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Till mamma och pappa - mina viktigaste ledare i livet
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FÖRORD

Sådär ja, då var den färdig, avhandlingen. Vi har levt ganska tätt ihop, avhandlingen och jag, de senaste 6½ åren, så det är nog tur att två barn
kommit oss emellan under den här tiden. Perioderna av föräldraledighet
har lett till välgörande distans, samtidigt som de har fått mig att inse hur
privilegierad jag är som har fått ägna mig åt att skriva och fördjupa mig i
ett ämne som jag funnit långt mer intressant än vad jag till en början trodde var möjligt. Min tid som doktorand har varit rolig och lärorik, och jag
har många att tacka för detta och för avhandlingens tillblivelse.
Avhandlingen är skriven inom projektet ”Konsten att leda lärande kulturer”, vilket är initierat av min huvudhandledare, professor Glenn Hultman,
och möjliggjort att genomföra med medel från Skolverket (2000:2334), numera Myndigheten för Skolutveckling (tack för finansieringen!). Glenn har
bidragit med sina stora kunskaper i området, gett konstruktiv kritik, och
faktiskt haft rätt i frasen som numera blivit ett signum för honom: Det
ordnar sig! Så tack Glenn för dina insatser! Tack också docent Maria
Sundkvist, som blev min bihandledare under senare delen av avhandlingsarbetet, och som fungerat som en livlina i universitetsvärlden samt bidragit
med kloka kommentarer för att förbättra min text.
Mina kollegor i forskarskolan i pedagogiskt arbete har jag mycket att
tacka för: korrekturläsning, goda idéer, hjälp då datorn trilskats, trivsamma fikastunder (både med och utan ”doktorandbebisar”) och inte minst
uppmuntran och vänliga ord. Ni är kloka, trevliga och roliga, och ni är
dessutom ganska många: Katarina Ayton, Eva Bolander, Lisbeth Hurtig,
Anna Johnson Harrie, Henrik Hegender, Kicki Hellberg, Ronny Högberg,
Yvonne Karlsson, Patrik Lilja, Ann-Marie Markström, Ulrika Norburg,
Maria Olson, Göran Sparrlöv, Ann-Sofi Wedin, Pär Widén samt studierektor tillika professor Bengt-Göran Martinsson.
Tack lektor Dan Rönnqvist samt professor Jorunn Møller för era noggranna granskningar och kloka förbättringsförslag av min text vid 60%respektive 90%-seminarierna.
Jag vill självklart tacka rektorerna som ingår i den här studien. Lilian,
Marita och Ove - tack för att ni på ett mycket öppet och generöst sätt släppte in mig i ert arbetsliv. Det krävs mod för att göra detta och jag vet att ni är
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både modiga och engagerade. Bengt, Gunilla, Ingrid och Lars - tack för att
ni beredvilligt delgivit mig era tankar, åsikter och erfarenheter. Det har varit
så intressant, roligt och spännande att få träffa er alla, och att ha fått sätta
mig in i ett yrke som tidigare varit ganska främmande för mig.
Mina nära och kära har på olika sätt utgjort stöd och hjälp under tiden
som avhandlingen skrivits. Tack mina föräldrar Kajsa och Ulf för att ni
alltid ställer upp i stort och smått. Ni är så viktiga för mig! Tack min
osvikligt optimistiske bror Jesper och hans familj, och min syster Jenny
som på ett fenomenalt sätt bemöter och pysslar om mina barn och min
hund. Tack för er varma omtanke då ni fanns i min närhet, farmor MajBritt, farfar Rolf och mormor Ruten, som sedan ett par år tillbaka är mina
stjärnor i himmelen. Tack mina svärföräldrar Jan och Elisabeth för att ni
med glädje ägnar tid åt att leka med mina barn.
Ett stort och varmt tack till min livskamrat Olof för ditt lugn och din
humor, och för att du finns vid min sida. Tack min trogna följeslagare Bisa
för alla promenader då mina tankar har fått tänkas fritt. Tack mina älskade barn Love och Freja som med era fantastiska personligheter förgyller
mitt liv.
Linköping i mars 2007

Josefin Brüde Sundin
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Kapitel 1

INLEDNING

Det finns få, om ens något, hetare ämne inom organisationsteorin i dag än
just ledarskap (”leadership”). Detta hävdas i en brittisk antologi där aktuella strömningar, angelägna frågor och nyckeltrender utrönas inom ledarskapsforskningen (Storey, 2004). Gronn (2003) beskriver tendensen som
”a massive, worldwide resurgence of interest in leadership” (s. 60). Varför
detta intresse, kan man fråga sig? Storey menar att svaret står att finna i
olika förändringar som skett under de senaste åren. Förutsättningarna för
organisationer av alla typer har förändrats; det är ökad osäkerhet, instabilitet och konkurrens, vilket ställer nya krav på organisationerna. Resurserna är knappare och organisationsstrukturen plattare. Hur ska organisationerna svara upp mot dessa förändringar? En ny form av ledarskap kan i en
sådan situation betraktas som ett universalmedel för att klara av att bemöta de nya behoven. En samhällstrend som hyllar individualismen bidrar till
att ledarskapets betydelse lämnas oreflekterat och dess värde naturgivet
och självklart. Hoppet ställs till att finna den rätta ledaren, så att organisationen överlever. Det är därför så stort intresse nu riktas mot ”leadership”,
menar Storey. Resonemanget kan enkelt överföras till skolans värld, där
det finns en stark tilltro till att ledarskapet har betydelse för och kan påverka en skolas framgång och prestation (Southworth, 2003).
Den här avhandlingen handlar om rektorers vardagliga arbete och ledarskap. Då studien planerades och genomfördes fanns ett antal utgångsantaganden. Jag har utgått ifrån att rektor utövar någon form av ledarskap
inom skolan, eftersom det ingår i rektorsuppdraget. Hur detta ledarskap
gestaltar sig är en central fråga i avhandlingen. Dessutom har jag studien
igenom, vid uppläggningen av den empiriska studien och vid insamling
och analys av data, haft ett genusperspektiv. Det innebär exempelvis att
jag noga övervägt möjligheten att genus på något sätt kan ha betydelse för
skolledarskapet. Ett särskilt fokus har riktats mot kvinnor som är rektorer,
av följande skäl. Den absolut övervägande delen av dagens svenska rektorer är idag kvinnor. Samtidigt är tidigare forskning av ledarskap huvudsakligen grundad på studier av manliga ledare (Gosetti & Rusch, 1995).
Dessa förhållanden, i kombination med indikationer på att kvinnor och
män som är rektorer varken har gemensam bakgrundshistoria eller gemen-
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samma erfarenheter (Shakeshaft, 1989), gör att det kan antas vara särskilt
angeläget att studera just kvinnliga rektorer.
Vidare har jag genomgående varit inspirerad av ett etnografiskt förhållningssätt, vilket innebär ett intresse för kultur (Wolcott, 1999). Smircich
(1985) menar att då antropologer studerar kultur så innebär det att de
studerar ”world making”. För forskare som är intresserade av kultur i organisationer kan det istället handla om att de studerar ”organization making”. Smircich menar med andra ord att:
/…/ just as the anthropologist’s task is interpreting, decoding, and
deconstructing whole systems of meaning for particular groups, our
task can be seen as interpreting, decoding, and deconstructing the
meaning of organization in the modern age. (s. 66)

”Meaning”, dvs. innebörd/mening/betydelse, refererar enligt Alvesson
(2004) till hur något tolkas. Han säger:
Meaning has a subjective referent in the sense that it appeals to an
expectation, a way of relating to things. Meaning makes an object
relevant and meaningful. (s. 318)

I förlängningen av detta resonemang kan man kanske säga att föreliggande
avhandling handlar om ”leadership making” och om ledarskapets ”meaning”. Det vill säga; hur görs ledarskap i skolans värld och vilka innebörder har olika handlingar i rektorers arbete och ledarskap? Smircich (1985)
ställer frågorna:
Can we stand back from organizations and see them differently? Can
we see organizations not only as places where we gather to get work
done, but as symbolic expressions, as displays of meaning as well as
representations of the search for meaning? Can we, as researchers,
enter the organizational world not to provide the answers but to
raise the questions about how organizational life is being made? Can
we restore a sense of wonder, awe, scepticism, incredulity, and passion about the phenomenon of organization? Can we learn to ask
first, and most importantly, “What is going on?” rather than jump
in and attempt to change it?” (s. 66).

Smircich ställde dessa frågor för drygt tjugo år sedan, ändå anser jag att
det är relevanta än idag i sökandet efter kunskap om och förståelse för vad
ledarskap innebär. Det handlar för min del om att försöka betrakta skolan
och skolledarskapet med nya ögon, att kritiskt betrakta det vardagliga. Att
utan pekpinnar, men med genuin och öppen nyfikenhet närma mig rektors
arbete och fenomenet skolledarskap.
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Rektorn och den svenska skolan
Skolan är något som de allra flesta i Sverige har erfarenheter av och kan
relatera sig till, och som alla har rätt att tycka till om. Om man får tro den
verklighetsbeskrivning som framkommer i mediedebatten så är den svenska skolan idag i kris (Andersson et al., 2003). Här framkommer att skolan
har allvarliga problem av strukturell, pedagogisk och ekonomisk art.
En genomgång av artiklar som publicerats i den lokala ortstidningen
mellan åren 2001-2003 i den kommun som studien är gjord, ger en bild av
skolan som allmänheten har att ta del av. Även om det förekommer artiklar med positivt innehåll om skolan, så är det slående hur mycket som
handlar just om olika problem (vilket i och för sig kanske säger mer om
media än om skolan i sig). Framför allt handlar det om skolans ekonomiska resurser, eller snarare om avsaknaden av just dessa. Rubriker om att
tiotals miljoner kronor saknas, nedskärning av lärarresurser och hot om
nedläggning av skolor är inte ovanliga. I media framkommer att punktinsatser görs för att förbättra förhållanden inom vissa områden (det kan
handla om extra stöd till barn med särskilda behov eller nya pengar till
skolmaten), men den dominerande bilden slår fast att pengar saknas i stor
utsträckning. Tendensen att skolan är mer konkurrensutsatt idag än tidigare kan utläsas i artiklar som handlar om bakslag i kommunens strukturplan efter friskoleetableringen, vilket innebär att skolor får stängas och
elever flyttas. I och med att friskolor startas kommer det an på kommunala skolor att marknadsföra sig för att locka barnen och föräldrar till just
vår skola. En stökigt och stressig tillvaro i dagens skolor är också något
som lyfts fram i slagkraftiga rubriker. Det handlar om skolor som förstörs
för miljoner, om alltmer våld och hot i skolorna och om en alltför hög arbetsbelastning på lärare och förskolepersonal.
Att skolan har problem är båda de politiska blocken överens om (Andersson et al., 2003). Vilka problemen är har man dock delade åsikter om.
Förändring och nytänkande uppges vara receptet för att lösa problemen.
Eftersom problembeskrivningen skiljer sig åt föreslås lösningar som riktar
sig åt helt olika håll och som ibland är varandra uteslutande. Även utomlands, exempelvis i Storbritannien, utmålas rubriker om kris inom utbildningsväsendet (Gunter, 2001). Skolan är i och med den centrala position
som den innehar i vårt västerländska samhälle, en ständig måltavla för frustrationer och ambitioner (Andersson et al., 2003).
Rektorerna står någonstans där mitt i blåsvädret. Det är rektorers vardag
att göra det och det är den vardagen som avhandlingen handlar om. För att
ge än större förståelse för rektorssituationen idag, vill jag här nedan ge en
tillbakablick över rektorsyrkets historia. Historien ger oss insikt i vad som
är stabilt och vad som förändrar sig, den visar om förändringar verkligen
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betyder något eller om de bara är en liten krusning på ytan (Kjeldstadli,
1998). Om vi ska förstå nutiden måste vi alltså veta hur den blivit till.

Från ett enbart manligt yrke, till möjligen
och sedemera vanligen, ett kvinnligt
Ullman (1997) finner i sin studie av rektorstiteln och dess bärare att titeln
rector i Sverige har sina rötter i 1200-talets dom- och katedralskolor. Så
långt bakåt sträcker sig inte denna tillbakablick, men för den intresserade
rekommenderas Ullmans avhandling (eller för mer kortfattade översikter, se
t.ex. Söderberg Forslund, 2000; Ekholm et al., 2000). Kort kan nämnas om
den tidiga historien att rektor varit ett verkligt högstatusyrke och att yrket
under 620 år (!) enbart har utövats av män. Först i början av 1900-talet blev
det överhuvudtaget tänkbart att en kvinna skulle kunna vara rektor. Kvinnor hade dock i praktiken fungerat som ledare för skolor långt innan dess
(t.ex. som föreståndarinnor i flickskolor, flickpensioner, kvinnliga yrkesoch medborgarskolor), men inte inom det statligt och kommunalt subventionerade utbildningssystemet (Ullman, 1997; Söderberg Forslund, 2000;
Tallberg Broman, 2002). Den första kvinna som erhöll rektorstiteln, år
1917, är dessutom den första kvinnan som erhåller ett statligt ämbete (Söderberg Forslund 2000). Eftersom denna förändring faktiskt är avgörande
för att min huvudinformant och hennes kvinnliga kollegor finns på den plats
där de är idag, vill jag dröja lite härvid.
Under slutet av 1800-talet hände mycket i svensk samhällsutveckling
(Ullman, 1997). Gamla värderingar ifrågasattes och nya sociala grupperingar uppstod. Allt fler kvinnor kom att avlägga akademisk examen och
man började ifrågasätta varför dessa inte fick tillträde till samma tjänster
som männen med liknande utbildning. De här skeendena bäddade för det
faktum att den första kvinnliga rektorn vid ett kvinnligt folkskoleseminarium kom att tillsättas. Detta visade sig ha en symbolisk betydelse. Dessutom beslutades det att den kommunala mellanskolan (som redan från början var öppen för både flickor och pojkar, till skillnad från den statliga realskolan) skulle ledas antingen av en man eller av en kvinna, och att denna
skulle ha en biträdare vid sin sida. Om rektor var en man, så skulle biträdaren vara en kvinna och vice versa. Kvinnor fick dock inte till en början
betitla sig rektor eller biträdande rektor, utan de fick kalla sig föreståndarinna eller biträdande föreståndarinna. Och i det enstaka fall då en föreståndarinna var tillsatt, så betitlades mannen i biträdande funktion biträdande föreståndare.
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Skolan reformeras och rektorsrollen omdefinieras
Under 1930-talet blev rektorstiteln tillgänglig även för flickskolornas föreståndarinnor (Ullman, 1997). Detta gjorde att även om det totala antalet
kvinnliga skolledare var konstant så ökade andelen kvinnliga rektorer från
mindre än en procent till ca 30 procent. 1940-50-talet kom att präglas av
en reformverksamhet inom skolan (Stålhammar, 1992; Ullman 1997). Statliga utredningar tillsattes och betänkanden präglades av idéer om en nioårig enhetsskola för alla, samt av decentraliseringssträvanden (skolväsendet bör i realiteten bli en kommunal angelägenhet, ansågs det). Det blev
allt tydligare att rektorsbefattningen höll på att ändra karaktär. När folkskolan integrerades med real- och flickskolan till en nioårig grundskola
blev rektorskretsen allt brokigare. Inom de nya lägre skolformerna krävdes
inte längre samma höga utbildning som tidigare för att få titeln rektor.
Rektorernas arbetsförhållanden ändrade form, vardagen utgjordes alltmer
av pappersarbete och arbetsbördan var stor. Många rektorer slutade i förtid. För att lösa rekryteringsproblemet och få fler potentiella rektorskandidater sänktes behörighetskravet för att få en rektorstjänst. 1 Det diskuterades hur rektorerna skulle kunna avlastas från kontorsmässiga sysslor, för
att kunna hinna med att vara vägledare och inspiratörer. Ullman, som tagit del av debatten i Tidning för svenskt läroverk under tiden 1940-57, redovisar ett citat från 1955:
En rektor av idag, det är en ämbetsman med hundratals löpande
ärenden att ta ställning till, utarbeta och organisera /…/ Det är en
person som får syssla med lärartillsättning och lönefrågor, statistik,
skolfrukostar, spårvagnskort, stipendieansökningar och understöd.
Blir en av hans lärare sjuk betyder det att dagen är i det närmaste
spolierad av telefonringningar och tillfälliga arrangemang. (s. 151).

Notera att rektorn i citatet självklart omnämns som ”han”. I och med enhetsskolereformen försvann kvinnorna åter nästan helt från rektorspositionen. Detta berodde, enligt Ullman, på att kvinnorna aldrig riktigt fått
fotfäste i folkskolans ledarskikt. Männen utgjorde 90 procent av rektorerna och detta var ingenting som egentligen diskuterades. I diskursen betraktades rektor, enligt Ullmans analys, som en genusneutral position. Först
under 1980-talet kom diskussionen om kvinnor och män på ledarposition
att få luft under vingarna igen.
Förändringarna i reformverksamhetens spår ledde inte bara till ökat administrativt arbete för rektorerna. Skolan skulle verka som social fostrare
1 Ett omstritt beslut, som rektorerna opponerade sig emot. Skolöverstyrelsen stod

emellertid på sig och menade att rektors lärdomsgrad dock inte bör vara lägre än de
högst utbildade lärarna vid samma utbildningsanstalt (Ullman, 1997).
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och den ”nya rektorn” skulle fungera som medlare mellan skolan och samhället (myndigheter, men även föräldrar) (Ullman, 1997). I Skolstyrelsereformen år 1958 lanserades principen om att det i varje kommun skulle finnas en chef för hela skolväsendet och sedan en rektor för varje skolenhet.
1962 infördes den nioåriga grundskolan. För rektorernas del blev tendenserna mot ett arbetsinnehåll som präglades av mer administrativa uppgifter än
mer tydliga i och med detta. Rektorerna betraktades som administratörer,
snarare än kulturbärare, och deras symboliska betydelse omvärderades totalt. Samtidigt skedde en process där rektorsyrket alltmer distanserades från
läraryrket. Ett led i den processen var den statliga utbildning som utvecklades för att utbilda rektorer. 1967 erbjöds de första kurserna.
I de officiella dokumenten betonades under 1960-70-talet vikten av att
rektorerna skulle fungera som pedagogiska ledare (Stålhammar, 1992).
Men verkligheten såg annorlunda ut. I praktiken förblev rektor till stor del
administratör. Stålhammar skriver:
Skolledarens uppgift kom således till stor del att bestå i att förvalta
och leda verksamheten i skolan inom de administrativa och ekonomiska ramar som gällde. Den egentliga undervisningen pågick i stort
sett som vanligt inom de autonoma fickor i organisationen som
klassrum och lärosalar utgjorde. Först då dessa ramar sprängdes genom att störningar nådde ut från de slutna rummen kom skolledarna
att ingripa. Där fick emellertid rektor en viktig roll som ordförande i
de elevvårdsteam som hade skapats under 60-talet och allt mera utvecklades under 1970-talet. (s. 133)

Skoldebatten dominerades under 1970-talet av den statliga utredningen
om Skolans Inre Arbete (omnämnd som SIA-utredningen) (Ullman, 1997).
Här underströks betydelsen av skolledarrollen (vilket var ett populärt begrepp under den här tiden). I debatten hävdades att en auktoritär och kontrollerande rektorsroll var otidsenlig, likaså att skolledaren i någon större
utsträckning skulle ägna sig åt undervisning. Skolledningens arbetsuppgifter borde istället inriktas på utvecklingsarbete och personaladministrativa
inslag i det dagliga arbetet. Sänkningen av undervisningsskyldigheten skulle, enligt regeringens proposition, tillsammans med en ökning av antalet
rektorer, ge större utrymme för skolledningens administrativa arbete. Vidare uppmärksammade SIA-utredningen den könsmässiga snedfördelningen bland skolledarna. Man hävdade att vederbörande myndigheter borde
ägna särskild uppmärksamhet åt förhållanden som förhindrar en jämnare
fördelning mellan män och kvinnor. Här framfördes också önskemål om
att det regelstyrda systemet av skolväsendet skulle överges till förmån för
ett målstyrt sådant (Ullman, 1997). Idéerna om målstyrningen resulterade i
att skolorna under 1980-talet fick statligt fastställda mål att jobba mot,
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men att de själva skulle utarbeta hur målen skulle nås (Thylefors, 1998).
Tidigare hade skolorna mer detaljerade direktiv om hur de skulle arbeta. 2
Varje kommun fick nu själv bestämma hur skolledningen skulle organiseras och hur stor den skulle vara. I många kommuner integrerades skola,
fritidsverksamhet och barnomsorg till en enhet som leddes av en och samma ledning. Nu handlade det inte längre om att skolledaren kunde hämta
sin legitimitet utifrån sin förmåga att hantera regelsystemet. Istället ställdes
skolledaren inför en situation där han/hon inför organisation och resursfördelning skulle försvara skolans mål och kunna argumentera för sina
förslag och beslut (Stålhammar, 1992). Decentraliseringssträvanden följdes
dessutom åt av sparbeting (Thylefors, 1998).

Rektorsprofessionens feminisering
Fortfarande var den övervägande delen av rektorerna män. Under 1980talet uppmärksammades den starka segregeringen mellan kvinnor och män
på arbetsmarknaden i Sverige och det kom att betraktas som ett politiskt
problem (Blomqvist, 1997). Debatten fick genomslag inte minst i skolans
värld, vilket ledde till att diskussionen om varför det fanns så få kvinnliga
rektorer tog fart på allvar igen. En statlig utredning (Utredningen om
kvinnliga skolledare, 1980) tillsattes för att ta reda på varför det förhöll sig
på detta viset (varför endast sju procent av rektorerna var kvinnor) och
vad som skulle kunna göras åt det. Utredningen utkom med ett betänkande med titeln Fler kvinnor som skolledare, som byggde bl.a. på Herlins
(1980) studie ”Om kvinnor och skolledarskap”. Att kvinnor var underrepresenterade på rektorspositionen betraktades som ett problem som måste
lösas (Ullman, 1997). Varför blev det då plötsligt viktigt att fler kvinnor
blev rektorer? Utredningen om kvinnliga skolledare för fram argument om
jämställdhet och en önskan om ett större rekryteringsunderlag:
Eftersom vi utgår ifrån att kvinnor är minst lika lämpade som män
att vara skolledare, innebär det nuvarande tillståndet att kvinnornas
kapacitet underutnyttjas medan männens relativt sett överutnyttjas.
(Utredningen om kvinnliga skolledare, 1980:19)

Ullman (1997) hävdar att det uppkomna intresset hade sin grund i idéer
om att kvinnor skulle vara särskilt lämpade att inneha den nya demokratiska skolledarrollen. Rektorsprofessionens tidigare utmärkande drag av
auktoritet och distansskapande hade fått ge vika för mer omsorgsrelaterade begrepp, där inkännande och närhet var fixstjärnor. Från att länge ha
2 Jämför t.ex. Lgr 80 med Lpo 94.
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uppfattats som sämre ledare än män – över en tid då det inte ansågs finnas
några skillnader i mäns och kvinnors förmåga att leda – uppfattades nu
kvinnor som bättre ledare än män (Söderberg Forslund, 2000).
Trots att ingen könskvotering ägde rum vid tillsättandet av rektorat så
ökade nu antalet kvinnliga rektorer stadigt. Det kan ha berott på flera saker (Olofsson, 1996; Ullman, 1997). En anledning kan ha varit att rekryteringsgrunden under några årtionden hade förändrats såtillvida att allt färre
rektorer hämtades från de lärargrupper som hade den högsta akademiska
examen. Barnomsorg och fritidsverksamhet knöts i många kommuner ihop
med skolan, vilket öppnade möjligheter för den lärargrupp som tjänstgjorde bland de yngre barnen att bli rektorer. Många tidigare föreståndare
inom barnomsorgen utsågs till skolledare. En annan anledning kan ha varit att antalet rektorstjänster ökade som ett resultat av att de gamla stora
rektorsområdena delats in i mindre självstyrande enheter, med en rektor
på varje enhet. Lindvert (2001) menar att det inte är möjligt att avgöra hur
stor del av ökningen som beror på att det tillkommit nya tjänster, förändringar i yrkesklassificeringen eller ett förändrat organisationsklimat.
Läsåret 1994/95 var könsfördelningen i stort sett 50/50 bland rektorerna
på grundskolan (även bland studierektorer och biträdande rektorer) (Skolverket, 2003). Åren efter fortsatte de kvinnliga rektorerna att öka procentuellt jämfört med de manliga rektorerna. Läsåret 2002/03 var 61 procent
av rektorerna kvinnor (och hela 70 procent av de biträdande rektorerna)
(Skolverket, 2003). Detta har lett till att de kvinnliga rektorernas överrepresentation alltmer betraktas som ett problem. Från att ha varit för få
(t.ex. åsikter om brist på jämställdhet), talas det nu alltså om att de kvinnliga rektorerna är för många (Söderberg Forslund, 2000). Utvecklingen
sammankopplas med negativ löneutveckling, utarmning av formell kompetens och en allmän feminisering 3 av skolan.

