudsakligen är en kvalitativ studie kommer vår undersökning dock vara svår replikeras. 

Detta eftersom mycket av en kvalitativ studie bygger på oss som det viktigaste redskapet för 

datainsamling. Studien blir uppbyggd på vår egen kreativitet, och påverkas av våra egna 

egenskaper som till exempel vår personlighet och ålder. Våra reflektioner kommer också i 

hög grad påverka studien (Bryman & Bell, 2013). 

 

3.6.3 Validitet 

Validitet i en studie betyder, enligt Thomsson (2010), att resultaten som framkommit under 

studiens gång är hållbara och övertygande. Eftersom vi utför en flerfallsstudie har vi valt att 

använda oss av Yin och Nilssons (2007) kriterier för validitet. Författarna menar att de 

validitetsbegrepp som är relevanta för fallstudier är begreppsvaliditet, intern validitet och 

extern validitet.  

 

Begreppsvaliditet handlar om hur väl studien mäter ett subjektivt begrepp, alltså hur bra ett 

mått beskriver det begrepp som det är menat att beskriva (Bryman & Bell, 2013). Några av 

dessa begrepp i vår uppsats har varit ord som ledarskap, konflikt och budget som vi har 

behövt definiera för att kunna mäta och analysera i vår uppsats. Vi startade med att 

definiera orden för oss själva, för att säkerställa att vi hade samma uppfattning om 

betydelsen av orden och på så sätt kunna ta fram intervju- och enkätfrågor som 

överensstämde med vår definition. Detta stämmer också överens med Yin och Nilssons 

(2007) uppfattning om att begreppsvaliditet främst tillämpas under datainsamlingen, 

varvid vi anser att vi delvis kunnat uppnå begreppsvaliditet i studien. Anledningen till det 

är att vi kunde förklara för respondenterna om det var ett ord eller begrepp de inte förstod. 

Detta var dock svårare med enkäterna, eftersom de var anonyma. Vi ville också säkerställa 

att våra formuleringar av frågorna inte påverkade respondenternas svar för mycket, att vi 

på något sätt skulle lägga ord i munnen på dem, så vissa enkätfrågor kan ha missuppfattats. 

Med andra ord hade vissa av lärarna andra definitioner på viktiga ord än vad vi hade, vilket 

märktes i svaren. Detta problem uppstod dock främst i frågorna om ekonomistyrning. 

Således finns det vissa brister i begreppsvaliditeten i studien, vilket vi tagit i beaktande 

under analysen av ekonomistyrningsfrågorna. För att uppnå bättre begreppsvaliditet i 
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studien skulle således studien kunna göras om där ekonomistyrning definieras bättre för 

enkätrespondenterna.  

 

Intern validitet är enligt LeCompte och Goetz (1982) hur verklighetsnära som resultaten av 

studien är. Med andra ord, hur trovärdiga slutsatserna vi dragit är och hur väl de stämmer 

in på verkligheten. För att öka trovärdigheten har vi därför inte bara intervjuat rektorer 

utan även skolornas huvudmän samt skickat ut en enkät till lärarna. Därmed har vi kunnat 

analysera data från olika perspektiv för att kunna få en så bra uppfattning om verkligheten 

som möjligt. Då skolans verksamhet styrs av ett antal lagar har vi också varit noggranna 

med att läsa på om skollagen (SFS 2010:800) för att få kunskap om hur den ideala 

verkligheten i skolan ser ut. Detta gjorde att vi fick ytterligare ett perspektiv på svaren från 

intervjuerna och enkäterna. Intervjuerna med rektorerna gjordes också på deras 

arbetsplatser, vilket gjorde att vi på vägen till mötesrummet kunde bilda en uppfattning om 

skolan i stort, om miljön och stämningen som rådde på respektive skola. Tillsammans gör 

dessa delar att vi anser att vi fått en bra bild av verkligheten i vår studie och således uppnått 

intern validitet.  

 

Extern validitet handlar om hur stor generaliserbarheten av resultaten är (LeCompte & 

Goetz, 1982). Yin och Nilsson (2007) menar att fallstudier ofta har problem med den 

externa validiteten. Detta tas också upp av Bryman och Bell (2013), som menar att ett fall 

inte är representativt. Resultatet går således inte att generalisera. Yin och Nilsson (2007) 

säger dock att det är möjligt att uppnå generalisering av fallstudier, om forskaren använder 

sig av replikation. Eftersom vi bara har ett fåtal fall kan vi inte replikera våra resultat enligt 

Yin och Nilsson (2007), och vi kommer således inte att uppnå extern validitet. Vi har under 

studiens gång varit medvetna om att våra resultat inte kan generaliseras, och haft det i 

beaktande under analysen av data. 

 

3.6.4 Källkritik 

Rienecker och Stray Jørgensen (2014) menar att det är viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till sina källor, även om inte det nödvändigtvis betyder att forskaren bör 

kritisera källorna som används. De menar att det kritiska förhållningssättet till källorna 

betyder att forskaren bör göra en prövning av källorna mot användningsområdet, så att det 

går att säkerställa att källorna kan användas för att bearbeta sitt material och därmed 

kunna besvara de frågor som forskaren ställer i början av studien. 

  

“Källkritik innebär att man tolkar sina källor. Tolkning kräver rationalitet och logik 

men också fantasi och intuition” (Thurén, 2013, s. 6).  
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Enligt Thurén (2013) finns det en distinktion och fyra olika kriterier att förhålla sig till. 

Läsare bör separera berättelser om ett fenomen från kvarlevorna av ett fenomen. De 

kriterier som finns är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet betyder att 

den källan som används ska vara vad den påstår att den är. Tidssamband syftar till att 

källor är mer trovärdiga om kort tid har gått mellan det att en händelse har ägt rum och det 

att källan berättar om nämnda händelse. Oberoende betyder att källan inte ska bero på en 

annan källa genom exempelvis avskrift eller referat från originalkällan. Det sista kriteriet, 

tendensfrihet, handlar om att läsaren ska vara fri från misstankar om att källan, på grund 

av aspekter såsom intressen av olika slag, inte säger som det är. Med andra ord ska källan 

inte påverkas av sina egna intressen och på så sätt vinkla informationen (Thurén, 2013).  

 

Vi har i valet av källor varit selektiva, för att uppfylla kriterierna äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet, och bara valt källor som vi har ansett vara trovärdiga och 

aktuella. Vi har också tagit i beaktande att vi båda har gått på fristående gymnasieskolor 

och trivts oerhört bra. Det finns således en risk att vi ser mer positivt på fristående skolor 

än vad som kanske är befogat, och då uppsatsen behandlar skillnader mellan kommunala 

och fristående gymnasieskolor är detta värt att nämna.  

 

3.7 Analysmodell 

Vi har under studiens gång arbetat fram en modell för hur ekonomistyrning och ledarskap 

hänger ihop och hur de båda faktorerna påverkar rektorer och lärare på gymnasienivå. De 

första utkasten av modellen gjordes med utgångspunkt i våra egna tankar och erfarenheter 

kring ekonomistyrning och ledarskap. Modellen förfinades sedan allt eftersom, när vi fått 

mer kunskap om ämnena och hur skolor i Sverige styrs. Denna modell användes sedan för 

att analysera den insamlade empirin och för att illustrera de likheter, skillnader och 

samband som uppkom under studiens gång. 



 

41 

 

Bild 3 Analysmodellen 

 

3.8 Metodkritik 

Att använda sig av en mixad metod, flermetodsforskning, under uppsatsens gång har 

givetvis både fördelar och nackdelar. Vi ansåg att flermetodsforskning krävdes för att få ett 

bra svar på våra frågeställningar, och därmed att fördelarna övervägde nackdelarna, men vi 

har också stött på nackdelarna under uppsatsens gång. En av nackdelarna enligt 

Denscombe (2014) är att det ställer större krav på forskaren som då måste lära sig två 

metoder. Detta har vi märkt av under uppsatsen då det har varit tidskrävande att sätta sig 

in i både kvalitativa och kvantitativa metoder för att kunna utföra både intervjuer och 

enkäter på ett tillfredsställande sätt. För att undvika detta hade vi kunnat välja att bara göra 

en kvalitativ undersökning, och intervjuat lärare istället för att be dem att fylla i en enkät. 

Nackdelen med det hade varit fler intervjuer att transkribera, vilket tar tid, och att vi inte 

skulle kunna få in så många åsikter. Då vi redan under processen med vårt Thesis Proposal 
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diskuterade flermetodsforskning hade vi också kunnat läsa på tidigare om de olika 

varianterna för att underlätta för oss själva när uppsatskursen väl drog igång.  

 

Vad gäller intervjuerna uppstod egentligen två problem: dels att vi bara fick möjlighet att 

intervjua en av Skola 2:s två rektorer, och dels att Rektor 4, på grund av tidsbrist på hennes 

sida, fick svara på ett intervjuformulär istället för en vanlig intervju. Att vi bara intervjuade 

en av två rektorer på Skola 2 gör dels att vi missade en del insikter som den andra rektorn 

kan tänkas ha, men också att enkätsvaren för Skola 2 kan vara missvisande. Detta eftersom 

vi inte vet vilken rektor som är chef för de lärare som svarade på enkäten. Att Rektor 4 fick 

fylla i ett intervjuformulär gjorde att hennes svar i mångt och mycket var avskalade och 

fåordiga. Vi borde istället ha bett om att få en telefonintervju med henne, vilket skulle ha 

sparat både henne och oss tid. Istället för att fundera ut svar till våra frågor och mejla 

tillbaka dem kunde hon ha varit av med intervjun på 20-30 minuter, och vi hade fått våra 

svar snabbare, plus att vi lättare hade kunnat ställa följdfrågor så att hon fick chansen att 

förtydliga sina svar. Anledningen till att Rektor 4 till slut fick svara på ett intervjuformulär 

var för att vi inte hade någon ersättare för henne. I början tryckte vi på om en personlig 

intervju, men när hon inte svarade på mejl tyckte vi att det var bättre att hon svarade på ett 

frågeformulär än att hon inte svarade alls, då vi behövde data från hennes skola.  

 

Den kvantitativa delen av uppsatsen, det vill säga enkäten, har också några problem. 

Svarsfrekvensen på tre av skolorna är 60 % eller mer, vilket enligt Mangione (1995, se 

Bryman & Bell 2013, s. 249) är acceptabelt. Den fjärde skolan har en svarsfrekvens på 15 %, 

vilket är verkligt lågt. Vi kan därför inte dra några generella slutsatser för just den skolan. 

För att öka svarsfrekvensen och få ett bättre resultat för vår studie hade vi kunnat ge ut 

enkäten till all personal på skolan, inte bara lärarna. Elevhälsoteamen och andra anställda 

på skolorna har ju också rektorn som chef och deras åsikter och synpunkter kunde ha varit 

värdefulla för oss. 
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4 Empiri 

Vi har, som nämnts tidigare, beslutat för att kalla alla rektorer i studien för kvinnor, 

eftersom det finns fler kvinnliga rektorer än manliga i Sverige (Skolverket, 2017). Vi 

kommer genom uppsatsens gång att beteckna skolorna och rektorerna som nummer, till 

exempel Rektor 1 på Skola 1 samt Kommunen och Koncernen. Detta för att bevara 

anonymiteten av våra respondenter. 

 

4.1 Intervjuer 

Tabellen nedan (tabell 1) är en summering av de respondenter som ingår i undersökningen. 

Det är inte relevant för undersökningens syfte att veta hur länge de sakkunniga och 

koncernrespondenten innehaft sina poster, och således redovisas inte den informationen. 

RESPONDENT JOBBAR PÅ… HAR HAFT SIN 

POST… 

SAKKUNNIG X2 Kommunens utbildningsförvaltning - 

KONCERNRESPONDENT Koncernens huvudkontor - 

REKTOR 1 Skola 1, kommunal skola Kort tid 

REKTOR 2 Skola 2, kommunal skola Lång tid 

REKTOR 3 Skola 3, fristående skola Kort tid 

REKTOR 4 Skola 4, fristående skola Lång tid 

Tabell 1 Översikt av respondenter 

 

4.1.1 Kommunen 

Kommunen vi undersöker är en mellanstor kommun i Sverige, vars gymnasieskolor kan 

erbjuda nästan alla nationella program. I kommunen finns även ett antal fristående 

gymnasieskolor, som kompletterar utbildningsmarknaden både genom att erbjuda samma 

program som de kommunala gymnasieskolorna, men också genom att erbjuda program 

som kommunens egna skolor inte har. För att ta reda på vilken ekonomistyrning som 

kommunen använder mot sina gymnasieskolor intervjuade vi sakkunniga inom 

utbildningsförvaltningen.  

 

Organisationen av skolorna i kommunen har en viss hierarki, där politikerna är högst upp. 

Skolchefen kommer i nästa nivå, därefter enhetscheferna och så rektorn och dennes 

personal. Kommunen försöker decentralisera beslutsfattandet, särskilt i gymnasieskolan. 
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“Enhetschefen är så att säga en förlängning av huvudmannen ner i verksamheten 

/.../. Den har både en verksamhetsförankring i och med att denne är chef till 

respektive rektor, och en huvudmanna-förankring i och med att den har koppling 

till förvaltningen.” (Sakkunnig, intervju 2018-02-22).  

 

Rektorerna i de kommunala skolorna har stor frihet i sin ekonomistyrning. Skolpengen 

bestäms av politikerna i kommunen, men när den väl har landat hos respektive skola är det 

upp till varje rektor att besluta hur de ska fördelas på bästa sätt.  

“Kommunen får inte gå in och detaljstyra rektorn hur den använder sina resurser 

på skolan” (Sakkunnig, intervju 2018-02-22).  

Även om kommunen inte får detaljstyra rektorns resurser så finns det ändå vissa krav från 

kommunens sida på rektorn när det kommer till ekonomin, bland annat att redovisningen 

ska ske på ett visst sätt. Att verksamheten är en skola spelar ingen roll, utan det beror på att 

det är kommunala resultatenheter. De kommunala gymnasieskolorna i kommunen är 

kostnadsenheter, och alla skolor behandlas lika när det kommer till ekonomistyrning.  

 

Budgeten till de olika skolorna består av skolpengen och eventuellt också några andra 

bidrag, och de kommunala gymnasieskolorna har också möjlighet att hyra ut lokaler för att 

få in pengar.  

“De [de fristående skolorna] får betala sina egna lokaler men de får motsvarande 

de pengarna som Kommunen betalar för hyror till de kommunala 

gymnasieskolorna. Det heter bidrag på lika villkor, man ska hela tiden titta på vad 

får den egna verksamheten, vad får den kommunala gymnasieskolan, sen får man 

skicka lika mycket pengar.” (Sakkunnig, intervju 2018-02-22). 

Ett exempel på bidrag som skolorna kan få är utvecklingsmedel. De sakkunniga säger att 

detta är pengar som skolorna kan ansöka om för utvecklingsprojekt. Huruvida skolorna får 

utvecklingsmedel till sina projekt bestäms av politikerna.  

 

För tillfället har kommunens politiker valt att satsa extra pengar på digitalisering, vilket 

innebär att skolpengen per elev har ökat för att skolorna ska kunna satsa på digitalisering. I 

en mejlkonversation med en av de sakkunniga förtydligas detta, och vi får förklaringen att 

de kommunala skolorna måste använda denna ökning i skolpengen för att satsa på 

digitalisering. De fristående skolorna får motsvarande ökning men kan använda de extra 

pengarna på andra saker om de vill. Det finns också andra typer av medel som skolorna kan 

söka för olika typer av utvecklingsprojekt.  

 

Kommunen har möten med rektorerna, och dessa möten sker en gång i månaden. De 

sakkunniga berättar också att de även träffar rektorerna för de fristående 
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gymnasieskolorna, men att det endast sker en gång per termin. För att kontrollera att 

skolorna uppnår målen som finns görs kvalitetsrapporter, och kommunen kontrollerar även 

resultaten i ett elevregistreringssystem.  

“Det är ju två delar i att följa upp skolan, dels att vi är lagligen ålagda att ha ett 

systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmannanivå och på skolnivå. Där följer 

man ju framför allt upp de nationella målen. Sen har kommunen, i egenskap av att 

vi har nämnder här, att vi har förvaltning, har ju ett eget målstyrningssystem där 

man följer upp politiska mål som är lokala här /.../, och det där är ju någonting 

som är egentligen två ben som så skolan styrs, så det är både en kommunal 

styrning och en statlig styrning.” (Sakkunnig, intervju 2018-02-22)   

Vad gäller uppföljning av de fristående skolorna så har kommunen bara insynsrätt. Det 

innebär att de inte får kontrollera hur saker görs på de fristående skolorna, och det är inte 

heller en del av kommunens verksamhet. De sakkunniga betonar dock att Skolverket och 

Skolinspektionen följer upp de fristående aktörerna, och ser till så att det inte pågår någon 

fuffens på skolorna. 

 

4.1.2 Koncernen 

Koncernen som de valda fristående gymnasieskolorna tillhör är en av Sveriges största 

friskoleaktörer. De har ett antal olika skolbolag, och de fristående skolorna i denna studie 

hör till olika skolbolag. Vår koncernrespondent arbetar högt upp i organisationen och är en 

av de högre cheferna för rektorerna. Skolbolagen inom Koncernen har olika 

verksamhetschefer. I vår studie har Skola 3 och Skola 4 således inte samma 

verksamhetschef.  

 

Koncernrespondenten menar att Koncernens styrsätt inte skiljer sig från ett vanligt 

aktiebolag, de följer bland annat upp skolornas budget och resultaträkning. 

Koncernrespondenten säger att hon även jobbat i kommunal förvaltning, och hon tycker att 

det ser likadant ut. 

“/.../ en kommunal skola har en förvaltningsorganisation och en politik och vi har 

en förvaltningsorganisation och en styrelse. Egentligen är ju politikernivån samma 

som vår styrelse” (Koncernrespondent, intervju 2018-04-18).  

Vad gäller ansvarsenheter så finns det ansvar för personal och resultat på skolnivå, och 

rektorerna ansvarar för både intäkter och kostnader. Rektorerna som är anställda i 

koncernen lägger sina egna budgetar, och alla skolor har samma ekonomiska frihet. För 

koncernens skolor beräknas budgeten genom att titta på hur stor skolpeng de kommer att 

få och därefter göra beräkningar för varje post i budgeten. Skolpengen är den enda intäkt 

koncernens skolor har.  
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“Hela [koncernen] är byggd på den intäkt som politiken respektive kommunen ger 

och har avsatt, det finns inga andra medel i skolvärlden” (Koncernrespondent, 

intervju 2018-04-18).  

Koncernen vill just nu satsa mer pengar på elevhälsa. De vill också satsa en del på 

digitalisering, men det viktigaste för dem är just elevhälsa. Koncernrespondenten nämner 

rapporter som kommit om dålig elevhälsa, ett mönster som finns i hela landet, som 

anledningen till att de vill satsa på detta.   

 

Koncernen har möten med sina rektorer en gång i månaden. Det finns även en rikstäckande 

konferens en gång per år, där alla rektorer, oavsett skolbolag, träffas och diskuterar kvalitet. 

De ger också feedback till sina rektorer, både när det kommer till ekonomiska punkter men 

också för personlig utveckling. Koncernrespondenten säger att de även har andra punkter 

de tittar på, såsom elevernas hälsa, resultat och närvaro. De ser också positivt på 

vidareutbildning av lärare, och har bland annat ett projekt som handlar om kollegialt 

lärande, alltså att lära sig tillsammans med sina kollegor. De sponsrar också utbildning för 

de anställda.  

 

När alla frågor på vår intervjuguide var besvarade frågade vi koncernrespondenten om hon 

ville lägga till något. Koncernrespondenten har jobbat inom kommunal förvaltning tidigare, 

vilket gör att hon har sett båda sidorna. Hon tog upp de skillnader som hon tyckte var 

viktigast, bland annat att fristående aktörer behöver tillstånd för att starta, det behöver inte 

en kommun. 

“/.../ den stora skillnaden är egentligen beslutsgången. Politisk styrning tar ju tid 

när det ska gå igenom en nämnd och så vidare, demokrati tar tid. Nu säger jag inte 

att vi är odemokratiska men ett vanligt aktiebolag, där kan man ha lite snabbare 

beslutsgång /.../ vi kan snabbt utveckla en sak så har vi mycket mer frihet.” 

(Koncernrespondent, intervju 2018-04-18). 

Koncernrespondenten säger också att det inte är någon skillnad på hur huvudmännen 

påverkar en rektors ledarskap och menar att det är ovanligt att hitta auktoritära ledare 

inom skolans värld. Hon beskriver branschen som väldigt demokratisk.  

 

4.1.3 Skola 1 och Rektor 1 

Skola 1 är en kommunal skola. Skolan har mellan 300 och 400 elever. Rektorn på Skola 1 

(Rektor 1) har haft tjänsten under en relativt kort tid. Under intervjun var Rektor 1 ganska 

fåordig. Då Skola 1 är en blandskola, alltså inte bara en gymnasieskola, så finns det ett antal 

rektorer på skolan med olika ansvarsområden. Dessa är medlemmar i vad Rektor 1 kallade 

ledningsgruppen för hela skolan med rektorerna, enhetschefer, ekonomi- och HR-ansvarig. 
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Denna ledningsgrupp verkade tillsammans ta centraliserade beslut som gällde hela skolan 

medan beslut inom enheterna togs av just den enhetens rektor. Således togs beslut gällande 

gymnasieskolan av Rektor 1.  

 

När det gäller ekonomistyrningen på skolan är det Rektor 1 som sköter budgeten och deras 

inkomstkälla, skolpengen, som de får av Kommunen. Det finns en ekonom som kan hjälpa 

till, men det är framför allt med rapporterna som skickas tillbaka till huvudmannen. Hur de 

sätter budgeten och hur de använder pengarna är upp till rektorn, hävdar Rektor 1, det är 

endast skollagen som reglerar hur de får använda pengar. Rektor 1 har inga synpunkter på 

huvudmannens ekonomistyrning. Skolpengen fördelas olika beroende på vad det gäller, 

enligt Rektor 1. En svensklärare som har klasser från olika program får lön från skolpengen 

från de olika programmen, detsamma gäller för en kurator som är för alla. Kort sagt så kan 

skolpengen flyttas mellan programmen på skola 1 efter behov. Just nu så försöker Skola 1 

satsa mer pengar på elevhälsan. Lärartäthet är också viktigt på skolan. Enligt Rektor 1 så 

kan skolan, eller snarare kommunen, sponsra heltidsanställda lärare att vidareutbilda sig 

som de så vill.  