3 Feminisering av ett yrke innebär att yrkets könssammansättning håller på att ändras

från att antalsmässigt varit helt mansdominerat till att bli en måttlig eller total kvinnodominans (Nordgren, 2000). Flera yrken har genomgått en liknande feminiseringsprocess som rektorsprofessionen. Exempelvis kan nämnas läkarprofessionen (Lindgren,
1999; Nordgren, 2000). Wahl (1996) menar att utmärkande för den typen av förändring är att yrkets status sjunker. Detta kallar Nordgren (2000) devalveringsantagandet,
dvs. att feminisering av ett yrke anses som orsaken till negativa förändringar som förlust av autonomi, försämringar i inkomst- och löneutveckling, maktreducering och deprofessionalisering. Denna slutsats är dock inte alltid korrekt, vilket Nordgrens studie
visar. Nordgren finner att den förändrade könssammansättningen (feminiseringen) inte
kan anses vara orsak till de negativa förändringar som skett inom läkaryrket under den
tid hon undersökt. Devalveringsantagandet utgår därmed enligt Nordgrens studie från
en felaktig orsak-verkan-beskrivning.
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Rektor idag
De nya organisatoriska enheterna som formerades under 1990-talet, där
både barnomsorg och skola inrymdes, öppnade upp för en flora av lokala/kommunala benämningar på de tjänster som enligt skollagen benämns
rektor (Ullman, 1997). En annan nyhet är konsultföretagaridén som har
kommit att appliceras på skolväsendet (Ekholm et al., 2000). I många kommuner skiljs det på beställning och serviceproduktion, kontrakt däremellan
ska upprättas och produktionen ska vara konkurrensansatt och organiseras
i resultatenheter. Ekholm et al. (2000:27) sammanfattar några sentida förändringar som enligt dem varit särskilt betydelsefulla för skolledarskap: 4
x
x
x
x
x
x
x

decentralisering
kommunernas ansvar och genomförande
mål- och resultatstyrning
marknadstänkande och konkurrens
ökat inflytande från elever och föräldrar
betoning av sammanhanget i barnomsorg och skola
sammanförandet av förskola och skola till gemensam förvaltning

Thylefors (1998) menar att ovanstående förändringar lett till att skolledarna 5 fått en mer koordinerande roll, där ledarskapet till stor del består i att
väga samman olika intressenters legitima behov och önskningar. Kostnadsansvaret har förflyttats allt längre ner i organisationen, vilket resulterat i att
den som ska fördela resurserna har kommit närmare de individer som är berörda av resursfördelningen. Dessa resurser har i sin tur blivit allt knappare i
och med ständiga ekonomiska nedskärningar. I decentraliseringstankens
anda är målen för skolan så vagt formulerade i skollagen att det krävs en
konkretisering av dem på det lokala planet för att de ska kunna fungera som
reella mål i praktiken. (Sedan är det en annan diskussion om målstyrning
kan fungera i praktiken överhuvudtaget, se Rombach, 1991).
Vad har då skett med rektorernas vardagliga arbetsinnehåll efter alla
dessa ideologiska och organisatoriska förändringar? En tillbakablick visar
att trots att det skett en hel del förändringar inom skolväsendet under de
senaste 50 åren, så är det mycket som är sig likt i rektorernas dagliga arbete. Exempelvis gäller det arbetsuppgifternas mångfald och lärarnas självständighet i förhållande till skolledningen. Rektorsarbetets komplexitet är
4 Förändringarna är inte något unikt för Sverige. Liknande förändringar har skett inom
utbildningsväsendet i ett flertal andra länder, t.ex. England, sedan slutet av 1980-talet
(Bell, 1999; Bush & Bell, 2002).
5 Thylefors skriver om ledarskap inom vård, omsorg och utbildning. Så detta gäller enligt henne inte enbart skolledare, utan även ledare inom vård och omsorg.
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något som i stort sett i varje rapport om rektorers arbetssituation framhävs
som ett alltmer utmärkande drag. Stålhammar (1984) finner att decentraliseringen, ökad byråkrati och ökning av allvarliga problem med personal
och elever har gjort det allt svårare att vara rektor. Pappersarbete och administration har blivit ännu mer komplicerat än tidigare. I Skolverkets
rapport som bygger på kvalitetsgranskningar som utförts under sent 1990tal skrivs exempelvis:
Den rektorsroll som är under utveckling ställer helt andra krav på
innehavaren än tidigare. Rektorn är mer utsatt och arbetsuppgifterna
betydligt mer mångfacetterade. Kompetensen att arbeta med förändringar är betydligt viktigare idag. (Skolverket, 1999:15)

Cohen & March (1986) beskriver universitetsrektorns situation med följande ord:
There is not enough time. There are too many people to see. There
are too many things to do. (s. 125)

Beskrivningen tycks passa lika väl för rektorer inom grundskolan, enligt
vad som framkommer i litteraturen. Holmquist (1997) summerar de förändringar som skett med följande ord:
Ledarskapets funktion inom den i offentliga sektorn är vare sig som
förr, dvs. en positiv tjänstemannafunktion i det allmännas tjänst, eller som i företagsvärlden, dvs. en effektiv, framåtriktad och tillväxtorienterad funktion. I dagens situation är ledarskapets funktion snarare att likna vid exekutorns – ledaren ska trimma den ofantliga sektorn till ett mindre störande moment i vårt samhälle. (s. 158)

Holmquist ställer även frågan vem som vill eller kan utföra denna politiskt
väsentliga uppgift. Svaret finner hon i den parallella förändringen som innebär allt fler kvinnor som ledare inom den offentliga sektorn, där de
kvinnliga ledarna får en funktion som ”den ömma bödeln” (s. 166).
Så är vi tillbaka till dags dato. Och därmed är vi är vi framme vid denna
avhandlings intresseområde; rektorers arbete och ledarskap i början av
2000-talet.

Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med studien är att fånga och förstå innebörden av
och komplexiteten i att vara rektor. Genom att rikta uppmärksamhet mot
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den vardagliga praktiken ute på skolan har jag ambitionen att ge en levande bild av rektors arbete och ledarskap. Jag vill uppnå syftet genom att
ställa frågor utifrån VAD, HUR och VARFÖR. Frågeställningar/teman
som jag arbetat utifrån är;
Vad gör rektor i den vardagliga praktiken? Det kan handla om regelbundenheter, ordinära respektive extraordinära händelser.
Hur gestaltar sig rektors ledarskap? Finns det något som utgör en slags
grundval för skolledarskapet? Finns en skolledarskapets kärna?
Varför ser rektors arbete och ledarskap ut som det gör? Här har jag valt
att titta närmare på det sammanhang som rektor befinner sig i. Vad kännetecknar detta sammanhang? På vilket sätt har olika kulturella aspekter
betydelse för rektors arbete och ledarskap? En infallsvinkel som beaktas i
avhandlingen är frågan om genus betydelse för skolledarskapet. Genusaspekten genomsyrar samtliga tre ovanstående frågeområden, men jag har
valt att främst förknippa den med varför-frågan. 6
Det tre frågeområdena ovan är i praktiken inflätade i varandra, men här åtskilda i ett analytiskt syfte. Den första frågan (vad-frågan) är företrädesvis
av deskriptiv karaktär, medan de två senare är mer tolkande-analytiska.

Begreppsdiskussion
Rektor/skolledare, chef/ledare
Ordet rektor kommer från latinets re’ctor vilket betyder ’ledare’ eller ’styresman’ (Nationalencyklopedin, 2003). Rektor är enligt Nationalencyklopedin ”administrativ chef närmast under lokal skolstyrelse”. Vidare ska
rektor ”genom utbildning och erfarenhet ha förvärvat pedagogisk insikt”.
Rektor innehar således enligt definitionen en chefsposition och är enligt
ordets ursprungliga betydelse en ledare. Att använda chef och ledare synonymt är inte helt korrekt. En chef är inte per automatik en ledare och en
ledare behöver inte finnas på chefsposition. Begreppen chef och ledare kan
diskuteras utifrån begreppen position och förmåga (Nyberg & Sundin,
1997). Nyberg & Sundin menar att position och förmåga idealt sett följs åt
6 Naturligtvis är genusaspekten enbart en av många olika aspekter som kan ha betydel-

se för skolledarskapet. Andra kan vara ålder, etnisk bakgrund, klasstillhörighet etc. Jag
har dock valt att fokusera på just genusaspekten av skäl som framgått tidigare under
inledningsavsnittet.
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och att man då kan tala om formellt ledarskap. Om så inte är fallet kan informellt ledarskap utvecklas, dvs. ett ledarskap som inte är sammankopplat med formell ledarposition och uppgifter och ansvar som hör därtill.
En genomgång av skriften Lärande ledare ger en inblick i vad en rektor
är enligt Utbildningsdepartementet (2001). Rektor är en person som ska:
… ansvara för ekonomi och arbetsorganisation
… ansvara för pedagogisk utveckling och kvalitetsutveckling
… ansvara för lönediskussioner
… ansvara för elevers lärande
… ansvara för att verksamheten följer lagar och förordningar och kommunala direktiv för att garantera enskilda elevers rättigheter och en likvärdig utbildning
… förverkliga/verkställa politiska beslut (lojalitet och objektivitet förväntas) och fatta egna beslut inom angivna ramar
… leda, stödja, inspirera och utmana medarbetarna att utveckla verksamheten i riktning mot allt bättre måluppfyllelse
… verka genom demokratiska beslutsprocesser
… i enlighet med skollag och läroplan leda och utveckla verksamheten
inom en skola
… skapa handlingsutrymme för lokal skolutveckling
… fatta pedagogiska beslut på professionella grunder
… kulturellt integrera yrkesgrupper med olika utbildning, traditioner, lön
och arbetsvillkor
… omvandla kommunala resurser till stöd för lärande och utveckling
… i tal och skrift kunna redogöra för uppdrag, process och resultat
… hantera lojaliteter mellan politiker, medborgare, elever och den egna
personalen
… hantera skiftande krav och förväntningar från olika intressegrupper i
samhället
… vara representant för sin skola i kommunen
… verka enligt offentlighetsprincipen, dvs. allt ska ske öppet och måste i
varje ögonblick kunna förklaras för allmänheten
Under de första punkterna ovan återfinner vi vilka ansvarsområden som
skolledaren har. Vi ser också att skolledaren bör utöva inflytande över
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gruppen, samt organisera och underlätta aktiviteter och relationer inom
organisationen. Det framgår att det finns mål att sträva mot, men konkret
hur de är formulerade kan inte utläsas just här.
Rektor är således chef utifrån sin position (med vissa ansvarsområden
och befogenheter), samt ledare enligt sitt uppdrag. Hur ledarskapet gestaltar sig är som sagt en central fråga i avhandlingen. Med rektor menar jag, i
enlighet med Nationalencyklopedins definition ovan, den person som har
det högsta, totala ansvaret ute på skolan/skolenheten. För att benämna
personer som innehar en formellt skolledande funktion använder jag både
rektor och skolledare. I begreppet skolledare inbegriper jag såväl rektorer
som biträdande rektorer. I de fall biträdande rektorer omskrivs så menar
jag personer med formellt skolledande funktion, som hierarkiskt befinner
sig direkt under rektorer och därmed inte har det högsta, totala ansvaret
för en skola/skolenhet.
Jag använder oftast begreppet skolledare då jag omtalar personer på
skolledarpositionen i andra länder. Det finns stora organisatoriska skillnader mellan skolsystem i olika länder, så skolledarbegreppet inrymmer i
dessa fall olika typer av formella ledare i skolans värld som har liknande
uppdrag som den svenska rektorn.

Ledarskap
Idag råder större förvirring kring begreppet ledarskap än vad som var fallet under tidigt 1990-tal (Lambert, 2003). En mängd olika definitioner förekommer. Ofta definieras ledarskap utifrån de aspekter av fenomenet som
en viss forskare är mest intresserad av (Yukl, 1998). Yukl menar dock att
de flesta definitioner av ledarskap har en sak gemensamt:
/…/ the assumption that it involves a process whereby intentional influence is exerted by one person over other people to guide, structure, and facilitate activities and relationships in a group or organization. (s. 3)

I övrigt har de flesta förekommande definitionerna inte mycket gemensamt, menar Yukl. Ledarskap handlar således enligt de flesta definitioner
om en process där en person influerar andra individer, anger riktning och
arbetar för att underlätta verksamhet för andra människor.
En del forskare betonar den ömsesidiga processen mellan ledare och
ledda, vilket utgör ett till viss del annorlunda synsätt än det som framgår
ovan. Sims et al. (1993), liksom Gronn (1999), betraktar ledarskap som en
influens, och de understryker just att det handlar om en ömsesidig influens. Ledarskapet kommer endast till stånd om både ledare och ledda är
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överens om och godtar att det finns. Ledarskap är enligt dem en process,
inte en personlig stil, och kan därmed betraktas som ett relationellt fenomen. Processen förekommer i en viss social kontext, där de ledda är en
självklar men ofta bortglömd del. I likhet med detta uppfattar Fairholm
(1994) ledarskap som:
/…/ an interactive function of a leader and several followers jointly
engaged. It takes place in situations (cultures) where leader and led
are united on value terms and trust each other enough to risk self in
participation in collective activity. (s. 8)

Ledarskap är, enligt Fairholm, ett uttryck för kollektiv, gemensam handling, där ledare och ledda samarbetar mot gemensamma mål. För att
åstadkomma den kollektiva, gemensamma handlingen krävs att ledaren
förstår den underliggande kulturen inom vilken hon/han arbetar, samt
skapar förutsättningar för att medlemmarna i organisationen känner så
pass stor tillit till varandra att de kan samarbeta. Således betonar även
Fairholm att ledarskap inbegriper en ömsesidig process mellan ledare och
ledda. Han menar även att ledarskap bygger på individers känslor, framför
allt en känsla av tillit. Fairholm betonar vidare att konsensus mellan ledare
och ledda är en förutsättning för att ledarskap ska kunna förekomma. 7 I
min studie framkommer en bild som kontrasterar den uppfattningen till
viss del (se kapitel 6).
Jag vill inte på förhand låsa fast mig vid en exakt definition av ledarskap (vad ledarskap är, i förhållande till rektorer, är en av mina frågor i
studien), men mina antaganden om ledarskap ligger i linje med dem som
presenteras av Gronn (1999), Sims et al. (1993) och Fairholm (1994). Jag
betraktar ledarskap som en socialt konstruerad process, där det som tillskrivs begreppet ledarskap i form av kunskaper, erfarenheter och egenskaper inte är evigt och sant utan är format i ett visst sammanhang (se även
Wahl, 1996). I avhandlingen används ett kulturellt perspektiv och hur ledarskapet betraktas i detta framgår i kapitel 3.

Kultur
Begreppet kultur är svårdefinierbart. Min förhoppning är att jag i det här
avsnittet kan förmedla en bild av hur jag betraktar kulturbegreppet i före-

7 Fairholm talar om organisationen som att en enhetlig kultur är det ideala. Detta syn-

sätt diskuteras i avsnittet om kulturbegreppet nedan, samt i kapitel 3 i avsnittet om ett
kulturellt perspektiv. Mål kan, vilket framgår senare, skilja sig åt mellan olika grupperingar/delkulturer inom organisationen.
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liggande avhandling. Resonemanget fortsätter vidare i kapitel 3, där det
kulturella perspektivet presenteras.
I många definitioner inbegriper begreppet kultur både en mental och en
kommunikativ dimension (Hannertz, 1990). Den mentala dimensionen omfattar t.ex. kunskaper, värderingar och föreställningar (vilka inte behöver
vara medvetna och koncist artikulerbara). Den kommunikativa dimensionen
utgör förutsättningen för att kulturen ska kunna vara något som tillhör
människor i deras relationer till varandra, dvs. vara en social företeelse, snarare än en privat. Kultur är inte något som finns i någons huvud, utan är
istället ett nät av innebörder (Geertz, 1993). Kultur är alltså delvis faktisk,
dvs. empirisk och i viss mening observerbar och deskriptiv (Bates, 1984). Till
kanske största delen är dock kultur mytisk. Med det menar Bates de tolkningar och normativa regler som utgör grunden för förståelse och ageranden. Kultur är det som i form av övertygelser, språk, ritualer, kunskaper,
uppfattningar, artefakter etc. skapar mening i tillvaron. Kultur utgör ett
ramverk utifrån vilket individer kan konstruera sin förståelse av världen
omkring dem. Kultur blir med Spradley and McCurdys (1997) ord:
[t]he acquired knowledge that people use to interpret their world and
generate social behaviour /…/. Culture is not behaviour itself, but the
knowledge used to construct and understand behaviour. (s. 4)

Sergiovanni (2000) menar i likhet med detta att kultur kan betraktas som ett
normativt klister som håller samman människor. Detta styr hur individer interagerar med varandra och avgör vad som betyder något och vad som är
meningslöst. Delade, gemensamma visioner, värderingar och uppfattningar
fungerar som en kompass som styr människorna någorlunda åt samma håll.
Observera att då jag skriver delade och gemensamma värderingar, så behöver det inte betyda att samtliga individer inom en viss kultur har precis
samma värderingar och uppfattningar (se kapitlet 3, om del/subkulturer).
Hatch (1997) gör liknelsen med en samling människor som delar en måltid.
Hon säger:
Just as sharing a meal does not mean that we all eat exactly the same
food, sharing cultural patterns does not imply that all members have
the same cultural experiences and understandings. Sharing culture
means that each member participates in and contributes to the broad
patterns of culture, but the contributions and experiences of individual members of the culture are not identical. (s. 206)

De gemensamma, delade basala antagandena är kraftfulla i och med att de
är förgivet tagna. De är ingenting vi diskuterar, utan tycks därför omedvetna; ”It is just the way we do things around here” (Hallinger & Leith-
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wood, 1996:106). Schein (1992) utkristalliserar olika nivåer av kultur. 8 Essensen av en grupps kultur är de basala förgivet tagna antagandena (jfr
Hannertz, 1990, mentala dimension av kultur). Dessa diskuteras inte och
är därför mycket svåra att förändra. Beteenden baserade på andra antaganden ses av gruppen som otänkbara. De basala antagandena definierar
vad som är viktigt, vad något innebär och betyder, hur vi ska reagera
känslomässigt samt hur vi ska agera i olika situationer.
Kulturen manifesterar sig själv på en ytligare nivå, genom synliga artefakter och gemensamma, delade värderingar, normer och beteenderegler
(”espoused values”). ”Espoused values” är de normer och värderingar som
artikuleras i en organisation (jfr Hannertz, 1990, kommunikativa dimension av kultur). Artefakter är lätta att få syn på, men kan vara svåra att
tolka. En observatör kan beskriva vad hon/han ser och känner, men kan
inte enbart utifrån detta avgöra vad dessa företeelser innebär i en särskild
grupp eller säga något om huruvida de reflekterar basala antaganden (jfr
Hatch, 1997, de tre steg som kan förekomma då organisationskultur studeras, se avsnittet Bearbetning och analys i kapitel 4). För att nå en djupare förståelse; för att kunna tolka mönster och förutsäga kommande beteenden korrekt, krävs enligt Schein att vi förstår de basala antagandena.
Om vi förstår mönstret av de basala antagandena så är det lätt att förstå
de mer ytliga nivåerna, menar Schein. I föreliggande studie har ambitionen
varit att förstå det sammanhang som rektorerna befinner sig i utifrån de
olika dimensionerna av kultur som beskrivits här.

Kontext
Några ord måste även sägas om det till kulturbegreppet nära relaterade
kontextbegreppet. Hur begreppen förhåller sig till varandra beror på hur
de definieras. Kontext kan användas i betydelsen situation, som exempelvis då man pratar om den nya situationen i allmänhet för en viss yrkesgrupp; ”the rapidly changing context of school leadership” (Grogan,
2003:11). Kontext kan även handla om sådant som omger en aktör, t.ex.
en rektor, som för Hall (1996):
All heads are working in a broader context of economic, social and
political change, as well as the specific context of their school. (s. 11)
8 Schein är känd för att ha en konsensussyn på organisationer (jfr integrationsperspek-

tivet i kapitel 3), men menar trots det att hans kulturdefinition inte säger något om hur
stor den sociala enhet är som definitionen bör appliceras på. Han anser att frågan bör
hanteras empiriskt. Vi kan då finna basala antaganden som sträcker sig genom hela organisationen, likväl som det samtidigt kan dyka upp ett antal subkulturer. Det är alltså
så som jag här väljer att tolka hans teoretiska resonemang.
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Kontext kan vara lokal och global, vilket framgår i Halls användande av
begreppet ovan. Hon skiljer således mellan en bredare samhällelig kontext
och en kontext begränsad till en specifik skola. Smulyan (2000) väljer att
betrakta kontexter som olika forum, som vart och ett är relaterade till varandra:
By contexts, I mean the multiple forums within which all individuals
operate, each context unique and yet overlapping in influence. /…/ A
response in one context inevitably draws on or affect another. /…/
(s. 4-5)

Smulyan fokuserar på fyra kontexter som är särskilt betydelsefulla och
framträdande för rektorers arbete. Den personliga kontexten (”personal
context”) har att göra med rektors hemförhållanden, utbildning och bakgrund. Den lokala skolkontexten (”community context”) utgörs av lärare,
föräldrar och elever som är knutna till skolan. Den institutionella kontexten (”institutional context”) inkluderar grupper (överordnade och politiker) som har makt över och kontrollerar det som sker på skolan, liksom
strukturella komponenter som reglerar handlingsfriheten. Den historiska
och sociala kontexten (”historical and social context”) omfattar, återspeglas och finns invävd i, de tidigare nämnda kontexterna. Där inkluderas accepterade normer och beteendemönster, makthierarkier etc.
Kontext kan även betraktas som något som finns/skapas mellan aktörer,
dvs. kontexten är något som skapas i interaktion mellan människor. Erickson & Schultz (1981) menar att:
Context can be thought of as not simply given in the physical setting
– kitchen, living room, sidewalk in front of drug store – nor in combinations of persons (two brothers, husband and wife, firemen).
Rather, contexts are constituted by what people are doing and where
and when they are doing it. /…/ These interactionally constituted environments are embedded in time and can change from moment to
moment. (s. 148)

Det handlar alltså om vad människor gör, samt var och när de gör det. Siskin (1994) menar att föreställningen om att kontexten är socialt konstruerad
innebär följande för en studie som hennes (som utspelar sig i skolmiljö):
First, it suggests that the classroom is open not only to explicit
strategies such as policies and tests, but to more complex and subtle
influences – the implicit ones of shared cultural understandings. /…/
Second, to understand workplaces as socially constructed focuses attention on the active side of construction. Context factors thus become not determining factors, but rather a set of constraining and
enabling conditions within which individuals actively and collectively shape the meaning, and the practice, of teaching. (s. 39-40)
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Om vi riktar resonemanget till att gälla rektorer och deras arbete blir det
således viktigt att ta hänsyn till kontexten för att förstå menings- och innebördsskapande processer och rektorers ageranden. Som Smulyan (2000)
uttrycker:
The principal both constructs her role in context and is constructed
by those contexts. (s. 5)

Kontextbegreppet kan således användas för att beteckna en situation i bredare mening, som något som omger en aktör och som något som sker mellan aktörer. Jag uppfattar inte att det behöver vara antingen eller, utan kontext är för mig något som omger en aktör i en situation och som aktören
själv är med om att skapa. Det handlar kort sagt om ett intresse för ett
sammanhang. Smulyans uppdelning i fyra kontexter kan vara en hjälp för
forskaren att i analytiskt syfte växla fokus mellan olika kontextuella sammanhang. I min avhandling beaktas samtliga av Smulyans nämnda kontexter, men i olika hög grad. Den personliga kontexten berörs exempelvis flyktigt, medan desto större vikt läggs framför allt vid den lokala skolkontexten.
Om kontextbegreppet används i betydelsen sammanhang, medför det
vissa metodologiska implikationer. För att förstå de kulturella dimensionerna måste fenomen (beteenden, symboler, artefakter etc.) sättas in i ett
sammanhang, i en kontext, dvs. det som sker och observeras måste kontextualiseras. Enligt Wolcott (1999) handlar det för forskaren om ett holistiskt synsätt:
Holism /…/ prevails on ethnographers to examine things in their entirety rather than only in parts, the very idea of wholeness implied in
such all-encompassing terms as “culture” or “society”, as well as in
the everyday caution that instances of observed behaviour are part
of a larger picture and cannot be understood out of context. What
holism is all about is context. (s. 79)

Allt som sker äger rum i ett sammanhang, i en kontext, och för att förstå
det som sker, dvs. de mentala och kommunikativa kulturella dimensionerna, måste kontexten på något sätt beaktas. Kultur handlar således om
mänskliga meningsskapande praktiker i sin kontext. Det är även så som
jag relaterar begreppen till varandra. Hur långt vi ska gå i våra kontextualiseringssträvanden får avgöras på pragmatiska grunder, eftersom de kan
fortgå i princip hur länge som helst (Hydén, 2001). Det vi får fundera över
är vad som är rimligt från fall till fall och när det kan anses att en mättnad
nåtts i den aspekten.
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Diskurs
Liksom kulturbegreppet och kontextbegreppet används diskursbegreppet
på en mängd olika sätt inom olika discipliner. Jag ska inte ge mig in i någon djupgående analys av begreppet, men några ord om hur jag anser att
diskursbegreppet förhåller sig till kulturbegreppet kan vara på sin plats.
Alvesson (2004) menar att diskurs är:
Specific use of language structuring a chunk of the world in a particular way. (s. 331)

Diskurs handlar med andra ord om språket, om hur man pratar om någonting, exempelvis fenomenet skolledarskap:
Meanings of words, for example the term ’school leadership’, are determined by discourses, which in turn also govern what is possible to
say or do. (Franzén, 2005:51)

Diskurs har för mig att göra med vad som är möjligt att säga i ett visst
sammanhang, i en viss kontext, och vad som inte är det. Diskurs innebär
således, som Blackmore (1999:16) uttrycker, “the institutionalized use of
language”.
Då forskare gör vetenskapliga framställningar av skolledarskap, är de
också medskapare av diskurser om vad ledarskap är. Detta bidrar till förekomsten av det som Sundgren (2006:224) benämner normalvetenskapliga
forskardiskurser om skolans ledning, vilket innebär att det under givna
tidsperioder finns bestämda perspektiv och förståelseformer som dominerar forskningen om skola och skolledarskap. Motsägelsefulla resultat bidrar till att skapa konkurrerande diskurser inom området (Franzén, 2005),
men det kan inte, enligt min tolkning av Sundgren, sägas handla om skilda
paradigm, utan dessa utgör snarare varianter inom den normalvetenskapliga forskardiskursen. Dock framstår de konkurrerande diskurserna som
komponenter i den ständiga förhandlingen om och omprövningen av vad
skola och skolledarskap är. De vetenskapliga diskurserna kan sedan i sin
tur påverka hur människor inom skolan och i allmänhet betraktar skolledarskapet.
Alvesson (2004) diskuterar förhållandet mellan kultur och diskurs och
menar att:
Language is central in producing culture, but discourse can often be
seen as expressing/revealing ‘deeper’ meanings that have been developed over time and have ’been there’ prior to a particular linguistic
act. But there are also other elements than language – material practices and conditions, non-verbal aspects of social interaction, etc. –
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active in culture production and reproduction. Culture provides a
subtext to language use – a prestructured understanding and an inclination to read discourse in a particular way. (s. 331)

Språket, eller med andra ord; den diskursiva praktiken, är således en av flera
dimensioner att ta hänsyn till i en strävan efter att förstå organisationskulturen. Den bör, enligt Alvesson, betraktas som en central dimension:
Culture is put into action, carried and changed partly or perhaps
mainly through discourses. Cultural meanings frame, restrict and
give meta-meaning to discourses. (Alvesson, 2004:331)

Hur vi förstår det som sägs beror således på i vilken kulturell kontext något sägs. I avhandlingen diskuteras rektorers arbete och ledarskap i förhållande till olika diskurser om ledarskap, primärt i relation till genusaspekten. Men diskurs används även i förhållande till hur språket används i
skolverksamheten; vad man pratar om eller inte pratar om.

Genus, genussystem och genuskontrakt
Den amerikanska antropologen Gayle Rubin introducerade begreppsparet
sex/gender under 1970-talet (Rubin, 1975), vilket kan översättas till kön
och genus på svenska. Med hjälp av den distinktionen har man kunnat
ifrågasätta det ”naturgivna könet” och istället börja tänka kring kategorierna kvinnor och män som sociala och kulturella konstruktioner. Även om
uppdelningen kön/genus är mycket omdiskuterad 9 , så har den haft stor betydelse för såväl den vetenskapliga som den allmänna debatten om huruvida det förekommer naturgivna eller biologiskt givna kön, vad som är biologi och vad som är konstruktion.
Många forskare (se t.ex. Alvesson & Due Billing, 1999; Lindgren, 1999;
Wahl, 1996) väljer idag att bortse från uppdelningen kön/genus, eftersom
man menar att både kön och genus är sociala och kulturella konstruktioner. Man väljer kanske att bara använda begreppet kön, men då inte uppfattat essentialistiskt, utan just som socialt konstruerat och historiskt föränderligt. Kön, i bemärkelsen kvinnlighet och manlighet, är enligt Wahl
(1996), skapade begrepp som inte kan ses som eviga och sanna. De är
”konstruktioner skapade av människor i ett visst sammanhang och vid en
viss historisk tidpunkt” (s. 15). Dessutom konstrueras kvinnlighet och
manlighet alltid i relation till varandra.
9 Laqueur (1994) menar t.ex. att det är en fara med att det biologiska könet ses som en

oproblematisk grund för genus, eftersom inte heller beskrivningar av vår biologi är fri
från kulturella och sociala föreställningar.
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En risk med att använda begreppet kön är dock att det kan missuppfattas som att man menar naturgivet kön, trots att man inte gör det (Gothlin,
1999). Hirdman (1988) kritiserar användandet av såväl begreppet kön som
könsroll eftersom hon anser att de vilar på en ofta osynlig biologisk deterministisk grund, samt att begreppet könsroll antyder att det är något
man kan göra sig fri ifrån (Hirdman, 2001). Genom att använda begreppet
genus framhävs just kulturens betydelse för hur vi tolkar världen omkring
oss. Hirdman menar att genus kan förstås som:
/…/ föränderliga tankefigurer ’män’ och ’kvinnor’ /…/ vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, vilka får till
följd att också biologin kan påverkas/ändras. (s. 51)

Genus kan alltså förstås som könet som artefakt (Hirdman, 1994). Genus
är även något som inte bara häftar vid kroppar, utan vid allt; yrken, föremål, färger osv., något som inte lika tydligt framkommer då begreppet kön
används. I stort instämmer jag i Hirdmans definition och i hennes resonemang om varför begreppet genus bör användas på bekostnad av begrepp
som kön, könsroll eller socialt kön. Genom att använda begreppet genus
undviks dessutom sådana missförstånd som Gothlin framhåller. Jag har
därför valt att använda begreppet genus i föreliggande avhandling.
Genusteorier omfattar ofta ett strukturellt tänkande eller ett mönstertänkande. Man talar ofta om en genusordning, eller ett genussystem.
Hirdmans teori om ett genussystem har fått stor genomslagskraft inom genusforskningen. 10 Den har dock inte lämnats okritiserad, snarare tvärtom
(se Hagemann, 1994; Sommestad, 1995; Frangeur, 1995). Genussystem är
enligt Hirdman (1988):
/…/ en dynamisk struktur (system); en beteckning på ett ”nätverk”
av processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och
regelbundenheter. (s. 51)

Genussystemet vilar på två logiker; 1) isärhållandets tabu, vilket innebär
att kvinnligt och manligt bör hållas isär och får inte blandas och 2) hierarkin, där mannen ses som norm. Dessa två principer skapar tillsammans
kvinnans underordning. Dessutom ser Hirdman genussystemets ordningsstruktur av kön som en grundläggande ordning vilken är en förutsättning
för andra sociala ordningar. För att göra teorin om genussystemet mer
hanterlig och användbar framhåller Hirdman (1988) att det existerar nå10 Teorin om ett genussystem (”sex/gender system”) introducerades av den amerikans-

ka antropologen Gayle Rubin (1975:159).
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got som hon benämner genuskontrakt. Genuskontrakt är mycket konkreta
föreställningar om hur kvinnor/kvinna och män/man ska vara mot varandra vid en viss tid i ett visst samhälle, vilket skapar balans, men även innebär förhandling och maktutövning. Inbyggt i genuskontrakten finns genuslogikerna, och genuskontrakten kan på så vis betraktas som ett slags
operationalisering av genussystembegreppet. Genom att skapa ett begrepp
som genuskontrakt skapas ett fundament att teoretisera utifrån som inte
hela tiden rör på sig (Hirdman, 2001).
Hirdmans tankar om genuskontrakt ger enligt en del kritiker (t.ex.
Frangeur, 1995) associationer till ett någorlunda stabilt system. Jag uppfattar dock att Hirdman menar att genusordningen ska förstås som en dynamisk struktur. Hon anser att en förändring av genusordningen är möjligt,
men att de två logikerna är något slags generellt universellt normaltillstånd. De ställer upp ramarna för förändringen, även för genuskontrakten.
Det finns något slags kontrakt i varje samhälle och vid varje tid. Wikander
(1999) understryker genuskontraktets föränderliga och lokala karaktär,
och visar exempelvis att olika genuskontrakt förekommit inom kategorin
kvinnor (gifta respektive ogifta kvinnor har exempelvis haft olika gällande
genuskontrakt).
Connell (2003) framhåller även han att eftersom genusordningen är
flytande och komplex, så kan inte kvinnlighet och manlighet ses som något
av naturen givet. Den är dock inte heller något som påtvingas oss utifrån
genom exempelvis sociala normer. Istället konstruerar individer sig själva,
för det mesta frivilligt, som feminina eller maskulina genom vårt sätt att
uppträda och agera i det vardagliga livet. Vi intar med andra ord en plats i
genusordningen, eller förhåller oss till den plats som vi blivit tilldelade, genom vårt dagliga handlande. Detta handlande ger upphov till varaktiga eller vidsträckta mönster; en genusordning. Därför menar Connell att då genus studeras bör fokus riktas mot de sociala relationerna inom vilka individer och grupper agerar.
En styrka med Hirdmans teorier är att hon erbjuder begrepp för olika
strukturer i samhället. Genom att sätta ord på fenomen går det därmed att
prata om dem. Sedan krävs empiri från olika områden för att konstatera
strukturernas form och ordning. Hirdmans teoriansatser anser jag kan tjäna ytterst väl som hypoteser varifrån forskningsfrågor kan genereras. Att
frysa tid och plats för att på t.ex. en arbetsplats kunna studera relationer
mellan kvinnor och män, föreställningar och förgivet tagna antaganden,
dvs. att studera exempelvis en organisations genuskontrakt, tror jag kan
vara mycket givande för att förstå verksamheten och människorna i den.
Det är också så som jag använder Hirdmans teoriansatser i avhandlingen.
Mer om hur genusaspekten kan användas för att studera organisationskultur återfinns i kapitel 3, i avsnittet Genusifierade organisationskulturer.
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Avhandlingens disposition
Som helhet består avhandlingen av nio kapitel. I kapitel 1, inledningskapitlet, återfinns en bakgrund till problemområdet, syftet med studien presenteras, samt några för studien centrala begrepp definieras. Kapitel 2 behandlar tidigare forskning om rektorer och skolledarskap. I Kapitel 3 redovisas några perspektiv som på olika sätt ökat förståelsen av fenomenet
skolledarskap. Det kulturella perspektivet, som varit mest betydelsefullt
för den här studien, tas upp mer ingående. Avhandlingens metod och genomförande presenteras och diskuteras i kapitel 4.
Därnäst följer fyra empiriska kapitel. Kapitel 5 är företrädesvis av deskriptiv karaktär, där läsaren får följa en rektors förehavanden under en periodisk cykel. Kapitel 6, 7 och 8 är av mer tolkande och analytisk karaktär.
Kapitel 6 handlar om hur rektorerna gör för att leda en skola. Nästföljande
två kapitel rör sig kring faktorer som samspelar och ger de förutsättningar
som finns för rektorers arbete och ledarskap. I kapitel 7 tas den kulturella
kontexten upp i förhållande till rektorers arbete och ledarskap, medan genusaspektens betydelse för detsamma avhandlas i kapitel 8. Avhandlingen
avslutas med ett diskussionskapitel, kapitel 9, där studiens resultat och huvudpoänger diskuteras relaterat till tidigare forskning och teorier.
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FORSKNING OM REKTORER
OCH SKOLLEDARSKAP

Under slutet av förra seklet (närmare bestämt år 1985) myntades termen
’rektorologi’ i skolledarnas kårtidning (Ullman, 1997). Rektorologi stod
för läran om skolledarens samband med sin omgivning. Även om termen
inte fick generellt gensvar så kan den ses som en yttring för att rektorerna
under 1980-talet i Sverige blivit föremål för vetenskaplig forskning, vilket
inte varit fallet tidigare. Granström & Stiwne (1980) inleder sin populärvetenskapliga debattskrift om skolledning (som dock bygger på forskning
och författarnas egna erfarenheter och som följdes upp av Granströms,
1986, avhandling) med orden:
Detta är en bok om den svenska skolans ledning. Det betyder att det
är en ovanlig bok. Litteratur om ledningen av Sveriges största organisation är nämligen sällsynt. I synnerhet gäller det litteratur som tar
upp de sociala och psykologiska villkor under vilka ledningen utövas, de villkor som gör skolledaren till vad han är och sätter gränser för vad han kan bli. (s. 7)

År 1984 utkom Stålhammars avhandling, där han förespråkar vikten av
att forskning kring rektorers arbete kommer igång på allvar, eftersom
”man knappast kan påstå att det förekommer någon egentlig forskning om
skolledning i Sverige” (Stålhammar, 1984:40). Hans egen avhandling kan
ses som startskottet för denna strävan. Andra tidiga studier är Lundgren
(1986) och Hultman (1986). Under 1990-talet fick den svenska forskningen om skolledarskap ett verkligt uppsving. Ett antal avhandlingar om skolledare och rektorer utkom och studier bedrevs runt om i Sverige. 11
11 Hultman fortsatte att studera rektorers arbete och ledarskap (Hultman, 1989; 1998;

2001b). Stålhammar följde upp sin avhandling med skrifter i vilka han byggde vidare
på empirin och resultaten i sin avhandling (se exempelvis Stålhammar, 1985; 1994),
samt med deltagande i, och utgivande av, antologier om skolledarskap (t.ex. Stålhammar 1993; 1996). I slutet av 1980-talet utlyste skolöverstyrelsen en sexårig forskartjänst inom området ”skolledningsfunktionen” (Berg, 1990). Inom ramen för forskar-
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Det finns således en hel del svensk forskning om skolledarskap, gjord
främst sedan mitten av 1980-talet, men denna forskning har främst behandlat skolledarskap som ett könsneutralt fenomen. Problemet med att
generalisera forskningsresultat baserade på studier om manliga skolledare
till att gälla samtliga skolledare diskuteras i den kritiska reflektionen som
avslutar detta kapitel. Söderberg Forslund (2000), som gjort en kunskapsöversikt över kvinnligt skolledarskap, menar att frågor om skolledning och
kön har uppmärksammats i mycket ringa omfattning av forskare i Sverige.
Mot slutet av 1980-talet började man dock i Sverige intressera sig för
skillnader mellan manligt och kvinnligt skolledarskap (ibid). Ofta var värderingar inblandade, där kvinnor exempelvis beskrevs som bättre på att
hantera konflikter. Många gånger fokuserades det, enligt Söderberg Forslund, på om och i så fall vilka skillnader som stod att finna mellan ledande
kvinnors och mäns tänkande och agerande (se sammanfattning av forskning om skillnader i Olofsson, 1998).
En tidig studie om kvinnor och skolledarskap är utförd av Herlin
(1980). Utifrån en explorativ djupintervjustudie genomförd i slutet av
1970-talet, med lika delar manliga och kvinnliga skolledare och lärare, vill
Herlin vidga förståelseperspektivet för den låga andelen kvinnliga skolledare. Studien erbjuder en del intressant läsning om hur rektorer och lärare
resonerar om kvinnligt och manligt. Andra svenska studier med genusperspektiv är Andræ Thelin (1994), Lindvert (1997), Olofsson (1998), Wingård (1998) och Franzén (2006) (se vidare avsnittet Med genus och kvinnliga skolledare i fokus).
I flera länder (t.ex. USA, se Shakeshaft, 1999) skedde under 1970-talet
en liknande utveckling vad gäller uppmärksamheten mot snedfördelningen
mellan kvinnliga och manliga skolledare, som den som skedde i Sverige
under 1980-talet. Underrepresentationen av kvinnliga skolledare uppmärksammades, det uppfattades som ett problem och en kamp påbörjades för
att öka antalet kvinnor på den positionen. Även inom forskningsvärlden
skedde en förändring i hur man uppfattade den aktuella situationen. Kvinnornas underrepresentation började betraktas som ett problem och/eller ett
fenomen värt att undersöka. Forskning om skolledning med fokus på
kvinnornas perspektiv och erfarenheter började bedrivas, samt om genus
betydelse för ledarskap och organisation. Tidigare än 1960-talet fanns i
stort sett ingen forskning som var särskilt inriktad på kvinnor och skolledarskap. Under 1960-70-talet var forskningen inom området till stor del
positivistisk och funktionalistisk, för att under 1980-90-talet bli mer sofistikerad och omfattande (Skrla & Young, 2003).
tjänsten startade år 1989 ett projekt benämnt SLAV (Skolledares arbete och arbetsvillkor), vilket innebar att empiriska skolledningsstudier genomfördes i elva svenska
kommuner (se Berg et al., 1995, som utgör en del av projektets slutrapportering).
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Här nedan presenteras först några tendenser som framstår som tydliga
inom forskningen om (skol-)ledarskap idag. Det handlar dels om att ledarskapet bör sättas in i sitt sammanhang och dels om ett intresse för ledarskapet som (för-)delat mellan flera individer på olika nivåer inom skolan.
Därefter sker en genomgång av tidigare forskning om rektorers arbete. I
genomgången behandlas främst forskning som berör rektorers vardagliga
arbete, eftersom just detta är i fokus i avhandlingen. Studier som behandlar rena skolutvecklingsfrågor och liknande lämnas därmed därhän. I sista
delen av kapitlet riktas blicken mot skolledarskapsforskning med ett tydligt genusperspektiv. Men först alltså; över till några tendenser inom dagens skolledarskapsforskning.

Tendenser inom skolledarskapsforskningen idag
Mycket av dagens debatt om skolledarskap, både svensk och internationell, handlar om effektivitetsskapande; hur skapar man en effektiv skola
och hur ska ledarskapet se ut för att en sådan skola ska frambringas? Även
om det från flera håll betonas att förändringen bör ske ”inifrån”, så riktas
inte särskilt mycket uppmärksamhet mot faktiska omständigheter på det
lokala planet, som hur vardagen faktiskt gestaltar sig för människorna
inom skolan. Nyckeln till att skapa en effektiv skola hävdas ofta vara en
förflyttning från fokus på enstaka individer till ett intresse för ledarskap på
alla nivåer inom skolan (Southworth, 2003). Som Earley & Weindling
(2004) uttrycker det:
Leadership is dispersed throughout the whole organization and it is
not the leader but leadership that is the key factor. (s. 15)

Intresset har således flyttats från ledaren som individ till ledarskap som fenomen. Lambert (2003) menar att det är begränsande att betrakta ledare
och ledarskap som synonyma:
We need to stop thinking of roles and people as fixed entities and instead view them as relationships and as patterns of relationships that
involve one another. (s. 12)

Inom dagens skolledarskapsforskning diskuteras ofta ledarskap som ”shared” (Earley & Weindling, 2004). ”Distributed leadership”, eller distribuerat
ledarskap, diskuteras såväl i publikationer som på konferenser som handlar
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om skolledarskap. 12 Distribuerat ledarskap handlar om att betrakta makt
som något oändligt snarare än som något begränsat. En spridning av makten kan således skapa mer makt, istället för att minska den (Southworth,
2003). Man utgår alltså från att om exempelvis en rektor skapar förutsättningar för en spridning av ledarskapet (vilket enligt Southworth är upp till
rektorn själv att göra), så bemäktigar rektorn såväl sig själv som andra. En
poäng med distribuerat ledarskap är, enligt Southworth, att ledarna befinner
sig i nära kontakt med verksamheten ute i klassrummen, vilket betraktas
som något positivt för verksamhetens utveckling.
En annan tydlig uppfattning inom dagens ledarskapsforskning är att ledarskap då det studeras bör sättas in i sitt sammanhang. Kontextens, eller
om man väljer att kalla det kulturens, betydelse framhävs från flera håll (se
t.ex. Grace, 1995; Hallinger & Leithwood, 1996; Alvesson & Due Billing,
1999; Hultman, 2001b; Bush & Bell, 2002; Fitzgerald, 2003; Storey, 2004).
Svängningen i den vetenskapliga debatten avspeglar sig i det språkbruk forskarna använder sig av då de talar om ledarskap. Termen ”leadership” har
vunnit mark på bekostnad av termen ”management” då skolledarskap diskuteras (Earley & Weindling, 2004), vilket enligt Grace (1995) och Glatter
(2004) till viss del kan symbolisera ett avståndstagande gentemot den teknisk-rationella syn som så länge förekommit inom ledarskapsteorin. Ofta
ges begreppen något skilda innebörder. Southworth (2003) menar att ”management” handlar om att se till att den dagliga verksamheten löper smidigt.
”Leadership” handlar i sin tur, enligt honom, om att:
/…/ ensuring the school runs somewhere. It is providing a sense of
direction, a sense of goals to be achieved. (s. 34)

Dunford et al. (2000) menar något liknande:
/…/ leadership is the ability to move the school forward, whilst
management is concerned with the procedures necessary to keep the
school running. Leadership is concerned with the long term and the
strategic, management with the immediate and short term. (s. 2)

I Handbook of Educational Leadership and Management betraktas ”leadership” och ”management” som två sidor av samma mynt, där det måste
finnas en balans dem emellan (Davies & West-Burnham, 2003):
Leadership ideas and direction that cannot be translated into action
will be ineffective. Similarly, efficient management activities that do
not have a sense of direction or purpose will not take the organization forward. (s. 77)
12 Exempelvis kan nämnas konferensen The 2nd International Summit for Leadership

in Education i Boston, november 2004.
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Enligt Earley & Weindling menar de flesta, inklusive de själva, att ”leadership” och ”management” är varandra överlappande och att bägge delarna
är nödvändiga för att skolan ska fungera på ett bra sätt. Bell & Bush
(2002) varnar för att göra en skarp distinktion begreppen emellan:
Both these terms imply an emphasis on vision, mission and purpose
coupled with a capacity to inspire others to work towards the
achievement of these aims. Operational management, in relation to
budgeting, staff issues, teaching and learning and relationships with
parents and the community are then linked to these strategic aims.
(s. 3)

Om begreppen behandlas var för sig, menar Bell & Bush att det är lätt att
alltför stort fokus läggs på tekniska aspekter av ledarskapet, medan värderingar kring, och syften med detsamma, kommer i skymundan. Därför bör
”leadership” och ”management” betraktas som integrerade och komplementära aspekter.
Storey & Mangham (2004) menar att:
/…/ the study of leadership in the future would be improved if it was
to be considered as simply one part of a bigger organizational picture. (s. 343)

De hävdar att ledarskapet är resultatet av en förhandlingsordning mellan
olika maktförhållanden, intressen och sociala tolkningar som finns i den
sociala organisationen i vilket ledarskapet finns. Enligt Glatter (2004) bör
skolledarskap betraktas som:
/…/ an integrated, holistic activity infused by values, rather than an
atomized series of disconnected tasks. (s. 216)

Grace (1995) är av samma uppfattning. Det finns en uppsjö av olika uppfattningar om hur ett skolledarskap ska och bör vara. Skolledarskapet kan
inte studeras isolerat från dessa värderingar, menar Grace, och hoppas på
ett uppsving för kulturspecifik forskning och diskussion. En önskan som
redan erhållit visst gehör. Hallinger & Leithwood (1996) anser att användandet av en kulturell lins kan få oss att ompröva föreställningar och begrepp som vi tagit förgivna och hjälpa oss att kunna identifiera nya signifikanta problem. Förhoppningen är således att ett intresse för den kulturella kontexten kan leda till reflektion över vedertagna teorier om ledarskap
och upptäckter av nya, viktiga frågor.
Uppmärksamhet riktad mot den kulturella kontexten leder också till att
fokus flyttas inom området ledarskap och genus. Enligt Söderberg Fors-
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lund (2000) anser idag flertalet forskare 13 att det finns behov av att rikta
fokus bortom frågan om kvinnligt ledarskap, för att istället betrakta skolledarskapet i sin kontext genom att länka det tydligare till historiska, kulturella och sociala sammanhang. Även Alvesson & Due Billing (1999) efterlyser sådan forskning, som också har börjat dyka upp. Bidragen i en relativt färsk antologi visar exempelvis hur den sociala och institutionella
kontexten både skapar och differentierar manligt och kvinnligt ledarskap i
skolor och på universitet (Collard & Reynolds, 2005).
Att stanna vid att finna, bedöma eller värdera kvinnliga respektive manliga ledarstilar anser Alvesson & Due Billing (1999) inte vara särskilt intressant längre, utan de efterlyser:
/…/ grundliga studier av organiserings/ledarskapsprocesser, där
könspräglade (maskulina/feminina) innebörder och deras konsekvenser identifieras och teoretiseras på ett känsligt sätt. (s. 196)

Till det krävs en bedömning av det kulturella sammanhanget såväl på arbetsplatsens nivå som på en makronivå. Mindre intressant är, enligt Alvesson & Due Billing, att betrakta kvinnor och män som var för sig bärare av
homogena röster. De hävdar vidare vikten av en öppen inställning till hur
man ska förstå ledarskap, där dess existens och nytta inte tas för given.