 

När vi frågade Rektor 1 om dennes ledarskap, både mot elever och lärare, så sa hon att hon 

försöker situationsanpassa sitt ledarskap utifrån elever och lärare på skolan, utifrån vilka 

utmaningar som finns. Hennes mentalitet är att hon försöker vara närvarande och finnas 

till hands, försöker vara ett bollplank, ibland stödjande, och ibland peka på var de ska gå. 

Hon säger också att hon skiftar mellan chef och ledarrollen i sitt jobb precis som i sitt 

ledarskap.  

“Chef i vissa sammanhang, men ytterst en ledare som ska försöka skapa utveckling 

för mina elever” (Rektor 1, intervju 2018-02-19) 

Hon säger att hon huvudsakligen är här för eleverna, hon gör lektionsobservationer och 

försöker göra så att de mår bra. Hon försöker vara där för lärarna också, men det är 

eleverna som är i fokus.  

 

För att förbättra undervisning och harmonin i skolmiljön så ges feedback och återkoppling 

ofta. 

“Försöker att ge återkoppling efter besök på lektion så fort som det bara går så att 

de [lärarna] kan jobba framåt” (Rektor 1, intervju 2018-02-19). 

Feedback sker på olika sätt beroende på vad det gäller, ofta sker det mellan fyra ögon, men 

också spontant och i grupper. Hon nämner även att de har organiserat möte för feedback, i 

grupper som arbetslagen. Hon uppmuntrar också att andra ger henne feedback och jobbar 

enligt principen att alltid ha sin dörr öppen.  
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När det gäller lösningar av konflikter så försöker Rektor 1 att ta hand om och lösa sådana 

saker på en gång. 

“Det finns en fara att vänta för länge, inte ge det tid att låta dem [konflikterna] gro” 

(Rektor 1, intervju 2018-02-19) 

Hon försöker uppmuntra att alla pratar med varandra och inte om varandra. Hon svarar i 

intervjun att det ligger i ledarskapet att känna av atmosfären, även om hon inte ofta är ute 

och socialiserar i fikarummet, så tycker hon att hon är bra på att lägga märket till när 

lärarna behöver extra stöd eller uppmuntran. I sådana situationer så försöker hon ge lite 

mer positiv feedback och hjälpa till om det är något problem. I grunden ligger 

måluppfyllelse som fokus, just nu har de som mål att stärka vad Rektor 1 kallade mjuka 

värden, som elevhälsan, för att på så sätt stärka de hårda värdena som elevresultat. 

 

4.1.4 Skola 2 och Rektor 2 

Skola 2 är en kommunal skola. Skolan har ungefär 800 elever, och är uppdelad i två enheter 

som har varsin rektor. Vi har intervjuat rektorn för den ena enheten. Rektorn på Skola 2 

(Rektor 2) har haft sin tjänst relativt länge, och har också jobbat inom andra typer av 

verksamheter. Rektor 2 var väldigt pratglad under sin intervju.  

 

Skola 2 har liksom Skola 1 flera verksamheter förutom gymnasieskolan. De beslut som 

påverkar hela skolan och alla enheterna, tas i ledningsgruppen som består av rektorer, 

enhetschefer, ekonomi- och HR-ansvarig, medan beslut rörande gymnasieskolan tas av 

dess rektorer.  

 

Skolpengen är den huvudsakliga inkomstkällan men Skola 2 har, förutom det, också lite 

intäkter från att de hyr ut en del lokaler av sina lokaler vid sidan av. Den inkomsten är dock 

inte särskilt stor. Beräkning och uppdelningen av skolans budget sker enligt Rektor 2 som 

en vanlig budget, genom att titta på vilka kostnader de har. Hon säger att det är hon och 

hennes rektors kollega som bestämmer hur pengarna ska disponeras, Kommunen har ingen 

kontroll över det, och hon tycker att de har väldigt stor frihet i ekonomistyrningen även om 

hon anser att det är svårt att påverka ekonomistyrningen på grund av den politiska 

styrningen av kommunala skolor. Fördelningen av skolpengen på Skola 2 ser annorlunda ut 

nu än vad den tidigare gjort, de har börjat dela upp skolpengen på program för att se vad 

varje program faktiskt kostar. Förut var det en klumpsumma som bara delas upp, precis 

som i Skola 1. Vi kommer med Rektor 2 också in på lärarna och deras involvering i 

ekonomin. 
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“Nej, lärarna är inte delaktiga i ekonomin på det viset, deras jobb är att undervisa. 

[De] är inte delaktiga och vill inte vara delaktiga, så de vill ha stor kreativ frihet i 

sin undervisning” (Rektor 2, intervju 2018-02-21) 

 

Just nu satsar Skola 2 mest pengar på att utveckla ett av basämnena som de har lite 

problem med. De försöker också satsar pengar på skolhälsan. Eftersom det är en väldigt 

attraktiv skola så krävs höga betyg att komma in och Rektor 2 säger att detta resulterar i 

högpresterande elever som ofta är väldigt stressade vilket påverkar den psykiska hälsan. 

Om Rektor 2 skulle få tillgång till extra pengar så skulle hon vilja spendera det på högre 

lärartäthet och bättre elevhälsa. Hon nämner det som ett av de största problemen hon ser i 

skolans värld idag. Skolan eller Kommunen kan också sponsra eventuell vidareutbildning 

av lärare, menade hon. Om en lärare vill vidareutbilda sig behöver den bara prata med 

Rektor 2, så tar hon det vidare till Kommunen.  

 

När Rektor 2 beskriver sitt eget ledarskap gentemot elever och lärare så beskriver hon sig 

som emotionellt intelligent. Hon känner att hon är duktig på att läsa av situationer och 

människor, vilket hon tror att personalen tycker är skönt, att någon lägger märke till om de 

behöver lite stöd och hjälp. Att kunna se om någon lärare behöver extra stöd anser hon är 

en av de viktigaste sakerna. Hon försöker att ha mycket förståelse för sina lärare och 

försöker hjälpa till om det är något, till exempel att lätta på arbetsbördan om lärarna är 

slitna.  

 

“Ibland kan jag vara chef och ibland så är jag ledare. Jag har en ganska stor 

personal /.../ och då får man vara lite devious. Det skäms jag inte för” (Rektor 2, 

intervju 2018-02-22). 

Rektor 2 liknar det med att spela schack, hon vet var hon har sina pjäser, känner 

personalgruppen och vet precis vem som ska informeras för att skapa maximal spridning, 

och vem som kommer att säga vad på möten.   

 

Andra saker som Rektor 2 försöker med i sitt ledarskap är att vara där som ett stöd, hjälp 

och bollplank för såväl lärare som elever. Hon anser att hon har bra koll på sina lärare och 

även vissa elever, vilket gör det lätt för andra att komma till henne om de har något 

problem, vilket är vad hon vill att de ska göra om de har något problem. Att lyssna på sina 

lärare och elever är viktigt för Rektor 2, som använder sig av principen att alltid hålla sin 

dörr öppen. Hon försöker att inte vara den sortens ledare som pekar med hela handen, utan 

höra efter och går runt lite innan. 

“Jag är väldigt noga med att fika, det tycker jag är det viktigaste en chef kan göra 

för man får vara delaktig på ett annat sätt. Småprata lite, höra lite, för till slut 
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glömmer de bort att jag är deras chef så då får man höra lite smått och gott, höra 

massor i fikarummet som jag inte skulle ha en aning om utan att fika!” (Rektor 2, 

intervju 2018-02-21).  

Vissa elever kommer också till Rektor 2 för att fika, så hon får höra en hel del skvaller från 

elever också, saker som lärarstaben ibland inte vet om. Rektor 2 säger att hon själv inte har 

någon prestige, ingen stolthet och att hon kan göra en pudel ibland, det gör henne inget så 

länge skolan utvecklas och blir bättre.  

 

När det gäller konflikthantering i olika former så försöker Rektor 2 vara öppen och 

transparent, vara tydlig och fokusera på fakta istället för känslor. Ta tag i det och prata om 

det istället för att slingra sig så problemet kan lösas. Feedback försöker hon ge och ta emot i 

den mån hon kan och hinner. Lärarstaben träffas för möten där de pratar, annars sker 

mycket mellan fyra ögon. Rektor 2 beklagar att en stor del av hennes tid går åt till möten, 

men hon försöker vara ute så mycket som möjligt i skolan och observera lektioner.  

“Då försöker jag se till att jag har tid efter lektionen åt läraren, det här såg jag, det 

här uppfattade jag” (Rektor 2, intervju 2018-02-21).  

Förr har det funnits olika teman på skolan för lektionsobservationerna, såsom motivation 

och social kontakt, men i år så pratar Rektor 2 och lärarna fritt efter vad som hände i 

klassrummet. Hon att hon ibland möter på motstånd när hon ger feedback, både med 

elever lärare och föräldrar. I sådana situationer så försöker hon lyssna, ta in och fokusera på 

fakta istället för känslor.  

 

På Skola 2 så jobbar de alltid med och har alltid mål, ungefär två till tre stycken. Målen just 

nu är arbetsro och digitalisering. Arbetsro är ett mål då rektor 2 anser att de ligger för lågt 

baserat på trivselenkäter.  

 

4.1.5 Skola 3 och Rektor 3 

Skola 3 är en fristående skola som startades för några år sen. Skola 3 har mellan 200 och 

300 elever. Rektorn på skolan (Rektor 3) har haft tjänsten en relativt kort tid. Hon har dock 

jobbat på skolan och i gruppen en längre tid men på andra poster, bland annat som 

biträdande rektor. Under intervjun var Rektor 3 väldigt pratglad och utvecklande i sina 

svar.  

 

Rektor 3 säger att ekonomistyrningen utgår från skolpengen som sätts av antalet elever. 

Skolpengen fördelas av kommunen och dess storlek beror på vilken kommun eleven 

kommer från, de får en klumpsumma det handlar om, de delar inte ut efter program, som 

ska fördelas ut genom budget. Rektor 3 sätter själv sin budget, men det finns hjälp att få 
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från ekonomer på koncernen om hon skulle vilja ha det. Hon menar att hon vet bättre än 

cheferna på huvudkontoret vad som krävs lokalt i just den här verksamheten eftersom hon 

är på plats, hon vet var och till vad som pengarna behövs. Rektor 3 anser också att 

ekonomistyrningen är lokalt förankrad. Koncernen kontrollerar via ett system online, men 

rapporteringen och uppställningen och liknande fixar Rektor 3 själv. Just på grund av detta 

anser Rektor 3 anser att hon har stor frihet i sin ekonomistyrning. När det gäller 

vidareutbildning av befintliga lärare så förespråkar Rektor 3 det, de har faktiskt en som gör 

det nu. Hon sa att Koncernen även kan sponsra vidareutbildning om det behövs.  

 

På grund av Skola 3:s storlek så tar Rektor 3 de flesta besluten själv, men inte alla.  

“Sen vill inte jag ta alla beslut alls, jag är inte lämpad att ta alla beslut, folk vet 

bättre om vissa saker om vad jag gör” (Rektor 3, intervju 2018-03-02).  

I dessa situationer är det bättre rådfråga någon kunnigare, anser hon, även om hon har 

sista ordet. Hon uppmuntrar andra att komma med idéer, förslag och synpunkter. Hon har 

till skillnad från de andra skolorna ingen enhetschef heller.  

 

Rektor 3 säger att hon är definitivt en ledare, och utvecklar med att säga att hon är ledare 

till 90 % och chef till 10 %. Rektor 3 jobbade nämligen som biträdande rektor och kommer 

därför från lärargruppen innan.  Hon upplever därför att det skulle bli ännu svårare att leda 

skolan framåt om hon agerade som en chef, hon sa att hon inte ville vara en diktator på 

arbetsplatsen, det var inte hennes grej. När hon beskriver sin roll och sitt ledarskap så 

beskriver hon sig själv mer som en kontrollfunktionär, hon försöker att leva lite som hon lär 

och predikar vad hon kallar: frihet under ansvar, men sköts det inte behövs givetvis en 

diskussion.  

 

“/.../ jag ger ansvaret, jag ger friheten till personal men de behöver veta, jag är rak 

i min kommunikation, de vet vad som krävs av dem. De vet vart jag önskar att vi 

vill komma, med min vision, och dit går vi allihop. Jag plogar bana - följ! Krävs det 

att jag plockar skräp, då gör jag det, det är inga problem. /.../ Lev lite som du lär. 

/.../ Jag vill inte kräva saker om jag själv inte gör det, för det blir svårt både 

gentemot dem, och jag tycker det är inte bra om de [lärarna] gör det gentemot 

eleverna” (Rektor 3, intervju 2018-03-02)  

 

Rektor 3 tycker att hon har ganska lätt att se om arbetslaget behöver extra stöd då det är en 

lite mindre skola och hon sitter inte bara på sitt kontor utan rör sig mycket i skolan. 

Elevkontakten är viktig, att de har förtroende för henne och kommer om det är något 

problem. 
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“Eleverna är ju prio, men jag skulle inte säga 90/10, utan strax över bara. Det är 

klart att verksamheten är, verksamheten är ju elever, /.../ det är ju utbildning vi 

bedriver och då måste de vara i fokus. Sen, för att de ska kunna vara i fokus och för 

att det ska funka så måste ju medarbetarna funka, så det är inte den förskjutningen, 

utan det är liknande liksom.” (Rektor 3, intervju 2018-03-02) 

Vi observerade även Rektor 3:s relation med eleverna när vi var på Skola 3 för att intervjua 

henne. Relationen verkade vara bra, hälsningar och lite skämt, men samtidigt med respekt. 

Detta verkade även återspeglas med lärarna, som bemötte henne vänskapligt. Rektor 3 har 

också stöd från staben som rapporterar så hon känner att hon har bra koll. Hon är en del av 

gruppen sedan innan och vet därför vad som behövs och lärarna kommer till henne om de 

behöver hjälp. Vid de tillfällena försöker hon att lyssna, hjälpa och stötta på alla sätt hon 

kan, genom att erbjuda tid och avlastning.  

 

Hur Rektor 3 hanterar konflikter beror på själva konflikten och vilka det gäller. Först så 

uppmuntrar hon de båda parterna att försöka lösa det sinsemellan men går det inte att lösa 

då kliver hon in. Hon har inga problem med konflikter, men om det rör sig om något litet så 

tänker hon inte blanda sig i, då får de lösa de själva. Som liten konflikt gavs exemplet att 

någon druckit någon annans kaffemjölk. Ibland när det gäller någon elev och lärare kan 

hon kliva in och menar att hon tar rollen som “the bad guy” om det behövs för att minska 

press på sina lärare.  

 

Vad gäller feedback menar Rektor 3 att det inte är några problem, precis som Rektor 1 och 

Rektor 2 håller hon sin dörr öppen. Hon säger att hon både ger och tar emot feedback, och 

Skola 3 har också möten för att diskutera detta. Oftast sker feedbacken mellan fyra ögon. 

När frågan om vad de försöker satsa mer pengar på för ögonblicket kom upp så sa Rektor 3 

att de inte har gjort några speciella investeringar, förutom det som alltid behövs. Ett av 

skolans långsiktiga mål är att utveckla verksamheten och få stabilitet och långsiktighet. 

Rektor 3 skulle också vilja ha ett större elevhälsoteam, men det hon upplevde var som 

viktigast att satsa på var kunskap, att se till att elever kommer ut med välförtjänta betyg och 

med en kunskap så de klarar av universitetet. Rektor 3 tyckte att hon har hört för mycket 

om sådana elever som går ut från gymnasiet i Sverige och kan ingen svenska eller engelska. 

Det tänker hon jobba mot på sin skola, att utveckla kunskapen är ett av hennes starkaste 

mål. Om skolan fick extra pengar att spendera på vad de ville så skulle Rektor 3 vilja få ut 

sina elever på fler studiebesök så att de kan se hur verkligheten ser ut inom deras ämnen. 

Att förankra utbildning i verklighet tycker Rektor 3 är väldigt viktigt. Hon vill verkligen 

fostra elever till att få ut något bra av sin utbildning och bli vettiga samhällsmedborgare. 
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4.1.6 Skola 4 och Rektor 4 

Skola 4 är en fristående skola som startades för över 10 år sedan. Nu går mellan 400 och 

500 elever där. Rektorn på Skola 4 (Rektor 4) hade inte tid för en personlig intervju, utan 

svarade istället på ett frågeformulär. Det märks väldigt väl på svaren att det är just ett 

frågeformulär, och svaren har givetvis blivit mindre spontana än de skulle ha varit om de 

kom under en intervju.  

 

Skola 4 styrs huvudsakligen av en ledningsgrupp, eller ledningsteam som Rektor 4 kallar 

det. Det är ett delat ledarskap, och det består av rektorn, biträdande rektorn och 

enhetschefen. Enligt Rektor 4 måste alla dessa utöva samma pedagogiska ledarskap mot 

lärarna som de vill att lärarna ska utöva mot eleverna. Precis som Rektor 3 började Rektor 4 

som lärare, sedan biträdande rektor och nu rektor på samma skola, så hon har varierat i 

rollerna mellan åren. Hon nämner själv att de första åren på rektorspositionen var en svår 

balansgång, att gå från att vara kollega till ledare/chef. Hon försöker att använda sig av det 

gemensamma pedagogiska ledarskapet och vara kreativ i sin roll. Även om vi inte kunde 

göra en riktig intervju med henne fick en av oss möjlighet att möta henne i samband med 

att vi delade ut enkäter, och intrycket vi fick var att hon var en pedagogisk ledare som 

småpratade och lyssnade på sina lärare samt uppmuntrade dem vara delaktiga precis som 

hon själv i gruppen och samtalet. När det gäller konflikthantering så beror det på typen av 

konflikt, menar Rektor 4. Om konflikten inte behöver lösas på en gång diskuteras det i 

ledningsgruppen vem som bör leda hanteringen av konflikten.  

 

Rektor 4 nämner inte om hon tycker att hon är bra på att se om lärarna behöver extra stöd 

eller uppmuntran. Hon nämner dock olika knep hon och ledningsteamet har för att stärka 

moralen, som en lyxig fika, en trevlig tillställning eller ett inplanerat pepp-möte för de 

perioder som de vet kommer vara tuffa för hela personalen. Feedback ges både på 

medarbetar- och uppföljningssamtal med personal av ledningsteamet två gånger per år. 

Rektor 4 observerar lektioner och ger feedback genom samtal efteråt. Personalen är också 

med på varandras lektioner/möten och ger varandra feedback både två och två och i 

grupper.  

 

När det gäller ekonomistyrningen sköts den av enhetschefen, verksamhetschefen och en 

controller för Skola 4. Budgeten däremot sätts av enhetschefen och rektorn. Rektor 4 anser 

att hon har stor frihet i ekonomistyrningen, och säger att huvudmannen sätter upp ramar 

för den som hon ska följa. Ekonomistyrningen från huvudmannen är tydlig enligt Rektor 4. 

Det är även möjligt dem att flytta skolpengen mellan program som så skulle behövas. Skola 

4 har också ett antal nyckeltal som ska uppnås när det gäller fördelningen av skolpengen, 

exempelvis lokalyta och personaltäthet. Just nu så försöker Skola 4 satsa mest pengar på 
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mer pedagogisk personal, om de fick tillgång till extra pengar så skulle de vilja utvidga detta 

mer. När det gäller vidareutbildning av befintliga lärare säger Rektor 4 att de ser mycket 

positivt på det, de har ständigt personal i någon form av vidareutbildning.  

 

Personalomsättningen på skolan är för tillfället låg, men Rektor 4 vågar sig på en 

framtidsutsikt och säger att den förmodligen kommer att öka på grund av lärarbristen som 

finns inom vissa ämnen. Skola 4 jobbar mycket med mål och enligt Rektor 4 är årets 

prioriterade mål: kollegialt lärande för ökad motivation, trygghet och studiero, likvärdig 

bedömning, återkoppling och betygsättning, ökad variation i undervisningen med hjälp av 

IKT och kollektivt lärande genom arbete i multiprofessionella team och auskultation. 
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4.1.7 Sammanfattning av intervjuer 

  LIKHETER SKILLNADER  

KOMMUNEN 

OCH 

KONCERNEN 

Styrning Uppföljning av kvalitet och 

ekonomi 

Stor frihet i 

ekonomistyrningen för 

rektorerna 

Högst upp i hierarkin 

är i Kommunen 

politiker, på 

Koncernen är det en 

företagsstyrelse 

Ansvars-

fördelning 

- De kommunala 

gymnasieskolorna är 

kostnadsenheter, de 

fristående är 

resultatenheter 

Budget Skolpengen samt andra 

bidrag som skolorna kan 

söka 

Rektorerna sätter budgeten 

- 

REKTORERNA Ledarskap Mer ledare än chef och med 

ledarskapsstilar som är 

väldigt relationsbaserade 

och demokratiska för att 

bygga bra relationer och en 

bra undervisningsmiljö 

Har i grunden samma 

ledarskap, men skiljer 

sig i sitt praktiska 

utövande på grund av 

sin personlighet, 

tidigare kunskaper, hur 

de vill vara som ledare 

och ambitioner kring 

vad de vill uppnå på 

skolan 

Konflikter Situationsanpassar hur de 

löser konflikter 

Tar olika lång tid innan 

de kliver in och medlar 

Feedback Dörren är alltid öppen och 

feedback ges frekvent 

De varierar hur feedback 

ges beroende på vad den 

handlar om 

- 

Tabell 2 Sammanfattning av intervjusvar 
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4.2 Enkäter 

I redovisningen av enkätresultaten kommer vi i empiriavsnittet bara att presentera de 

diagram och tabeller som är relevanta för vår analys och därmed för vårt syfte. Övriga 

tabeller och diagram står att finna i bilaga 5. 

 

Tabell 3 Svarsfrekvens enkäter 

 

Som vi ser i tabell 3 har Skola 4 högst svarsfrekvens. Svarsfrekvensen, och därmed det 

externa bortfallet19, varierar ganska mycket från skola till skola. Framför allt Skola 2 har ett 

oerhört högt externt bortfall, vilket gör att svaren inte blir representativa för lärarna som 

jobbar där. Således blir det svårt att analysera de svaren och eventuella slutsatser som dras 

måste ta den låga svarsfrekvensen i beräkningen. Vi kan dra slutsatser att de 10 personer 

som svarade på enkäter från Skola 2 tycker på ett visst sätt, men vi kan inte dra slutsatser 

som gäller alla lärare på Skola 2. Eftersom enkäterna är anonyma kan vi inte heller besöka 

de lärare som inte fyllde i enkäten första gången och försöka få dem att fylla i den nu. Det är 

möjligt att många lärare inte ville fylla i enkäten (Wahlin, 2015), och att det är därför det 

externa bortfallet är så högt på Skola 2. En annan möjlighet är att lärare har varit sjuka eller 

lediga under tiden som vi samlade in materialet från enkäterna, och att de därför inte har 

haft möjlighet att delta (Wahlin, 2015). Vid de frågor som internt bortfall20 inträffat 

redovisas det i diagrammen. 