Rektors vardag
Inom forskningen om rektorers vardagliga arbete och ledarskap utkristalliseras nästan alltid vissa grunddrag. Många av dem berör rektorers komplexa arbetssituation (se Hultmans, 1989, genomgång och översikt över
såväl svenska som utländska forskningsresultat om vad skolledare faktiskt
gör). Det framkommer att rektorer befinner sig i en komplex situation på
flera olika sätt. Här presenteras några dimensioner av denna komplexitet.

I spänningsfältet mellan olika intressenter
Rektorer befinner sig i skärningspunkten mellan olika intressenter. Ett tydligt exempel på detta framkommer i Persson et als. (2003) studie i vilken
de studerat skolförvaltningschefers, lärares, elevers och föräldrars uppfattningar om vad som är bra skolledarskap (se även Møller, 1996; Svedberg,
2000). De finner att skolledare befinner sig i ett konstant korstryck mellan
tre olika men överlappande spänningsfält; relationen mellan arbetsgivare
13 Hon hänvisar till Jill Blackmore som en av forskarna som för detta resonemang.
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och anställda, relationen mellan elever och vuxna samt relationen mellan
förändring och beständighet.
I korthet blir resultatet att skolledare för det första har förväntningar på
sig att vara både arbetsgivarrepresentanter och att vara nära personalen.
Utvecklingen från att rektor varit den främste av likar till att bli den siste
bland överordnade har pågått under hela 1900-talet, men betonades på
allvar först under 1980-talet (Persson et al., 2003). För det andra ska rektorer vara både demokratiska ledare och ordningsskapare. Eleverna efterfrågar en kompisrelation till rektor medan vuxenvärlden kräver hårdare
tag mot eleverna, med mer disciplin och kontroll. Slutligen, för det tredje,
ska rektorer vara både stabilisatorer och förändringsledare. Rektor ska se
till att förvalta och förmedla vissa traditioner samt undvika störande förändringar, samtidigt som gamla traditioner ska brytas upp och skolan förväntas bidra till förändring av vissa aspekter av samhällslivet. Det som
framkommer i denna tredje punkt diskuterades redan av Wolcott (1973).
Han menar att rektorer har en viktig uppgift som stabilisatorer:
School principals serve their institutions and their society as monitors for continuity. (s. 321, kursiverat i originalet)

Det är dock ingen som tackar rektorerna för detta, utan de kan istället beskyllas för att vara konservativa och för att inte följa med i tiden. Wolcott
menar att situationen leder till att förändringar och förnyelse hanteras av
rektorerna på en retoriknivå, snarare än att rektorerna själva verkligen
agerar som förändringsagenter. De verkliga förändringsagenterna är i stället yngre lärare, yngre föräldrar och eleverna själva.
Rektors mittemellanposition behandlas i flera svenska avhandlingar.
Wingårds (1998) resultat berör den situation som utmärks av rektorernas
position mittemellan sitt statliga uppdrag som skolutvecklare och de vardagliga arbetsuppgifterna av mer administrativ art som tar den mesta av tiden. 14 Hon framför att de i studien ingående rektorerna vuxit upp i en social kontext där åtlydnad av auktoriteter betonats. Det har medfört att de lärt
sig att agera utifrån hierarkiska principer och därför tar allvarligt på de
uppgifter som åläggs dem uppifrån. Trots att arbetssituationen för flera av
de i studien ingående rektorerna känns betungande så har de ingen egen beredskap att åstadkomma förändringar vad gäller detta. Detta eftersom de,
enligt Wingård, är ovana att göra motstånd mot auktoritetspersoner.

14 Wingård är i sin studie intresserad av kvinnliga rektorers livshistorieberättelser. Av-

sikten är, enligt henne, inte att polarisera och göra jämförelser mellan könen, utan att
nå förståelse för vad det innebär att vara kvinna och rektor utifrån ett deltagarorienterat subjektinriktat perspektiv.
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Mårdén (1996) visar även han hur rektorerna befinner sig i skärningspunkten mellan de olika förväntningarna som nämnts ovan. De slits i frågan
om skolutveckling mellan en vilja att utveckla och ett åtagande om att reproducera, och i frågan om decentralisering mellan åtagandet att vara effektiva och en önskan om att vara demokratiska. Dessutom måste de som skolledare tillfredsställa både professionella och administrativa intressen. Mårdén drar slutsatsen att rektorers frihet att agera i sin yrkesroll är allvarligt
begränsad, men att denna begränsning inte är detsamma som eliminering.
Både Nytell (1994) och Svedberg (2000) finner i sina studier liknande
svårigheter och begränsningar för rektorer att tillgodose allas intressen.
Svedberg visar exempelvis på en förståelseavgrund mellan i synnerhet rektorer och skolchefen, att tjänstemannarollen som skolchef respektive rektor är tvetydig samt att rektorsrollen befinner sig i skärningspunkten mellan olika domäners meningserbjudanden. Svedberg talar om skolledarskapet som ”det möjligas konst”:
Det förefaller inte finnas ett entydigt sätt att som rektor balansera de
olika domänernas inflytandeanspråk eller meningserbjudanden, utan
rektor är i stor utsträckning utlämnad åt eget omdöme och intuition.
Därmed inte sagt att skolledning är en fråga om vad rektor vill göra
eller bör göra, utan det är snarare en fråga om vad rektor kan göra –
det möjligas konst. (s. 171)

Inte blir det lättare av att rektorer ofta anser sig sakna tillräcklig utbildning
för sitt uppdrag. Perssons (2002) avhandling handlar visserligen om biträdande rektorer, men resultatet kan, enligt mina erfarenheter som är knutna
till den studie jag gjort, i stora delar appliceras på rektorernas situation.
Persson finner att de biträdande rektorerna då de är nytillträdda upplever
att de saknar egentlig kunskap om och erfarenhet av skolledarjobbet. Däremot har de en allmän skolkunskap utifrån sin bakgrund som lärare. Ledarkompetensen utvecklas istället efterhand i arbetet som biträdande rektorer.

Kommunikation och ständiga avbrott
The greatest part of a principal’s time is spent in an almost endless
series of encounters, from the moment he arrives at school until the
moment he leaves. (Wolcott, 1973:88)

Rektors vardag består till största delen av interaktion med andra människor. Vardagen är upphackad i många olika och mycket varierande arbetsuppgifter. Beslut tas på stående fot och det sker ständiga avbrott i det
som rektorerna håller på med för stunden (avbryts rektor inte av andra, så
avbryter rektor sig själv!) (se översikter i Ekholm, 1989; Hultman, 1989).
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Willis (1980) talar om rektorernas framträdanden som närmast kameleontlika. I Mintzbergs (1973) studie framkommer att chefer själva väljer att bli
avbrutna, samt att hela tiden se till att ha fullt upp med arbete. 15 Mintzberg menar att så är fallet eftersom cheferna inte vill göra avbrott i det
ständiga flödet av aktuell information. Cheferna söker ständigt information om sin organisation och det är snabb information (som skvaller, rykten och spekulationer) som upplevs som allra viktigast. Snabb information
innebär möjligheten till snabbt agerande, vilket med andra ord innebär att
chefen har möjlighet att agera just vid rätt tidpunkt istället för alltför sent.
Chefernas val att acceptera den stora arbetsbördan har enligt Mintzberg
att göra med det faktum att de aldrig kan känna att de är riktigt färdiga
med sitt jobb:
>N@o matter what he is doing, the manager is plagued by what he
might do and what he must do. (Mintzberg, 1973:35)

Rektorernas arbete utövas således huvudsakligen via kommunikation
(Hultman, 1989). ”Talk does the work”, visar Gronn (1983:19) i sin studie. Kommunikationen sker framför allt med underordnade (lärare), elever
och föräldrar (Hultman, 1989). Den mesta kommunikationen sker ansikte
mot ansikte i olika former av planerade och oplanerade möten och sammanträffanden (Wolcott, 1973). Verbal kommunikation föredras huvudsakligen framför skriftlig sådan, mycket eftersom det senare är en tidsslukande aktivitet som dessutom innebär långsam feedback (Mintzberg,
1973). Med andra ord; det tycks viktigare för ledaren att få information
snabbt och effektivt än att informationsgången sker formellt.
Kommunikationen sker till största delen i nära anslutning till rektors
kontor, eftersom studier visar att rektorerna tillbringar den mesta tiden
just på sitt kontor och nästan ingen tid alls ute i klassrummen (Hultman,
1989). Ofta uppfattas besök (”tours”) ute i verksamheten som värdefulla
av ledarna, men det avsätts inte mycket tid till denna aktivitet. Det tycks
finnas en tveksamhet bland ledarna att lämna kontoret utan särskilt syfte
(Mintzberg, 1973). Dock bidrar rektorernas behov av snabb information,
skolans fysiska utseende (ofta verksamhet i många utspridda lokaler), samt

15 Resultaten bygger både på en studie gjord av Mintzberg 1967-68, och på andra stu-

dier av vad ledare faktiskt gör. Mintzbergs studie handlar inte specifikt om rektorer,
utan om personer som är formella chefer/ledare för en organisation eller en underenhet
i en organisation. I Mintzbergs studie är en informant, av totalt fem, skolledare. Flera
studier som följde i spåren av Mintzbergs studie, som använde liknande metoder och
som tog avstamp i Mintzbergs resultat, visar att resonemanget i stora delar kan appliceras på skolledares situation (se t.ex. Willis, 1980; Pitner & Ogawa, 1981; Martin &
Willower, 1981).
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den tydliga preferensen för direktkontakt till att rektorerna ändå är förhållandevis mobila (Willis, 1980).
Senare forskningsresultat visar att situationen för rektorer inte tycks ha
förändrats i ovanstående avseenden. I exempelvis Day et als (2000) studie
betonar rektorerna ”the busyness, intensity and complexity of their fragmented working lives” (s. 61). De arbetar övertid, har ständig ”jour” och
spenderar en stor del av tiden till möten öga mot öga med anställda och
andra intressenter. Lundgren (1986) benämner i linje med detta skolledningen som en form av akutmottagning, eftersom akuta problem som regel
kanaliseras via denna.

Relationsskapande och närhet som
centrala faktorer för skolledarskapet
Viggósson (1998) fokuserar i sin studie på vilken betydelse rektorers fysiska
och psykosociala närhet till lärare har. Den övergripande slutsatsen är att
avstånd mellan rektorer och lärare skapar risk för förtroendeklyfta, medan
närhet dem emellan ökar chanserna till förtroendeskapande och lyckat ledarskap. För att kunna skapa sig legitimitet som ledare krävs att rektor har
information och kunskap om personalen, och för att erhålla kunskapen och
informationen krävs öppna informationskanaler ut i verksamheten, dvs. en
närhet till personalen. Det är dock inte enbart relationerna till personalen
som är av betydelse för att erhålla legitimitet som rektor. Lundgren
(1986:91) talar om inre respektive yttre legitimitet, där det förra är skolledningens förtroende relativt skolans personal och det senare är skolledningens
förtroende relativt sina överordnade. Den inre legitimiteten bygger ofta på
att skolledningen uppvisar en förmåga att hantera och lösa akuta problem i
vardagen. Den yttre legitimiteten handlar i sin tur om skolledningens förmåga att utföra ålagda arbetsuppgifter som kan planeras i förväg.
Kommunikation och närhet tas även upp som centrala faktorer för ett
lyckat skolledarskap i Dunford et als (2000) studie, där fjorton så kallade
framgångsrika skolledare från sju länder delar med sig av sina erfarenheter
och uppfattningar. 16 En rektor i studien menar att:
Principals should lead their schools by walking around them regularly. They should move around with the calm confidence of someone in total control. Their ears will be open and they will spend a lot
of time listening, praising, encouraging and acknowledging. (s. 17)

16 Observera att det i denna studie framkommer uttalanden om hur rektor bör agera i

vardagen för att det ska vara önskvärt. Eventuella svårigheter med ett sådant agerande,
eller hinder för detsamma, tas inte upp.
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I citatet framträder bilden av den ideala rektorn som innehavare av total
kontroll över såväl sig själv som verksamheten. Samma rektor som uttalar
sig ovan menar också att ett stabilt temperament är viktigt för en rektor,
eftersom en rektor måste vara något sånär förutsägbar för sin personal.
”Principals are not allowed to have a ’bad hair day’” (s. 18), som han uttrycker sig.
Kommunikation och närhet hänger samman med relationsskapande.
Relationsskapandet framhålls ofta som en nyckelfaktor i skolledarskapet
(Hultman, 1998; Day et al., 2000). Dahl (1989) menar att:
Det viktigaste grunnlaget for godt samarbeid vert lagt gjennom direkte og uformelle kontaktar. Ein rektor som forskansar seg bak
administrativt rutinarbeid, vert snart isolert og mister stryning over
utviklinga. (s. 72)

En rektor som inte interagerar till stor del med sin personal kan således
inte räkna med att kunna leda skolan.

Normer som omger rektorer
Kommunikation kan även sammankopplas med identitetsskapande. Nordzell (2007) visar hur rektorerna i samtal reflekterar kring, förhandlar, ifrågasätter och formulerar vad det är att vara skolledare, hur skolledare bör
agera och hur förhållandet till lärare och övrig skolpersonal bör vara. Hallerström (2006) finner ett antal rektorsnormer som hon väljer att kalla
dem, vilka illustrerar ”det normala sättet att handla för en rektor”
(s. 141). 17 Hon formulerar bör-satser, som uttrycker vad rektorerna i hennes studie menar att de gör, eller försöker göra, vilka till viss del ligger i
linje med vad som framkommit i andra studier. Rektorer bör:
… se till elevens bästa
… lyssna på sina medarbetare och veta vad de gör och hur de tänker
… vara ute i verksamheten så mycket som möjligt
… vara tillgänglig för personal och föräldrar
En del normer handlar om hur relationen till rektorernas överordnade bör
vara. Rektorerna bör:

17 Hallerström har intervjuat rektorer och lärare, samt gjort endagsobservationer av

rektorer, och då funnit dessa normer.
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… veta vad som förväntas från nivån ovanför och göra det som krävs
… ”skydda” pedagoger mot för mycket förändring utifrån
… hålla visst avstånd till nivån ovanför
Här framkommer tydligt det motsägelsefulla i de normer som omger rektorer. Andra normer handlar mer uttalat om ledarskapet. Rektorer bör:
... inte styra över den pedagogiska praktiken
… involvera pedagogerna i utvecklingsarbete
... leda utan att styra
… vara trogen sina ideal, men återhållsam att uttala ”sin egen” vision
Det ledarskap som yppar sig här är ett vagt, avvaktande och i viss mening
passivt ledarskap. På så sätt skiljer sig denna bild från den som ofta framträder i tidigare ledarskapsforskning (se kapitel 3). Det är oklart hur Hallerströms rektorsnormer verkligen har genomslagskraft i praktiken, men
säkert kan de, som Hallerström framhåller, betraktas som konturer till
handlingsnormer för rektorer.

Med genus och kvinnliga skolledare i fokus
Genus och skolledarskap har framför allt studerats med hjälp av enkäter
och intervjuer i Sverige (Herlin, 1980; Andræ Thelin, 1994; Lindvert, 1997;
Olofsson, 1998; Wingård, 1998; Franzén, 2006). Hultman (1998) är en av de
få som säger sig ha visst genusintresse, och som använder observationer i
kombination med intervjuer för att ta reda på hur rektorers arbete ”verkligen är”. Han skildrar rektorers arbete ur ett inifrånperspektiv och påpekar
att ledarskap inte bara handlar om ledarstilar. Det är istället viktigt att beakta hela ledarens arbete. Hultman finner stora likheter mellan kvinnorna
och männen han studerat, men upptäcker även vissa skillnader, exempelvis
att kvinnorna tycks arbeta inom ett större revir, relativt sett. Hultmans primära fokus ligger dock inte på genusfrågor och han konstaterar att kvinnorna i studien är för få för att slutsatser ska kunna dras. Detta gör att vi, i
och med de svenska studierna, vet en del om uppfattningar och föreställningar som förekommer i området, men inte mycket om hur dessa uppfattningar och föreställningar ger avtryck eller blir synliga i rektorers dagliga
verksamhet. För att få reda på det får vi söka svaren i utländska studier.
Det finns flera utländska, relativt färska studier som tar genus i beaktande. Vanligast är att man använder sig av kvalitativa metoder såsom et-
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nografiska, fenomenologiska eller narrativa ansatser, djupintervjuer, observationsstudier och life history-approach. I studierna ingår vanligen enbart kvinnor, men ibland både män och kvinnor. 18 Här nedan följer en
genomgång över forskning som fokuserat på genusaspekter då skolledarskapet studerats. 19

Annorlunda och utanför
I studierna framkommer att kvinnorna känner sig annorlunda och utanför,
eftersom de innehar en position som mestadels innehas och har innehafts
av män. Som Gosetti och Rusch (1995) säger:
As educational leaders, many women experience a landscape to
which they are truly strangers; a landscape dominated by a culture
of privileged, white, male leadership which sets the norms of the
education profession. Although they have achieved insider status,
these women do not feel comfortable embracing many of the activities, values, and beliefs of the dominant leadership culture. (s. 15)

De kvinnliga skolledarna säger sig ha upplevt olika former av barriärer,
”glass walls” eller ”glass ceilings” (Cubillo & Brown, 2003:278). Smulyan
(2000) använder metaforen om skolledarskap som ett ständigt balanserande. En av de mest slående balansakterna är, menar Smulyan, rektorernas
försök att hantera den inbyggda spänning som finns i att vara kvinna i en
position som vanligtvis innehas av män i en manligt definierad organisationsstruktur. De kvinnliga skolledarna stöter på fördomar och känner sig
i vissa situationer förbisedda och negligerade eller särbehandlade på annat
sätt. Speciellt framträdande är det i Chisholms (2001) studie från Sydafrika. Resultatet från den studien visar att:

18 Studierna ger oss en insyn i arbetslivet för skolledare i vitt skilda delar av världen;

t.ex. Storbritannien (Ozga, 1993; Hall, 1996; Deem, 2003), USA (Schmuck & Dunlap,
1995; Smulyan, 2000), Kanada (Wyn et al., 2000; Fennell, 2002), Australien (Blackmore, 1999; Wyn et al., 2000), Sydafrika (Chisholm, 2001), Trinidad och Tobago
(Morris, 1998; 1999), och på Nya Zeeland (Strachan, 1999). I några antologier ingår
författare eller informanter från olika delar av världen, och det görs en poäng av att
diskutera skolledarskap i olika kontexter i en och samma antologi (Drake & Owen,
1998; Reynolds, 2002; Cubillo & Brown, 2003; Collard & Reynolds, 2005). För en
inblick i ett flertal europeiska länders skolorganisationer (struktur och förändringar)
och kvinnors positioner i dessa hänvisar jag till Wilson (1997).
19 En risk som finns med forskning som fokuserar på kvinnor är att kvinnor behandlas
som en homogen grupp. Genom att i forskningsgenomgången uppmärksamma kvinnliga skolledare i olika delar av världen, och ta hänsyn till kulturella och kontextuella
faktorer kan denna risk minskas.
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For both black and white women, race and gender was at the root of
a perceived lack of confidence in their leadership. Both negotiated
their race and gender in order to assert themselves, on the one hand
by claiming it, on the other by negating it. (s. 391)

För både kvinnor och män, svarta som vita, är genus och etnisk tillhörighet något som de dagligen förhåller sig till. Även religion och ålder är sådana faktorer. Det kan komma till uttryck i deras klädsel, hur de agerar
och i relationer till andra människor. Olika faktorer interagerar således
med varandra på ett flytande sätt, vilket framhävs i teorier kring intersektionalitetsbegreppet (Lykke, 2003). Maktförhållanden och diskriminering
relateras således inte bara till genus, utan även till exempelvis klass, etnicitet, ålder och profession. Vilken faktor som är av betydelse i en viss situation varierar, likaså huruvida personen ifråga upplever det. Det sker följaktligen en ständig förhandling om hur man uppfattar sig själv som rektor
och kvinna/man och hur man uppfattas av andra.

Omsorgsetik och ”making a difference”
I flera studier presenteras kvinnors och mäns olika förutsättningar som ledare och deras skilda uppfattningar om desamma. Herlins (1980) studie
visar på rektorernas och lärarnas genusbundna förväntningar och föreställningar om såväl egenskaper i allmänhet som lämplighet för skolledarskap. I studien framkommer även den viktiga roll som egna förväntningar
och inre föreställningar om omvärlden spelar för att forma sin egen och
andras situation. ”Kvinnan” förknippas i intervjusvaren ofta med värme,
förståelse, medmänsklighet och känslokontakt och ”mannen” med rationalitet och avpersonifierad, effektiv hantering av sakfrågor. Dessa antaganden avspeglar sig i uttalanden om kvinnliga och manliga rektorer.
Det framkommer i andra studier att kvinnors och mäns olika förutsättningar som ledare grundar sig i att kvinnorna i de flesta fallen har större
ansvar för hem och barn (Chisholm, 2001; Deem, 2003). Relationen mellan arbetsliv och privatliv ser olika ut för kvinnor och män och har sett
olika ut historiskt sett, vilket påverkar hur deras situation som skolledare
formas. Wingård (1998) menar att de kvinnliga rektorerna i hennes studie
fortsätter att som rektorer agera så som de är vana vid från tidigare i sina
liv; som mödrar och som hustrur. Kvinnorna kan känna skuld för att de
inte ägnar mer tid åt barn och hem och kan ha svårt att tidsmässigt rent
praktiskt delta i alla möten eller sociala sammankomster (Chisholm, 2001;
Deem, 2003). Detta kan göra att de kvinnliga skolledarna utestängs från
viktig information och hamnar i marginalen. En vit, kvinnlig skolledare i
Chisholms studie talar om ”the fit in or fuck off syndrome” (s. 395), och
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menar att om du inte kan närvara vid ett möte så är det ditt problem. Resultatet blir att du blir exkluderad. 20
Både kvinnor med och utan familj upplever att de får vissa förväntningar på sig enbart för att de är kvinnor. De upplever att de förväntas vara
moderliga och omhändertagande (Deem, 2003) och känner sig föranledda
att ta itu med sådant som har med känslor att göra eller utföra ”hushållsarbetet” på arbetsplatsen (Wyn et al., 2000). Den kulturella innebörden av
”kvinna” inrymmer således mer eller mindre uttalade element av servicegivare (Alvesson & Due Billing, 1999). Föreställningarna och självuppfattningarna anammas i olika hög grad av olika människor och blir märkbara
i olika hög grad i olika organisatoriska sammanhang.
Dock behöver kvinnornas situation inte innebära enbart något negativt.
I flera studier framkommer att de kan använda sina kvinnliga erfarenheter
och förhållningssätt för att skapa en annorlunda skola. De kvinnliga skolledarna har ett aktivt förhållningssätt, ofta uttalar de en strävan efter att
göra skillnad (”making a difference”). De vill inte bara passa in, utan arbetar för att utmana diskriminering och skapa en ny form av praktik på
skolan. Denna skillnad ska de framför allt åstadkomma genom ett ledarskap som Strachan (1999) betecknar som ett feministiskt skolledarskap.
De framhåller vikten av kulturell mångfald, antisexism och antirasism och
arbetar aktivt för ett klimat på deras skolor som överensstämmer med dessa värderingar. I Halls (1996) studie framkommer att rektorerna har en
klar idé om hur det vill att skolan skulle vara. De vill skapa en skolkultur
genomsyrad av tillit, öppenhet, delaktighet och en känsla av egenvärde (jfr
även Fennell, 2002). Samtidigt går de varsamt fram i sin strävan mot målet, med hänsyn till den redan existerade kulturen i skolan.
Ett viktigt drag inom feministiskt ledarskap är just att det bygger på omsorg om andra människor (Strachan, 1999). Grogan (2003) menar att skolledarna idag (både kvinnor och män) i högre grad än tidigare behöver en
större finkänsla i relationerna till människorna runt omkring dem. Skolledarna förväntas ha kunskaper om och förståelse för olika grupper inom organisationen, skiftningar i åsikter och uppfattningar mellan grupper och
mellan individer inom grupperna, och olika behov som förekommer. Eftersom grupperna och individerna ofta står för skilda uppfattningar måste ledaren ständigt arbeta för att förhandla och omförhandla om tillit, menar
Grogan. Ett arbete som underlättas om ledaren anammar ”an ethic of care”
(s. 25), vilket tillåter ledaren att se sig själv i relation till andra människor
och att möta och skapa relationer till individer just som individer istället för
enbart representanter för en viss grupp. I andra empiriska studier fram20 Jfr Rutherfords (2001) studie om mekanismer inom organisationskulturen som ute-

stänger kvinnor som är chefer.
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kommer ofta just att de kvinnliga skolledarna lägger stor vikt vid att få kollegor, lärare och elever att känna sig som hela människor. De arbetar för att
lära känna de anställda på skolorna som de leder (Wyn et al., 2000), att få
dem att må bra och trivas (Wingård, 1998) samt att skapa harmoniska relationer mellan människor (Morris, 1999). De leder således utifrån en form av
omsorgsetik (ibid). En kvinnlig rektor i Morris studie säger:
We felt as administrators, one of the things we have discussed, that
we must bend over backward to accommodate our teachers. Some
one comes in frowning today, let’s make it a habit, Miss how is your
son, how is your daughter? Let us know something about them,
right, because it’s not always possible to leave the baggage by the
gate. And we must be seen… that you make a difference to us we
care about you. (s. 108)

Genom att som ledare visa att man bryr sig om personalens personliga
problem, tror man sig skapa ett varmt och vänskapligt klimat och goda relationer mellan ledning och anställda. Utifrån sina egna erfarenheter av att
vara kvinnor, systrar eller mödrar säger de sig ha en förståelse för svårigheter och krav utifrån som kanske speciellt kvinnor kan uppleva, och kan
därför stötta människor (och framför allt kvinnor) runt omkring dem
(Morris, 1999).
I två svenska studier framkommer de kvinnliga skolledarnas omsorgsinriktade perspektiv. Andræ Thelin (1994) menar att kvinnliga och manliga
rektorer använder sin tid på olika sätt; män ägnar sig mer åt ”administration och ledning” (s. 47) än vad kvinnorna i studien gör, och kvinnor ägnar mer tid åt ”eleverna och vardagsaktiviteterna i skolan” (s. 47) än vad
männen gör. Andræ Thelin går dock inte speciellt mycket djupare in på
vad hon menar med detta. 21 Resultatet i Olofssons (1998) studie, där enbart kvinnliga rektorer ingår, visar att rektorerna framhäver betydelsen av
att som rektor stimulera till utvecklingsarbete, samt vara personalvårdare
och pedagogisk ledare. De betonar vikten av sociala relationer; att vara lyhörd för känslor, bry sig om och att lösa konflikter utan prestige. Arbetsuppgifter som har att göra med fördelning av arbetsuppgifter och den fysiska miljön tillmäts inte lika stor vikt av rektorerna själva, men det är sådant som tar mest tid i praktiken. 22
21 Studien är en pilotstudie, vilket kanske kan förklara detta.
22 Både Andræ Thelins studie och Olofssons studie bygger på enkätsvar. Olofsson me-

nar att han delvis studerar kvinnligt agerande, vilket jag är tveksam till att han gör.
Samma problem återfinns i Andræ Thelins studie, då hon menar att hennes resultat visar ”att de manliga och kvinnliga rektorerna i denna undersökning tenderar att använda sin tid på olika sätt” (s. 47, min kursivering). En kritisk hållning bör intas gällande
förhållandet mellan vad personer säger att de gör, och vad som faktiskt sker. Problemet
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Strävan efter att fördela makten
Den relationsinriktade orienteringen kan leda till ett visst sätt att förhålla
sig till makt (Avotie, 1997). Ett stort maktavstånd kan försvåra relationsskapandet och ett sätt att överbrygga gapet kan vara att sträva efter att
dela med sig av sin makt. I studier om kvinnor och skolledarskap betonar
rektorerna ofta ett demokratiskt ledarskap. Rektorerna föredrar att integrera anställda, elever/studenter och föräldrar i beslutsprocesser (Ozga,
1993; Morris, 1999). En rektor i Ozgas (1993); antologi hävdar behovet av
förekomsten av ”an ethos or a culture wich encourage participation”
(s. 71). Även det är en central aspekt i ett ledarskap inspirerat av ett feministiskt förhållningssätt (Strachan, 1999). I Fennells (2002) studie om hur
kvinnliga rektorer erfar makt framkommer tydligt hur rektorerna använder det som de definierar som makt för att bemäktiga andra. De noterar
att de får saker gjorda genom att ge lärarna möjlighet att fatta beslut. En
rektor i studien säger:
/…/ we bring power in and give it out; it’s like a two-way street. /…/
We give power to teachers and to students and it comes back.
(s. 108)

De har märkt att den formella makt som de som rektorer har utifrån sin
position är begränsad, även om den kan komma väl till pass i vissa situationer. I vardagen handlar det istället ofta om makt som:
/…/ an expendable and expandable resource to be used by principals, teachers, students, parents and community members in “getting
the job done” productively and effectively. (s. 111)

Makt är därmed något som växer ju mer man delar med sig av den, enligt
rektorerna i Fennells studie (jfr med teorier om distribuerat ledarskap, se
t.ex. Soutworth, 2003).

Olika positioner för kvinnliga och manliga rektorer
Lindvert (1997) finner i sin studie att de skolledare som hon intervjuat till en
början är mycket ovilliga att prata om uppdelningar i kvinnligt och manligt i

är dessutom, som alltid med enkätstudier, att frågorna begränsar och styr svaren. Jag
menar att Olofsson och Andræ Thelin snarare studerar vad ett större antal kvinnliga
rektorer säger att de gör, vilket kan vara intressant i sig. Att komplettera dessa studier
med observationsstudier för att se hur rektorerna faktiskt agerar vore dock intressant
och värdefullt.
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förhållande till deras arbete. 23 De betonar istället könsneutraliteten i dagens
skolledarskap och i skolorganisationen inom högstadiet, där de är verksamma. Dock framkommer sedan utförliga resonemang om deras uppfattningar och värderingar kring kvinnors och mäns skolledarskap. Bland annat
uttrycker respondenterna generella uppfattningar om att kvinnliga skolledare oftare överarbetar, måste övertyga mer och lättare hamnar i långa diskussioner om olika frågor. Manliga skolledare tar oftare beslut utan föregående
diskussion, de har lättare att mer obekymrat lägga saker åt sidan då arbetsbördan blir för stor och ser mer prestige i olika frågor. Lindvert konstaterar
att det finns tydliga uppfattningar om vad som kan sägas vara typiskt kvinnligt respektive manligt skolledarskap, vilket pekar på att kvinnornas inträde
på posten har gjort avtryck i organisationsstrukturen.
Även Franzén (2005; 2006) är intresserad av hur kvinnliga och manliga
rektorer pratar om skolledarskap och om vad det innebär att vara skolledare i den svenska skolan. Franzén har utifrån en feministiskt poststrukturalistisk ansats 24 urskiljt tre dominerande diskurser som kvinnliga
och manliga rektorer ansluter sig till då det pratar om sitt skolledarskap.
De tre dominerande diskurserna benämner Franzén; in service for teachers,
in service for children och in service for development. Inom varje diskurs
urskiljer Franzén två olika positioner som hör samman med vissa karakteristika (se figur 1).

23 Liknande finner Wingård (1999) i sin studie, där de kvinnliga rektorerna inte är sär-

skilt intresserade av att problematisera att de är kvinnor.

24 Feministisk post-strukturalistiska teorier rör sig kring begreppen diskurs (i betydel-

sen innebörden och betydelsen av det som sägs), subjektivitet och makt (Lenz Taguchi,
2004; Franzén, 2005). Innebörder av ord (som skolledarskap) är styrda av diskurser,
som ger vissa sanningseffekter som bidrar till konstruktionen av fenomen (t.ex. skolledarskap) (Franzén, 2005). Lenz Taguchi (2004:16) menar att: ”Genom att studera de
sätt som de socialt konstruerade innebörderna skrivs in i och därmed konstituerar subjektet, visar feministisk post-strukturalism hur diskursernas makt inte bara tvingar oss
till specifika sätt att vara (som exempelvis kvinna), utan också gör vissa sätt att vara så
åtråvärda att vi tar upp dem som en del av oss själva.”
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In service for teachers
The Manager

The Supporter

In service for children
The Friend

The Person responsible
In service for development
The Guide

The Evaluator

Figur 1. Diskurser om skolledarskap (utifrån Franzén, 2005).

Såväl kvinnliga som manliga rektorer använder samtliga positioner i sina
uttalanden, men vissa positioner betonas starkare antingen av kvinnorna
eller av männen då de pratar om sitt skolledarskap. Den av rektorerna
mest använda diskursen är In service for teachers. Här återfinns två positioner som Franzén kallar the Manager och the Supporter. Kvinnorna i
studien pratar i linje med supporterpositionen oftare, medan männen återkommer till managerpositionen oftare. ”The supporter” handlar om att
vara känslig för lärarnas behov och försöka förstå dem i deras situation,
samt att vara tillgänglig för lärarna hela tiden. ”The manager” handlar i
sin tur om att fatta beslut och om vara en pedagogisk ledare.
In service for children handlar om att rektorerna pratar om sig själva
och sitt ledarskap i relation till eleverna. Männen i studien använder denna
diskurs oftare än vad kvinnorna gör. De två dominanta positionerna inom
denna diskurs är the Friend och the Person responsible. I vänpositionen
betonar rektorerna den personliga relationen till eleverna, att de visar omsorg gentemot dem och känner till deras namn. De ser sig själva som ombud för eleverna. I den andra positionen pratar rektorerna om sig som den
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som ansvarar för fördelningen av resurser och de kontrollerar att resurserna kommer eleverna tillgodo.
I diskursen benämnd som In service for development, positionerar sig
kvinnorna och männen i studien olika. Den position som artikuleras i högre grad av männen namnger Franzén The Guide. Här handlar det om att
ifrågasätta och inspirera till nya idéer och tankesätt. Den andra positionen,
som fler kvinnor bekänner sig till, är the Evaluator. Här pratar rektorerna
om självkontroll, att reflektera över sitt eget agerande och lära från tidigare erfarenheter. Inom den här positionen relaterar rektorerna sina egna
uppfattningar till dem som hon eller han uppfattar hos lärarna, och utgår
därifrån i sina ambitioner att utveckla verksamheten.
Franzén menar att skillnaderna mellan hur kvinnor och män konstruerar
sig själva som skolledare via språket är små, men de förekommer som redovisats ovan. Både kvinnor och män positionerar sig t.ex. till managerdiskursen, som kan betraktas som mer manligt kodad och till supporterdiskursen, som kan sägas vara mer kvinnligt kodad. Detta menar Franzén
kan indikera att skolledarskapet i Sverige idag är kodat av både kvinnor och
män, vilket kan ha att göra med det stora antalet kvinnor som numera finns
i skolledarposition. I likhet med Lindvert (1997) menar även Franzén att den
förändrade könssammansättningen i yrket kan ha lett till vissa förändringar.
Blackmore (2002) menar att olika vad hon kallar myter florerar i diskursen om kvinnor och ledarskap, vilket leder till förekomsten av ”gender
scripts of leadership”. Maddock (1999) menar något liknande då hon menar att den kulturella och intellektuella diskursen är filtrerad genom ett
genusraster som influerar de allmänna uppfattningarna om män, kvinnor
och relationen dem emellan. Blackmore nämner åtta olika ”gender scripts
of leadership” som hon menar gäller för kvinnligt ledarskap. Den mest
populära beskrivningen av kvinnligt ledarskap är, enligt Blackmore, being
strong script, vilket handlar om att vara stark på ett emotionellt och moraliskt sätt. Man förväntas ha kontroll över (negativa) känslor (inga tårar!)
och enbart visa omsorg och mod. Dessa starka kvinnor förväntas vara förebilder och mentorer för andra kvinnor, utan att klaga över egen upplevd
press. Nästa script, superwoman script, blir exempelvis synlig då kvinnor
beskrivs i media som framgångsrika som ledare, samtidigt som de är lika
lyckosamma som fruar, mödrar och döttrar. Dessa kvinnor är ”all things
to all people” (s. 58). I framskrivningen av dessa kvinnor ignoreras ofta
priset individerna får betala för att vara dessa ”superkvinnor”.
Choosing leadership over love script, handlar som framgår om kvinnor
som väljer bort familj för att bli/vara ledare. Dessa kvinnor erhåller inte
särskilt stor sympati från feministiskt håll, då de betraktas ha en form av
orättvist övertag. Inom postmodernist script betraktas kvinnor som förändringsagenter i organisationer. De har ett övertag som ”outsiders insi-
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de”, dvs. de agerar på samma arena som männen, men de gör det i mariginalen och utanför de manliga nätverken. Detta leder till att de kan vara
flexibla och kan hantera förändringar bättre än de manliga kollegorna, eftersom de är mindre intresserade av att upprätthålla status quo.
Women’s styles of leadership script betonar att kvinnor kan bidra med
något särskilt, ett speciellt kvinnligt sätt att leda. Kvinnors antagna förmåga till empati, omsorg, kommunikation och lyssnande gör att kvinnliga ledare anses kunna bidra med vissa talanger. Underliggande finns antagandet att kvinnor och män är oförenligt olika och att skillnaderna är komplementära. Power script bygger i sin tur på antagandet om att kvinnor,
just eftersom de är kvinnor, har en gemensam, kulturell och kollektiv erfarenhet (av att vara kvinna). Detta innebär en styrka och en maktposition
där kvinnor är mäktiga utifrån sina egna premisser. Professional success
script ger uttryck för genusneutrala tankegångar där en kvinnas framgång
är helt beroende på hårt arbete och ren professionalism. Slutligen nämns
social male script, där en kvinna anammar ytterligheterna av de manliga
normerna och blir ”one of the boys”. Kollegor talar ofta om dessa individer som aggressiva, dominanta, individualistiska, tävlingsinriktade och
ovilliga att stötta andra kvinnor.
I genomgången av tidigare forskning om kvinnor och ledarskap är det
enkelt att skönja ut de flesta av de av Blackmore (2002) presenterade scripten. Kvinnorna känner sig exempelvis annorlunda och utanför och stöter
på barriärer av olika slag samt har en strävan att ”making a different”
(”postmodern script”). De förväntas vara moderliga, omhändertagande
och hushållsliga (”women’s styles of leadership script”). De stöttar andra
kvinnor i organisationen (”being strong script”) och har som kvinnor en
speciell förståelse för svårigheter som just kvinnor kan stöta på (”power
script”). Kvinnorna har samtidigt som de är ledare det huvudsakliga ansvaret för hem och barn (”superwoman script”), men känner skuld för att
de inte hinner med barnen så som de önskar (”choosing leadership over
love script”).

Skolledarskapets genusdimension och
forskningen – en kritisk reflektion
Tidigare teorier om ledarskap är framförallt baserade på studier av manliga ledare (Gosetti & Rusch, 1995). Bilden av en ledare grundar sig således
ofta på uppfattningar och forskning om den manlige ledaren. Med andra
ord så kan manligheten betraktas som integrerad i ledarskapsbegreppet
(Wahl, 1996). Att generalisera forskningsresultat baserade på studier om
manliga skolledare till att gälla samtliga skolledare skulle inte vara pro-
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blematiskt om det var så att inte några kvinnor var skolledare, eller om det
inte förekom några skillnader mellan män och kvinnor på skolledarposten
(Shakeshaft, 1989). Shakeshaft hävdar dock att:
/…/ we know that women school administrators have always existed
and there is a rich literature which indicates that men and women in
educational administration have neither a shared history nor identical experiences. (s. 9)

Hon sammanställer själv sådan forskning, gjord fram till 1985, som visar
på skillnader av olika slag. Det finns dock forskning som visar på att inga
skillnader finns. Thylefors (1998) har funnit tendenser att ju senare forskningsresultaten är daterade och ju närmare forskaren är cheferna som studeras, desto större likheter mellan kvinnliga och manliga chefer och arbetsledare förs fram. Hon menar att det snarare tycks vara föreställningarna
om kvinnligt respektive manligt beteende i chefsrollen som färgar attityderna än det faktiska beteendet.
Shakeshaft (1989) menar att forskning som utlyser ”inga skillnader”
inte sträcker sig utanför ”the world of white males” (s. 166). Inom denna
forskning studeras kvinnor utifrån en teoribildning som skapats utifrån
studier av vita män. Man ser på hur männen leder och ställer sig sedan
frågan; gör kvinnor detta också? Och de flesta kvinnor gör faktiskt dessa
saker också, menar Shakeshaft. Hon fortsätter:
/…/ for women to be able to negotiate the world of white males is to
be expected. They wouldn’t have been selected for school administration if they didn’t comprehend and master that culture. In addition, however, they have knowledge of a female culture and socialization that they bring to the job. (s. 167)

Kvinnor som inte förstår att hantera den manliga världen skulle således,
enligt Shakeshaft, inte kunna befinna sig på skolledarposten. Kvinnors
levnadshistoria, deras erfarenheter, uppfattningar, hur de bemöter eller blir
bemötta av människor, vilka förväntningar som ställs på dem och som de
ställer på andra, har denna ”ingen-skillnad-forskning” missat att ta i beaktande, menar Shakeshaft. Deem (2003), som gjort en studie om ledare
inom universitetet, menar i linje med detta att:
/…/ although most manager-academics have broadly comparable
jobs /…/, there is considerable scope for variation in emphasis. This
may refer to the way things are done or to the priorities attached to
different tasks. (s. 253)
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När man talar om likheter och skillnader kan man alltså tala om lite olika
saker. Som man frågar får man svar brukar det ju heta. Tittar man t.ex. på
en viss uppsättning arbetsuppgifter huruvida de över huvudtaget utförs av
både kvinnor och män på rektorspositionen får man ett svar. Studeras
istället på vilket sätt arbetet utförs kan man få ett annat. Ställer man sig
frågan om varför arbetet utförs på det sätt som det gör, kan man få en
tredje typ av svar. Inget är mer rätt än något annat, men en insikt i frågans
komplexitet är nödvändigt.
Ovan redovisas vad som framkommer i ett antal studier där kvinnliga
skolledare och/eller genusdimensionen av skolledarskapet beaktas. Texten
ska inte uppfattas som att det enbart är kvinnliga skolledare som har dessa
värderingar och arbetssätt (jfr avsnittet om Rektors vardag, där beröringspunkter finns), utan det är helt enkelt det som framkommer i studier där
kvinnliga skolledare och/eller genusaspekter i förhållande till skolledarskapet är i fokus. Varför behövs då en särskild genomgång där detta uppmärksammas? Vad vet vi idag om skolledarskap i och med forskningen om
kvinnor och/eller genus och ledarskap? Forskning och litteratur om betydelsen av genusrelationer faller ofta under beteckningen feministisk (Grogan, 2003). Schmuch et al. (2002) menar att feministisk forskning om
skolledarskap:
(1) focuses on the conditions of females; (2) articulates embedded assumptions about gender in organizational and interpersonal relationships; and (3) provides theory and suggested action aimed at restructuring power relationships. (s. 93)

Feministisk forskning och genusforskning har bidragit till skolledarskapsdiskussionen genom att fästa uppmärksamhet vid genusdimensionen. 25
Sådan forskning har medverkat till ökade kunskaper om hur diskriminering, ojämlikhet och särbehandling på arbetsplatser förekommer, uppkommer, uppfattas och finns inbyggt i systemet (Skrla & Young, 2003).
Den riktar fokus mot underrepresentation, barriärer och tak som en individ kan uppleva beroende på om personen är kvinna eller man. Feministisk forskning och genusforskning intresserar sig för genussocialisation,
om myter om genus och ledarskap, samt för hur maktfaktorer och språket
kan skapa orättvisor eller olika förutsättningar för kvinnor och män. Det
som framkommer i och med att kvinnor som skolledare och/eller genusdimensionen uppmärksammats är således kunskap om att kvinnor och män i
flera hänseenden relaterar sig till skolledarskapet på olika sätt. Detta efter25 Det finns inga klara gränser mellan vad man kan kalla genusforskning och forskning
som räknas som feministisk, även om den senare har tydligare emancipatoriska intressen.
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som traditioner, kulturella aspekter, människors uppfattningar om kvinnor och män/kvinnligt och manligt försätter kvinnliga och manliga skolledare i skilda belägenheter.
Det förekommer många olika inriktningar inom den feministiska forskningen, vilka har olika fokus och utgångspunkter. Dessa inriktningar förändras ständigt och är därför svåra att kategorisera entydigt (Møller, 2004).
De referenser som tagits upp i genomgången ovan faller inom olika inriktningar. En och samma referens kan dessutom under sin forskarkarriär ha
gått från en inriktning till en annan. Jag ser ingen poäng med att reda ut
dessa förhållanden här, utan nöjer mig med att påvisa en medvetenhet om
detta. Det jag vill presentera är som sagt vad som framkommer i en genomgång av tillgängliga studier där genusdimensionen av skolledarskapet uppmärksammas. I min studie är jag fortsättningsvis mest inspirerad av den position som bl.a. Jill Blackmore intar, vilken kan benämnas radikal eller poststrukturalistisk feminism. Här problematiseras kort sagt hur skillnader mellan kvinnor och män uppstår, upprätthålls och legitimeras, samt vilka konsekvenser det får för kvinnor och män. (Møller, 2004).
Forskning om kvinnor och ledarskap har hittills framför allt fokuserat
på karriärvägar och strategier för att bli ledare, samt på ledarstilar hos
framgångsrika kvinnliga ledare (Blackmore, 2002). De flesta har tagit fasta
på underrepresentationen av kvinnliga ledare, menar Blackmore, snarare
än på meningsskapande processer i relation till kvinnliga ledare eller kontextens betydelse för hur ledarskapet utövas. Här saknas således en del
kunskap, enligt Blackmore. I min studie beaktas kulturella faktorer och
meningsskapande processer i relation till skolledarskapet, och genusdimensionen betraktas som en aspekt som kan ge en annan förståelse för det som
sker. I nästa kapitel presenteras det kulturella perspektivet, där en organisation som skolan kan betraktas som genusifierad.
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PERSPEKTIV PÅ LEDARSKAP
OCH ORGANISATION

Tidigare forskning har rapporterat många intressanta slutsatser som, på
olika sätt, har ökat förståelsen av fenomenet ledarskap. Här redovisas
först några för den här studien betydelsefulla insikter som erhållits från
olika perspektiv. Det perspektiv som ligger närmast intresset i den här studien är det kulturella perspektivet, vilket presenteras närmare i fortsättningen av kapitlet. 26