 

4.2.1 Enkätresultat 

På frågan om hur mycket lärarna ser av ekonomistyrningen som finns på skolan kan vi se i 

diagram 1 att resultatet är ganska spritt. Skola 1 har flest lärare som tycker sig se “Mycket” 

eller “Ganska mycket” av ekonomistyrningen på skolan. En person har valt att inte svara på 

frågan.  

                                                           

19 Externt bortfall, eller totalbortfall, inträffar när enkäten inte är besvarad. Detta kan ha olika 
orsaker, t.ex. att respondenten inte ville eller aldrig fick möjlighet att svara på enkäten (Wahlin, 
2015).. 
20 Internt bortfall, eller partiellt bortfall, betyder att enkätfrågan har besvarats på felaktigt sätt, 
alternativt att frågan inte besvarats alls. Detta inträffar ofta när respondenten upplever att 
frågan är känslig (Wahlin, 2015) 
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Diagram 1 Hur mycket ser du som lärare av ekonomistyrningen som finns på skolan? 

 

Som vi kan se i diagram 2 svarar majoriteten av respondenterna att beslutsprocesserna som 

finns på arbetsplatsen varierar beroende på vilket beslut det handlar om. 

 

Diagram 2 Hur ser beslutsprocesserna ut på arbetsplatsen? 

 

Ledarskap är en term som har olika definitioner för alla, så genom att vi hade en öppen 

fråga om vad bra ledarskap var för just den respondenten så fick vi lärarnas uppfattningar 

från de olika skolorna. På Skola 1 så definierade många bra ledarskap som att vara lyhörd, 

tydlig, strukturerad, kunna ta ansvar och fatta beslut samt öppen och kommunikativ. För 

lärarna på Skola 2 så definierar de bra ledarskap som att ledaren är lyhörd, har tydlig 

kommunikation, vill skapa förbättring, har intresse och ger återkoppling och peppning. 

Ledarskap för lärarna på Skola 3 är när ledaren har en förmåga att lyssna in, är tydlig med 
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mål, lyhördhet, ledande, deltagande coachande och utvecklande. På Skola 4 så tycker 

lärarna att ledarskap är tydlighet, lyhördhet och coachande. Någon som ser behoven, som 

inte är konflikträdd, har bra kommunikation och som har respekt för alla parter.  

 

Diagram 3 Hur bra tycker du att din beskrivning av en bra ledare stämmer in på skolans 

ledning? 

 

I diagram 3 visas svaren på frågan hur väl lärarna tycker att skolledningen passar in på just 

deras definition av bra ledarskap. Majoriteten av alla lärare tycker att skolledningen passar 

in “Ganska bra” på deras beskrivning. Alla skolor har några lärare som tycker att deras 

skolledning passar in “Mycket bra” på deras beskrivning av vad en bra ledare är. Det finns 

däremot ingen på Skola 2 som anser att deras rektor passar in “Ganska dåligt”, till skillnad 

från de andra skolorna som har minst en lärare som inte är särskilt nöjd med ledarskapet 

från ledningen.  

 

Resultaten är mer spridda på frågan om skolledningen lägger märke till när lärarna behöver 

extra stöd (se diagram 4). Majoriteten av lärarna på alla skolor tycker att skolledningen 

lägger märke till detta, men speciellt Skola 3 har en svag majoritet på “Ja”-sidan. Det är 

också fyra personer som har valt att inte svara på denna fråga.  

7
,6

9
%

 

6
5

,3
8

%
 

2
3

,0
8

%
 

3
,8

5
%

 

0
%

 

0
%

 1
0

%
 

5
0

%
 

4
0

%
 

0
%

 

0
%

 

0
%

 

2
2

%
 

5
6

%
 

0
%

 

2
2

%
 

0
%

 

0
%

 

1
4

%
 

6
8

%
 

1
4

%
 

5
%

 

0
%

 

0
%

 

M Y C K E T  B R A  G A N S K A  B R A  V A R K E N  B R A  
E L L E R  D Å L I G T  

G A N S K A  
D Å L I G T  

V Ä L D I G T  
D Å L I G T  

I N T E R N T  
B O R T F A L L  

HUR BRA TYCKER DU ATT DIN 
BESKRIVNING AV EN BRA LEDARE 

STÄMMER IN PÅ SKOLANS LEDNING? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4



 

59 

 

Diagram 4 Känner du att skolans ledning lägger märke till när du behöver extra stöd? 

 

I diagram 5 kan vi tydligt se att lärarna på Skola 4 trivs bättre än lärarna på de andra 

skolorna. Alla lärare på Skola 4 säger att de trivs mycket eller ganska bra. De flesta lärarna 

som svarat på vår enkät trivs mycket eller ganska bra, men Skola 1, 2 och 3 har även lärare 

som säger att inte trivs så mycket.  

 

Diagram 5 Trivs du på ditt arbete? 

 

Vad skulle då kunna öka deras trivsel? Vad saknas? På Skola 1 så säger lärarna att det skulle 

vara mindre arbetsbelastning, mindre administrativt och lite mer utmaningar. Bättre 

samarbete och tydligare kommunikation mellan kollegor. För lärarna på Skola 2 så skulle 

det vara mindre administrativt arbete, mer tid att utveckla kurserna, ett flexibelt schema 

och färre uppgifter överlag. På Skola 3 skulle lärarna trivas bättre om de fick rimligare 

arbetsbörda, mindre obetald övertid, mindre administrativa uppgifter och mer schemalagd 
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planeringstid. Lärarna på Skola 4 skulle vilja ha mer lön och ansvar, bättre kommunikation, 

mindre arbetsbörda, flexiblare tider, tydligare ledarskap och individuell återkoppling.  

 

Diagram 6 visar att de flesta lärarna får feedback av sin rektor. På skola 3 får alla svarande 

lärare feedback av rektorn. Totalt tre personer har valt att inte svara på frågan.  

 

Diagram 6 Får du feedback av rektorn? 

 

Diagram 7 har ett liknande resultat som frågan innan, de flesta får ge feedback till rektorn. 

Ett fåtal får det inte, och två personer har valt att inte svara på frågan.  

 

Diagram 7 Får du möjlighet att ge rektorn feedback? 

 

Det är lätt att i diagram 8 se hur feedback ges. Det är strax över hälften av alla svarande 

som valt alternativet “Det varierar”. Den enda skolan där feedback sker mellan fyra ögon i 

fler fall än att det varierar är skola 1. Fyra personer har också valt att inte svara på frågan.  
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Diagram 8 Hur ges feedback? 

 

Hur lärarna upplever att konflikter och meningsskiljaktigheter hanteras på respektive skola 

verkar relativt lika från deras svar: Lärarna på Skola 1 säger att meningsskiljaktigheter 

hanteras genom samtal, diskussion, genom samarbete och samförstånd, möte mellan 

inblandade först och sedan rektor. På Skola 2 hanteras det beroende på situationen, möten 

och diskussion, samtal, försöker uppmuntra dem att lösa de själva annars samtal med 

rektorn. På Skola 3 så pratar de om problemet, har möten mellan parter och diskuterar 

problemet. På Skola 4 så löser de konflikter med kommunikation, samtal och diskussion, 

möte mellan berörda parter och om det behövs kopplas ledning in, och i enstaka fall, 

rektorn.  

 

4.2.2 Resultat Chitvå-tester 

Här presenteras resultaten på de tester vi gjort för att se om det finns statistiska skillnader 

mellan svaren beroende på om lärarna jobbar på en kommunal eller en fristående 

gymnasieskola. Vi har i alla våra tabeller valt att göra s.k. ”Likelihood Ratio”-test. Det är ett 

alternativ till det vanliga chitvå-testet, som heter ”Pearson’s chi-square”. Dessa två test är 

väldigt lika varandra, och om urvalet är stort så är Likelihood Ratio-testet och Pearson’s 

chi-square ungefär likadana. När urvalet är litet är det dock bättre att använda sig av 

Likelihood Ratio-testet (Field, 2013), vilket är anledningen till att vi valde att göra just det 

testet. Diagram som visar fördelningen hittas i bilaga 8. 

 

I det första testet ställdes frågan om lärarna får feedback av rektorn mot huruvida de 

jobbade i en kommunal eller fristående verksamhet.  
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Tabell 4 Korstabell Får du feedback av rektorn? Kommunal kontra fristående huvudman 

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan lärare som jobbar på kommunala respektive fristående 

gymnasieskolor i om de får feedback av rektorn. 

H1: Det finns skillnader mellan lärare som jobbar på kommunala respektive fristående 

gymnasieskolor i om de får feedback av rektorn. 

Signifikansnivå: 5 %  

 

Likelihood Ratio-värdet på detta test är 0,893 vilket innebär att vi inte kan förkasta 

nollhypotesen då det inte finns statistiskt signifikanta skillnader mellan lärare på 

kommunala och fristående skolor (p > 0,345). Trots att inga statistiskt signifikanta 

skillnader finns kan vi i tabell 4 och diagram 9 se att färre av de kommunalt anställda 

lärarna svarar nej på frågan om de får feedback av rektorn.  

 

I det andra testet ställdes frågan om lärarna får ge feedback till rektorn mot huruvida de 

jobbade i en kommunal eller fristående verksamhet.  

 

Tabell 5 Korstabell Får du möjlighet att ge feedback till rektorn? Kommunal kontra 

fristående huvudman 
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H0: Det finns ingen skillnad mellan lärare som jobbar på kommunala respektive fristående 

gymnasieskolor i om de får möjlighet att ge feedback till rektorn. 

H1: Det finns skillnader mellan lärare som jobbar på kommunala respektive fristående 

gymnasieskolor i om de får möjlighet att ge feedback till rektorn. 

Signifikansnivå: 5 %  

 

Likelihood Ratio-värdet är 4,931 vilket innebär att vi förkastar nollhypotesen då det finns 

statistiskt signifikanta skillnader understigandes 5 % signifikansnivå mellan lärare som 

jobbar på kommunala och fristående skolor (p < 0,026). De lärare som jobbar på 

kommunala skolor får i större utsträckning ge feedback till sin rektor, vilket kan ses i 

diagram 10.  

 

I det tredje testet ställdes frågan om hur feedback ges mot huruvida de jobbade i en 

kommunal eller fristående verksamhet.  

 

Tabell 6 Korstabell Hur ges feedback? Kommunal kontra fristående huvudman 

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan lärare som jobbar på kommunala respektive fristående 

gymnasieskolor i hur feedback ges. 

H1: Det finns skillnader mellan lärare som jobbar på kommunala respektive fristående 

gymnasieskolor i hur feedback ges. 

Signifikansnivå: 5 %  

 

Likelihood Ratio-värdet är 0,048 vilket innebär att vi inte kan förkasta nollhypotesen då 

det inte finns statistiskt signifikanta skillnader mellan lärare som jobbar på kommunala och 

fristående skolor (p > 0,827). Trots att det inte finns några statistiskt signifikanta skillnader 

mellan lärarna beroende på huvudman, kan vi i tabell 6 se att procentuellt sett är det fler 

lärare på de fristående skolorna som anser att sättet på vilket de får feedback varierar.  
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I det fjärde testet ställdes frågan om lärarna upplever att skolans ledning märker om de 

behöver extra stöd mot huruvida de jobbade i en kommunal eller fristående verksamhet.  

 

Tabell 7 Korstabell Känner du att skolans ledning lägger märke till när du behöver extra 

stöd? Kommunal kontra fristående huvudman 

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan lärare som jobbar på kommunala respektive fristående 

gymnasieskolor i om de känner att skolans ledning lägger märkte till om lärarna behöver 

extra stöd. 

H1: Det finns skillnader mellan lärare som jobbar på kommunala respektive fristående 

gymnasieskolor i om de känner att skolans ledning lägger märkte till om lärarna behöver 

extra stöd. 

Signifikansnivå: 5 %  

 

Likelihood Ratio-värdet är 0,128 vilket innebär att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Det 

finns inte statistiskt signifikanta skillnader mellan lärare som jobbar på kommunala och 

fristående skolor (p > 0,720). Det är dock procentuellt sett en högre andel av de lärare som 

är anställda på en fristående skola som tycker att skolans ledning lägger märke till när de 

behöver extra stöd, trots att ingen statistisk signifikant skillnad finns.  

 

I det femte testet ställdes frågan om hur bra skolledningen stämmer in på lärarnas 

beskrivning av bra ledarskap mot huruvida de jobbade i en kommunal eller fristående 

verksamhet.  
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Tabell 8 Korstabell Hur bra stämmer din beskrivning av en bra ledare in på 

skolledningen? Kommunal kontra fristående huvudman 

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan lärare som jobbar på kommunala respektive fristående 

gymnasieskolor hur bra deras definition av bra ledarskap stämmer in på skolledningen. 

H1: Det finns skillnader mellan lärare som jobbar på kommunala respektive fristående 

gymnasieskolor hur bra deras definition av bra ledarskap stämmer in på skolledningen. 

Signifikansnivå: 5 %  

 

Likelihood Ratio-värdet är 5,250 vilket innebär att vi inte kan förkasta nollhypotesen då det 

finns statistiskt signifikanta skillnader mellan lärare som jobbar på kommunala och 

fristående skolor (p > 0,154). Även om det inte finns statistiskt signifikanta skillnader är det 

dock tydligt i tabell 8 och diagram 13 att av de lärare som deltog i vår enkät är det fler lärare 

på fristående gymnasieskolor tycker att skolledningen passar in mycket bra på deras 

beskrivning av en bra ledare (se svar om definition på bra ledare i bilaga 7).  

 

I det sjätte testet ställdes frågan om hur bra lärarna trivs på sitt arbete mot huruvida de 

jobbade i en kommunal eller fristående verksamhet.  
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Tabell 9 Korstabell Trivs du på ditt arbete? Kommunal kontra fristående huvudman 

 

H0: Det finns ingen skillnad mellan lärare som jobbar på kommunala respektive fristående 

gymnasieskolor i hur de trivs på sitt arbete. 

H1: Det finns skillnader mellan lärare som jobbar på kommunala respektive fristående 

gymnasieskolor i hur de trivs på sitt arbete. 

Signifikansnivå: 5 %  

 

Likelihood Ratio-värdet är 9,074 vilket innebär att vi förkastar nollhypotesen. Det finns 

statistiskt signifikanta skillnader understigandes 5 % signifikansnivå mellan lärare som 

jobbar på kommunala och fristående skolor (p < 0,011). De lärare som jobbar på fristående 

gymnasieskolor trivs bättre på sina arbeten, vilket visas i diagram 14. 
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5 Analys 

I analysen kommer resultaten från empirin att behandlas för att kunna besvara de 

frågeställningar vi utvecklat för att kunna besvara syftet. Frågeställningarna är:  

- Hur ser skolornas ekonomistyrning ut? 

- Vilket ledarskap används på skolorna? 

- Påverkar ekonomistyrningen och ledarskapet varandra, och i så fall på vilket sätt?  

 

5.1 Ekonomistyrning 

5.1.1 Styrning 

Genomgående under uppsatsens gång har vi märkt att våra respondenter mestadels har 

tolkat ekonomistyrning som budget, vilket givetvis kan bero på vårt sätt att ställa frågorna 

på, men också att respondenterna är lite osäkra på vad ekonomistyrning faktiskt är. En 

annan orsak skulle kunna vara att respondenterna har full koll på vad ekonomistyrning 

innebär, men aldrig har reflekterat över vilket styrsätt och vilka kontrollfunktioner som 

används i verksamheten och därför inte kunnat svara på våra frågor fullt ut.  

 

När det kommer till styrsättet och kontrollfunktionerna som huvudmännen använder mot 

sina skolor fick vi inga tydliga svar varken från Kommunen eller Koncernen. De sakkunniga 

på Kommunen pratar mycket om olika typer av uppföljning. Kvalitetsuppföljning verkar 

vara det allra viktigaste, men Kommunen följer också upp ekonomiska mål. Måluppföljning 

stämmer väl överens med resultatstyrning (Merchant & Van der Stede, 2017). Något annat 

som pekar på att Kommunen använder sig av resultatstyrning är att en stor del av 

beslutsfattandet är decentraliserat, åtminstone när det kommer till gymnasienivå. Även 

Koncernen pratar mycket om uppföljning av kvalitet, men också om uppföljning av 

resultaträkningar och budgeten, vilket tyder på att Koncernen också följer upp mål av olika 

slag och således använder sig av resultatstyrning.  

 

Kommunikationen mellan huvudmännen och rektorerna ser väldigt lika ut och handlar 

framför allt om just uppföljning av olika slag. För de kommunala skolorna finns också 

enhetschefer som fungerar som ett mellanled mellan huvudmannen och rektorn. 

Enhetschefen är rektorns chef och en representant för huvudmannen, men är samtidigt 

delaktig i den dagliga verksamheten. Detta bör också kunna förbättra kommunikationen 

och uppföljningen, särskilt om enhetschefen har bättre, eller tätare, kontakt med 
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kommunen än vad rektorn har. Vissa av de fristående skolorna som ingår i Koncernen har 

också enhetschefer, men inte alla. I vår studie kan vi se att Skola 3 inte har någon 

enhetschef, medan Skola 4 har en. Anledningen till det skulle kunna vara att Skola 4 är 

större och därför är i större behov av en enhetschef för att underlätta belastningen på 

rektorn. Vi ställer oss frågan om det är lättare för huvudmännen att följa upp olika mål 

relaterat till sin resultatstyrning när det finns en enhetschef i verksamheten, eller om det 

inte spelar någon roll? Oavsett om skolorna har en enhetschef eller inte måste rektorn ha 

koll på allt, även om en del av ansvaret för olika administrativa saker skulle kunna delas 

med en eventuell enhetschef.  

 

Om både kommunen och koncernen använder sig av resultatstyrning tyder det på att 

åtminstone en del av deras ekonomistyrning är likadan. Frågan som då uppkommer är 

huruvida resultatstyrning verkligen är rätt typ av styrsätt att använda mot skolor. Som vi 

nämner i teoriavsnittet säger Merchant och Van der Stede (2017) att det finns tre villkor för 

att resultatstyrning ska fungera: de anställda behöver ha kännedom om vilka resultat som 

organisationen strävar efter att uppnå, kunna påverka resultaten och resultaten måste 

kunna mätas. I skolans värld finns nationella mål som alla skolor ska jobba mot, och i 

intervjuerna har vi sett att alla skolor också har egna mål de strävar efter att uppnå. Således 

bör det första villkoret vara uppfyllt, de anställda vet vilka mål och resultat som ska uppnås. 

Oavsett vad målen handlar om och vilka resultat som ska uppnås, kan lärare, rektorer och 

andra anställda i skolan påverka resultaten. Mål som rör resultat i form av uppnådda betyg 

kan påverkas genom undervisningen och mål gällande trivsel skulle kunna påverkas genom 

ökat arbete för trygghet och mot mobbning i skolan. Elevhälsa har många respondenter 

nämnt som ett problem för skolorna och ett steg i att motverka de problemen skulle kunna 

vara att öka närvaron av elevhälsoteamet och dra upp riktlinjer kring hur elevhälsan ska 

kunna förbättras. Resultaten kan alltså påverkas av de anställda i verksamheten, vilket 

uppfyller det andra villkoret. Mål och resultat i skolans värld kan mätas genom att titta på 

exempelvis betygsutdrag och enkätundersökningar om trivsel i skolan, och därmed är också 

det tredje villkoret uppfyllt. Alla villkor (Merchant & Van der Stede, 2017) för att 

resultatstyrning ska fungera effektivt uppfylls således i skolans värld, och eftersom skolan 

är väldigt målstyrd bör det också vara ett bra styrsätt. Inom resultatstyrningen ingår också 

incitament (Merchant & Van der Stede, 2017), vilket våra respondenter har sagt inte finns. 

Det verkar rimligt att inte ha några monetära incitament inom skolans värld, för vad ska 

belönas? Ju fler höga betyg som en lärare sätter, desto högre lön? Det skulle snarare bidra 

till betygsinflation. Ickemonetära incitament låter således rimligare, men samma problem 

kvarstår: vilka prestationer ska belönas? Följaktligen är incitament en del av 

resultatstyrningen som skolorna inte använder sig av.  
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Merchant och Van der Stede (2017) säger dock att det inte är särskilt vanligt att bara 

använda sig av resultatstyrning, utan att det ofta blandas med någon annan variant. I 

skolans värld bör det passa bra med personalstyrning, som handlar om att få rätt person till 

jobbet och ge dessa personer träning och utbildning för att kunna göra jobbet, samt att 

arbetsmiljön och resurserna som finns är bra. Rätt person på rätt plats är ju givetvis viktigt 

på alla arbetsplatser, men kanske speciellt viktigt i skolans värld där barn och ungdomar 

ska utbildas och bygga grunden till att bli en bra samhällsmedborgare. Utbildning för att de 

anställda ska kunna göra jobbet kan också appliceras på alla typer av arbetsplatser. För 

lärare och rektorer handlar det om utbildningen på universiteten, men också om 

vidareutbildning under arbetets gång. Detta är viktigt för att utveckla sig själv och för att 

hänga med i alla nya trender som kommer och därmed kunna ge eleverna den bästa möjliga 

utbildningen. Resurser får skolan utefter hur många elever de har, och det är därför svårt 

att styra för arbetsgivaren och de anställda. Det finns dock sätt som skolorna skulle kunna 

använda sig av för att indirekt påverka sina resurser, exempelvis genom att utöka antalet 

utbildningsplatser för att kunna ta emot fler elever. Fler elever ger mer skolpeng, men det 

förutsätter också att eleverna väljer just den skolan. Detta skulle också kunna kopplas till 

resultatstyrningens incitament (se tidigare i analysen). Det finns incitament för skolorna att 

öka antalet utbildningsplatser, genom att de kan få mer budget att röra sig med. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att fler elever, och därmed fler intäkter, också ökar kostnaderna i 

verksamheten. Som tidigare nämnts finns alltså inga personliga incitament, men det kan 

finnas incitament för att hela verksamheten ska drivas åt ett håll eller ett annat. 

Arbetsmiljön kan också påverkas på olika sätt, exempelvis genom inköp av ergonomiska 

möbler. En bra arbetsmiljö skulle kunna leda till att lärare kan utföra sina jobb på ett bra 

sätt. Att mixa resultatstyrning för att mäta mål och resultat med personalstyrning för att 

rektorer, lärare och andra anställda i skolan ska kunna göra sitt jobb bra borde således vara 

ett vinnande koncept.  

 

Uppfattningen om huvudmannens ekonomistyrning skiljer sig mycket mellan rektorerna. 

Om vi gör jämförelsen mellan rektorerna som har samma huvudman kan vi se att Rektor 

1 inte har synpunkter alls, och Rektor 2 menar att det är svårt att påverka 

ekonomistyrningen eftersom de styrs politiskt. Det är svårt att tänka sig att en person inte 

har synpunkter alls på en så viktig sak i verksamheten som ekonomistyrningen, men det 

kan finnas flera förklaringar till det. Rektor 1 är ganska ny i sin verksamhet, så det är 

möjligt att hon inte har hunnit bilda någon speciell uppfattning om ekonomistyrningen. Det 

är också möjligt att Rektor 1 håller med Rektor 2 i att ekonomistyrningen är svårpåverkad 

och därför bestämt sig för att inte lägga energi på det. Att de kommunala skolorna är 

politiskt styrda och att de fristående skolorna inte är det känns ganska självklart, men det 

är viktigt att komma ihåg att även om de fristående skolorna inte styrs direkt av politiker 
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påverkas de ändå i hög grad av vad politikerna beslutar om genom skolpengen (SKL, u.å.). 

Synsättet att endast de kommunala skolorna påverkas av politikerna stämmer således inte, 

även om de fristående skolorna givetvis inte påverkas på samma sätt som de kommunala 

gör. Jämförelsen mellan de fristående skolorna blir lite svårare. Rektor 3 menar att 

ekonomistyrningen är lokalt förankrad och Rektor 4 anser att den är tydlig. Ordvalen från 

rektorerna på de fristående skolorna är svårtydda. Det går att koppla Rektor 3:s svar om 

lokal förankring till skollagen (SFS 2010:800), att rektorerna själva ska sköta 

resursfördelning på sina skolor, men då är vi tillbaka i uppfattningen om att 

ekonomistyrning endast handlar om budget och ingenting annat. Rektor 4:s svar tolkar vi 

som att hon, precis som Rektor 1, inte har så många synpunkter om ekonomistyrningen 

som finns. En skillnad är dock att Rektor 4 varit på sin skola under en relativt lång tid och 

därmed bör haft tid att bilda sig en uppfattning om ekonomistyrningen. Det är förstås 

möjligt att Rektor 4 också tycker att det är svårt att påverka ekonomistyrningen och därmed 

inte lägger så mycket energi på det.  

 

5.1.2 Ansvarsfördelning och frihet i ekonomistyrningen 

De kommunala skolorna i Kommunen är kostnadsenheter, genom att de får en summa att 

följa och hålla sig till under året. Gymnasieskolorna i kommunen kan dock ha andra 

intäkter än skolpengen, vilka de kan få genom att exempelvis hyra ut sina lokaler. Således 

har de koll på åtminstone en del av sina intäkter, men då de inte kan kontrollera alla 

intäkter är det rimligt att de är en kostnadsenhet. Detta stämmer också väl med litteraturen 

(Anthony m.fl., 2014; Greve, 2009), som menar att en organisatorisk enhet eller en person 

inom en organisation inte ska ha ansvar för saker den inte kan kontrollera. Det skulle 

därför inte vara vettigt att en skola till exempel hade lönsamhetsansvar, då det inte är 

skolans ledning som bestämmer över eventuella investeringar som ska göras. Det ansvaret 

ligger på skolans huvudman.  

 

Koncernens skolor har personal- och resultatansvar, och koncernrespondenten säger att 

skolorna inte bara har ansvar för intäkter och kostnader. Att ha ansvar för personalen och 

resultaten ingår i rektorns uppdrag, men frågan vi ställer oss här är om respondenten 

verkligen menar ekonomiskt resultat eller snarare pratar om utbildningsresultat. Att en 

skola skulle ha resultatansvar låter oerhört märkligt, med tanke på att det är politikerna i 

elevernas hemkommuner som bestämmer skolpengen och därmed hur mycket intäkter en 

skola ska få. Om det är ekonomiskt resultat och inte utbildningsmässiga resultat som 

koncernrespondenten syftar på i sin intervju följer således inte koncernen litteraturens 

(Anthony m.fl., 2014; Greve, 2009) rekommendationer om att inte ge ansvar för saker som 

inte kan kontrolleras. Vi borde kanske ha varit mer specifika i intervjun med 
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koncernrespondenten för att få ett tydligare svar på frågan, men å andra sidan finns risken 

att vi då skulle lagt ord i munnen på respondenten.  

 

Ansvarsfördelningen ser därmed olika ut beroende på vilken huvudman skolan har. Då 

ekonomistyrningen i övrigt, som styrsätt och budget, är såpass lika är det märkligt att det 

skiljer så mycket mellan huvudmännen i denna fråga. En skola är en verksamhet som borde 

vara rena definitionen på en kostnadsenhet, eftersom det är politiker som bestämmer över 

skolpengen som är skolornas intäkter. Således kan inte skolan påverka intäkterna direkt 

(även om indirekt påverkan genom ett ökat antal utbildningsplatser borde vara möjlig) och 

borde därför inte heller ha ansvar för intäkterna. De andra typerna av ansvar passar inte in i 

skolans värld, då de kräver att enheten ska ha ansvar för intäkter och, för 

lönsamhetsansvar, investeringar som görs för att orsaka intäkter och kostnader i 

verksamheten (Ax m.fl., 2015). Både intäkter och investeringar styrs politiskt i kommunala 

skolor, och i fristående skolor, som också är delvis politiskt styrda genom skolpengen, bör 

ägarna ansvara för investeringar.  

 

Innan vi går in på de enskilda skolornas uppfattning om huruvida de har frihet i 

ekonomistyrningen eller inte är det värt att nämna att det är reglerat i lag att rektorerna ska 

sköta sin skolas organisation och hur resurserna fördelas (SFS 2010:800). Således är det en 

faktor som inte ska skilja sig åt mellan de olika huvudmännen, och det gör det heller inte. 

Både Kommunen och Koncernen ger lika behandling till sina skolor. Rektorernas 

upplevelse skiljer sig däremot åt också i denna fråga. Det är framför allt intressant att 

Rektor 1 och Rektor 2 har så skilda åsikter, där Rektor 1 tycker att hon inte har någon frihet 

alls då skollagen styr hur hon ska göra med budgeten, och Rektor 2 tycker att hon har stor 

frihet. Rektor 3 och Rektor 4 instämmer med Rektor 2 i att de också har stor frihet när det 

kommer till ekonomistyrning. Här ser vi återigen ett exempel på hur ekonomistyrning 

likställs med budget, och vår tolkning av detta är att budgeten är den delen av 

ekonomistyrning som är mest konkret och tydlig. Rektorer och respondenter från kommun 

och koncern ser budgeten på ett tydligt sätt, till skillnad från exempelvis 

kontrollfunktionerna, som finns där men som är mer abstrakta. Rektor 4 säger hon har stor 

frihet i ekonomistyrningen, men att huvudmannen sätter upp ramar som hon ska följa. 

Detta stämmer överens med att huvudmännen sköter det övergripande med 

ekonomistyrningen, men att rektorerna ska ha frihet i styrningen av sin skola. Rektor 4 

nämner också att huvudmannens controller är inblandad i ekonomistyrningen, vilket vi 

tolkar som att huvudmannen är mer involverad i Skola 4 än vad huvudmännen till de andra 

skolorna är.  
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Totalt 24 lärare, vilket motsvarar ungefär 36 % av våra respondenter, anser att de ser 

mycket eller ganska mycket av ekonomistyrningen på skolan (se diagram fråga 1). Frågan vi 

ställer oss kring det är huruvida lärarna syftar på all ekonomistyrning som finns i skolan 

eller endast på budgeten. Som tidigare nämnt har många av våra respondenter likställt 

ekonomistyrning med budget, vilket gör att det är en befogad fråga. Eftersom lärarna har 

svarat på enkäter kan vi ju inte heller ställa uppföljningsfrågor för att få ett tydligare svar. 

En annan fråga är hur mycket av ekonomistyrningen som faktiskt är synlig för lärarna. Alla 

lärare bör ju definitivt uppfatta och påverkas av budgeten som finns på skolan. En lärare 

nämner till och med att det skulle öka hans/hennes trivsel om elevunderlaget, och därmed 

budgeten, var större på skolan. Resten av ekonomistyrningen kanske helt enkelt inte syns, 

och då är det svårt att få en uppfattning om det. Det är också möjligt att det ligger oerhört 

mycket i det Rektor 2 sa rörande lärare, ekonomistyrning och kreativitet (se empiri, s. 45). 

Lärare vill hellre vara kreativa i sin undervisning, och bryr sig inte om ekonomistyrningen 

annat än att de vill ha resurser för att kunna vara kreativa. Om en lärare inte bryr sig om 

ekonomistyrningen kanske läraren inte heller bryr sig om att skaffa sig en uppfattning om 

det. 

 

5.1.3 Budget 

Fördelningen av skolpengen på de olika skolorna är, som tidigare nämnts, rektorns ansvar, 

och det finns lagar som talar om vad skolpengen ska ersätta. Således är det inte märkligt 

alls att Kommunen och Koncernen har samma regler vad gäller budget, eftersom det 

faktiskt står i skollagen att rektorn har ansvar för att fördela de resurser som finns i sin 

organisation. Fördelningen av skolpeng ser dock lite annorlunda ut i skolorna. Skolorna 1, 3 

och 4 har skolpengen som en klumpsumma och fördelar ut den över hela verksamheten. 

Skola 2 har tidigare gjort så men har nu valt att dela upp summan på varje program för att 

lättare se vad programmen kostar. Det är intressant att tre av fyra skolor väljer att ha 

skolpengen som en klumpsumma, trots att skolpengen ska följa varje elev. Skola 2:s sätt att 

fördela pengarna på de olika programmen känns mer rättvis ur den synvinkeln. Det bör 

finnas en risk att vissa elever får mer pengar när det ligger som en klumpsumma, att vissa 

summor av misstag hamnar på fel program. Å andra sidan är det många delar i en skola 

som är gemensamma, som skolmat och elevhälsa, så risken att elever förlorar sina resurser 

till andra elever kanske är minimal. Skolorna har också med största sannolikhet mer koll på 

sina pengar än vad det har verkat i våra intervjuer, det är känsliga uppgifter som rektorerna 

kanske inte ville dela med sig av. Det är heller inte relevant för våra frågeställningar att veta 

exakt hur fördelningen av skolpengen ser ut på respektive skola, vilket är anledningen till 

att vi inte ställde några uppföljningsfrågor kring detta. 
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Vad gäller fördelningen av skolpengen nämnde också Rektor 4 något intressant, att de har 

nyckeltal, gällande exempelvis personaltäthet, som koncernen vill att de ska uppfylla. Detta 

är något som Skola 3 kanske också har, med tanke på att de hör till samma koncern, men 

det är ingenting som Rektor 3 nämner i intervjun. Lärartäthet är något som kommit upp då 

och då under våra intervjuer, och verkar vara viktigt för de flesta. Att ha få elever per lärare 

är självklart gynnsamt för alla parter, och det gör nyckeltalet personaltäthet intressant. 

Dessa nyckeltal gör således att Skola 4 har krav på sig från huvudmannens sida på vad de 

ska lägga skolpengen på, utöver de krav som finns i skollagen. När det gäller fördelningen 

av skolpengen sticker Skola 4 ut med sina nyckeltal. Det är dock möjligt att de andra 

skolorna också har nyckeltal som följs upp i enlighet med resultatstyrningen, men det är 

inget som nämns i intervjuerna, kanske för att vi inte frågade om det. Det var ingenting vi 

hade väntat oss att få veta, utan var ett svar på en uppföljningsfråga vi skickade till Rektor 

4.  

Som vi tidigare nämnt verkar våra intervjuobjekt se ekonomistyrning som synonymt med 

budget, och vi föreslog tidigare förklaringen att budgeten är konkret och att den därför syns 

på ett annat sätt än mer abstrakta delar som kontrollfunktioner. En bidragande faktor till 

detta skulle kunna höra samman med den lagliga aspekten, som gör att huvudmännen 

måste släppa ifrån sig kontrollen kring budgeten och följaktligen ge frihet till sina rektorer 

(SFS 2010:800). Att rektorn ska sköta budgeten gör automatiskt att just budgeten blir mer 

konkret för rektorn, och kanske också för lärarna som får se budgeten sättas på nära håll 

och kanske till och med får komma med förslag om vilka poster skolan ska satsa extra 

pengar på. Ett bristande intresse för ekonomi kan också vara en möjlig förklaring till varför 

så många verkar likställa ekonomistyrning med budget. För en ekonomiintresserad person 

kanske det är självklart att det finns många delar inom ekonomistyrning, men det lär inte 

vara lika självklart för en person utan intresse. 

5.2 Ledarskap 

5.2.1 Rektorernas ledarskap 

Hur besluten tas på skolorna varierar, antagligen på grund av deras olika storlekar eller för 

att de utbildar andra än bara gymnasieelever. I denna studie har båda de kommunala 

gymnasieskolorna (1 och 2) andra verksamhetsområden. De större besluten, rörande hela 

verksamheten, fattas alltså av en ledningsgrupp och andra som rör den enskilda enheten 

fattas av respektive rektor. Detta verkar även uppfattas av lärarna, då majoriteten svarade 

att vem som fattade beslut beror på själva beslutet (se diagram 2). Vi tolkar det som att 

beslutsfattandet på skolorna tas av de utnämnda cheferna (Maltén, 2000). 
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5.2.1.1 Rektor 1 

Alla rektorerna som vi intervjuade hävdade att de ofta rör sig fram och tillbaka på chef-

ledare skalan beroende på situation. Tekniskt sett är de alla chefer, då de är anställda av 

respektive huvudman (Maltén, 2000), men de verkar jobba konstant med att vara en ledare 

på sina arbetsplatser. Speciellt Rektor 1 verkar jobba för att bli en ledare på sin skola, vilket 

är förståeligt eftersom hon är relativt ny där, både i gruppen och på posten, då hon är 

nästan färdig med rektorsutbildningen. Rektor 1 och hennes ledarskap skulle kunna 

beskrivas som en blandning mellan pedagogisk och situationsanpassat ledarskap. Hon 

jobbar aktivt med att skapa bra förutsättningar för undervisning genom att använda 

indirekt och direkt pedagogiskt ledarskap (Törnsén, 2009). Hon gör detta genom att lägga 

tid på det administrativa, göra lektionsobservationer och speciellt försöka finnas där som 

stöd för eleverna (Törnsén & Ärlestig, 2014). Alla rektorer hävdar att elevkontakt är mycket 

viktigt för dem i sitt ledarskap. Rektor 1 var speciellt väldigt tydlig i att hon huvudsakligen 

är där för elevernas skull huvudsakligen.  

 

Vid tillfällen då extra stöd behövs försöker Rektor 1 att finnas där och hjälpa samt erbjuda 

positiv feedback. Hon nämner dock ingen annan metod, kanske för att det är det som mest 

behövs just nu eller för att hon fortfarande känner in gruppen, eller så kan det vara så att 

den metoden funkar bäst på gruppen. I diagram 4 kan vi se att 60 % av gymnasielärarna 

känner att deras rektor lägger märke till när de behöver extra stöd. Vi kan tolka det som att 

åtminstone majoriteten tycker att Rektor 1:s metod funkar.  

 

Rektor 1 säger även själv att hon försöker situationsanpassa sitt ledarskap genom att möta 

både elever och lärare på olika sätt, beroende på situation. Detta förespråkar också Hersey 

och Blanchard (1993) i sin modell om att ledarskapet ska anpassas efter situationen och 

följarnas psykiska mognad i arbetet. Detta är ett strategiskt smart drag för en ledare i en ny 

grupp, att känna av individerna och sedan avgöra hur man bäst bemöter dem (Hersey och 

Blanchard, 1993). Hennes mentalitet är att hon försöker vara närvarande, finnas till hand, 

vara deltagande och starkt stödjande. Detta är huvudsakligen en blandning mellan 

coachande och deltagande ledarstil, enligt steg två och tre i Hersey och Blanchards (1993) 

modell. När vi tittar på svaren från lärarenkäterna så svarade majoriteten av Rektor 1:s 

lärare att ledningens ledarskap stämmer in på deras definition av bra ledarskap (se bilaga 

7). Ungefär en fjärdedel tyckte att ledningens ledarskap varken stämde bra eller dåligt in 

eller stämde dåligt in på deras definition.  Kanske beror detta på att Rektor 1 är ganska ny 

på sin post, och att lärarna jämför henne med föregångaren.  

 

Generellt sett är trivseln väldigt hög på alla skolor enligt lärare enkäterna, men på skolorna 

1 och 3 så svarade 12 % respektive 11 % att de inte trivs så mycket på sin arbetsplats (se 
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diagram 5). Vad det kan beror på är alltid svårt att säga, men om vi ska försöka att titta på 

det från ett ledarskapsperspektiv, om rektorernas ledarskap kan vara en anledning för 

detta, så verkar det sannolikt i Skola 1:s fall. När vi tittar på frågan om vad som skulle 

kunna öka trivseln så nämner många mer samplanering, bättre samarbete och 

kommunikation mellan kollegor samt tydlighet, det samma som de flesta beskriver som bra 

ledarskap (se bilaga 7). Med detta och med 12 % som svarade att de inte trivdes kan vi dra 

slutsatsen att Rektor 1:s ledarskap kan vara en av anledningarna till den dåliga trivseln hos 

en fjärdedel av lärarna. Några av anledningarna till detta kan vara att Rektor 1 är ny på 

Skola 1 så hon och lärarna har inte hunnit hitta harmonin att jobba bra ihop än eller att de, 

som tidigare nämnts, fortfarande jämför henne med hennes företrädare. En del nämner 

dock att mindre arbetsbelastning, mindre administrativt och lite mer utmaningar skulle öka 

deras trivsel, så vi kan inte dra slutsatsen att det endast är rektorns ledarskap som påverkar 

trivseln. Även andra faktorer som också kan väga tungt är arbetsbelastning och 

administrativt arbete som många nämnde. Det kan också bero på helt andra anledningar än 

ledarskap. 

 

5.2.1.2 Rektor 2 

När det kommer till erfarenhet så har Rektor 2, och även Rektor 4, varit på sin post ett antal 

år, fick vi uppfattningen av att de båda hade mer erfarenhet och lite mer självförtroende för 

sina egna förmågor och kunskap om eventuella begränsningar, speciellt Rektor 2. Intrycket 

vi får av Rektor 2 är att hon är en väldigt bra chef då hon jobbar hårt genom sina 

befogenheter för att förbättra och skapa resultat (Maltén, 2000). Rektor 2 försöker vara 

mer ledare än chef. När hon beskriver sitt eget ledarskap så säger Rektor 2 att hon försöker 

“vara att vara där som ett stöd, hjälpa till och vara ett bollplank för såväl lärare som elever”. 

Med andra ord så verkar hon praktisera demokratiskt ledarskap då hon är väldigt 

grupporienterad och omtänksam (Nilsson & Waldemarson, 2011; Northouse 2016). Rektor 

2 verkar ha fokus både på lärare och elever, men eleverna i första hand och Rektor 2 verkar 

ha bra kontakt med dem då de själva kommer upp och fikar med henne. Hon verkar vara 

väldigt observant, lyhörd och ha självförtroende, kanske är det för att hon känner gruppen 

väl och har varit där ett antal år. Rektor 2 säger att hon tycker att hon är duktig på att läsa 

av situationer och människor, se om de behöver stöd och hjälp, vilket stämmer relativt bra 

med lärarnas svar. 60 % säger att skolans ledning ser när de behöver extra stöd, däremot så 

säger de återstående 30 %21 att de inte är det (se diagram 4). Vi måste dock ta i åtanke att 

svarsfrekvensen på Skola 2 var väldigt låg med få respondenter, så dessa resultat kan vara 

missvisande. Dessutom så fanns det två rektorer på Skola 2 och några av respondenterna 

kan ha den andra rektorn som ledare istället för Rektor 2.  

                                                           

21 De återstående 10 % är internt bortfall 
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Det ledarskap som Rektor 2 huvudsakligen verkar bedriva pedagogiskt ledarskap. Hon 

jobbar för ett kontinuerligt lärande genom att förbättra skolans eget arbete och försöker 

skapa bra förutsättningar för skolans elever genom att växla mellan indirekt och direkt 

pedagogiskt ledarskap (Törnsén, 2009; Törnsén & Ärlestig, 2014). Dock verkade hon luta 

mer åt indirekt pedagogiskt ledarskap då hon sa att tyvärr gick mycket av hennes tid till 

möten och annat administrativt jobb. Hon försöker dock att praktisera mer direkt 

pedagogiskt ledarskap i mån av tid genom att gå ut i skolan och observera lektioner och 

genom att fika samt mingla med både elever och lärare, vilket ger henne bättre koll på läget 

(Törnsén, 2009).  

 

Att vara social och ta en fika med sina medarbetare tyckte Rektor 2 vara bland det viktigaste 

som fanns med att vara en ledare och en rektor, vissa att denne var där mottaglig och kunde 

lyssna på sina lärare, vad som händer skolan och lite annat “smått och gott” som hon 

uttryckte det och vi tolkar som skvaller. Just att lyssna, både på lärare och elever, tycker 

hon är väldigt viktigt. Precis som de andra rektorerna, förutom Rektor 4 som inte sagt 

något om detta, så använder sig hon av principen att hålla dörren öppen. Hon välkomnar 

och försöker uppmuntra att både elever och lärare kommer till henne om det är problem 

eller om de behöver lätta på hjärtat. Den typen av mentalitet stämmer mycket in på teorin 

om transformativt ledarskap då hon lägger mycket fokus på behoven av hennes elever och 

lärare (Northouse, 2016). Hon beter sig också mycket som en social arkitekt, som 

Northouse (2016) kallar det, som bygger tydliga värderingar och normer i gruppen.  

 

Genom att prata med både lärarna och eleverna när de fikar får hon både information och 

en möjlighet att influera dem med det hon säger. Majoriteten av lärarna svarade också att 

de tycker att deras definition stämmer bra in på deras ledning, så de verkar tycka att hon är 

en bra ledare. Skola 2 hade dock 40 % som sa att det varken vara bra eller dåligt (se 

diagram 3). Återigen måste vi ta i åtanke den låga svarsfrekvensen och att det finns två 

rektorer på den här skolan, så dessa resultat kan vara missvisande. Att hon säger att hon 

inte har någon prestige och kan göra en pudel, får kanske lärare att våga vara mer öppna 

med henne, säga vad de tycker. Det skapar en öppenhet och tillit i gruppen som bidrar till 

ett bra arbetsklimat och trivsel (Nilsson & Waldemarson, 2011).  Vi kan dra slutsatsen om 

att detta stämmer och fungerar genom att titta på diagram 5, där 80 % av respondenterna 

säger att de trivs bra på Skola 2. 