Perspektiv inom ledarskapsforskningen
Forskningen om ledarskap kan grovt kategoriseras i olika strömningar eller perspektiv (Yukl, 1998; Earley & Weindling, 2004). De olika perspektiven kan till viss del ses som kronologiska och har sina glansdagar under
olika decennier, men de lever även sida vid sida vartefter de utvecklas. Här
presenteras dessa kort.
Personliga egenskaper och karaktärsdrag. Inom den tidiga teoribildningen
om ledarskap intar forskarna ett närmast essentialistiskt perspektiv, där de
betraktar ledarskap som om det vore ett konkret och mätbart naturligt fysiskt fenomen (Storey, 2004). Personliga egenskaper betonas och en mängd
studier gjordes under 1920-40-talet för att ta reda på vilka ledaregenskaper
och personliga karaktärsdrag som var framgångsrika. Tidiga studier tar inte
särskild stor hänsyn till situationsberoende aspekter, vilket senare studier
inom detta perspektiv gör i större utsträckning (Yukl, 1998).
26 I kapitlet förekommer såväl empiriskt inriktade som mer tillämpningsinriktade refe-

renser. Med andra ord så har referenserna olika tyngd och karaktär. På sätt och vis kan
man då sägas ”jämföra äpplen och päron”. Det dock varit ett sätt att skapa variation i
teorier och jag har tillåtit mig att använda flera ögon då perspektiv och slutsatser beaktas. De olika referenserna har även samtliga fungerat som inspiration då jag betraktat
mitt eget material.
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Stogdill (1974) presenterar i sin översikt över studier inom det här området olika egenskaper som kan relateras till framgångsrika ledare; de är
ansvarstagande och är hängivna sin uppgift, de är energiska och uthålliga i
sin strävan att uppnå mål, de är påhittiga och risktagande i problemlösningssituationer, de tar initiativ i sociala sammanhang, de har självförtroende och känner sig själva väl, de är redo att ta konsekvenserna av sina
beslut och för sitt handlande, de är stresståliga och kan uthärda frustration, de har förmågan att påverka och influera andra människors beteende, samt har kapacitet att strukturera social interaktion i enlighet med en
specifikt syfte. Andra egenskaper som ökar sannolikheten för ett framgångsrikt ledarskap, vilka framkommer i Yukls (1998) genomgång av studier i området, är emotionell stabilitet och en förmåga att förstå och kunna interagera med olika typer av människor. Stogdills genomgång över
studier gjorda så tidigt som under första hälften av 1900-talet visar att:
/…/ the leadership is not a matter of passive status, or of the mere
possession of some combination of traits. It appears rather to be a
working relationship among members of a group, in which the
leader acquires status through active participation and demonstration of his capacity for carrying cooperative tasks through completion. (s. 65)

Bland annat intelligens, känsla för andras behov och motiv samt för situationella aspekter, initiativkraft, ansvarstagande och uthållighet är egenskaper som utgör förutsättningar för en sådan kapacitet. Intressant att notera
är att samma egenskaper förknippas med bilden av den ideala ledaren även
idag (Fogelberg Eriksson, 2005).
Ledarstilar. En annan tidig ansats (från 1930-talet och framåt) behandlar
frågor om vad ledare gör på jobbet. Här ligger fokus på hur ledare använder
sin tid och vilken ledarstil de har, för att sedan exempelvis göra jämförelser
mellan beteendet hos ledare som bedömts vara effektiva respektive ineffektiva. Yukl (1998) urskiljer, utifrån en genomgång av relevanta studier, tre kategorier av beteenden som alla är betydelsefulla för de flesta ledare, men
som är aktuella i olika hög grad beroende på de omständigheter som råder
inom och utom organisationen. Det handlar om (1) Uppgiftsorienterat beteende, där utförandet av uppgiften är i centrum. Ledaren arbetar för att kunna utnyttja personal och resurser effektivt, klargöra roller och planera och
organisera olika åtgärder. (2) Relationsorienterat beteende, där förbättringar
av relationer, teamwork och medarbetarnas trivsel på jobbet är i centrum.
För ledaren handlar det om att känna av stämningar, stödja, erbjuda utvecklingsmöjligheter för personal och hantera konflikter. (3) Förändringsorienterat beteende, vilket för ledarens del inkluderar undersökningar och tolk-
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ningar av yttre omständigheter som kan vara av betydelse för organisationen. Ledaren arbetar med att ta strategiska beslut, anpassa organisationen
till förändringar i omgivningen och artikulera visioner.
Makt och influens. En tredje, något senare ansats, fokuserar på makt och
influens. Liksom inom de två tidigare ansatserna ligger fokus på ledaren,
men man vill här förklara ledarskapets effektivitet utifrån resonemang om
maktutövande/influens. Makt handlar i det här perspektivet om en ledares
kapacitet att influera en person eller en målgrupp. Ofta talar man om
makt utifrån position eller makt utifrån person. 27 Positionell makt kan enligt Yukl ha sina källor i formell auktoritet, kontroll över resurser, belöningar och bestraffningar, kontroll över information, samt kontroll över
den fysiska omgivningen och arbetsorganisationen. Personlig makt inkluderar innehavandet av en speciell expertis som andra är beroende av, samt
influens utifrån vänskap och lojaliteter. De olika källorna till makt kan
vara svåra att särskilja i praktiken och de interagerar på ett komplext sätt i
ett ledarskap. De är olika användbara beroende på om influensen är riktad
till underordnade, kollegor eller överordnande, och beroende på andra
faktorer som tid och situation. Exempelvis lojalitet mellan ledare och ledda
behöver lång tid på sig att utvecklas för att det ska kunna underlätta influens i önskad riktning. Yukls genomgång av studier i området visar att de
mest framgångsrika organisationerna har en hög grad av ömsesidig influens mellan ledare och ledda, där de ledda influeras starkt av ledaren, men
där också ledaren är mottaglig för influenser från sina underordnade.
Kontext och situation. En fjärde strömning inom ledarskapsforskningen
fäster intresse vid kontext och situation. Här är man intresserad av det situationsanpassade ledarskapet, man söker studera hur olika situationer
påverkar ledarens beteende, samt hur effektiva olika beteenden är i olika
situationer. Här riktas alltså visst intresse mot kontextuella faktorer, och
man finner att olika ledarstilar eller ledaregenskaper är optimala i olika situationer och under olika förhållanden. Det finns ett antal förekommande
modeller på temat, som dock samtliga lider av olika svagheter vilka begränsar deras tillförlitlighet och användbarhet (Yukl, 1998:265-293). Dock
menar Yukl att studier i området avger starka bevis för att olika situationella aspekter verkligen påverkar ledares handlingsmönster och beteende.
Yukl redovisar några sådana aspekter; ledarens position, storleken på den
enhet som ledaren är ansvarig för, graden av beroende av andra liknande
enheter, om organisationen upplever en krissituation, samt i vilken fas av
27 Jfr diskussionen om chef och ledare utifrån position och förmåga (Nyberg & Sun-

din, 1997).
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sin livscykel som organisationen befinner sig. Här nedan ges, utifrån Yukls
genomgång av studier i området, exempel på hur några av dessa aspekter
kan påverka ledarens arbete rent konkret.
När det gäller ledarens position så innebär en högre position mer långsiktig planering, utveckling av policy och större initiativtagande till förändringar. Lägre nivåers ledare ägnar sig mer åt kortsiktig planering (upp till fem år
framåt), tolkning och implementering av policy och handlingsplaner. Ledare
på högre nivåer fördelar resurser och agerar talesmän utåt, medan ledare på
lägre nivåer ägnar sig åt schemaläggning och att organisera personal. Beslutsrätt och handlingsfrihet är större för högre nivåers ledare, medan antalet aktiviteter per dag är större för ledare på lägre nivåer.
Beträffande storleken på ledarens enhet så medför stora enheter mer krävande arbete för ledaren. Större enheter innebär att mer tid måste ägnas åt
planering, samordning, konfliktlösning, budgetering och personalorganisation, samtidigt som möjligheterna till interaktion med var och en av de underordnade minskar. Angående beroendet av andra enheter (t.ex. situationen med ett antal skolenheter inom en kommun), så innebär ett starkt sådant beroende, där det förekommer nära relationer med andra enheter, att
ledaren hamnar i en komplex situation där ledarens underordnade förväntar
sig att ledaren ska förestå deras intressen, medan ledare från andra enheter
räknar med att även deras intressen och behov tas i beaktande.
Integrerande ansatser med fokus på de ledda. Earley och Weindling (2004)
menar att vi idag slutit cirkeln och är tillbaka till ett intresse för personliga
egenskaper hos ledare, om än på ett mer sofistikerat sätt än tidigare. Yukl
(1998) tycks vara inne på liknande tankegångar, då han tar upp integrerande ansatser som den sista och femte kategorin av ledarskapsforskning.
Teorier om transformativt respektive karismatiskt ledarskap faller inom
dessa ansatser, och man vill här finna svar på varför underordnade till vissa ledare är villiga att göra stora ansträngningar och uppoffringar för att
uppnå ett visst mål eller klara av ett visst uppdrag. Emotionella och symboliska aspekter innehar här en nyckelroll. De leddas uppfattningar anses
här vara betydelsefulla för att förstå ledarskapet, vilket utgör en skillnad
från de tidigare presenterade ansatserna som är mer ledarcentrerade. Detta
synsätt medför en föreställning om att något viktigt ignoreras då fokus enbart riktas på ledaren i sig, något som ofta gjorts inom ledarskapslitteraturen under det senaste halvseklet (Yukl, 1998).

Centrala perspektiv inom forskningen om skolledarskap
Sergiovanni (1984) har en annan uppdelning då han blickar tillbaka på de
mest inflytelserika perspektiven inom skolledarskapsforskningen. Perspek-
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tiv som använts för att studera skolledarskap har, enligt honom, ofta riktat
intresset antingen mot effektivitetsfrågor (effektivitetsperspektivet; rationella beslut, uppfyllelse av fastställda mål etc.), mot individerna inom skolan (personperspektivet; personliga behov, lojaliteter etc.), eller mot hur
skolan samspelar med sin omgivning (politiska perspektivet, konkurrerande uppfattningar, förhandlingar etc.). Effektivitetsperspektivet har djupa
traditioner inom ledarskapsforskningen, men kom under 1930-talet att
utmanas av det som Sergiovanni benämner personperspektivet. Det politiska perspektivet blev vanligare från 1950-talet och framåt. Dessa perspektiv har vanligen betraktats som konkurrerande och använts var för
sig. I slutet av förra seklet utmanades dessa tre perspektiv av ett fjärde; ett
kulturellt perspektiv. Sergiovanni beskriver detta som:
/…/ with a higher regard for the practical and the practitioner’s way
of knowing than the other three views, the cultural is concerned with
the unique aspects of issues and situations and with grass-roots approaches to studying educational organizations and environments.
(s. 8)

Sedan tidigt 1980-tal har alltså en hel del uppmärksamhet inom organisationsforskningen riktats mot kultur i organisationer (Gronn, 1999). Även
innan dess förekom organisationskulturforskning, men det var först då
som det riktiga uppsvinget kom. Bakgrunden till det ökade intresset kan
skönjas i ett missnöje med att traditionell organisationsforskning misslyckats med att erbjuda djupa och realistiska bilder av livet inom organisationen och en otillfredsställelse med dominansen av kvantitativa studier (Alvesson, 1993). Från att tidigare betraktat organisationer som maskiner,
kom de nu att betraktas som sociala enheter (Wicks & Bradshaw, 2002).
Idag är som sagt intresset för kultur i vetenskapliga sammanhang stort.
Willis (2004) menar att:
/…/ no sociological, anthropological, educational, or cultural studies
research project, no policy initiative can make sense without asking
in some form or another: “What is the culture of the people with
whom we dealing?” “How do they make sense?” “How does the
world look to them?” “What do they make of us looking at them?”
(s. 169)

Det är dock ett perspektiv som inte är så flitigt använt inom skolledarskapsforskningen i Sverige (Andersson et al., 2003). Detta gäller även internationellt. I Handbook of Research on Educational Administration lyfter Firestone & Seashore Louis (1999) fram att det är anmärkningsvärt att
så pass lite forskning är gjord om skolledarskap utifrån ett perspektiv där
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skolor betraktas som kulturer. Här behövs mer forskning, menar de, och
det är en uppfattning som har spridit sig i vidare kretsar (se avsnittet om
Tendenser inom skolledarskapsforskningen idag i kapitel 2). I fortsättningen av kapitlet presenteras detta kulturella perspektiv.

Ett kulturellt perspektiv
Kultur har blivit alltmer viktigt att ta hänsyn till då man söker förstå skolor och verksamheten i dessa (Bush, 2002). Men hur kan egentligen kulturbegreppet användas som redskap i en strävan efter att förstå skolan och
skolledarskapet? I föreliggande avhandling riktas, utifrån ett kulturellt perspektiv, uppmärksamhet mot rektorers vardag, hur rektorer utövar sitt ledarskap och varför ledarskapet gestaltar sig så som det gör. I det här avsnittet görs därför en närmare presentation av det kulturella perspektivet.
Olika synsätt på organisationskultur redovisas och resonemang förs kring
hur ett kulturellt perspektiv kan användas i en analys av ledarskap och organisation. Därtill redovisas två för den här studien centrala aspekter av
organisationskulturer; genus och emotion.
Svaren på varför man väljer att använda ett kulturellt perspektiv då organisation och ledarskap studeras brukar falla inom två kategorier (Alvesson, 1993). Den första, som är vanligast förekommande, hyser antagandet
om att kultur på något sätt är förknippat med organisationens prestationsförmåga. Genom att studera kultur kan man ta reda på hur ledarskapet
kan bli mer effektivt. Kultur kan här ses om ett redskap för att öka effektiviteten inom organisationen. En annan riktning inom samma kategori ser
kultur mer som en form av hinder för rationalitet och effektivitet, och man
studerar hur kultur kan kontrolleras för att utgöra ett så litet hinder som
möjligt. Den andra kategorin betraktar kultur som en utgångspunkt för att
nå en bredare förståelse för livet inom organisationer. Genom att studera
kultur kan förgivet tagna uppfattningar och värderingar komma upp i ljuset och därmed bli föremål för kritisk reflektion. Här kan skönjas ett
emancipatoriskt intresse, där man vill frigöra mänskliga potentialer och
belysa hinder för emancipation. I den första ansatsen är således målet med
forskningen att finna vägen till effektivitet och i den andra vill man uppmuntra till kritisk reflektion kring förståelsen av sociala omständigheter.
En del forskare som studerar organisationskultur hamnar utanför dessa
två kategorier. Huvudsyftet med forskningen kan istället vara att nå en
mer generell förståelse för subjektiva upplevelser inom organisationen,
utan att vara direkt förknippat med tekniskt problemlösande eller emancipatoriska intressen (Alvesson, 1993). Resultatet från sådan forskning kan
emellertid ändå komma att användas på olika sätt i enlighet med de två
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ovanstående ansatserna, menar Alvesson. Forskningsresultaten, den ökade
förståelsen för olika fenomen, kan komma att användas för att hitta nya
tillvägagångssätt för att nå ökad effektivitet, eller kan få människor att kritiskt reflektera över sin situation eller livet inom organisationen.
Ambitionen med föreliggande studie är att beskriva, tolka och analysera
rektorers arbete och ledarskap utifrån det som sker i vardagen på skolan,
det som händer i praktiken och hur människor (framför allt rektorer) uppfattar och erfar det som sker. På så vis finns en strävan att skapa en förståelse för rektorers arbete och ledarskap och en grund för kritisk reflektion
kring skolledarskapet. Målet är således inte att effektivisera skolan. Syftet
är inte heller att komma med pekpinnar om hur rektor ska eller bör göra
för att leda skolan. Även om den andra kategorin som Alvesson presenterar ligger närmare den här studien, så är inte dess primära ambition emancipatorisk. Därför hamnar studien snarast inom den tredje kategorin.

Kulturell förståelse av organisationer
Beroende på vilket perspektiv forskaren väljer att anlägga då organisation
och ledarskap studeras så kommer vissa aspekter att framhävas medan
andra kommer mer i skymundan. Eller som Wolcott (1999) uttrycker det:
/…/ the cost of looking at anything is at the expense of looking at
something else, or looking elsewhere. (s. 70)

Det medför även en viss uppsättning bakgrundantaganden, som man som
forskare bör vara medveten om (Hatch, 1997). Här nedan presenteras väsentliga aspekter som följer av valet att betrakta organisation och ledarskap ur ett kulturellt perspektiv.
Morgan (1986) menar att vi studerar organisationer och livet inom dem
utifrån metaforer, vilka leder oss till att se och förstå det som sker på ett
visst sätt. Beroende på vilken metafor vi väljer att bygga våra teorier på, så
framträder olika bilder av organisationen. Min studie är uppbyggd kring
metaforen om organisationen som kultur/er. Om man väljer att anlägga ett
kulturellt perspektiv ses organisationer, enligt Sergiovanni (1984), som artificiella enheter, och ledningens aktivitet ses även den som en kulturell artefakt. Organisationer är kulturer snarare än strukturer, och bevarandet
och utmaningen av organisationskulturen utgör den dynamik i vilken ledarskapet utövas (Bates, 1984). Organisationer formas genom kulturella
influenser från olika omgivande aktörer i samhället, men framför allt från
individerna inom organisationen (Hatch, 1997).
Idéer om social konstruktivism har haft stort inflytande i forskning om
organisationskultur (Fineman, 1993). Organisationer existerar i det kon-
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struktivistiska synsättet genom individuella aktörer och betoningen läggs
på hur aktörer uppfattar livet i organisationen och vilken mening de tillskriver händelser (ibid). Tyngdpunkten i analys ligger mer på förståelse än
förklaring, och på att finna mening i händelser och aktiviteter snarare än
på beskrivning (Sergiovanni, 1984). Alvesson & Due Billing (1999) menar
att själva meningen med kulturell förståelse av organisationer är att undersöka innebörder och symbolik på den lokala nivån, på arbetsplatsens nivå.
Man strävar som forskare efter att integrera sig i den kulturella kontext
som är av intresse, för att från insidan finna en förståelse och kunskap om
densamma (Hatch, 1997).
Inom det kulturella perspektivet finns en oenighet om vissa grundläggande frågor, exempelvis huruvida en organisation består av en eller
flera kulturer och om kultur måste vara något enhetligt eller inte. Martin
(1992) presenterar tre ansatser som enligt henne har kommit att dominera
organisationskulturforskningen. Dessa kallar hon (1) integrationsperspektivet, (2) differentieringsperspektivet och (3) fragmenteringsperspektivet.
Enligt integrationsperspektivet är organisationskulturen gemensamt delad
av alla medlemmar inom organisationen. Differentieringsperspektivet hävdar att en organisation är uppdelad i subkulturer, men att dessa i sin tur
har liknande karaktär som den kulturellt enhetliga organisationen. Det vill
säga att konsensus och stabilitet råder inom var och en av subkulturerna.
Kulturbegreppet definieras på liknande sätt inom integrationsperspektivet
och differentieringsperspektivet, med den skillnaden att det förra hänför
det till en hel organisation medan det senare applicerar det på en grupp
(för definition se begreppsdiskussionen). Fragmentiseringsperspektivet,
slutligen, erbjuder kritik av det dikotoma eller oppositionella tänkandet
som ofta förekommer inom differentieringsperspektivet (fokus riktas där
på arbetare gentemot ledning, män gentemot kvinnor etc.). Här menar
man istället att konsensus är situationsspecifik och under ständig förändring. Organisationskultur blir i detta perspektiv:
/…/ a web of individuals, sporadically and loosely connected by their
changing positions on a variety of issues. Their involvement, their
subcultural identities, and their individual self-definitions fluctuate,
depending on which issues are activated at a given moment. (Martin,
1992:153)

Martin förespråkar i studier av en organisation ett metodologiskt förfarande där alla tre perspektiven beaktas. Det ena perspektivets styrka kan
vara ett annat perspektivs svaga punkt. Därför kan det vara fruktbart att
betrakta organisationen ur flera av de perspektiv som Martin presenterar,
eller åtminstone vara medveten om vad som exkluderas om valet görs att
bara använda ett av dem.
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De tre perspektiven bör, menar Martin, ses som subjektivt uppfattade
idealtyper, snarare än som objektiva beskrivningar av kulturella realiteter:
/…/ a social scientific perspective is an interpretive framework that is
subjectively imposed on the process of collecting and analyzing cultural data. A social scientific perspective is not considered here to be
an objective description of empirical facts. (s. 12-13, kursiverat i originalet)

Perspektiven bör således användas som verktyg i strävandet efter att nå
större förståelse för det fenomen som studeras. Genom att använda ett av
perspektiven i en studie förmedlar forskaren en viss typ av resultat. Om ett
annat av perspektiven väljs av samma forskare för en sekundäranalys av
materialet förmedlas en annan bild. Dessutom förmedlar ibland organisationsmedlemmarna en bild av ”sin” kultur som överensstämmer med ett
av de tre perspektiven. Exempelvis fokuserar en del individer på vad som
förenar människorna inom organisationen, medan andra framhåller skillnader mellan grupper och konfliktsituationer.
De tre olika perspektiven erbjuder med andra ord tre olika linser för att
se på organisationen och det som sker i den. I föreliggande studie beaktas
samtliga tre perspektiv, eftersom jag vill undvika att i denna aspekt redan i
förväg låsa fast vid ett givet synsätt på den verksamhet som studeras. Den
empiriska studien får utvisa hur relevant vart och ett av perspektiven är i
just detta fall.

En kultur, eller flera?
En strömning inom organisationskultursforskningen (det som Martin
(1992) benämner integrationsperspektivet), menar alltså att konsensus
kring värderingar är nödvändigt för organisationens framgång och fortlevnad. Denna strömning har dock utmanats av idéer om att organisationsövergripande kulturell konsistens är en illusion (differentieringsperspektivet och fragmentiserings-perspektivet) och att det istället råder kulturell
mångfald (förekomst av sub- eller delkulturer) inom organisationer (se Siskin, 1994; Hultman, 1998; 2001a; Alvesson, 2003). Van Maanen and Barley (1985) definierar en subkultur inom en organisation som:
/…/ a subset of an organization’s members who interact regularly
with one another, identify themselves as a distinct group within the
organization, share a set of problems commonly defined to the problems of all, and routinely take action on the basis of collective understandings unique of the group. (s. 38)

64

Perspektiv på ledarskap och organisation

Genom att öppna för möjligheten att en organisation inte består av en enhetlig kultur, slår man hål på den välordnade kulturmetaforen (Hatch,
1997). Det blir, som Hatch framhåller, en form av Pandoras ask-effekt;
när asken väl är öppnad så får vi leva med det kaos vi släppt löst. En mer
komplex och motsägelsefull bild av organisationen träder fram, vilken ytterligare kompliceras i och med det faktum att delkulturerna inte behöver
vara konstanta över tid, utan formationerna kan förändras (Van Maanen
& Barley, 1985; Hatch, 1997), vilket framför allt fragmenteringsperspektivet betonar (Martin, 1992). Livet inom organisationen och förändringar
inom den, fortgår då genom förhandlingar, överenskommelser och kompromisser, eller vad som ibland benämns mikropolitiska handlingar och
beslut (Siskin, 1994; Kelchermans & Ballet, 2001). Sergiovanni (1984) menar att exempelvis ett universitet bör betraktas liknande ett multikulturellt
samhälle inom vilket det finns flera subkulturer, vilka var och en har sina
egna värderingar och sätt att betrakta tillvaron.
Van Maanen and Barley (1985) menar att subkulturerna inom en organisation ofta inte är särskilt uppmärksamma på varandras existens. Det
innebär inte att de är omedvetna om varandra som personer, utan att det
är först då det händer något speciellt som de subkulturella skillnaderna
kommer upp i dagen. Det är kanske först då som de olika gruppernas skilda värderingar blir tydliga. I Bates (1984) vokabulär utgör skolor “battlegrounds in which contending mythologies compete for the holy grail –
control of the future” (s. 263). Dessa mytologier utgörs av tre huvudaspekter; metaforer, ritualer och förhandlingar, och det är genom dessa som individer och grupper inom skolan försöker hantera och skapa en kultur
som passar dem och deras version av hur livet i skolan ska fortgå. I de
kommande kapitlen ges ett flertal exempel på hur detta kan gå till, exempelvis i olika mötessituationer eller via ceremonier som skolavslutningar.
Siskins (1994) studie av ”secondary schools” i USA 28 visar på att det
inte går att tala om en enhetlig kultur som råder över gränserna i de ämnesindelade avdelningar som studerats (se även Deem, 2003). Istället framträder avdelningarna 29 inom varje skola som ”sociala världar” (s. 92), vilka var och en har utpräglade och säregna värderingar och normer. Dessa
antaganden kan variera betydligt mellan olika avdelningar och ibland även
avvika från de värderingar som skolan som helhet förväntas ha. De olika
avdelningarna är, menar Siskin, inte bara mindre delar av en och samma
sociala omgivning, utan utgör istället egna, specifika sociala världar där en
speciell grupp människor samlas och tillsammans arbetar fram särskilda
28 Motsvarar ungefär gymnasienivå i svenska förhållanden.
29 Dessa kan vara uppbyggda kring exempelvis ämnena naturkunskap (Science De-

partment) eller engelska (English Department).
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överenskommelser om vilka perspektiv, regler och normer som ska gälla.
Detta resulterar i en distinkt kultur inom varje avdelning.
Sims et al. (1993) pekar på att subkulturerna inte alltid behöver överensstämma med de officiella strukturerna inom en organisation (som t.ex.
avdelningar). Det som binder människor samman i subkulturer kan vara
att de har en liknande bakgrund och gemensamma erfarenheter (de kanske
är en grupp lärare som gått samma utbildning på en viss studieort och/eller
är i samma ålder), eller så kan det vara att personer på en viss avdelning
tillsammans bygger upp en gemensam kultur vilket får dem att känna en
vi-känsla (Sims et al., 1993). I vi-känslan finns inbyggt en vi-och-demkänsla. I och med att det finns ett vi, så finns det även ett dem. Ett sätt för
en grupp att stärka vi-känslan är att skaffa sig en syndabock. Genom att
lägga skulden på exempelvis ledningen, kan en grupp inom organisationen
bygga upp en vi-mot-dem-känsla och därmed bibehålla sin integritet. Genusdimensionen kan vara ytterligare källa till differentiering eller sammanhållning inom en organisation, då föreställningar om genus skiftar
mellan generationer, yrkesgrupper etc. (Gherardi, 1995).
Fiol & O’Connor (2002) beskriver vi-och-dem-känslan utifrån begreppen
identitet (”identity”), vilket står för en viss grupps uppfattning om vilka de
är, och rykte (”reputation”) som är utomståendes uppfattning om denna
grupp. De talar inte explicit om kulturer/delkulturer, men de utgår från liknande antaganden. De menar exempelvis att det inom en och samma organisation antagligen finns multipla identiteter, liksom multipla rykten, och att
dessa är socialt konstruerade. En grupps identitet, dess uppfattning om vilka
de är, är ofta djupt inbäddade i dolda antaganden (jfr Bates, 1984; Schein,
1992). Detta gör att utomstående, om identitet och rykte inte överensstämmer (vilket ofta är fallet eftersom de tenderar att uppstå ur olika syften), kan
stöta på svårigheter exempelvis om de vill genomföra förändringar inom organisationen. Liksom Sims et al. (1993) menar Fiol & O’Connor att liknande bakgrund kan skapa identiteter som skär tvärs igenom avdelningar inom
en organisation, men betonar att identiteter även hålls samman genom emotionella krafter (se även Fineman, 1993).