 

5.2.1.3 Rektor 3 

Rektor 3 är precis som Rektor 1 relativt ny på posten som rektor, men jobbade innan som 

biträdande rektor på samma skola med samma personal. Rektor 3 var redan en integrerad 
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medlem i lärarlaget som omplacerades i gruppen, eller så kanske hon var redan en ledare 

för dem, vilket i så fall skulle ha kunnat göra övergången lättare. Det är möjligt att folk 

tycker att det är jobbigt att någon från gruppen blir chef, att det är svårt att veta var man 

har personen i fråga, men å andra sidan har Rektor 3 stenkoll på vad lärarna vill ha från en 

ledare eftersom hon själv varit med i de diskussionerna tidigare (Yukl, 2012). Rektor 3 

hävdar själv att hon är mer ledare än chef just på grund av att hon jobbat i gruppen sedan 

innan. Eftersom hon har jobbat med gruppen innan skulle det vara tufft att agera som en 

chef (Maltén, 2000).  

 

På grund av Skola 3:s storlek så tar Rektor 3 de flesta besluten, men inte alla då hon inte 

känner sig lämpad på grund av bristande kunnighet i området. Det är väldigt intressant att 

hon säger rakt ut att hon delegerar vissa beslut till de som är mer insatta, även om hon har 

sista ordet. Det visar på en prestigelöshet som vi antar är en stor fördel i Rektor 3:s 

ledarskap. Hon tar ledningen och gör vad som krävs och behövs, även om det är att plocka 

skräp. Detta signalerar en självsäkerhet, det verkar inte påverka hennes prestige heller, 

utan fungerar mer som ett föredöme. Just att Rektor 3 delegerar ut mycket ansvar visar att 

hon har stort förtroende och tillit i sin personal och deras kunnande. Rektor 3 kanske gör 

detta eftersom hon känner lärarstaben, dess styrkor och kunskapsområden, och därför kan 

dra nytta av dem (Bass & Bass, 2008). Den typen av ledarskap stämmer in mycket på 

Hersey och Blanchards (1993) fjärde stadium i deras modell, delegerande, där ledaren låter 

följarna arbeta självständigt och har en mer kontrollerande funktion själv. Hon verkar vilja 

att personalen ska växa, samt anse att det inte är bra att göra något man är dålig på när det 

finns andra som gör det bättre.  

 

Rektor 3 verkar dessutom tillämpa en demokratisk ledarstil just genom att hon uppmuntrat 

andras åsikter, inputs och idéer, men kollar igenom den innan hon ger sitt godkännande 

(Nilsson & Waldemarson, 2011). Genom sitt koncept frihet under ansvar bidrar hon till en 

kreativ atmosfär där alla får säga vad de tycker, tror, och komma med idéer (Northouse, 

2016). Detta gör också att personalen blir mer delaktiga i verksamheten (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002). Hon är dock väldigt bestämd med att det är frihet under ansvar, om inget 

ansvar tas så minskas friheten, så hon är ingen dörrmatta. Hon är väldigt rak i sin 

kommunikation, har ett driv och en vision vart hon vill föra skolan, som hon själv följer och 

som alla i personalen känner till vilket visa på en tydlighet i Rektor 3:s ledarskap. Hon 

kändes som en person som vill att folk ska dela hennes vision och att de går mot visionen 

tillsammans, med andra ord så verkar hon försöka att uppmuntra ett distribuerat ledarskap 

(Spillane, 2006) där alla delar på ansvaret och jobbar tillsammans för att nå målen.  
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Rektor 3 verkar också försöka att använda sig av ett pedagogiskt ledarskap (Törnsén & 

Ärlestig, 2014) och skapa förutsättningar för en bra undervisning, både indirekt, genom 

administrativt jobb så väl som att vara där för både elever och lärare, och direkt genom att 

hon cirkulerar mycket runt om i skolan och pratar med eleverna (Törnsén, 2009). Vi kan 

förstå att hon känner att hon känner att hon har bra koll både på sin personal och på 

eleverna då hon kommer från gruppen sedan innan och ofta cirkulerar i skolan. Skola 3:s 

storlek är självklart också en bidragande faktor, eftersom skolan är så liten är det lättare att 

ha koll på allt. Rektor 3 verkar precis som Rektor 2 ha fokus både på lärare och elever, även 

om det är eleverna främst. Hon kände också att hon hade bra koll på om någon behövde 

extra stöd i form av arbetsavlastning eller liknande vilket visar Rektor 3:s pedagogiska 

natur som ledare (Törnsén, 2009). Dock kan vi se att lärarna inte helt håller med Rektor 3:s 

påstående om att hon är bra på att se om någon behöver extra stöd. 56 % tyckte att hon ser 

det (se diagram 4), men 44 % säger att hon inte gör det, så Rektor 3 är inte riktigt så 

uppmärksam som hon tror.  

 

Bland Skola 3:s lärare så var åsikterna om hur bra ledningens ledarskap väldigt spridda. 

Majoriteten, 78 %, tyckte att det antingen stämmer in bra eller mycket bra med deras 

definition av bra ledarskap. 22 % däremot sa att det stämmer in ganska dåligt, vilket är den 

högsta negativa siffran av alla skolorna (se diagram 3). Här måste vi ha i åtanke att även om 

svarsfrekvensen på Skola 3 var hög så är det en liten skola med få anställda, så den enskilda 

individens åsikt väger tungt i statistiken. Det är också möjligt att rektorn på respektive 

skola har det ledarskapet som behövs just nu, även om det inte är populärt bland lärarna. 

Skola 3 är också relativt ny och håller på att utveckla sig själva och sitt rykte, så ett lite 

tuffare ledarskap kanske kan behövas de här första fem, tio åren.  

 

11 % av respondenterna på Skola 3 svarar att de inte trivs så mycket på sin arbetsplats (se 

diagram 5). Skola 3 är relativt nyetablerad så det är möjligt att personalen har så mycket att 

göra (på grund av exempelvis personalbrist eller bristande elevunderlag) att det är just den 

stressen som påverkar deras trivsel, och inte rektorns ledarskap. Bland de saker som skulle 

öka trivseln hos lärarna på Skola 3 finns mindre obetald övertid, rimligare arbetsbörda och 

mer schemalagd planeringstid (se bilaga 7). Det är alltså saker som har mer att göra med 

resursbrist vilket troligtvis är vanligt när en skola är väldigt ung. Därför är det kanske 

troligare att de 11 % som inte trivs just nu känner så på grund av eventuell resursbrist 

snarare än ledarskapet.  

 

5.2.1.4 Rektor 4 

Precis som Rektor 3, så började Rektor 4 som lärare och sedan biträdande rektor i samma 

verksamhet, Rektor 4 jobbar nu kvar på samma skola och har jobbat där ett antal år. 
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Intressant att de båda rektorerna på friskolorna kommer från verksamheten och har jobbat 

på skolan som lärare innan de blev rektorer. Kanske är det vanligare att i fristående skolor 

ta någon som redan jobbar där och göra dem till rektor, kanske anser Koncernen att det är 

ett effektivare koncept. Vi vet att Rektor 1 tidigare jobbade på en annan skola där hon var 

rektor och började sin utbildning innan hon började på Skola 1, kanske är det vanligare att 

kommunala skolor anställer nya rektorer som inte kommer från den befintliga 

verksamheten.  

 

Precis som de kommunala skolorna så har Skola 4 också en ledningsgrupp, eller 

ledarteamet som Rektor 4 kallar det. Till skillnad från de andra rektorerna så verkar Rektor 

4 inte arbeta lika självständigt, utan mer i sin ledningsgrupp. De verkar också ta besluten 

ihop som en grupp istället för att rektorn själv ska ta dem. Även Rektor 4 nämner att det är 

en utmaning att gå från att vara kollega på samma nivå till att vara chef, att hitta harmonin 

med att vara chef och ledare. Det kan förklara varför hon konsulterar mycket med de andra 

i sin ledningsgrupp, hon kanske inte var accepterad innan som en informell ledare och att 

nu bli formell chef kanske kändes lite konstigt (Forslund, 2013; Nilsson & Waldemarson, 

2011).  

 

Rektor 4 menar att hon huvudsakligen använder sig av ett pedagogiskt ledarskap (Törnsén 

& Ärlestig, 2014) som även de andra i ledarteamet ska följa, vilket är logiskt eftersom det 

står i skollagen. Det är intressant att Rektor 4 hävdar att alla anställda ska ha samma 

ledarskap gentemot eleverna men tanke på att alla är olika, har olika förutsättningar och 

befinner sig i olika situationer. Kanske detta uppmuntrats för att eleverna ska få en 

förståelse och en kontinuitet i ledarskapet, uppmuntra alla att leda genom exempel. Vi kan 

dock bara ta hennes ord på att de verkligen praktiserar pedagogiskt ledarskap eftersom hon 

bara kunde svara på ett intervjuformulär istället för en riktig intervju. Det är därför svårt att 

analysera och tolka om hon verkligen använder sig av pedagogiskt ledarskap med den 

bristande informationen, då vi inte kunde ställa uppföljningsfrågor på samma sätt som vi 

kunnat under en intervju ansikte mot ansikte.   

 

Trots den bristande informationen, så kan vi se i diagram 3 att majoriteten av lärarna på 

Skola 4 (82 %) tycker att skolledningens ledarskap överensstämmer med deras definition av 

bra ledarskap. Några av de ord de använde när de beskrev vad bra ledarskap var för dem 

var coachande, att kunna hantera konflikter, att leda med goda exempel, ser behoven, 

respekt för alla parter, skapar intresse och hjälper till utveckling (se bilaga 7). Från detta, 

och att en tydlig majoritet av lärarna som säger att deras definition stämmer på skolans 

ledning kan vi se att Rektor 4 använder delvis ett demokratiskt ledarskap då hon verkar 

vara väldigt grupporienterad med sitt ledningsteam (Nilsson & Waldemarson, 2011). Hon 
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och hennes ledningsteam verkar lägga fokus på lärarna som individer med feedback möten 

och lektionsobservationer så att de kan utvecklas (Törnsén & Ärlestig, 2014). Med andra 

ord är det mycket fokus på individerna samt vara hjälpande och stöttande på vissa sätt 

(Northouse, 2016). Hon verkar använda ett antal sociala knep för att uppmuntra sin 

personal, som att ha en lyxig fika eller tillställningar och pepp-möten i mentalt tuffa 

perioder. Hon verkade alltså precis som Rektor 2 tycka att sociala möten av olika slag var 

bra.  

 

Vi kan dra slutsatsen att dessa små sociala knep funkar och att hon är medveten om 

lärarnas behov då vi tittar på diagram 4. Där svarar majoriteten av lärarna att de anser att 

ledningen är bra på att se om de behöver extra stöd. Vi måste också ta in i beräkningen att 

eftersom Rektor 4 är en del av ledningsteamet och de här sociala knepen är hennes, så kan 

de andra i ledningsteamet ha andra knep vi inte känner till. Dessa knep kan eventuellt 

också väga tyngre på trivseln än Rektor 4:s sociala knep. Vi kan också se att trivseln på 

Skola 4 är väldigt hög, där 73 % av lärarna trivs mycket bra och resten trivs ganska bra (se 

diagram 5). Vi kan, som nämnts innan, tolka det som att hennes sociala knep för att höja 

moralen och ledarskapet måste fungerat bra på den skolan.  

 

5.2.2 Konflikthantering 

När vi undersöker de olika rektorernas sätt att hantera meningsskiljaktigheter eller 

konflikter så har de relativt lika metoder. Både Rektor 1 och Rektor 2 verkar vilja ta tag i 

eventuella konflikter på en gång, innan de gör någon skada (Nilsson & Waldemarson, 2011). 

De verkar båda två förespråka problemlösning, kompromiss, formell auktoritet eller en 

blandning av dessa i form av möte med båda parter och genom öppen kommunikation 

(Robbins, 1974), att de “pratar med varandra och inte om varandra”. De tar en medlande 

roll i konflikter. Detta är intressant att både en mer (Rektor 2) och en mindre (Rektor 1) 

erfaren rektor använder väldigt lika metoder. Kanske kan det vara för att de är välkända 

metoder som har fungerat innan för dem båda.  

 

Majoriteten av lärarna på de olika skolorna säger samma saker när de svarade på frågorna 

om hur de upplever att konflikter och meningsskiljaktigheter hanteras på respektive skola: 

samtal, diskussion, möten mellan parter och kommunikation. Detta är väldigt logiskt med 

tanke på att nästa alla rektorerna använder liknande sätt och metoder, med vissa små 

variationer, hur snabbt och när de kliver in och försöker lösa den till exempelvis, eller vem 

som ska ta tag i konflikten/agera medlare. Lärarna på Skola 1 hävdar att 

meningsskiljaktigheter hanteras genom samtal, diskussion och möte mellan inblandade 

först och sedan rektor. Detta verkar luta mer åt att lärarna upplever att de försöker hantera 
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de sinsemellan innan rektorn blandas in, vilket är lite annorlunda från Rektor 1:s hävdande 

att hon kliver in direkt. Kanske är det för att hon tolkade det som att när hon blir medveten 

om konflikten, då den har växt lite, kliver hon in innan den växer sig för stor. Lärarna på 

Skola 2 beskriver att konflikter hanteras beroende på situationen, genom möten, samtal och 

diskussioner. De försöker lösa det själva annars blir det samtal och inblandning av chef och 

rektor. Rektor 2:s mentalitet med öppenhet och transparens, möte mellan parter och prata 

med varandra verkar användas av både henne och hennes lärare utifrån vad vi kan se.  

 

Rektor 3 verkar också förespråka en blandning av problemlösning, kompromiss och formell 

auktoritet beroende på konflikt och situation (Robbins, 1974). Vad vi kunde uppfatta från 

intervjun så verkar inte Rektor 3 konflikträdd överhuvudtaget. Hon verkar dock mer 

reserverad i att ta medlarrollen till skillnad från Rektor 1 och 2. Med sitt koncept frihet 

under ansvar så verkar hon vilja att de båda parterna försöker lösa konflikten sinsemellan 

innan hon tar på sig medlarrollen. När vi tittar på lärarnas svar om hur konflikter och 

meningsskiljaktigheter hanteras på Skola 3 så svarar de att de har möten mellan parter och 

diskuterar problemet. Från detta så kan vi tolka det som om att många verkar försöka lösa 

konflikterna sinsemellan innan någon annan blandas in. Lärarna på Skola 3 verkar själva 

tillämpa problemlösning istället för att ta in en formell auktoritär person som rektorn. 

Frågan är dock om lärare och elever känner att de kan komma till Rektor 3 med hennes 

attityd att helst vilja att de inblandade parterna löser konflikten själva och att ytterligare en 

part kan skapa mer problem. Hon hävdar precis som de andra rektorerna att dörren alltid 

är öppen, men vill de komma om de misstänker att deras problem kan anses vara ett litet 

problem som Rektor 3 inte vill bli inblandad i? En del av lärarna hävdade att Rektor 3 inte 

såg när de behövde extra stöd, vilket kanske kan kopplas till att Rektor 3 inte vill bli 

inblandad i små konflikter. Å andra sidan verkade Rektor 3 ha en bra relation med både 

lärare och elever utifrån vad vi såg när vi var där för intervjun.  

 

Rektor 4 verkar, till skillnad från Rektor 1 och 2, inte vara en person som tar tag i saker 

direkt när det kommer till konflikter. Precis som de andra rektorerna så verkar hon 

situationsanpassa sitt sätt att lösa konflikter på, men utifrån svaren i intervjuformuläret 

verkar det inte självklart att hon själv skulle kliva in och lösa dispyten själv. Hon nämner att 

om tid finns så rådgör hon med sitt ledningsteam om vem som är bäst lämpad att kliva in 

och lösa konflikten och vara medlaren om parterna inte kan lösa det själva. Vi kan dra 

denna slutsats tack vare enkätsvaren från lärarna där många hävdar att konflikter löses 

genom möte mellan berörda parter, samtal och diskussion, vilka är exempel på 

problemlösningsstrategier (Robbins, 1974). I enstaka fall blandas rektorn in, troligtvis vid 

konflikter där en medlare behövs som har någon sorts of formell auktoritet som kan få fram 

kompromisser. 
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5.2.3 Feedback 

Timing och situationsanpassning av feedback som Clemedson (2006) och Forslund (2013) 

förespråkar verkar användas av nästa alla de rektorer vi intervjuade, både med lärare och 

med sina respektive huvudmän. När vi tittar på diagram 8 där lärarna på de olika skolorna 

svarade på frågan om hur feedback ges så svarade majoriteten av alla respondenterna på 

alla skolor att det varierar, förutom Skola 1 där majoriteten svarade att det sker mellan fyra 

ögon.  

 

Rektor 1 verkar väldigt medveten om hur hon ska ge feedback för att det ska fungera, vissa 

saker säger hon är bra att ta i grupp och andra mellan fyra ögon, med andra ord så 

situationsanpassar hon. Mellan fyra ögon verkar dock vara sättet Rektor 1 föredrar att 

använda utifrån vad vi kan se i enkätresultatet på diagram 8 då majoriteten svarar att 

feedback sker just mellan fyra ögon. Detta är även sättet som Clemedson (2006) hävdar är 

bättre när det rör känsliga eller personliga ämnen, men ibland kan också feedback genom 

fyra ögon uppfattas som kritik. Det är såklart viktigt att inte trycka ner den andra personen, 

att ge feedback eller konstruktiv kritik och inte bara ren kritik. Detta eftersom mottagaren 

då lätt går i försvar, vilket är det näst nedersta trappsteget i feedbacktrappan (Forslund, 

2013). Rektor 1 nämner också att hon försöker ge feedback frekvent och tätt inpå 

händelsen. Det är till exempel viktigt för Rektor 1 att läraren får feedback snabbt efter ett 

lektionsbesök så lärarna kan jobba framåt mot utveckling. När vi tittar på lärarnas svar på 

enkätfrågorna i diagram 6 och 7 som frågar om de får feedback och ge feedback till Rektor 1 

svarar 88 % i båda diagrammen ja. Att så många svarar ja på feedbackfrågorna, samt att 

Skola 1 har en hög svarsfrekvens på enkäten gör att vi kan dra slutsatsen att Rektor 1 

verkligen har en bra förståelse för feedback och att majoriteten känner att de få möjlighet 

att ge och få feedback på Skola 1.  

 

Även Rektor 2 verkar väldigt medveten om hur hon ska ge feedback. Hon säger att hon ger 

feedback när hon uppfattar att det lättast går in hos mottagaren för att ge önskad effekt, 

med andra ord situationsanpassar den (Clemedson, 2006; Forslund, 2013). Vi får 

bekräftelse av detta i diagram 8 då 70 % av respondenterna svarar att hur feedback ges 

varierar. Just att hon gör klassrumsbesök och observerar lektioner för att kunna ge 

feedback på undervisningen, ibland med ett tema i tanken, tyder på konstant utveckling och 

förbättring, att hon försöker inspirera och jobba på en sak i taget för att lättare få en 

utveckling. En bättre kommunikation leder till ett bättre arbetslag och en bättre 

kommunikation byggs upp av förtroende och feedback (Forslund, 2013). Hennes ledarskap, 

där hon försöker uppmuntra öppenhet, gör det nog lättare för andra att ge feedback till 
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henne. Det är intressant att hon också nämner att hon får motstånd genom försvar från 

motpartens sida då denne uppfattar feedbacken hon ger som kritik. Rektor 2 är den första 

som nämner att vissa lärare går i försvar (Clemedson, 2006) samt hur hon hanterar den, 

genom att försöka lyssna och hantera. Det visar på ett lugn och förståelse av feedback och 

en taktkänsla samt hur hon ska göra för att vända på det så att det ger en positiv effekt 

(Clemedson, 2006). Detta kan vi se bevis på i diagram 6 och 7, som visar resultaten på 

enkätfrågorna om lärarna både får feedback från och får ge feedback till rektorn. 80 % säger 

att de får feedback av rektorn och hela 100 % att de får ge, så Rektor 2:s förespråkande om 

öppenhet verkar fungera bra och även hennes feedbackhantering.  

 

I Rektor 3:s fall så verkar det vara väldigt likt de andra, att feedback sker kontinuerligt, 

både spontant och i möten. Hon nämner dock att lärare och elever ofta kommer till henne 

för att ge och ta emot feedback. Enligt svaren vi fick från lärarna verkar även de tycka att 

det stämmer, 100 % hävdar att de få feedback av rektorn (se diagram 6) och 89 % att de får 

ge (se diagram 7). Majoriteten hävdar också att sättet feedbacken ges varierar (se diagram 

8). Att lärarna själva kommer till Rektor 3 och känner att de kan ge feedback, inte bara få, 

visar på förtroende för henne. Precis som Rektor 1 och Rektor 2 så visar hon på en 

medvetenhet om feedback och nyttan av att situationsanpassa den (Clemedson, 2006). Det 

verkar därför som om Rektor 3 besitter en taktkänsla vilket just Forslund (2013) hävdar är 

bland de viktigaste egenskaperna i sådana situationer.  

 

När det kommer till Rektor 4 så verkar det som om ledningsteamet organiserar möten och 

ger samt tar emot feedback (Carter, 2013). Även här sker klassrumsbesök som följs upp av 

feedback för att ge återkoppling och uppmuntra till diskussion (Nilsson & Waldemarson, 

2011). Rektor 4 var otydlig rörande feedback i intervjuformuläret, vilket gör att det är svårt 

för oss att analysera spontan feedback eller hur Rektor 4 själv hanterar feedback. Förutom 

den feedbacken sker på de möten som hon beskrev så kan vi bara utgå från lärarnas svar på 

feedback frågorna, där de flesta hävdar att de både får och ger feedback till rektorn. Det är 

dock 18 % (se diagram 6) respektive 23 % (se diagram 7) som säger att de inte får feedback 

eller får ge feedback till rektorn, vilket är en högre procentsats än alla de andra skolorna 

sammanlagt. Kanske beror det på att ledarskapet är så uppdelat mellan rektorn, biträdande 

rektorn och enhetschefen. Det skulle också kunna bero på att de lärare som svarat nej på 

feedbackfrågorna kanske har dessa feedbackmöten med andra i ledningsteamet, alternativt 

är inte kontakten mellan dessa lärare och Rektor 4 den bästa. 
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5.2.4 Jämförelse mellan kommunala och fristående gymnasieskolor 

För att kunna göra en bra jämförelse mellan kommunala och fristående gymnasieskolor så 

gjorde vi chitvå-tester med lärarnas svar i enkäten. De flesta av testen var dock inte 

statistiskt signifikanta, med andra ord så skilde sig inte svaren tillräckligt mycket åt mellan 

de kommunala och fristående skolorna. När vi jämförde frågan om skolledningen lever upp 

till lärarnas definition av en bra ledare, så spelade det ingen roll om skolan var kommunal 

eller fristående, de svarade nästan likadant. Procentuellt sett fanns det dock fler lärare på 

fristående skolor som tycker att skolledningens ledarskap stämmer in mycket bra på deras 

definition av ledarskap (se tabell 8).  

 

När det kommer till frågan om huruvida lärarna känner att ledningen ser när de behöver 

extra stöd (tabell 7), så fanns det inte heller någon statistisk skillnad mellan lärare som 

jobbar på kommunala och fristående skolor. Det är procentuellt sett fler lärare på fristående 

skolor som anser att skolledningen märker när de behöver extra stöd. Just i den här frågan 

så är det inte så förvånande att det inte finns skillnader med tanke på att det här är en fråga 

som huvudsakligen påverkas av vilken personlighetstyp rektorn är och hur denne är som 

ledare och inte av huruvida läraren jobbar i en kommunal eller fristående skola. Det skiljer 

sig troligen lika mycket mellan skolor med samma huvudman som mellan två skolor med 

olika huvudmän. Skillnaden är dock som sagt inte statistiskt signifikant.  

 

Om vi ska jämföra mellan de kommunala och fristående skolorna så finns det inte heller 

någon statistiskt signifikant skillnad mellan frågorna om lärarna får feedback av rektorn 

eller hur den ges. Detta är inte heller så förvånande med tanke på att ge feedback till lärarna 

praktiskt taget är en del av arbetsbeskrivningen för rektorerna, då de konstant ska jobba för 

att förbättra undervisningen. Dessutom så påverkas de här frågorna mer av vilken typ av 

rektor skolan har och vilken typ av ledare denne är snarare än huvudmannaskapet (se tabell 

4 och 6).  

 

Det fanns däremot statistiskt signifikant skillnad mellan de kommunala och fristående 

gymnasieskolorna när det kommer till om de får möjlighet att ge feedback till rektorn (se 

tabell 5 och diagram 10). Det är fler lärare som jobbar på kommunala skolor som får ge 

feedback till sin rektor, än vad de fristående får i vår studie. Vad det kan bero på är oklart. I 

Skola 4:s fall så kan det ha att göra med att alla inte får feedback av rektorn när ledarskapet 

är så uppdelat. När det gäller Skola 3 är det svårt att säga varför de känner att de inte får 

möjlighet att ge feedback till rektorn. Kanske kan det vara för att de upplever att hon inte 

tar till sig den eller inte lyssnar?  
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När vi jämförde enkätsvaren mellan de kommunala och fristående skolorna i frågan om hur 

de trivdes på skolan fanns det även här en statistiskt signifikant skillnad. Enligt chitvå-

testet så trivs lärarna på fristående skolor bättre på sitt arbete än kommunala i vår 

undersökning (se tabell 9 och diagram 14). Det som troligtvis skapade den statistiska 

skillnaden är den höga trivseln på Skola 4 där alla respondenterna svarade att de antingen 

trivs bra eller mycket bra. Det är dock svårt att säga om den höga trivseln beror på just 

ledarskapet eller om det är något annat eftersom att varje skola har en relativt unik miljö 

med lärare, undervisning och rektor. Ledarskapet kanske är en starkt bidragande faktor i 

kombination med andra saker. I den öppna frågan om vad skulle kunna öka lärares trivsel, 

nämns en del saker som är liknande till de som lärarna definierar som bra ledarskap, 

speciellt i Skola 1, så vi kan definitivt säga att rektorns ledarskap är en faktor. Dock nämnde 

många andra respondenter saker som är mer relaterat till arbetsuppgifter och 

personalresurser, så ledarskapet är inte den huvudsakliga faktorn. Vi vet alltså inte om den 

nuvarande trivseln som respondenterna känner är på grund av skolledning, elever, kollegor 

eller annat eftersom vi inte ställde specifika frågor om vad trivseln beror på. En hög trivsel 

skulle dock kunna vara en indikation på att skolledningens/rektorns ledarskap är bra, men 

vi kan inte vara säkra.  

 

Även om några av resultaten visade en skillnad mellan kommunala och fristående skolor så 

kan vi tyvärr inte dra några generella slutsatser eftersom vi bara undersökt fyra skolor i en 

enda kommun. Eftersom kommunen i fråga även är en så kallad större kommun så finns ett 

antal gymnasieskolor och därför kan vi inte ens dra några generella slutsatser i kommunen. 

Vad vi kan säga är att i den här undersökningen, mellan de här skolorna och vid den här 

tidpunkten, så fanns det statistiska skillnader på två frågor: när det gäller trivsel och 

huruvida lärarna får ge feedback till sin rektor. Lärarna som jobbar på fristående skolor 

trivs bättre på sitt arbete, medan lärare som jobbar i kommunal verksamhet i större 

utsträckning får ge feedback till sin rektor.  

 

5.3 Påverkar ekonomistyrningen och ledarskapet varandra, och i 

så fall på vilket sätt? 

Med tanke på att alla skolor/rektorer har stor frihet i sin ekonomistyrning, vilket också är 

lagstiftat, så bör inte ekonomistyrningen vara en begränsning för ledarskapet. Alla skolor 

påverkas ju av lagstiftningen, så om en begränsning finns så skulle den finnas på alla skolor 

och inte bara på en. När den nya skollagen (SFS 2010:800) kom så fick rektorerna mer 

ansvar och fler uppgifter delegerades till dem. Det är således möjligt att de rektorer som var 

med om den förändringen upplevde att ekonomistyrningen påverkade ledarskapet på ett 
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annat sätt efter att den nya lagen trädde i kraft. Det är dock inte vad denna uppsats handlar 

om och därför kommer ingen vidare diskussion att föras om det. Under arbetets gång och i 

intervjuer har det framkommit att den största skillnaden mellan kommunala och fristående 

skolor är att de kommunala skolorna är politiskt styrda på ett annat sätt. Vi har inte märkt 

några större skillnader i ledarskapet hos rektorerna baserat på vilken huvudman de har, 

men möjligheten att leda påverkas av vilken huvudman skolorna har. Detta beror på att det 

tar längre tid att ta beslut i en kommunal verksamhet (Koncernrespondent, intervju 2018-

04-18). Det betyder att en privat verksamhet, som Koncernen är, kan ta snabbare beslut och 

följaktligen kan genomföra nödvändiga förändringar fortare. På grund av detta kan det 

finnas möjligheter att en förändringsbenägen rektor, alltså en rektor som är villig att 

förändra för att få till förbättringar, trivs bättre i en fristående verksamhet där dessa 

förändringar kan ske snabbare. Att vilja förändra hör inte till någon speciell ledarskapsstil, 

utan kanske snarare speglar personligheten hos rektorn, men då personligheten spelar in i 

hur en person leder en grupp så kan det ändå vara en påverkande faktor.  

 

Resultatstyrning är något som används av både Kommunen och Koncernen i styrningen av 

skolorna. En del av resultatstyrningen är decentralisering (Merchant & Van der Stede, 

2017), vilket också är reglerat i lag (SFS 2010:800) när det gäller skolans värld. Rektorerna 

måste således få ansvar delegerat till sig av sina huvudmän. Denna decentralisering av 

ansvar och beslutsrätt, och i förlängningen också resultatstyrningen, kan sammankopplas 

med delegerande ledarskap. Delegerande ledarskap är den fjärde delen av Hersey och 

Blanchards (1993) grundmodell där ledaren kan välja att delegera vissa beslut och 

befogenheter till anställda i verksamheten. Detta är också en ledarstil som Rektor 3 

använder sig av, genom att hon delegerar beslut och ansvar till andra personer i 

organisationen när hon känner att andra har högre kompetens inom just det området. 

Detta tyder också på att Rektor 3 delvis använder sig av resultatstyrning på sin skola. Att 

delegera ansvar och beslut och på så sätt decentralisera det kan också vara ett tecken på ett 

distribuerat ledarskap (Spillane, 2006), där viljan att gå framåt och således utvecklas har 

sitt ursprung i att ansvaret fördelas.  

 

I intervjuerna, både med huvudmännen och skolorna, kom vi in på eventuella extrapengar 

eller bidrag som rektorer och lärare kan ansöka om, bland annat sponsring för 

vidareutbildning och utvecklingsmedel. Att ge de anställda möjligheten till att vidareutbilda 

sig visar att huvudmännen delvis använder sig av ett transformellt ledarskap gentemot sin 

personal. Detta eftersom de erbjuder medel för att hjälpa de anställda växa och bli bättre 

(Northouse, 2016). Vidareutbildning och det transformativa ledarskapet kan kopplas till 

personalstyrning, där en del är att se till att de anställda får utbildning för att kunna göra 

sitt jobb (Merchant & Van der Stede, 2017). Personalstyrning är också ett styrsätt som vi 
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anser bör passa bra för skolans värld (se tidigare diskussion i analysen). Utvecklingsmedlet, 

som handlar om att skolorna kan ansöka om pengar för ett projekt som ska utveckla 

verksamheten, kan kopplas till distribuerat ledarskap. Detta beror på att distribuerat 

ledarskap innebär att alla medverkar och delar på ansvaret för att förbättring ska ske 

(Spillane, 2006). Utvecklingsmedlet blir beviljat av kommunen, vilket gör att alla inom 

Utbildningsnämnden blir delaktiga i förbättringsarbetet av skolorna i Kommunen. 

Pengarna för vidareutbildning och utvecklingsmedel är inte ekonomistyrning i sig, men 

pengarna går in i budgeten som är en del i ekonomistyrning. På så sätt sammankopplas 

ledarskap och ekonomistyrning indirekt, i detta fall genom utvecklingsmedel och sponsring 

för vidareutbildning.  

 

Ytterligare en koppling mellan ledarskap och ekonomistyrning hittar vi mellan det 

transformativa ledarskapet och kulturstyrning. Rektor 2 är ett tydligt exempel på en person 

som tillämpar transformativt ledarskap, som går ut på att bygga normer och värderingar, 

men också att själv bidra till kulturen som finns i organisationen samt uppmuntra bidrag 

till kulturen från andra (Northouse, 2016). Kulturstyrning har liknande beståndsdelar, och 

Merchant och Van der Stede (2017) menar att kulturstyrning bland annat kommer från 

värderingar och normer som finns i organisationen. Således bör en verksamhet med en 

ledare som tillämpar ett transformativt ledarskap kunna ha en lyckad implementering av 

kulturstyrning. Det finns ingenting i intervjun med Rektor 2, och vi har heller inga 

observationer som stöder det, men Skola 2 borde kunna använda sig av kulturstyrning. Det 

är dock viktigt att komma ihåg att Skola 2 har två rektorer och om inte den andra rektorn 

också är en transformell ledare kanske implementeringen av kulturstyrning kan vara 

problematisk.  

 

Det går att koppla en hel del av det som lärarna i enkäten säger skulle kunna förbättra deras 

trivsel till ekonomistyrningen. Några exempel rör arbetsmiljön, att någon vill kunna jobba 

ostört och att en annan vill ha bättre klassrumsmiljö. Arbetsmiljön är knutet till delen i 

personalstyrning som handlar om att få de anställda att vilja göra ett bra jobb (Merchant & 

Van der Stede, 2017). Det finns också lärare som nämner att de vill ha fler elever för att 

kunna få en större budget, vilket också är en del i ekonomistyrningen. Några lärare vill 

också ha en högre lön (se bilaga 7), vilket är kopplat till budgeten och därmed till 

elevantalet som finns på skolan. Således finns det delar i ekonomistyrningen som skulle 

kunna förbättras på skolorna för att lärarna ska trivas bättre. Det finns även delar från 

ledarskap som kan förbättras för att lärarna ska trivas bättre på sina arbetsplatser. En 

lärare efterfrågar till exempel ett tydligare ledarskap. Följaktligen kan både 

ekonomistyrning och ledarskap kopplas till trivsel, även om det givetvis finns många fler 

faktorer som påverkar just trivsel. En koppling mellan ledarskap och ekonomistyrning kan 
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således göras om vägen tas via trivsel. Det är dock ingen direkt koppling mellan de båda 

faktorerna, och kopplingen dem emellan genom trivsel är svag. Det är dessutom olika lärare 

som saknar delar i ekonomistyrning och ledarskap, vilket gör länken mellan faktorerna 

ännu svagare.  

 

5.4 Sammanfattning av analysen 

För att göra en kort summering av ekonomistyrningen i de kommunala och fristående 

skolorna, så verkar det som att det inte finns så många skillnader. Båda huvudmännen är 

tvingade i lag att ge viss frihet till sina rektorer. Styrsättet som huvudmännen har mot sina 

skolor ser ganska lika ut, båda har resultatstyrning. Ansvarsfördelningen skiljer sig 

däremot, där de kommunala skolorna är kostnadsenheter och de fristående skolorna verkar 

vara resultatenheter. Det finns vissa skillnader i hur rektorerna uppfattar 

ekonomistyrningen från huvudmännen, men det verkar snarare handla om att rektorerna 

har olika personlighet än att de jobbar för en speciell huvudman. Fördelningen av 

skolpengen, det vill säga skolans budget, är lika på tre av fyra skolor där de tar skolpengen 

som en klumpsumma och lägger pengarna där de behövs. Skola 2 är undantaget, de delar 

upp skolpengen på utbildningsprogrammen. Majoriteten av våra respondenter verkar sätta 

ett likhetstecken mellan ekonomistyrning och budget. Vår tolkning av det är att budgeten är 

den del av ekonomistyrningen som är mest konkret och följaktligen det som 

respondenterna tänker på när de hör ordet ekonomistyrning.  

 

Övergripande kan vi se att rektorerna i studien har liknande ledarstilar som går åt det 

demokratiska hållet. Rektor 1 verkar använda sig av en blandning mellan pedagogiskt och 

situationsanpassat ledarskap genom att möta både elever och lärare på olika sätt, beroende 

på situation. vilket vi tror är ett strategiskt smart drag för en ledare i en ny grupp, att känna 

av individerna och sedan avgöra hur man bäst bemöter dem (Hersey och Blanchard, 1993). 

Rektor 2 praktiserade en blandning av demokratiskt, pedagogiskt och transformativt 

ledarskap. Detta kommer bland annat av hennes omtänksamhet, fokus på kontinuerligt 

lärande och byggande av tydliga värderingar i gruppen. Rektor 3 var redan en integrerad 

medlem i lärarlaget som omplacerades i gruppen, och hävdar därför att hon är mer ledare 

än chef. På grund av Skola 3:s storlek, så tar Rektor 3 de flesta besluten, men en del 

delegerar hon till andra som hon känner är mer kunniga. Hon använder en blandning av 

delegerat och distribuerat ledarskap22 då hon delegerar ut mycket ansvar, vilket visar att 

hon har stort förtroende och tillit i sin personal och deras kunnande, samt demokratiskt 

och pedagogiskt ledarskap genom att lyssna in och uppmuntra idéer från sina lärare och 

                                                           

22 Fjärde stadiet i Hersey & Blanchards modell (1993) och Spillane (2006) 
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skapa förutsättningar för en bra undervisning. Rektor 4 verkar, till skillnad från de andra 

rektorerna, inte arbeta lika självständigt utan mer i in ledningsgrupp. Ledningsgruppen 

verkar också ta många av besluten ihop. Rektor 4 hävdar att hon använder sig av ett 

pedagogiskt ledarskap, men har för lite material för att kunna analysera detta. Med hjälp av 

lärarnas definitioner och att majoriteten av lärarna anser att ledningens ledarskap stämmer 

överens med definitionerna kunde vi därför se att Rektor 4 delvis använder ett 

demokratiskt ledarskap då hon verkar vara väldigt grupporienterad (Nilsson & 

Waldemarson, 2011).  

 

När det gäller konflikthantering så verkade alla rektorerna använda liknande metoder för 

att hantera det. De verkar alla förespråka problemlösning, kompromiss, formell auktoritet 

eller en blandning av dessa i form av möte med båda parter och genom öppen 

kommunikation (Robbins, 1974). Med tanke på att alla rektorer använder liknande metoder 

är det också logiskt att lärarna på skolorna gav liknande svar på enkätfrågorna om 

hantering av meningsskiljaktigheter. Möten och diskussioner med berörda parter var 

vanliga sätt att lösa konflikter på.  

 

Feedback ges och fås kontinuerligt med både lärare och huvudmän, “min dörr är alltid 

öppen” är en term som används av alla förutom Rektor 4. Alla skolorna har feedbackmöten 

och rektorerna kommer och observerar lektioner för att ge feedback på undervisningen. 

När vi tittar på där lärarna på de olika skolorna svarade på frågan om hur feedback ges så 

svarade majoriteten av alla respondenterna på alla skolor att det varierar, förutom Skola 1 

där majoriteten svarade att det sker mellan fyra ögon (se diagram 8).  

 

Vi har under studiens gång inte hittat särskilt många kopplingar mellan ekonomistyrning 

och ledarskap. De kopplingar som finns sammanlänkar delar av ekonomistyrningen med 

delar av ledarskapet, men det är ganska svaga kopplingar som ofta har något mellanled, till 

exempel trivsel. Det är givetvis möjligt att de kopplingar vi har hittat är specifika för just 

skolbranschen och inte går att hitta i andra branscher. Det kan till och med vara så att de 

kopplingar som vi kan se med hjälp av vår data finns på individnivå och inte i skolans värld 

som helhet, alltså att rektorernas personliga ledarskap har för stor påverkan på 

kopplingarna mellan ekonomistyrning och ledarskap. Med andra ord finns en möjlighet att 

vårt relativt lilla urval är orsaken till att vi ser vissa mönster och kan göra vissa kopplingar. 

Å andra sidan finns det också en möjlighet att sättet som ledarskap och ekonomistyrning 

verkar påverka varandra i vår studie är generellt och att det går att hitta liknande mönster i 

andra branscher. Det kan vi givetvis inte uttala oss om, det behövs ytterligare forskning 

kring detta fenomen. 
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5.5 Analysmodellen 

I metoden presenterade vi en analysmodell som vi skulle använda för att bearbeta det 

material vi samlade in. Nedan presenteras analysmodellen med modifieringar som visar 

hur ekonomistyrning och ledarskap i skolans värld hänger ihop och påverkar de olika 

rollerna som finns. De svarta pilarna är pilarna som finns i originalmodellen och också våra 

hypoteser om hur faktorerna hänger ihop. De gröna pilarna symboliserar våra resultat om 

vilken påverkan de olika faktorerna har på varandra. Pilen från “Ekonomistyrning - rektor” 

till “Ledarskap - rektor” har bytts ut mot en dubbelriktad, svagare pil, eftersom vi funnit att 

de faktorerna påverkar varandra lite (genom ledarskapsstilar som förespråkar 

vidareutbildning, vilket kan kopplas till budget och personalstyrning) snarare än att 

ekonomistyrningen bara påverkar ledarskapet. Pilen mellan “Ekonomistyrning - rektor” 

och “Lärare” har också försvagats, eftersom få lärare hävdar att de ser mycket av 

ekonomistyrningen som finns på skolorna. Att döma av enkäter och intervjuer verkar 

budgeten dessutom vara den enda del som lärarna ser och påverkas av. 

 

Bild 4 Bearbetad version av Analysmodellen 

 

  



 

91 

6 Slutsats 

Syftet med uppsatsen var att undersöka och öka förståelsen för vilka skillnader det finns 

inom ekonomistyrning och ledarskap på gymnasieskolor med olika huvudmän, samt att se 

om det finns något samband mellan ekonomistyrningen och ledarskapet. De 

frågeställningar vi hade för att besvara syftet var: 

- Hur ser skolornas ekonomistyrning ut? 

- Vilket ledarskap används på skolorna? 

- Påverkar ekonomistyrningen och ledarskapet varandra, och i så fall på vilket sätt?  

 

Slutsatsen vi kan dra gällande den första frågeställningen är att ekonomistyrningen som 

kommunen har inte skiljer sig mycket från den ekonomistyrning som koncernen har. Detta 

eftersom båda huvudmännen använder sig av resultatstyrning och de beräknar sin budget 

på samma sätt. Ansvarsfördelningen skiljer sig dock åt lite, de kommunala skolorna är 

kostnadsenheter och de fristående är resultatenheter. Den övergripande 

ekonomistyrningen kommer från huvudmännen, men de detaljstyr inte det som sker på 

skolorna. Det är reglerat i lag vad rektorn ska sköta när det gäller bland annat budgetering, 

och således finns inga skillnader mellan huvudmännen där heller. Hur mycket som lärarna 

ser av ekonomistyrningen varierar stort, både mellan och inom skolorna. Det ligger nog en 

hel del i det som Rektor 2 sa, att lärarna inte har något större intresse för ekonomin på 

skolan. Gällande ekonomistyrning på skolorna finns således inte många skillnader mellan 

huvudmännen, åtminstone inte på de skolorna vi har undersökt. För att kunna uttala sig 

med mer säkerhet kring denna fråga behövs dock en mer omfattande studie, eftersom en 

generalisering till alla svenska skolor inte är möjlig från en flerfallsstudie med bara fyra fall.  

 

Om vi gör en övergripande sammanfattning av ledarskapet som rektorerna använder på 

sina skolor så kan vi se att de är ganska lika. De praktiserar olika ledarskapsstilar som lutar 

åt det demokratiska hållet, som pedagogiskt ledarskap. Detta är förståeligt med tanke på att 

det är de ledarskapet som ska användas enligt skollagen och rektorsuppdraget. Alla 

rektorerna hävdar att de ofta skiftar mellan chef och ledarrollen i olika mått på grund av 

diverse omständigheter. Tekniskt sett är de alla chefer, men de strävar efter att på sin 

arbetsplats bli ledare.  