Kultur - känslor
Organisationer kan och bör, enligt Fineman (1993), studeras som emotionella arenor. Han menar att detta är något som ofta förbises i socialkonstruktivistisk organisationsteori. Detta är anmärkningsvärt, menar han, eftersom man inom denna genre ofta talar just om rädsla för kaos och om
att människor tar på sig masker, söker allianser, accepterar föreskrifter
från andra etc. Man frågar sig dock oftast inte vad som ligger bakom dessa
ageranden. Även Putnam & Mumby (1993) menar att eftersom känslor de
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facto är inbäddade språkligt och symboliskt i organisationen är det förvånande att det är först på senare tid som den emotionella aspekten av organisationslivet lyfts upp i ljuset i kulturella studier.
Känslor är den process genom vilken organisationens medlemmar, genom att förhandla fram en form av gemensam verklighet, konstituerar förhållandena i organisationen (Putman & Mumby, 1993; Gherardi, 1995).
Hochschild (2003, orig. 1983) definierar känsla/emotion (“feeling”/”emotion”) som:
/…/ a sense, like the sense of hearing or sight. In a general way, we
experience it when bodily sensations are joined with what we see or
imagine. Like the sense of hearing, emotion communicates information. /…/ From feeling we discover our own viewpoint of the world.
(s. 17)

Olika grupperingar och hierarkiska nivåer inom organisationer upprätthålls via känslor av t.ex. samhörighet, respekt, rädsla, blyghet och kärlek.
Spelet om och jakten efter makt och status kan betraktas som en nyckeldimension av de organisatoriska sociala förhållandena. Just att känna till
någons status och makt är en känsla lika mycket som någonting annat.
Gronn (1999) menar i likhet med detta att ledarskap är tillskriven status
och att de ledda, de som följer ledaren, därmed innehar en nyckelposition.
Gherardi (1995) framhåller:
My argument is that feelings are at home in organizations. Indeed,
the true glue of organizations is the emotional structures that map
out invisible walls and corridors according to the positive and negative feelings that tie people together. (s. 158)

Känslor kan således betraktas som ett socialt klister, vilket kan skapa eller
rasera strukturer i organisationer.
I ett samhälle, i vilket organisationer ingår, finns normer och en social
medvetenhet angående vilka känslor som passar i olika situationer. (Fineman, 1993; Sims et al., 1993). Nya samhälls- eller organisationsmedlemmars tolkning av kulturen sker till viss del genom de regler som de gamla
medlemmarna berättar för nykomlingarna (Schein, 1992). För framgångsrikt införlivande i kulturen krävs dock långvarig erfarenhet av tidigare
medlemmars bemötande av olika beteenden i olika situationer. Med beteenden menar Schein hur man uppfattar, tänker om och känner för olika
saker, exempelvis vad som är acceptabelt och inte i en given grupp. Vi lär
oss således att visa lämpligt emotionellt beteende genom att vara uppmärksamma på hur våra känslouttryck mottas av andra människor i olika
situationer och omgivningar. Huruvida vi anpassar oss till det förväntade
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mönstret beror på hur vi känner inför ett misslyckande att passa in. Känslor som genans, skam och skuld kan vara centrala aspekter för att kontrollera det sociala beteendet och därmed för ordningen i organisationen. Dessa känsloföreskrivande sociala normer är föränderliga och utvecklas och
ändras i och med individuella erfarenheter.
Normer angående vilka känslor som förväntas uttryckas är sammanlänkade till olika yrkeskategorier samt olika sociala sammanhang (Fineman,
1993; Sims et al., 1993). De emotionella normerna är således ytterst kontextberoende. Vad som är lämpligt att uttrycka i fikarummet på skolan
kan vara direkt olämpligt att uttrycka i ett formellt mötessammanhang eller i ett klassrum. På så vis skapas en stämning utifrån vilka känslor som
förväntas uttryckas. Vidare är de begrepp som vi tillskriver olika känslor
kulturellt eller subkulturellt färgade. I vissa kulturer talas det exempelvis
mer om känslor som beskriver psykologiska problem, medan det i andra
talas mer om känslor som fokuserar mer på kroppen.
Sachs & Blackmore (1998) menar dessutom att de emotionella reglerna
kan se olika ut för kvinnor respektive män. De visar i sin studie att känslomässiga regler finns implicit i en organisation som skolan och att dessa
regler styr vilka känslor som är accepterade och hur känslor ska hanteras.
I artikeln framkommer exempelvis att ilska kan vara mer acceptabelt för
en man att uttrycka, än för en kvinna. Fineman (1993) menar att de regler
som signalerar vilka känslor individer förväntas visa är speciellt genusstyrda. Det finns således beteenden som förutsätts vara feminina och som uppfattas som naturliga och självklara när kvinnor utför dem, men överraskande och märkliga när de utförs av män (Alvesson & Due Billing, 1999).
Samma sak gäller beteenden som förutsätts vara maskulina.
Det finns idag forskning som fokuserar på det sätt som individer i organisationer ändrar eller hanterar sina känslor för att de ska passa de rådande förväntningarna i en särskild situation eller för en viss uppgift. Hochschild (2003, orig. 1983) har myntat begreppet ”emotional labor” (s. 7),
vilket hon definierar som:
/…/ the management of feeling to create a publicly observable facial
and bodily display; emotional labor is sold for a wage and therefore
has exchange value. (s. 7)

”Emotional labor” sker i situationer då personer i sina arbeten upplever
bristande överensstämmelse mellan sina egna känslor och de känslor de
förväntas uppvisa i sina yrkesroller. 30 Hur påfrestande man upplever att
30 Hochschild ger exempel på företag där personalen är beordrade att ständigt visa
upp ett leende och en omsorgsfull attityd, och menar att det sker en kommersialisering
av känslor.
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detta är varierar mellan olika individer. Putnam & Mumby (1993) föreslår
”work feelings” (s. 49) som ett alternativt begrepp till ”emotional labor”.
Innebörden av begreppen skiljer sig något åt. ”Work feelings” ska betraktas som riktlinjer, snarare än föreskrifter, för hur känslor får uttryckas i en
organisation. Till skillnad från ”emotional labor” uppstår ”work feelings”
i interaktion mellan individer, och är således inte något som pådyvlats
uppifrån utifrån instrumentella mål. Putnam & Mumby menar att:
/…/ work feelings aid in negotiating meanings about roles and relationships rather than in conforming to predetermined display rules
or to prescribed norms. So in opposition to overt or covert control
over emotional displays, work feelings are emergent. (s. 50)

Det handlar med andra ord om en form av kulturella etikettregler, vilka
uppkommer och förhandlas i relationer mellan människor och som kan
mynna ut i en ömsesidig förståelse av olika innebörder i organisationen.
Inom västerländsk kultur finns en tradition av dualistisk uppdelning av
företeelser (Putnam & Mumby, 1993). Fenomen ses ofta antingen i svart
eller vitt och en värdering finns ofta länkad till uppdelningen. Här ses vanligen exempelvis rationella inslag som en motpol till emotionella inslag,
där de första betraktas som något positivt, medan de senare anses vara negativt i en organisation. Känslor nedvärderas medan rationalitet upphöjs
till ett ideal för en effektiv organisation. Vissa koncept sammanlänkas till
motsatsparet rationalitet–känslomässighet (ibid). Förnuft, tanke, resonemang, ordning och objektivitet förknippas med rationalitet, medan passion, affekt, sinnesrörelse, kaos och subjektivitet kopplas till känslomässighet. Dessutom behandlar detta dualistiska system vissa företeelser som
manliga och andra som kvinnliga. Rationalitet förknippas med manlighet
och känslomässighet med kvinnlighet, vilket i sin tur gör att rationalitet
frammanar en positiv, manlig framtoning, medan känslomässighet framkallar en negativ, feminin image.

Genusifierade organisationskulturer
En aspekt som ofta förbises i studier av organisationskultur är just genusaspekten (Alvesson & Due Billing, 1999). Joan Acker, amerikansk sociolog
och en av pionjärerna inom organisationsteoretisk forskning med genusfokus, menar att vad som sker i organisationer inte kan förstås fullt ut utan en
genusanalys (Acker, 1990). Organisationer är inte genusneutrala så som de i
tidigare forskning ofta framställts, utan ”gendered” (s. 146), vilket kan
översättas till ”genusifierade” eller ”genderiserade” (se även Mills & Tanc-

69

Kapitel 3
red, 1992; Gherardi, 1995; Pettersson, 2001). 31 I en senare text förtydligar
Acker (1992) att det handlar om processer; ”gendered processes”, vilka är
integrerade i andra sociala processer i organisationen. Som framgick i avsnittet ovan har genus betydelse för vilka känslor som accepteras, vilket beteende som är korrekt i olika sammanhang, vilka förväntningar som finns
etc. Det är just detta som Acker menar med genusifierade processer:
Gendered processes are concrete activities, what people do and say,
and how they think about these activities, for thinking is also an activity. The daily construction, and sometimes deconstruction, of
gender occurs within material and ideological constraints that set the
limits of possibility. (s. 251)

Det är således i de dagliga aktiviteterna då människor gör och säger (den
kommunikativa aspekten av kultur) och den mening de tillskriver det som
görs och sägs (den mentala aspekten av kultur), som genus finns. Eller
görs, som Gherardi (1995) säger:
Persons ‘do’ gender when they celebrate each other’s gender identity
and repair offences to the symbolic order of gender. As they do, they
defer the meaning of gender as they cope with the ambiguity of the
blurred boundaries between universes of meaning. (s. 185)

Gherardi har, liksom Acker, ett processtänkande kring genus i organisationer. Hon liknar organisationer vid sociala laboratorier där det sker en
ständig förhandling om genusrelationer. Organisationskultur både skapar
och skapas av antaganden om genus (Wicks & Bradshaw, 2002).
Mills (2002) för fram tre skeden som debatten om organisationskultur
och genus genomgått. Det första involverar ett ifrågasättande av den genusneutrala approachen som förekommer inom många studier om organisationskultur. Organisations(kultur)forskningen beskylls för att vara genusblind (se t.ex. Mills & Tancred, 1992). Denna fråga är aktuell än idag
då många studier i området fortfarande negligerar betydelsen av genus
(Wilson, 2003). Det andra skedet kombinerar redan förekommande teorier
om organisationskultur med feministiska teorier om genusprocesser. Här
uppmärksammas djupt rotade kulturella processer som exempelvis ger
upphov till särbehandling på arbetsplatser. Nyligen har debatten gått in i
ett tredje skede, där nya metoder och teorier utvecklats för att studera genusifierade organisationskulturer. Här uppmärksammas fruktbarheten i
31 Att tala om organisationer som genusifierade innebär att förmåner och missgynnan-

den, makt och utnyttjande, handlingar och känslor, uppfattningar om mening, innebörder och identitet, utkristalliseras genom, och i termer av, distinktionen mellan
män/manligt och kvinnor/kvinnligt (Acker, 1990).
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att använda ett ramverk av organisationskultur för att studera genusfrågor, eller som Aaltio-Marjosola & Mills (2002) uttrycker det:
To understand what gender means is to understand its cultural dimensions. Thus, feminine and masculine genders consist of the values and ideals that originate from culture. (s. 4)

Rutherford (2001) är en av få som explicit inkluderar genus i sin definition
av organisationskultur. För henne är organisationskultur:
/…/ the symbols, beliefs and patterns of behaviour of organizational
members. It is expressed in the management style, work philosophies, language and communication, dress, physical artefacts, informal socialising and temporal structuring of work, and in the gender
awareness and expression of sexuality. (s. 373)

Acker (1990) föreslår fem nivåer/dimensioner utifrån vilka genusordningen 32 i organisationer kan studeras. Som jag ser det är dessa nivåer endast
åtskilda för att underlätta ett analytiskt arbete. I verkligheten är nivåerna
sammansmälta i den/de organisationskultur/er som förekommer. Den första nivån gäller arbetsdelningen. Finns uppdelning mellan kvinnor och
män horisontellt eller vertikalt inom organisationen? På vilka positioner
finns kvinnor och män? Finns yrken som är starkt genusskodade? Den
andra nivån berör symboler och föreställningar som förklarar, uttrycker,
underbygger och ibland emotsäger denna genusarbetsdelning. Den tredje
nivån handlar om interaktionen mellan kvinnor och män, kvinnor och
kvinnor och män och män. Det kan vara hur man agerar gentemot varandra, konversationsmönster och liknande. Den fjärde nivån är mer individrelaterad. Här studeras individens identitetsuppfattning, vem man är,
hur man klär sig, val av yrke etc. Den femte nivån, slutligen, handlar om
hur genus är inbegripen i den grundläggande, pågående processen i vilken
sociala strukturer skapas. I kapitel 8 används denna indelning som inspiration då det empiriska materialet analyseras.
Med ovanstående resonemang vill jag inte påstå att genus är den faktor
som är allt annat överspeglande i alla lägen. Som Blackmore (1999) säger:
Gender is not the determining or overarching factor in all instances
and texts in individual’s lives. (s. 197)

Vilket framkommer i Chisholms (2001) studie så kan olika faktorer (etnisk
bakgrund, kön, ålder, religion osv.) vara primära i olika situationer. 33 I
32 Se begreppsdiskussionen om genus, genussystem och genuskontrakt.
33 Jfr teorier kring intersektionalitetsbegreppet. (Lykke, 2003).
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min studie finns dock ett specifikt intresse för de genusprocesser som genomsyrar organisationskulturerna. Ambitionen är att beakta genusdimensionen i förhållande till rektorernas arbete och ledarskap, för att på så vis
kunna erhålla en delvis annan förståelse för detta fenomen än den som
finns sedan tidigare.

Ledarskap i ett kulturellt perspektiv
Ledarskap ses i det kulturella perspektivet mer som ett kvalitativt fenomen,
än som en fråga om ledarstilar. Ledarskap är inte något statiskt, utan både
ledarens och de leddas ageranden är betydelsefulla i konstruktionen av fenomenet. Varje subkultur inom organisationen söker upprätthålla sina värderingar och försöker försvara sitt eget sätt att se på tillvaron (Sergiovanni,
1984). Därför krävs för att styra exempelvis en skola att man hanterar de
konflikter och den spänning som existerar. Ledaren måste acceptera det faktum att skillnaderna mellan subgrupper kan vara större än värderingarna
som delas gemensamt i organisationen, och att ledarskapsutövandet ofta innebär intrång eller inkräktande i en kultur av en annan. Det krävs således en
känslighet hos ledaren (Bates, 1984). För att återgå till Scheins (1992) olika
kulturella nivåer så menar han att det mest centrala för en ledare är att
komma åt de djupare nivåerna av kulturen; de basala antagandena.
Huruvida ledare kan eller bör styra eller försöka förändra kulturerna
inom organisationen är en fråga som debatterats inom organisationskulturforskningen. Hatch (1997) menar att den centrala frågan inom den
symboliskt-tolkande traditionen 34 inte är att ledaren ska försöka styra eller förändra organisationskultur genom särskilda kulturförändrande program. Ledaren bör istället försöka förstå kulturerna som hon eller han är
inbegripen i. Som Hatch uttrycker:
/…/ you need to give up thinking of culture as an entity and trying to
understand what it does. (s. 235)

Ledarens uppgift är att identifiera och artikulera de kulturella ståndpunkter vilka kan frammana tillräckligt med gemensam mänsklig medvetenhet
bland gruppen för att gemensamt handlande ska kunna komma till stånd
(Sergiovanni, 1984). Ledaren bör därför arbeta för att ta reda på vad som
är viktigt och meningsfullt för människorna som hon eller han arbetar
med, och på något sätt forma deras medvetenhet i en riktning som också
34 Den symboliskt-tolkande traditionen är en strömning inom organisationskulturteo-

rin som bygger på antaganden om social konstruktion, dvs. att vår omvärld är konstruerad utifrån var och ens erfarenheter och idéer. Det finns ingen objektiv, fysisk
verklighet, utan verkligheten är ”subjektivt definierad” (Hatch, 1997:8).
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passar organisationen (Sims et al., 1993). Även Gronn (1999) framhäver
att ledarskapets uppgift är att skapa en struktur av mening. Som ledare
måste man ständigt jobba med att bygga enhet, ordning och mening i organisationen genom att uppmärksamma organisationens syften, organisationens filosofiska och historiska traditioner, idealen och normerna som
definierar livet i organisationen i syfte att socialisera och erhålla någon
form av samtycke i detta (Sergiovanni, 1984).
…
Avslutningsvis, som konstaterats tidigare, så har forskning från olika perspektiv genom åren bidragit med intressanta slutsatser och resultat som
ökat vår förståelse kring fenomenet ledarskap. I fortsättningen av avhandlingen kommer inspiration hämtas främst från det kulturella perspektivet
då de resultat som framkommit i den empiriska studien om rektorer presenteras och diskuteras. Dock beaktas även insikter från andra perspektiv,
om än i betydligt mindre omfattning.
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Rektorers arbete och ledarskap utgör kärnan i mitt intresseområde. Jag är
intresserad av vad som händer i rektorers vardagliga arbetsliv, vad skolledarskapet handlar om i praktiken. Skolledarskapet kan inte förstås isolerat
från det sammanhang i vilket det förekommer. Det är en av mina grundteser. För att uppnå mitt syfte lämpar sig därför en explorativ, kvalitativ ansats, tydligt inspirerad av etnografisk metod. I detta kapitel sker en närmare presentation av det metodologiska tillvägagångssättet och därefter dryftas reflektioner kring detsamma.

En etnografisk ansats
För att studera kulturer i organisationer kan etnografiska metoder användas, dvs. forskaren bedriver ett fältarbete. Det som forskaren studerar är
fenomenet kultur eller utvalda aspekter av kultur. Studierna resulterar i en
skriftlig framställning; en etnografi (Van Maanen, 1988; 1995). Termen
etnografi kan dock även hänföras till det metodologiska tillvägagångssättet
(”doing ethnography”). Etnografi är således både en metod och en produkt. Det är den skriftliga framställningen som representerar eller iscensätter kulturen, inte fältarbetet i sig. Etnografin som produkt är således till
viss del oberoende av fältarbetet varpå den är baserad, den är det som förenar kultur och fältarbete. Wolcott (1999:65ff) går ännu ett steg vidare i
resonemanget om vad etnografi är. Han menar att etnografi är mer än en
metod (”a way of looking”), etnografi är ett förhållningssätt (”a way of
seeing”). Etnografer har gemensamt att de betraktar människors sociala
beteende på ett visst sätt. Det handlar alltså om ett metodologiskt tillvägagångssätt, men framför allt om det sätt att tänka (”mindwork”) som genomsyrar hela etnografens arbete, från förberedelserna av fältarbetet till
den skriftliga framställningen.
Ett bakomliggande antagande i en etnografisk ansats är att kultur kan
göras uppenbart genom urskiljning av mönster i det sociala beteendet som
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en viss grupp människor delar (Wolcott, 1999). 35 Van Maanen (1988) anser, liksom Wolcott, att kultur är en abstraktion, ett perspektiv som kan
användas för att studera människors sociala beteende:
A culture is expressed (or constituted) only by the actions and words
of its members and must be interpreted by, not given to, a fieldworker. To portray culture requires the fieldworker to hear, to see,
and /…/ to write of what was presumably witnessed and understood
during a stay in the field. Culture is not itself visible, but is made
visible only through its representation. (s. 3)

Ett grundläggande syfte är att beskriva vad människor på en speciell plats
eller en viss social position gör, och den mening de tillskriver det de gör,
under såväl ordinära som extraordinära omständigheter. Resultatet bör
sedan presenteras på så sätt att uppmärksamhet fästs vid regelbundenheter
som betecknar en kulturell process.
I ett etnografiskt fältarbete studeras människor i deras vardagliga liv ur
en gräsrotsapproach. Individerna studeras i sin kontext där både kontext
och individ är betraktade som relativt likvärdiga. Individer är inte herrar
över kontexten, utan är en integrerad del av den. Artefakter och symboler
bör i sin tur studeras i den kontext där de naturligt förekommer, så att organisationsmedlemmarna tillåts använda och prata om dem så som de gör
i vardagen och är vana vid (Hatch, 1997).
En utgångspunkt är att det sociala livet kontinuerligt skapas genom
människors ansträngningar att hitta och tilldela mening i sina egna och
andras handlingar (Emerson et al., 1995). Forskaren söker med hjälp av ett
empatiskt förhållningssätt förstå hur individerna själva erfar och tolkar sin
omvärld, samt vilken mening de tillskriver det som sker (Hatch, 1997).
Den enda rätta sanningen står inte att finna, utan etnografens uppgift är
att uppenbara de multipla sanningarna som framträder i människors liv
(Emerson et al., 1995). Duranti (1997), som skrivit om lingvistisk antropologi 36 , menar att en lyckad etnografi åstadkoms genom en etablerad dialog
mellan olika röster och perspektiv, som kan komma från såväl etnografen
själv och dem hon/han studerar, som från teoretiska referensramar.
Deltagande observationer utgör ett grundläggande element i ett etnografiskt fältarbete. Detta innebär att forskaren är direkt involverad i vardagslivet för de individer som studeras och lär sig deras syn på verkligheten ge35 En relevant fråga är hur mycket gemensamt socialt beteende som ska till för att kul-

turbegreppet ska visa sig vara gångbart. Frågan berörs i avsnittet om delkulturer i kapitel 3.
36 Lingvistisk antropologi betonar nödvändigheten av att låta våra informanter tala så
mycket som möjligt, både med sina röster och med sina kroppar, för att berätta historierna om sina vardagliga liv.
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nom att observera och konversera med dem (Agar, 1996). Wolcott (1999)
uppställer tre hörnstenar som konstituerar ett fältarbete. Förutom deltagande observationer (”experiencing”) och efterfrågning/intervjuande (”enquiring”), så finns ett tredje element i fältarbetet; undersökning/granskning
(”examining”). Här riktas uppmärksamhet mot sådant som producerats av
andra, exempelvis dokumentsamlingar, brev, fotografier, inspelad musik
och arbetskläder.
Jones (1996) nämner flera anledningar till varför en forskare väljer att
använda deltagande observationer som metod. Med hjälp av den metoden
kan forskaren bl.a. validera data, bekräfta påståenden eller upptäcka skillnader mellan vad som sägs och vad som görs. Forskaren kan även få en insikt i vad som inte sägs eller görs, vad människorna som studeras inte är
medvetna om eller kanske tar förgivet och därför inte artikulerar. Ett sätt,
lånat från etnometodologin (Garfinkel, 1967), att upptäcka det som tas för
givet i en viss kontext, är att bryta mot common-sensekunskaperna. Att
under observationerna fundera på hur omvärlden skulle ha reagerat om
människorna som studeras gjorde tvärtemot vad som förväntas vid ett
visst tillfälle, kan hjälpa forskaren att upptäcka oartikulerade och förgivet
tagna mönster.
Genom deltagande observationer har forskaren även en chans att exempelvis studera processer, eller följa ett drama som utspelas, utan att enbart
vara hänvisad till människors förmåga att i ord bekläda vad som hänt.
Genom att vara där kan forskaren personligen erfara och ta del av händelser intellektuellt och känslomässigt, både hur hon eller han själv reagerar
och hur andra individer reagerar (vilket ju inte behöver överensstämma
med varandra) (Jones, 1996).
Hur stor tyngdpunkt som läggs på deltagande respektive observerande
under deltagande observationer varierar från fältarbete till fältarbete, liksom det varierar under ett och samma fältarbete. Duranti (1997) diskuterar detta utifrån begreppen ”passive participation” respektive ”complete
participation” (s. 99), vilka jag ser som ändar på ett kontinuum. I det första fallet håller forskaren sig på distans så mycket som möjligt och undviker alla former av inblandning i de aktiviteter som pågår. Ambitionen i det
andra fallet är istället fullständig integrering, där forskaren eftersträvar en
total involvering i det liv som den grupp som studeras lever. Det finns både
fördelar och nackdelar med de olika typerna, och Duranti menar att det är
nödvändigt att variera sin involvering för att få ut så mycket som möjligt.
En fördel med ”complete participation” är att det ger en unik möjlighet att
direkt erfara processen som studeras. Med det är inte sagt att forskaren får
direkt tillgång till informanternas erfarenheter. Eftersom ett alltför aktivt
deltagande i aktiviteterna som informanterna ägnar sig åt kan innebära att
forskaren blir så absorberad att hon/han inte lyckas dokumentera det som

76

Metod

sker, måste forskaren ofta avhålla sig från att förhålla sig på detta vis.
Ofta handlar det efter avvägningar om att forskaren erhåller status som
accepterad åskådare.
Deltagande observationer kompletteras av informella intervjuer inom
den etnografiska ansatsen. En av grundidéerna inom etnografisk metod är
att lära sig hur de människor man studerar tänker om världen, och det kan
man göra genom att vara uppmärksam på hur de talar om den. Relationen
mellan vad människor säger och vad de gör debatteras ofta i antropologiska kretsar. Agar (1996) menar att:
/…/ sometimes people do what they say, and sometimes they don’t,
/…/ at any rate, one needs both kinds of data. (s. 107)

Han menar vidare att om man ser människor göra någonting, så lär man
sig något som man inte kan fånga enbart genom att tala med dem. Å andra
sidan missar man värdefull kunskap om man inte dessutom talar med dem
före, under och efter olika händelser. Kulturella innebörder och betydelser
uttrycks i språket, i handlingar och artefakter, i förgivet taganden och i föreställningar som kan vara svåra att verbalisera (Alvesson, 2004). Därför
är en kombination av deltagande observationer och informella intervjuer
nödvändig. Hur jag använt mig av dessa metoder framgår i fortsättningen
av kapitlet.