 

Sammanfattningsvis så använder Rektor 1 huvudsakligen ett situationsanpassat ledarskap 

blandat med pedagogik, då hon är relativt ny på arbetsplatsen men har lite erfarenhet och 

kunskap. Rektor 2 är en pedagogisk ledare med transformella och situationsanpassade 

influenser, då hon bryr sig om att lyssna lärare och elever samt konstant försöker förbättra 
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saker samtidigt som hon inte bryr sig om prestige. Rektor 3 är pedagogisk, demokratisk och 

distribuerande då det är en liten skola där hon känner personalen och litar därför på dem 

och drar nytta av deras förmågor. Rektor 4 verkar huvudsakligen förespråka och praktisera 

ett demokratiskt ledarskap. Det verkar som alla rektorerna hanterar meningsskiljaktigheter 

eller konflikter med relativt lika metoder, en situationsanpassning där de blandar 

problemlösning, kompromiss och formell auktoritet. Rektor 4 är undantaget, som är svår 

att analysera på grund av bristande information. Feedback situationsanpassas av alla och 

de verkar ha en relativt bra koll på hur de ska ge och ta emot för att få det mest effektiva 

resultatet. Slutsatsen för frågeställning två blir därmed att rektorerna verkar använda sig av 

liknande ledarskap. Variationerna som finns kommer från rektorernas specifika situation, 

resurser och kunskap. Huvudmannaskapet verkar således inte spela någon roll när det 

kommer till rektorernas ledarskap. Det som spelar roll är snarare rektorernas respektive 

personligheter, situationer och ledarstilar de väljer att använda.  

 

Under studiens gång har det inte framkommit så många kopplingar mellan 

ekonomistyrning och ledarskap. De få kopplingar vi hittade gör det svårt att dra några 

speciella slutsatser. Det finns inte tillräckligt många länkar för att säkert kunna säga om 

faktorerna påverkar varandra, men ändå tillräckligt många för att vi inte ska kunna förkasta 

möjligheten att ledarskap och ekonomistyrning har inverkan på varandra. Vi måste också ta 

i beaktande att vår studie var relativt liten, med bara fyra skolor i en enda kommun. Det är 

möjligt att det finns fler kopplingar, men att vår studie var för liten för att kunna se dem. 

Det finns förstås också en möjlighet att detta bara gäller skolans värld och att det ser 

annorlunda ut i andra branscher. Koncernrespondenten nämnde i sin intervju att 

skolvärlden är väldigt demokratisk, så det kanske finns tydligare länkar mellan 

ekonomistyrning och ledarskap i en bransch som är auktoritär, eller i varje fall mindre 

demokratisk än skolbranschen. Det krävs således mer studier, både i skolbranschen och 

inom andra branscher, för att kunna besvara vår tredje frågeställning om huruvida 

ekonomistyrning och ledarskap påverkar varandra.  

 

Sammanfattningsvis har det i vår studie framkommit att det inte finns så många skillnader 

mellan kommunala och fristående gymnasieskolor, bortsett från den politiska styrningen 

som i högre grad påverkar de kommunala skolorna. Ekonomistyrningen och ledarskapet på 

skolorna i studien är väldigt lika, och variationerna kan snarare kopplas till individer och 

inte huvudmän. 
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6.1 Förslag på vidare studier 

Ett förslag på vidare studier är att göra om vår studie fast med fler skolor för att få mer 

material att jobba med, framför allt för att behandla frågeställningen om eventuella 

samband mellan ledarskap och ekonomistyrning. Det finns också en möjlighet att göra om 

studien och jämföra skolor i olika kommuner på olika sätt. Det går att jämföra kommunala 

skolor i olika kommuner, fristående skolor i olika kommuner, eller helt enkelt skolor med 

olika huvudmän och olika kommuner. Ett exempel skulle kunna vara att ta två kommunala 

skolor och två fristående skolor i en kommun, och välja lika många skolor från en annan 

kommun. Svårigheter med att jämföra mellan kommuner kan vara att kommunerna har 

olika skolpeng och olika resursfördelningsmodeller, vilket kan göra skolornas budget svåra 

att jämföra. Det vore också intressant med en studie om ekonomistyrning och ledarskap där 

New Public Management undersöks närmare. 

 

Det vore också intressant att se en studie gjord på gymnasieskolor från alla Sveriges 

kommuner, för att se om ekonomistyrningen i skolorna skiljer sig åt, och vad de olika 

kommunerna vill satsa pengar på. Eftersom det är politikerna i varje kommun som 

bestämmer hur stor skolpengen ska vara och vad de vill satsa på, skulle det vara möjligt att 

göra en sådan studie och jämföra vilka politiska partier som sitter vid makten i de olika 

kommunerna. Det vore intressant att se om det finns skillnader i vilka satsningar det finns 

på skolan beroende på vilka partier som styr. Elevhälsa och digitalisering har varit 

återkommande teman under vår studie, och det är givetvis viktiga områden, men det vore 

spännande att se om det skiljer sig beroende på var i landet man befinner sig.  

 

Eftersom rektorn både är chef och pedagogisk ledare har denne en speciell ställning och ett 

speciellt uppdrag som skiljer sig från andra chefer. Det skulle kunna gå att göra en 

undersökning om ledarskap där man jämför rektorer med chefer i andra verksamheter. 

Möjligheten finns då att ta reda på hur de ser på sig själva som chefer och ledare, samt att 

prata med de anställda för en djupare, jämförande analys. 

 

6.2 Bidrag till forskningen 

Trots att resultaten i vår uppsats inte kan generaliseras till ett större sammanhang än just 

de fyra gymnasieskolor vi har undersökt kan uppsatsen bidra till forskningen på olika sätt. 

Precis som många andra studier har kommit fram till (se bl.a. Max & Richter Palm 2009; 

Ericson & Ericson 2014; Nilsson, Ohlsson & Pålsson 2017) visar vår studie att styrningen i 
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skolor med olika huvudmän inte skiljer sig åt särskilt mycket. Således blir delen om 

ekonomistyrning i vår studie en ytterligare bekräftelse på tidigare studiers resultat. 

 

Bloom m.fl. (2014) hävdar i sin studie att bra styrning och ledarskap påverkar skolans 

resultat samt arbetsmiljön för både elever och lärare. I vår studie har vi visserligen inte 

undersökt resultat i skolorna och inte heller något från elevperspektivet, men vi har 

undersökt en del av lärarnas arbetsmiljö. Lärarnas trivsel var en av få kopplingar mellan 

ekonomistyrning och ledarskap vi kunde hitta, även om kopplingen var svag, då en del 

lärare nämner att fler elever för högre budget, högre lön eller tydligare ledarskap skulle öka 

deras trivsel. Vår studie är således ytterligare en bekräftelse på vad Bloom m.fl. (2014) 

hävdade. Styrning och ledarskap påverkar arbetsmiljön, även om det givetvis finns andra 

faktorer som också påverkar. Bloom m.fl. (2014) undersökte dock situationen i flera länder, 

inte bara i Sverige. Vår uppsats är ett bidrag i den svenska kontexten gällande 

ekonomistyrning och ledarskap i skolans värld. Kort sagt så bidrar uppsatsen med att 

minska det rådande kunskapsgapet gällande kopplingar mellan ekonomistyrning och 

ledarskap, men som vi också tidigare har nämnt krävs det mer forskning för att undersöka 

detta fenomen ytterligare.  

 

Vår uppsats kan också bidra med bevis på att det distribuerade ledarskapet som enligt 

Spillane (2006) fungerat så bra i amerikanska skolor finns även i Sverige. Detta stöds också 

av Liljenberg (2018), även om det, precis som Liljenberg säger, inte nödvändigtvis behöver 

vara bra. På den skola där vi kunde observera ett distribuerat ledarskap fungerade det dock 

bra. Detta ger också en ny öppning för forskning, att undersöka i vilka sammanhang som 

det distribuerade ledarskapet faktiskt fungerar i skolans värld. Framtida forskare kan, med 

utgångspunkt i framförallt Liljenbergs (2018) forskning, undersöka distribuerat ledarskap i 

ett bredare sammanhang, med fler fallskolor. 

 

Uppsatsen har även ett empiriskt bidrag. Vi kan, precis som tidigare nämnts, inte 

generalisera resultaten, men uppsatsen kan trots det bidra med en översikt av de få 

skillnader som faktiskt finns mellan kommunala och fristående skolor, gällande 

ekonomistyrning och ledarskap, i Kommunen. Detta kan också ha betydelse för 

samhällsdiskussionen om skolor, där kommunala och fristående skolor frekvent ställs mot 

varandra. Vårt empiriska resultat visar på att det inte finns några stora skillnader mellan 

skolor med olika huvudmän. Ekonomistyrning kanske inte påverkar så mycket när elever 

ska välja gymnasieskola, men ledarskapet som praktiseras på skolan kan ha betydelse. Det 

är dock viktigt att påpeka att skillnaderna i ledarskap som vi har hittat beror på rektorn 

som individ och inte vilken huvudman som skolan har. Vi kan också bidra med bevis på att 

rektorsuppdraget och det pedagogiska ledarskapet faktiskt praktiseras på alla skolorna i vår 



 

95 

studie. Detta visar att förändringarna i rektorsuppdraget som gjordes 2010 (SFS 2010:800) 

tillämpas av skolorna i vår studie. Uppsatsen bidrar även med en översikt över hur en 

gymnasieskola, både kommunal och fristående, fungerar ekonomiskt. Uppsatsen visar vad 

politikerna, huvudmännen och rektorerna bestämmer och kan påverka, samt vilket 

inflytande de har på varandras områden. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide Kommunen 

I denna bilaga redovisas intervjuguiden som användes under intervjun med Kommunens 

sakkunniga. I slutet av bilagan redovisas också de uppföljningsfrågor vi skickade via mejl. 

- Vad är din roll i organisationen? Vad innebär det? Hur länge har du jobbat här?  

- Hur kommunicerar ni med skolorna? Hur kontrollerar ni att skolorna uppfyller 

målen?  

- Hur ser personalomsättningen ut generellt på kommunens skolor?  

- Skola 1 och Skola 2, ligger de högt/lågt/medel? 

- Hur ser ni på vidareutbildning? Är det något som ni sponsrar/erbjuder?  

- Hur stor är skolpengen i kommunen?  

- Hur fördelas skolpengen till de olika skolorna i kommunen?  

- Ser skolpengen per student olika ut beroende på vilken inriktning (linje) de läser? 

Om ja, i så fall varför? 

- Täcker skolpengen också underhållning av lokaler, el och varmvatten m.m.? 

- Hur beräknas budgeten till skolorna? 

- Teoretiskt, om en skola går med förlust, hur länge kan de vara på det “röda” innan 

den läggs ner? 

- Några av de skolor som vi intervjuat säger att det har bristande elevunderlag, vet du 

vad det beror på? Är det p.g.a. popularitet vid andra skolor eller att årskullarna är 

för små? För stort utbud av skolor? 

- Vad satsar ni mest pengarna på?  

- Vi diskuterade projektpengar och utvecklingsmedel med en av våra skolor, och 

pratade där en del om att det går att söka sådant till projekt inom prioriterade 

områden. Vad är det för typ av projekt? Vem är det som bestämmer vad som är 

prioriterat? Vad händer om huvudmannen och skolan inte är överens om vilka 

projekt och utvecklingsmöjligheter som bör prioriteras? Skolan bör ju t.ex. själv ha 

bättre koll på vilka projekt som skulle gynna just deras elever? 

- Hur mycket frihet har skolorna när det kommer till saker som traditionellt hör till 

ekonomistyrning? (Budget, belöningssystem, beslutsprocesser, internredovisning 

etc.) 

- Vad har ni för typ av styrsätt i kommunen (mot skolorna)?  

- Ger ni olika behandling till olika skolor och i så fall varför? (Får vissa skolor mer 

frihet med ekonomin än andra, alltså hur de lägger upp sin budget?) 

- Hur fungerar det med feedback? 

- Ges feedback i grupp (fler än en rektor på plats) eller mellan fyra ögon? (Feedback 

på hela organisationen, inte bara ekonomistyrningsdelar)  

- Elevenkäterna som utförs i skolorna finns ju redovisade på er hemsida. Alla 

kommunala skolor deltar, men bara vissa av de fristående finns redovisade. Hur 



 

 

kommer det sig?  

– Validerar ni resultaten på något sätt?  

- När grundades Skola 1? 

- Rivaliteten mellan skolorna, vilka ses som direkta konkurrenter?   

 

Uppföljningsfrågor  

- Om politikerna vill satsa inom ett område och har en specifik sak i tanken, men 

skolorna inte håller med utan satsar inom det områden men inte på rätt sak, vad 

händer då? Ett exempel skulle kunna vara digitalisering. Om politikerna vill satsa 

på ökad digitalisering genom bättre verktyg till eleverna, men skolan istället lägger 

pengarna på en kurs i programmering för eleverna, kan de göra det eller säger 

kommunen ifrån?  

- Vilken typ av resultatenhet är en kommunal skola? 

- Hur bildas egentligen en kommunal skola?  

  



 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide Koncernen 

I denna bilaga redovisas frågorna vi ställde under intervjun med Koncernens representant. 

- Vad är din roll i organisationen? Vad innebär det? Hur länge har du jobbat här?  

- Hur kommunicerar ni med skolorna?  

- Är det ni eller rektorn som anställer lärare till respektive skolor? (om det är 

koncernen som anställer: hur ser anställningsprocessen ut?)  

- Hur ser ni på vidareutbildning? Är det något som ni sponsrar/erbjuder?  

- Vad gör det lönsamt att starta en friskola för koncernen? Varför startade/förvärvade 

ni de skolorna i Kommunen? 

- Hur beräknas budgeten till skolorna? 

- Hur mycket av skolans budget kommer från skolpengen? Varifrån kommer resten 

av pengarna? (Om fler än en källa på föregående fråga) Fler typer av intäkter än 

skolpengen? 

- Teoretiskt, om en skola går med förlust, hur länge kan de vara på det “röda” innan 

den läggs ner? Om någon skola behöver extra pengar, hjälper ni med det/tillför 

pengar om så behövs utöver skolpengen? Elevgaranti? Har ni någon skola som 

utnyttjat den? 

- Vad satsar ni mest pengarna på?  

- Hur mycket frihet har skolan när det kommer till saker som traditionellt hör till 

ekonomistyrning? (Budget, incitamentssystem till lärare etc.) 

- Ger ni olika behandling till olika skolor och i så fall varför? (Får vissa skolor mer 

frihet än andra?) 

- Hur fungerar det med feedback? Ges feedback i grupp (fler än en rektor på plats) 

eller mellan fyra ögon? (Feedback på hela organisationen, inte bara 

ekonomistyrningsdelar. Får rektorer en chans att svara eller ge egen feedback på 

er?)  

- Har ni elevenkäter som ni skickar ut till skolorna i er koncern? (om ja: vad 

behandlar de enkäterna?) 

- Vad har ni för typ av styrsätt i koncernen (mot skolorna)? Vilken typ av 

ansvarscenter är era skolor? 

- Varför startade Skola 3 först på annan ort än Kommunen?  

  



 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide Rektorer 

Bilagan redovisar de frågor vi ställde under intervjuerna med rektorerna. I slutet redovisas 

de uppföljningsfrågor vi skickade till vissa av rektorerna.  

 

Ekonomistyrning 

- Hur fungerar er ekonomistyrning? Vad ansvarar du själv för och vad får du hjälp 

med? Har du någon controller på skolan eller hos huvudmannen som hjälper till?  

– Hur beräknas budgeten till er skola?  

- Hur upplever du ekonomistyrningen från huvudmannen? 

- Hur mycket frihet i ekonomistyrningen har din skola? Hur mycket kan du välja i 

styrningen och hur mycket kommer från huvudmannen?  

- Hur motiverar du dina medarbetare? Finns det någon typ av incitament? (monetära 

eller icke-monetära, som kanske en kurs?) 

- Hur påverkar en skolas storlek rektorns arbete? Är det en fördel enligt dig att ha en 

stor eller en liten skola? Ett stort eller litet elevantal? Varför tycker du så? 

- Hur skulle det påverka er om ni hade cirka 100 elever mer/mindre?  

- Vem anställer lärare? Rektor eller huvudman? Hur ser anställningsprocessen ut?  

- Hur ser er personalomsättning ut? 

- Hur fördelas skolpengen mellan programmen? Kan pengarna flyttas mellan olika 

program om det så behövs? 

- Vad försöker ni satsa mest pengar på?  

- Om ni hade extra pengar som ni fick göra vad ni ville med, vad skulle ni lägga dem 

på? 

  

Ledarskap 

- Hur leder ni verksamheten här? Har ni en ledningsgrupp på skolan eller tar du 

oftast besluten själv? 

- Hur ser du på ditt ledarskap? Hur försöker du vara som ledare? Ser du på dig själv 

som en chef eller ledare på arbetsplatsen, eller kanske som bägge delarna?  

- Har du gått någon ledarskapsutbildning? Om inte, har du något intresse av att göra 

det i framtiden? 

- Hur upplever du din roll gentemot dina kollegor? 

- Har det uppstått någon konflikt på arbetsplatsen? Hur hanterade ni den? 

- Hur ser det ut med feedback? Ger du lärarna feedback? Ger lärarna dig feedback? 

Hur sker feedbacken, i grupp eller mellan fyra ögon? 

- När känner du som ledare att lite extra motivation behövs i arbetslaget? Vad gör du 

då?   

- Hur ser ni på vidareutbildning av lärare? Att de kanske tar en kurs i ledarskap eller 

vidareutbildar sig inom sitt ämne? 

- Om man bortser från examensmålen som finns, har ni några speciella mål på 

skolan?  



 

 

- Får elever en chans att utvärdera lärare? 

- Gör ni trivsel-test på skolan? Vilka får svara på dem?  

- Anser du att eleverna på denna skola generellt sett har bra betyg/gör bra resultat? 

- Vilken/vilka skolor ser ni som er största konkurrent? 

- Hur länge har du jobbat inom den här tjänsten?  

 

Uppföljningsfrågor  

- Vissa utbildningsprogram har inte fullt antal elever, alltså platser på utbildningen 

som inte är uppfyllda. Skulle det göra någon skillnad för er om bristen på elever 

drabbade ett annat program än det program som drabbas i dagsläget? 

- Går du ut och inspekterar undervisningen i klassrummen för att på så sätt kunna ge 

lärare feedback? 

- På din skola finns ju både en rektor, en biträdande rektor och en enhetschef. 

Kortfattat, hur skiljer sig de rollerna från varandra?  

- Skulle du kunna utveckla svaret på frågan om hur du upplever huvudmannens 

ekonomistyrning? 

- Vi pratade kort om ekonomiska/monetära incitament under intervjun, men finns 

det någon form av icke-monetära incitament? 

  



 

 

Bilaga 4 – Intervjuformulär 

Vi är två tjejer från Internationella Civilekonomprogrammet på Linköpings Universitet som 

just nu arbetar med vårt examensarbete. Examensarbetet handlar om att jämföra rektorns 

ledarskap och huvudmannens ekonomistyrning i gymnasieskolor med olika huvudmän, och 

se om de eventuella skillnader som finns kan påverka elevers resultat och trivsel. Just er 

skola är utvald eftersom den är jämförbar med andra skolor i kommunen vad gäller höga 

resultat, utbildningsprogram och elevantal. Deltagandet är helt frivilligt och anonymt, och 

skolorna som deltar kommer givetvis att vara anonyma i vår uppsats. Stort tack för ditt 

deltagande! 

 

Hur fungerar er ekonomistyrning? Vad ansvarar du själv för och vad får du hjälp med? Har 

du någon controller på skolan eller hos huvudmannen som hjälper till? 

 

 

Hur beräknas budgeten till er skola? 

 

 

Hur upplever du ekonomistyrningen från huvudmannen? 

 

 

Hur mycket frihet i ekonomistyrningen har din skola? 

 

 

Hur motiverar du dina medarbetare? Finns det någon typ av incitament? 

 

 

Hur påverkar en skolas storlek rektorns arbete? Är det mest fördelaktigt att ha en stor eller 

en liten skola? Varför? 

 

 

Hur skulle det påverka er om ni hade cirka 100 elever mer/mindre? 

 

 

Vem anställer lärare? Rektor eller huvudman? Hur ser anställningsprocessen ut? 

 

 

 

 



 

 

Hur ser er personalomsättning ut? 

 

 

Hur fördelas skolpengen mellan programmen? Kan pengarna flyttas mellan olika program 

om det behövs? 

 

 

Vad försöker i satsa mest pengar på? 

 

 

Om ni hade extra pengar som ni fick göra vad ni ville med, vad skulle ni lägga dem på? 

 

 

Hur leder ni verksamheten här? Har ni en ledningsgrupp på skolan eller tar du oftast 

besluten själv? 

 

 

Hur ser du på ditt ledarskap? Hur försöker du vara som lärare? Ser du på dig själv som en 

chef eller ledare på arbetsplatsen, eller kanske som bägge delarna? 

 

 

Har du gått någon ledarskapsutbildning? Om inte, har du något intresse av att göra det i 

framtiden? 

 

 

Hur upplever du din roll gentemot dina kollegor? 

 

 

Hur brukar konflikter hanteras på arbetsplatsen? 

 

 

Hur fungerar feedback-processen på arbetsplatsen? Ger du lärarna feedback? Ger lärarna 

dig feedback? Hur sker feedbacken, i grupp eller mellan fyra ögon? 

 

 

När känner du som ledare att lite extra motivation behövs i arbetslaget? Vad gör du då? 

 

 



 

 

 

Hur ser ni på vidareutbildning av lärare? Att de kanske tar en kurs i ledarskap eller 

vidareutbildar sig inom sitt ämne?  

 

 

Om man bortser från examensmålen som finns, har ni några speciella mål ni försöker 

uppnå på skolan? 

 

 

Får elever en chans att utvärdera lärare? 

 

 

Gör ni trivseltest på skolan? Vilka får svara på dem? 

 

 

Anser du att eleverna på denna skola generellt sett har bra betyg/gör bra resultat? 

 

 

Hur länge har du jobbat som rektor? Har du tidigare jobbat som rektor på andra skolor? 

 

 

På din skola finns ju både en rektor, en biträdande rektor och en enhetschef. Kortfattat, hur 

skiljer sig de rollerna från varandra? 

 

 

Stort tack för ditt deltagande! 

  



 

 

Bilaga 5 – Enkäten 

Hej! 

Vi är två tjejer från Internationella Civilekonomprogrammet på Linköpings Universitet som 

just nu arbetar med vårt examensarbete. Examensarbetet handlar om att jämföra ledarskap 

och ekonomistyrning i gymnasieskolor med olika huvudmän, och se om de eventuella 

skillnader som finns kan påverka elevers resultat och trivsel. Just er skola är utvald 

eftersom den är jämförbar med andra skolor i kommunen vad gäller höga resultat, 

utbildningsprogram och elevantal. Vi vore jättetacksamma om ni kunde ta några minuter 

och fylla i den här korta enkäten. Frågorna behandlar just ledarskap och ekonomistyrning, 

men det finns även frågor om resursfördelning, organisation, HR och elevers trivsel och 

resultat. Deltagandet är helt frivilligt och anonymt, och skolorna som deltar kommer 

givetvis att vara anonyma i vår uppsats. Stort tack för att ni hjälper oss ett steg närmare att 

ta examen! 

 

1. Hur mycket ser du som lärare av ekonomistyrningen som finns på arbetsplatsen?  

o Mycket 

o Ganska mycket 

o Ganska lite 

o Väldigt lite 

o Vet inte 

 

2. Hur ser beslutsprocesser ut på arbetsplatsen?  

o Skolledningen fattar alla beslut 

o En person fattar alla beslut 

o Besluten fattas gemensamt av kollegiet 

o Beror på vilken typ av beslut det handlar om 

o Annat, vad? _____________________ 

 

3. Hur hanteras eventuella meningsskiljaktigheter som kan uppstå p.g.a. nämnda 

beslutsprocesser? ________________________________ 

 

4. Hur hanteras andra meningsskiljaktigheter, alltså problem som uppstår i samband 

med elever eller andra lärare? _____________________________ 

  



 

 

5. Får du feedback från rektorn? 

o Ja 

o Nej 

 

6. Får du möjlighet att ge rektorn feedback? 

o Ja 

o Nej 

 

7. Om ja på en av föregående frågor om feedback: Ges feedback i grupp eller mellan 

fyra ögon? 

o Mellan fyra ögon 

o I grupp 

o Det varierar 

 

8. Känner du att skolans ledning lägger märker till när du behöver extra stöd? 

o Ja 

o Nej 

 

9. Vad är bra ledarskap för dig? ___________________________ 

 

10. Hur bra tycker du att den beskrivningen stämmer in på skolledningen? 

o Mycket bra 

o Ganska bra 

o Varken bra eller dåligt 

o Ganska dåligt 

o Väldigt dåligt 

  

11. Trivs du på ditt arbete? 

o Trivs mycket bra 

o Trivs ganska 

o Trivs inte så mycket 

o Trivs inte alls 

 

12. Kan du ge ett exempel på något som skulle öka din trivsel? 

______________________ 

  



 

 

13. Gör du något speciellt för att motivera dina elever? 

o Nej 

o Ja. Kan du ge ett exempel? ______________ 

  

14. Får eleverna möjligheten att ge er feedback? 

o Ja 

o Nej 

  

15. Juridiskt kön 

o Kvinna 

o Man 

 

16. Ålder: _________ 

 

17. Hur länge har du jobbat här? __________ 

 

Stort tack för ditt deltagande! 

  



 

 

Bilaga 6 – Enkätfrågor  

I denna bilaga redovisas frekvenstabeller för enkätfrågorna, samt diagram för de frågor som 

inte behandlas i uppsatsen.  

 

Fråga 1: Hur mycket ser du som lärare av ekonomistyrningen som finns på skolan? 

 

 

Fråga 2: Hur ser beslutsfrågorna ut på arbetsplatsen? 

 

 

Fråga 5: Får du feedback av rektorn? 

 

 

Fråga 6: Får du möjlighet att ge rektorn feedback? 

 



 

 

Fråga 7: Om ja på fråga 5 eller 6: Hur ges feedback? 

 

 

Fråga 8: Känner du att skolans ledning lägger märke till när du behöver extra stöd? 

 

 
Fråga 10: Hur bra tycker du att den beskrivningen stämmer in på skolledningen? 

 

 

Fråga 11: Trivs du på ditt arbete?  

 

 

Fråga 13: Gör du något speciellt för att motivera dina elever? 

 



 

 

 

 
Fråga 14: Får eleverna möjligheten att ge er lärare feedback? 

 

 

 

Fråga 15: Juridiskt kön 

 

0
%

 

1
0

0
%

 

0
%

 

0
%

 

9
0

%
 

1
0

%
 

1
1

%
 

8
9

%
 

0
%

 

9
%

 

8
6

%
 

5
%

 

N E J  J A  I N T E R N T  B O R T F A L L  

GÖR DU NÅGOT SPECIELLT FÖR ATT 
MOTIVERA DINA ELEVER? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4
9

2
%

 

0
%

 

8
%

 

1
0

0
%

 

0
%

 

0
%

 

1
0

0
%

 

0
%

 

0
%

 

1
0

0
%

 

0
%

 

0
%

 

J A  N E J  I N T E R N T  B O R T F A L L  

FÅR ELEVERNA MÖJLIGHETEN ATT 
GE ER LÄRARE FEEDBACK? 

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4



 

 

 

 
Fråga 16: Ålder 

 

 

 

Fråga 17: Hur länge har du jobbat här? 
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Bilaga 7 – Öppna frågor från enkäten 

I denna bilaga redovisas svaren på de öppna frågorna vi ställde i enkäten. I de fall där 

svaren skulle kunna avslöja vilken skola läraren jobbar på, eller kunnat knytas till en 

specifik respondent, har vi valt att redigera svaren lite för att kunna bibehålla deras 

anonymitet. 

 

Fråga 3: Hur hanteras eventuella meningsskiljaktigheter som kan uppstå p.g.a. nämnda 

beslutsprocesser? 

SKOLA  SVARSFREKVENS INTERNT BORTFALL 

SKOLA 1 21 (80,8 %) 5 (19,2 %) 

SKOLA 2 10 (100 %) 0 (0 %) 

SKOLA 3 9 (100 %) 0 (0 %) 

SKOLA 4 20 (90,9 %) 2 (9,1 %) 

  

SKOLA SVAR 

SKOLA 1 Beror på vilken nivå det gäller, men rektorn har sista ordet | Diskussion, 
samarbete, samförståelse  beslut | Samtal, möten | Så långt det går 
eftersträvas konsensus | Diskussioner med rektorn | Kommenteras, 
diskuteras och låtsas lyssna på och dör ut | Ekonomiskiljaktigheter? 
Antingen finns det pengar eller inte. Vi har en gemensam ämnesbudget och 
ämneslärare bestämmer gemensamt | Osäker, oftast samtal med rektorn | 
Samtal | Rektorn har oftast sista ordet | Rektor har sista ordet | Prata med 
varandra | Olika, rektorn har ju ofta veto, men vi har saker att säga till om, 
det lyfts och diskuteras | Genom MBL | Ofta med hjälp av facklig 
representant i MBL-möte | Diskussioner | Rektor har avgörande beslut | 
Mkt samtal | Ingen aning | Vet ej | Förhandling, annars svårt att ändra 
ekonomiska nedskärningar 

SKOLA 2 Via dialog. Många intressenter får äska och då efter görs en bedömning. 
Funkar bra | Genom diskussion | Väldigt otydligt, ofta känns det lite 
förhastat och ibland lite snabba beslut, tyvärr | Regelbundna möten | 
Kommunikation mellan beröra parter | Vet ej | Personalen blir ofta arga 
när beslutet har fattats | Samtal, jämkning | Vet ej | Vet ej 

SKOLA 3 Svårt att svara på detta, då det ser väldigt olika ut beroende på situation | 
Vet ej | Beror på beslut, vissa går ej att argumentera, det får man köpa | 
Diplomatiskt | Har vi beslutat något så följer man detta | Vi krigar tills den 
”starkaste” vinner och bestämmer | Beror lite på vad det gäller och med 
vilka som berörs | Diskussion | Man pratar om det  

SKOLA 4 Samverkansmöte, skolledning och fackförening | Vet ej | Oftast gäller det 
beslut som ledning har fattat, men det finns möjligheter att ibland påverka 
| Genom diskussion på möten eller enskilda möten | Samtal med de 
involverade | Det mesta diskuteras i personalgruppen | Olika åsikter 
hanteras på p-möten, men större beslut tas via huvudkontoret på samma 
sätt som en kommun | Vet inte, är ej tydliga för oss som personal | Vet ej | 
Tas upp på möten, t.ex. APT, dock tas inga beslut där | Vissa saker 
[otydbart] centralt, annat lokalt | Sparsmakat, ingen öppen 
kommunikation | Diskussion, gemensamt beslut ska följas oavsett åsikt | 
Samtal med berörda personer | Tas upp på personalmöten för att ta in 
åsikter senare beslut av ledning | Vet inte | I diskussioner mellan oss och 



 

 

ledningen | Fackligt | Omröstning | Diskussioner i kollegiet som sedan 
leder till gemensamt beslut om det är frågor som lämpar sig där 

 

Fråga 4: Hur hanteras andra meningsskiljaktigheter, alltså problem som uppstår i samband 

med elever och andra lärare? 

SKOLA SVARSFREKVENS INTERNT BORTFALL 

SKOLA 1 24 (92,3 %) 2 (7,7 %) 

SKOLA 2 9 (90 %) 1 (10 %) 

SKOLA 3 8 (88,9 %) 1 (11,1 %) 

SKOLA 4 21 (95,5 %) 1 (4,5 %) 

 

SKOLA SVAR 

SKOLA 1 Kompromisser, men lärare har sista ordet | Samtal | Diskussion, 
samarbete, samförståelse  beslut | Samtal, möten | Samtal och medling | 
Vi går till rektorn och försöker reda ut problemet | Konflikträdda ledare 
står inte på sig för rättvisa | Samtal Q kopplas in och har samtal, rektorn 
info | Om ekonomi? Elever har ingen som helst möjlighet att påverka 
budget, vi lämnar in ett budgetförslag som diskuteras | Rektorn medlar | 
Berörd lärare eller elever pratar i första hand, sedan mentor och berörd 
lärare, tillslut mentor och rektorn eller elever och rektorn beroende på | 
Samtal | Genom samtal ofta under rektorns ledning | Varierar | Möte med 
de inblandade | Oftast blir det diskussioner mellan kollegor där chefen är 
med om det behövs | Arbetslag, ämneslag, EHT, klasskonferenser | I 
diskussion lärare/lärare eller lärare/elev eller med stöd av rektorn när det 
behövs | Samtal | Varierar från fall till fall, ex. samtal | Olika 
möteskonstellationer | Det tas enligt protokoll till mentorer och vidare till 
elevhälsan och rektorer enligt trappan | Samtal med rektorn och mentorer | 
Samtal m. båda parterna och sedan gemensamma samtal  

SKOLA 2 Beror nog på typ av meningsskiljaktighet. Det finns stöd att få såväl lärare 
som elev | Genom diskussion, möten etc. | Väldigt olika från person till 
person | Samtal | Först försöker lösa det sinsemellan, därefter tillsammans 
med chef. Beror också på vad det gäller | Vet ej | Samtal med rektorn | Vet 
ej | Rektor berörd 

SKOLA 3 Dialog | Vet ej, angår det inte mig är jag inte involverad | Pedagogiskt | Vet 
ej | Krig | Oftast genom ett kort möte och vid behov efter upprättad plan | 
Diskussion | Man pratar om det 

SKOLA 4 Hanteras lärare och berörda lärare, enstaka fall rektor | Om möjligt mellan 
läraren och eleven, bara om det behövs kopplas ledningen in | Oftast möte 
mellan berörda parter | Ledningen har möten med läraren och elev. 
Beroende på problem så sätts åtgärder in | Samtal med ledningen | Möten 
med elev-lärare-ledning omgående | Kollegialt-lärare och skolledningen 
inkl. elevhälsan | På olika sätt beroende på elever och lärare | Samtal och 
utredning | Tas upp på möten (personalmöten) eller internt med berörd 
partner | Samtalskedja, stöd hos EHT eller rektor | Ibland väldigt bra och 
öppet, ibland väldigt lite info | Kommunikation, först med berörda, om ej 
löses blandas rektorn in | Samtal med elev, lärare och vid behov 
vårdnadshavare | Samtal med berörda parter ev. ledning om det behövs | 
Vet inte | Reda ut olika perspektiv | Samtal och diskussioner mellan oss och 
ledningen | Slutledning | Med hjälp av ledningen om läraren ej kan lösa det 
själv | Diskussion med berörda parter, om det är allvarligare kopplas 



 

 

ledningen in 

 

Fråga 9: Vad är bra ledarskap för dig? 

SKOLA  SVARSFREKVENS INTERNT BORTFALL  

SKOLA 1 26 (100 %) 0 (0 %) 

SKOLA 2 10 (100 %) 0 (0 %) 

SKOLA 3 9 (100 %) 0 (0 %) 

SKOLA 4 22 (100 %) 0 (0 %) 

 

SKOLA SVAR 

SKOLA 1 Att tycka om att leda, att vara pålitlig, att vara kunnig | En lyssnande, 
resonerande, inkännande rektor | Bli sedd och bekräftad, öppen och rak 
kommunikation, trygghet mot utveckling!!! Samarbete | Engagemang, ser 
positiva saker, fokus, framgångsfaktorer | Tydlighet, auktoritet, lyhördhet, 
lugn | Tydliga regler, struktur, kommunikation samt flexibilitet | En rättvis 
ledare som inte lyssnar på klagomål från arbetsskygga kollegor och ger dem 
lättare tjänster | Öppen kommunikation, ömsesidig respekt | Tydlig, 
konsekvent, förankrade regler, empatisk | Lyhörd, observant, rättvis och 
tydlig | Bra struktur, tydlighet, förmåga att lyssna, ta vara på kompetenser | 
Tydlighet | Att man är konsekvent, rättvis och vågar ta ledningen | 
Närvarande | Tydlighet, ansvarstagande, kommunikation | Tydlighet | 
Tydlig demokratisk | Tydlighet, öppenhet & en vilja att ha en dialog och ej 
fatta alla beslut själv. Våga fatta tuffa beslut | En öppen kommunikation | 
Någon som har ett tydligt mål, vågar ta beslut som ska leda dit och står fast 
vid de besluten, men samtidigt kan anpassa sig efter förutsättningarna | 
Närvarande chef med tydlighet och lyhörd | Engagemang, tydlighet | 
Tydlighet, ansvar, ärlighet | Lyhördhet och framförhållning, flexibilitet | 
Transparenta beslut och tillförlitlighet, konsekvent | Organisation, 
transparens, tydlighet, planering i god tid 

SKOLA 2 Tydlighet i planering, i styrande och uppföljning | Lyhördhet, peppning, 
intresse | När den ”ledande” lyssnar, stöttar, peppar och samtidigt är rak 
och tydlig. Gärna tala om varför man resonerar och handlar si eller så | 
Lyhörd, vill skapa förbättring | Engagemang, tydlighet | Engagemang | 
Tydlighet, krav, hjälpa till när jag/kollegor har problem | Tydlighet, rak 
kommunikation, återkoppling | Lyhördhet, tydlighet | Närvaro 

SKOLA 3 Tydlighet vilket mål vi jobbar mot, bra på att kommunicera | Lyhördhet, 
tydlighet, organisation | Coachande och ledande, utvecklande, vågar ta/stå 
för beslut, även de jobbiga. Drivkraft | Lyhördhet | Tydlighet, flexibilitet | 
Förmåga att lyssna in (ej bara lyssna), alltså även signaler som är implicita, 
vilja och förmåga att lära känna dem du leder | Kännedom om mig och 
mina behov i kombination för arbetsplatsen, samt förmågan att se lite på 
saker som inte är för fyrkantigt | Ledande, deltagande. Beslutsfattande i 
svåra situationer | Inkännande, lyssna 

SKOLA 4 Fast hand, tydlighet, beslutsamhet | Tydlighet, lyhördhet, inte rädd för att 
behöva ta beslut. Lyssna in sin personal | Någon som styr upp 
arbetsprocessen | Att vara tydlig, coachande vid behov och inte vara rädd 
för en konflikt och hantera den på ett bra sätt | Någon som tar kontroll och 
leder via goda exempel | Någon som jobbar med relationsbyggande och styr 
hårt men rättvist. Glimten i ögat | Tydlighet, hörsamhet | Någon som tar 
kontroll, fattar beslut, håller sig till dem och meddelar i god tid | En bra 



 

 

ledare är den som ser behoven | Bra ledarskap = tydlighet och 
kommunicera | Tydlighet, inkludering i beslutsprocesser och att man tar 
hänsyn till allas röster | Bra kommunikation | Tydlig, ärligt och konkret | 
Tydlighet och rak kommunikation med [otydbart] respekt för alla parter | 
Någon som är lyhörd, närvarande och engagerad | En tydlig ledare som 
skapa intresse och ger alla elever den stöttning och utmaning de behöver | 
Ansvar | Se alla, hjälpa dem att utvecklas | Någon som är lyhörd, bra på att 
kommunicera, tydlighet, inte rädd för konflikter | Högt i tak på 
arbetsplatsen, delaktig på ”alla plan”, tydlighet, rättvis | Ett transformativt 
ledarskap | Lyhörd, vågar ta konflikter, kunna ge beröm 

 

Fråga 12: Kan du ge ett exempel på något som skulle öka din trivsel? 

SKOLA SVARSFREKVENS INTERNT BORTFALL 

SKOLA 1 18 (69,2 %) 8 (30,8 %) 

SKOLA 2 7 (70 %) 3 (30 %)  

SKOLA 3 6 (66,7 %) 3 (33,3 %) 

SKOLA 4 12 (54,5 %)  10 (45,5 %) 

 

SKOLA SVAR 

SKOLA 1 Andra faktorer än skolledare | Mer samplanering | Mer möjligheter/mer tid 
till samarbete i ämnes-/programlag för utveckling på övergripande och 
elevnivå | Mindre arbetsbelastning, mindre administrativt | Lite mer 
utmaningar | Transparens i beslut som tjänstefördelning | Bättre 
samarbete mellan kollegor| Mer tydlig | Förbättra kommunikationen och 
bättre samarbete mellan kollegorna | Förbättrad kultur, färre konflikter | 
Minskad arbetsbelastning, bättre förberedda elever från grundskolan | 
Bättre relation i kollegiet, mer struktur på arbetsplatsen | Relationer | En 
mer professionell attityd bland kollegor | Tydlig, enkelhet | Annorlunda 
arbetsbörda, diskuteras i nuläget | Mer utmanande/utvecklande projekt | 
Samarbete  

SKOLA 2 God stämning överlag – framåtanda | Lite mindre administrativt arbete | 
Tidigare tydligare information från rektor i vissa frågor | Skulle vilja 
förbättra kurserna, hinna utveckla dem | Ta mig själv i kragen, 
förutsättningar finns | Mer flexibelt schema, ej vara mentor | Högre lön, 
mer tid för planering, färre uppgifter 

SKOLA 3 Mindre obetald övertid | Rimligare arbetsbörda | Ökat elevantal = större 
budget | Mer lön samt möjlighet att kunna jobba ostört | Mindre 
administrativa uppgifter | Mer schemalagd planeringstid 

SKOLA 4 Bättre IT-funktioner | Mindre arbetsbörda | Flexiblare arbetstid | Nej, 
tydligare ledarskap kanske | Trivs bra | Individuell återkoppling | Högre 
närvaro och tid från ledningen | Friare gällande arbetstider | 
Klassrumsmiljö | Mer ansvar, mer lön | Bättre kommunikation | Fler 
motiverade elever  

 

  



 

 

Fråga 13: Gör du något speciellt för att motivera dina elever? Om ja, kan du ge ett exempel? 

SKOLA  SVARSFREKVENS INTERNT BORTFALL 

SKOLA 1 22 (84,6 %) 4 (15,4 %) 

SKOLA 2 6 (60 %) 4 (40 %) 

SKOLA 3 3 (33,3 %) 6 (66,7 %) 

SKOLA 4 19 (86,4 %) 3 (13,6 %) 

 

SKOLA SVAR 
SKOLA 1 Relationer, minska stress, god atmosfär | Allt som kan tänkas mellan 

”himmel och jord” | Uppmuntran, fokusera på det positiva | Berättar från 
min yrkeserfarenhet | Samtal, feedback | Försöker göra roliga aktiviteter, 
exkursioner /…/ | Positiva sanktioner | Lyssna på dem, diskutera planering 
och innehåll med dem | Engagemang | Försöker vara tydlig och ha höga 
förväntningar | Delaktighet, kommunikation, dialog, flexibilitet | Vara 
positiv och uppmuntrande | Motiverande samtal, olika arbetsmetoder, 
jobba med relationer | Beror på elev, mer lyfta fram det positiva, styrkor 
och visa att de kan | Varierar och anpassar undervisningen till och efter 
elevernas behov | Uppmuntrar dem och lyfter upp det som går | 
Verklighetsnära uppgifter, utmaningar | Intressant innehåll under 
lektioner, exempel från universitetet | Hela tiden kopplar till deras 
kommande yrke /…/ | Vilar på positiva förmågor | Coaching | Lyhördhet, 
lyssna och stötta 

SKOLA 2 Jobba som en enhet | Försöker se till varje enskild elevs situation och 
behov | Försöker visa på deras styrkor, peppa dem | Försöker anpassa 
undervisningen efter varje enskild elev. Nära kontakt. Respons | Material | 
Koppling till verkligheten, egna personliga ställningstaganden, eget ansvar, 
påverkar examinationsform 

SKOLA 3 Individuella samtal, mycket feedback | Feedback, peppa | Genom 
motiverande övningar som binder elevens intressen med ämnet |  

SKOLA 4 Koppla uppgifter till verkligheten utanför skolan | Intresseväckande 
undervisning, variation | Försöker variera min undervisning | Använder 
verklighetsbaserade saker de kan relatera till | Ge positiv feedback | Bygger 
relationer | Inspirerande exempel, nya upplägg. Forskningsinriktat | Är 
rolig och försöker göra bra planering | Är själva mycket intresserade och 
försöker hitta drivkraften | Försöker få dem att se målen och syftet till 
varför vi lär oss olika saker | Arbetar regelbundet med stöd och coaching | 
Komplimanger, tydlighet | Beröm, fika, tävlingar | Skapar intresseväckande 
undervisning som är anpassat efter elevernas intresse och behov | 
Förklarar hur ämnet kan användas i vardagen | Skapar relationer | 
Nutidshistoria | Genom att ha en bra relation | Försöker inspirera dem 
inom ämnet 

 

  



 

 

Bilaga 8 – Diagram från chitvå-tester 

I denna bilaga redovisas diagrammen för chitvå-testerna, där svaren från de kommunalt 

anställda lärarna ställs mot svaren från lärare anställda i en fristående verksamhet. 

 

Fråga 5: Får du feedback av rektorn? Kommunal kontra fristående huvudman. 

 

 

Fråga 6: Får du möjlighet att ge rektorn feedback? Kommunal kontra fristående huvudman. 

 

 
Fråga 7: Om ja på fråga 5 eller 6: Hur ges feedback? Kommunal kontra fristående 

huvudman. 
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Fråga 8: Känner du att skolans ledning lägger märke till när du behöver extra stöd? 

Kommunal kontra fristående huvudman. 

 

 
Fråga 10: Hur bra tycker du att din beskrivning av en bra ledare stämmer in på 

skolledningen? Kommunal kontra fristående huvudman.  

 

 

Fråga 11: Trivs du på ditt arbete? Kommunal kontra fristående huvudman. 
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