Uppläggningen av studien
Studiens uppläggning omfattar både samtal med och deltagande observationer av rektorer. Varje person som är satt på positionen att leda andra
människor har troligen någon sorts föreställning om hur hon eller han ska
bära sig åt för att klara av sin uppgift. Dessa tankar kan vara mer eller
mindre medvetna, mer eller mindre uttalade och de förändras också med
tiden. Rektorer lär sig exempelvis att leda i interaktion med olika aktörer i
praktiken (Hultman, 1998). De får på så vis kunskap om kulturspecifika
situationer och kontextuella sammanhang som blir avgörande för ledarskapet. Rektorernas tankar, föreställningar och deras visioner om sitt arbete och ledarskap kommer till uttryck i både ord och handling. Handlingarna styr i sin tur hur rektorerna talar om sitt arbete och ledarskap. Med
andra ord; berättelser både återspeglar och skapar människors sociala
verklighet (Tommerup, 1988). Vad jag menar är att ord och handling är
sammanflätade i varandra, och genom att lyssna på och samtala med rektorerna samt observera deras vardagliga arbete, utkristalliseras en bild av
vad rektorskapet innebär.
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Studien är upplagd i tre delstudier. Den första delstudien, som är själva
huvudstudien, utgörs av ett längre fältarbete där jag följt en rektor, en kvinna, under ungefär ett och ett halvt år. Delstudie 2 utgörs av två ”minifältarbeten” där jag följt en kvinnlig rektor under ca två månader och en manlig
rektor under ca fyra månader. Under fältarbetena följde jag rektorerna i genomsnitt 2-3 dagar per vecka och då vanligen 4-5 timmar vid varje tillfälle.
De två ”minifältarbetena” gjorde jag för att få något att spegla mina erfarenheter hos min huvudinformant emot, samt för att komma runt en del
etiska problem. 37 Efter en tids bearbetning och analys av materialet uppstod
en önskan om att få mer data inom några områden, varpå intervjuer med ytterligare fyra rektorer; två kvinnor och två män, genomfördes. Detta kom
att bli delstudie 3. Den här intervjustudien genomfördes även som en slags
generalitetsprövning och fördjupning av tidigare insamlat material.

Fältarbetet – om delstudie 1 och 2
Överväganden i inledningsskedet –
delstudie 1 planeras och påbörjas
I början av ett fältarbete krävs planering och reflektion kring hur olika saker
bör göras. Det gäller bl.a. frågor kring hur man finner lämpliga informanter,
hur man får tillgång till fältet och hur man ska bete sig i den första kontakten. I det här avsnittet redogör jag för dessa överväganden då fältarbetet initierades. Harry F Wolcotts etnografi The man in the Principal’s office (Wolcott, 1973, uppdaterad version 2003) är en av de studier som jag använt som
inspirationskällor till min egen studie. Jag träffade även Wolcott personligen
under ett av hans besök i Sverige och hade då chansen att diskutera uppläggningen och genomförandet av min forskning med honom.
Vem ska jag följa? Innan jag påbörjade fältarbetet som kom att bli delstudie 1, utarbetade jag en del kriterier som jag önskade att rektorn som jag
skulle följa lämpligen borde uppfylla. För det första skulle rektorn vara
kvinna. Det var viktigt eftersom det finns betydligt mindre forskning där
kvinnliga rektorer är huvudpersoner, än där män är det. De teorier som
finns om skolledarskap är således till stor del grundade på studier av manliga rektorer. Därtill är idag majoriteten av rektorerna kvinnor, vilket är en
ny situation. En tanke var därför att de teorier som fanns behövde förnyas
och uppdateras genom att studier av kvinnliga rektorers arbete utfördes.
Rektorn skulle vidare ha arbetat en tid som rektor, samt ha för avsikt
att fortsätta med det åtminstone några år till. Önskvärt var även att hon
37 Se avsnittet om Etiska överväganden senare i kapitlet.
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kände sig någorlunda trygg i sig själv och i sitt arbete som rektor. Naturligtvis måste hon även vara positiv till att ha mig i sin närhet under en
längre tid och vara beredd på att svara på frågor vid tillfälle. Det gällde
även hennes arbetsplats; att människorna runt henne var villiga att välkomna mig. Hon torde även vara en person som jag personligen som forskare kunde tänka mig att tillbringa mycket tid med, att vi hade en personkemi som stämde. Vem som skulle vara en lämplig rektor hade därtill i
mitt fall en del att göra med praktiska omständigheter. Att ha nära till skolan där rektorn arbetade var viktigt. Dels av rent praktiska skäl, jag skulle
ju ändå tillbringa en hel del tid på skolan. Dels för att jag snabbt skulle
kunna ta mig dit om något plötsligt inträffade där jag ville närvara.
Hur tar jag mig in på fältet? Då jag ställt upp en profil för min tilltänkta
rektor återstod frågan om hur jag hittar en sådan person, samt hur jag ”tar
mig in på fältet”. Agar (1996) framhäver betydelsen av att bli introducerad
till fältet av en god källa (”gate keeper”). En dålig introduktion kan verkligen komplicera det fortsatta arbetet, menar Agar, speciellt i initialskedet.
Detta eftersom forskaren kommer associeras med denne person av informanterna. Viktigt att tänka på var även att en eventuell förtroendekonflikt
skulle kunna tänkas uppstå mellan introduktionskällan och informanterna.
Förväntningar från ”gate keepers” och informanter överensstämmer inte alltid, vilket kan leda till problem. I mitt fall hade min handledare goda kontakter och gott rykte inom skolområdet i den aktuella kommunen. Det
trodde jag skulle underlätta för mig att finna en rektor som var villig att ta
på sig uppdraget. Denna teori visade sig stämma väl. Rektor Lilian, som
kom att bli min huvudinformant, samt flera andra personer som jag stött på
under studiens gång, visade sig känna till min handledare och de var positiva
till hans forskning och metodologiska tillvägagångssätt.
I början av mars 2001 tog jag och min handledare kontakt med skolchefen i kommunen. Med denna diskuterades passande informanter och vi
kom överens om att skolchefen skulle kontakta den rektor vi kom fram till
borde vara lämplig. Skolchefen informerades om att hon måste poängtera
att deltagandet i studien var frivilligt, så att rektorn inte kände sig tvingad
att delta på grund av att förfrågan kom från högre ort. Någon vecka senare kontaktade den tilltänkta rektorn, Lilian, mig och vi bestämde tid för ett
möte för vidare information. Vid det mötet berättade jag mer om studien,
samt om hur jag tänkt mig att genomföra den. Lilian accepterade att delta
i studien och tid bestämdes för den första deltagande observationen.
Processen kring hur jag valde ut och kom i kontakt med de rektorer som
ingår i delstudie 2, liknade den som föregick då jag kom i kontakt med den
första rektorn. Jag bestämde på förhand att jag skulle följa ytterligare en
kvinna och därtill en man, i övrigt var kriterierna desamma. Valet att följa
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en kvinna och en man gjordes eftersom jag ville öppna för en variation i materialet, samt ha en chans att studera genusrelationer i flera konstellationer.
Vad ska jag titta efter? Innan jag påbörjade den här studien hade jag inte
någon annan direkt erfarenhet av skolvärlden än den jag fått som elev. Jag
hade därför bara en vag uppfattning om vad en rektor egentligen gjorde.
Av den orsaken valde jag att närma mig mitt intresseområde med ett brett
syfte som kanske snarast kan betecknas som en form av riktmärke. Wolcott (1999) hävdar att det är idealiskt i en etnografisk ansats att forskaren
på plats kan ställa sig breda frågor som: Vad är det som sker här och vad
måste människorna i den här miljön veta och kunna för att klara av att
göra det som de gör (för att få tillvaron att fungera)? 38 Jag började fältarbetet med frågor kring vad en rektor gör, hur hon gör det och varför hon
gör som hon gör. Kort sagt; vad är det som pågår här?
Hur länge? I en etnografisk ansats är det vanligt att man söker finna cykler i
de aktiviteter som pågår och som studeras. Detta för att sedan följa en hel
sådan cykel. Wolcott (1973) talar om ”the annual cycle of the principalship”
(s. 178ff). Han menar att den årliga cykeln för en rektor är en annan än den
för lärare och elever. ”The annual cycle of the principalship” innebär, enligt
Wolcott, en ändlös radda av överlappande cykler på ungefär nitton månader. I april-maj används en betydande del av rektors tid till planering av
nästkommande läsår. Fokus ligger kvar på det läsåret under augusti till november, då det är dags att åter titta framåt på nästkommande läsår, samtidigt som det innevarande läsåret fortfarande måste få en hel del uppmärksamhet. Dessa tankar inspirerade mig i planeringen och genomförandet av
mitt fältarbete, samt i analysen av data. Jag påbörjade fältarbetet i april, då
jag fick vara med under den intensiva planeringen inför kommande läsår.
Därefter fortsatte jag studien under hela läsåret 2001-2002, för att sedan avsluta det i oktober 2002, då planeringen av nästkommande läsår just tagit sin
början (se vidare kapitel 5). Totalt handlar det om ungefär nitton månader. 39

Fältarbetet genomförs – om de deltagande observationerna
Största delen av det empiriska materialet utgörs av fältanteckningar. Under
de deltagande observationerna förde jag hela tiden fältanteckningar som sedan skrevs ut på dator i något utförligare form så snart som möjligt efter
38 Wolcott betonar emellertid att även sådana breda frågor har sitt ursprung utanför

den tilltänkta forskningsmiljön. Frågorna ”anländer” tillsammans med forskaren och
dess förförståelse.
39 Det visade sig även i efterhand att den cykel som Wolcott fann i sin studie överensstämmer ganska väl med den som påträffas i min studie.
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observationerna. I anteckningsboken skrev jag kontinuerligt vad som skedde
(även informella samtal och rena citat); ena sidan i anteckningsboken med
klockslag och så sakligt som möjligt och andra sidan med egna funderingar
och idéer som dök upp. Jag antecknade således i stort sett hela tiden under
den tid som jag tillbringade hos rektorerna. Självklart är fältanteckningarna
filtrerade på grund av omöjligheten att registrera allt, skriva ner allt och
minnas allt. Det som sker tolkas av forskaren, som på så vis blir ett instrument i datainsamlandet. Det finns inga neutrala data och detta går enligt
mitt synsätt inte att komma ifrån. Beskrivningen kan därför inte betecknas
som neutral eller objektiv, utan den utgör en tolkning av det som sker.
Det fanns även tillfällen då jag avstod ifrån att anteckna (eller ens ta
med mig anteckningsboken), exempelvis då jag uppfattade att situationen
kunde vara extra känslig. Vid sådana tillfällen fördes anteckningar så snart
som möjligt efteråt. Jag har också under hela min tid ute på skolorna samlat in diverse skriftligt material så som underlag vid möten, veckobrev, text
från skolornas hemsidor, artiklar från lokalpressen etc.
Jag har under mina deltagande observationer varierat min involvering i
olika aktiviteter, beroende på situation. Jag har således rört mig mellan att
vara en mer passiv deltagare (”passive participation”) och att vara fullständigt involverad (”complete participation”) i det som sker (jfr Duranti, 1997).
Det har framför allt handlat om att hitta en position där jag som forskare
fått ut så mycket som möjligt, samtidigt som jag stört pågående aktiviteter
så lite som möjligt. Det har alltså rört sig om val av placering och agerande
för att hitta en ”blind spot in the scene”, som Duranti (1997:101) benämner
det, vilket kan innebära olika grader av deltagande beroende på vilken situation det rör sig om. Det handlar inte om att låtsas att man inte är där, utan
att komma så nära som möjligt att vara en marginell deltagare.
Vad som är denna blinda fläck varierar beroende på vilken aktivitet som
studeras. Om det exempelvis handlar om observation av ett möte försöker
forskaren placera sig så att konversationsdeltagarna inte känner sig obekväma för att forskaren inte deltar i samtalet. Vid en klassrumsstudie kan
forskaren exempelvis märkas minst om hon/han placerar sig i en bänk och
ägnar sig åt att anteckna, dvs. gör det som eleverna gör. Min ”blind spot
in the scene” kom då rektor arbetade på sitt rum att bli en stol vid ett litet
runt bord i rektors rum. De rektorer som jag har observerat har arbetsrum
som är lite olika till storlek, men de är möblerade på liknande sätt; ett
skrivbord med en dator, en bokhylla bakom det och ett litet runt bord med
stolar i andra änden av rummet mittemot skrivbordet. Från min stol vid
det runda bordet hade jag god insyn i vad rektor gjorde, samt till viss del
vad som hände i hallen utanför (då dörren var öppen). Genom att skriva
eller läsa i min anteckningsbok, sökte jag förhindra att rektor kände sig uttittad. Vid större möten placerade jag mig i utkanten av mötesdeltagarna,
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men ändå vid samma bord. Jag försökte helt enkelt i varje situation tänka
ut var jag skulle placera mig och hur jag skulle agera för att störa minst,
men samtidigt ha möjlighet att se och uppleva så mycket som möjligt. Efter hand som fältarbetet fortskred kom jag mer och mer att bli ett naturligt
inslag i kretsen kring rektorerna som jag följde. Under rubriken Jag –
”skuggan” resonerar jag vidare om detta.

Om samtal och intervjuer under fältarbetet
Då jag följde rektorerna fanns tillfällen då jag kunde fråga om sådant som
jag undrade över, men ofta befann jag mig i ett dilemma angående detta.
Flödet av aktiviteter som rektorerna utförde avtog nämligen aldrig riktigt
och någon paus i arbetet fanns inte i egentlig mening. 40 Då jag frågade något innebar det således ofta att jag avbröt en pågående aktivitet, vilket var
något som jag önskade undvika så mycket som möjligt. Därför valde jag att
regelbundet efter ett antal observationer göra en form av halvstrukturerade
intervjuer för att fånga upp frågor som dykt upp och för att vi i lugn och ro
skulle kunna diskutera händelser och situationer som fångat mitt intresse
under observationerna. I genomsnitt gjordes intervjuer av den här karaktären två gånger per termin hos rektor Lilian (totalt fem intervjuer) och två
gånger totalt hos vardera Marita och Ove (rektorerna som ingår i de två
”minifältarbetena”). Dessa intervjuer/samtal tog ca 1-1½ timme i anspråk.
De spelades in på ljudband och skrevs ut ordagrant i sin helhet. Dock saknades inte kommunikation mellan mig och rektorerna under observationerna. Som jag skriver mer om senare (i avsnittet Jag – ”skuggan”) så betraktades jag ofta av rektorerna som en ursäkt för att få tänka högt. De berättade
vid varje observationstillfälle självmant om situationer som vi hamnade i
och om människor som vi mötte, förutom det dagliga småpratet som i sig
inte ska förringas.
Tillvägagångssättet vid de planerade intervjuerna/samtalen kan kräva en
mer ingående presentation. Det metodologiska tillvägagångssättet liknar de
kontextuella intervjuer som Hultman (1998; 2001a) använt sig av då han
sökt generera kunskap tillsammans med rektorer och lärare. Intervjuerna
genomfördes såsom samtal, i vilka ett gemensamt utforskande av olika fenomen var målet. Hultman menar att genom att kontexten förs in i samtalet, kan man nå djupare kunskap än i en traditionell intervju av fråga-svarkaraktär. Rent praktiskt gjorde jag ofta så att jag klippte ut några enligt min
bedömning intressanta avsnitt ur mina renskrivna fältanteckningar och redigerade dem lätt. Vid själva samtalet fick rektorn läsa lappen med utdraget
från fältanteckningarna samtidigt som jag kunde ge fler detaljer kring situa40 Liknande erfarenhet gör även Willis (1980).
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tionen för att återuppliva minnet eller betona vad i avsnittet som jag vill veta
mer om. Då rektorn var insatt i situationen kunde jag ställa frågor som: Vad
hände här? Hur tänkte du? Vad menade du då du sade så? Varför tror du
det blev så här? Har du några kommentarer kring detta? Vid samtalet sökte
jag skapa en atmosfär av öppen nyfikenhet och genuint intresse, för att rektorn under inga omständigheter skulle känna sig anklagad eller ifrågasatt.
Under min tid hos rektorerna samtalade jag även med människorna som
arbetade runt omkring själva rektorn, exempelvis lärare och förskoleskolpersonal, biträdande rektorer, administrativ personal, vaktmästare och
personer som kom utifrån och besökte rektor. Oftast var dessa samtal av
informell karaktär, men två intervjuer gjordes med två biträdande rektorer
(en man och en kvinna) på den skola där huvuddelen av mitt fältarbete
genomfördes. Dessa intervjuer var av liknande form som de planerade intervjuerna med rektorerna och syftade till att ge mig en större förståelse av
olika situationer och aspekter av rektors arbete.

Intervjustudien - om delstudie 3
Rektorerna som ingår i intervjustudien; Lars, Bengt, Ingrid och Gunilla,
lottades fram bland samtliga rektorer i samma kommun som de tre tidigare fältarbetena genomförts. Ett krav var att det skulle vara två kvinnor och
två män, att de skulle vara ansvariga för skolverksamheten (alltså ej enbart
för förskolan), samt att de skulle ha flera års erfarenhet av arbetet som
skolledare (som rektor eller möjligen biträdande rektor med i det närmaste
helhetsansvar). Kriterierna var således i stort sett desamma som då de tidigare rektorerna valdes ut. Jag valde en jämn könsfördelning eftersom intervjuerna var tänkta som uppföljning och prövning av de erfarenheter
som gjorts hos rektorerna i delstudie 1 och 2 (där två kvinnor och en man
ingår). Innan jag tog personlig kontakt med rektorerna kontaktades åter
skolchefen i kommunen. Detta skedde för att vara säker på att rektorerna
som slumpats fram motsvarade mina urvalskriterier.
Var och en av rektorerna intervjuades enskilt vid ett tillfälle. Intervjuerna som varade ungefär en timme vardera, spelades in på ljudband och
skrevs ut ordagrant i sin helhet. Frågorna formulerades utifrån områden
som jag funnit intressanta i analysen av data från fältarbetena hos de tre
tidigare rektorerna (se bilaga 1). Mina erfarenheter från de tidigare fältarbetena upplevde jag som en god tillgång under dessa intervjuer, eftersom
både jag och rektorerna kunde känna igen oss i de vardagliga situationer i
rektors arbete som vi pratade om.
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Bearbetning och analys av materialet
Bearbetning och analys har pågått såväl under som efter avslutat fältarbete. Redan under renskrivningen av fältanteckningarna, som skedde efter
varje observationstillfälle, tänkte jag igenom situationerna igen och gjorde
en form av primärtolkning/analys där intressanta aspekter noterades. Upprepade genomläsningar av intervjuutskrifter, fältanteckningar och övrigt
skriftligt material syftade till att både fånga en helhetsbild av materialet
och att finna centrala teman. Analysarbetet fortgick samtidigt som jag tog
del av olika teorier och forskningsresultat i litteraturen, vilket hjälpte mig
att upptäcka nya saker i mitt material. Dock vill jag framföra att det var
med viss försiktighet som jag tog del av teorier och andras forskningsresultat innan jag själv skapat mig en bild av mitt eget material.
Hatch (1997) beskriver tre steg som är typiska då organisationskultur
studeras, vilka i stort speglar mitt tillvägagångssätt under datainsamling,
bearbetning och analys. Det första steget utgörs av datainsamling. Att direkt förnimma en annan persons värderingar, uppfattningar eller tolkningar är en omöjlighet. Däremot kan forskaren direkt erfara de artefakter som
finns i organisationen. Därför, menar Hatch, är det en bra början att just
studera artefakterna i sig. Kulturella artefakter är sådant som människor
skapar och använder sig av (Spradley & McCurdy, 1997). Givande i det
här första skedet kan vara att uppmärksamma fysiska objekt som möbler
och dekorationer, händelser som ceremonier, vanor och rutiner, traditioner, samt språket som används i form av skämt, skvaller, smeknamn, jargonger, historier och metaforer. Genom att studera och analysera sådant
kan forskaren få insikt i hur människor inom organisationen interagerar,
kommunicerar och hanterar problem, samt få en uppfattning om hur de
ser på organisationen, vilka värderingar de har om olika saker och vilka
förväntningar som förekommer i olika situationer.
Till en början kan forskaren uppleva artefakterna som isolerade företeelser, utan uppenbar betydelse (Hatch, 1997). Efter ett tag står det dock
klart att de betecknar olika saker och genom att observera och prata med
organisationsmedlemmarna kan forskaren börja förstå artefakternas innebörder, dvs. forskaren börjar begripa artefakternas symboliska betydelser.
Spradley & McCurdy (1997) menar att en symbol är:
/…/ anything that we can perceive with our senses that stands for
something else. (s. 57)

Nästan allt som vi erfar kan således komma att ha en symbolisk betydelse,
enligt dem. Förståelsen för de här symboliska innebörderna är ett viktigt
led i forskarens strävan efter att förstå det som sker i organisationen.
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Under det andra steget har forskaren kommit så långt i sin förståelse av
artefakterna att hon eller han kan finna en form av sammanhang, och uppfatta nyckelsymboler och ett eller flera kulturella teman, som Hatch (1997)
kallar det. Forskaren går igenom sitt material gång på gång, lyssnar till sina
data och låter data ”tala” till sig. Data sorteras och arrangeras om, tills en
känsla av struktur och ordning framträder. Det tredje steget innebär att
denna sortering och strukturering fortgår i strävan efter djupare förståelse
för normer och värderingar, och för hur dessa länkas samman med mer
grundläggande antaganden och symboliska innebörder. Här eftersöks mönster som är teoretiskt avlägsna från de ursprungliga observationerna.
Under insamling, bearbetning och analys av data har jag vid flera tillfällen
haft återkoppling med rektorerna som ingår i studien. De har om de så önskat fått läsa textavsnitt och haft möjlighet att ge kommentarer och reflektioner kring texten. Denna dialog har jag uppfattat som mycket värdefull för
studiens genomförande och den har även fungerat som ett led i att föra ut
forskningsresultaten till dem som de verkligen berör. Jag har upplevt det
som ett gemensamt kunskapande rektorerna och mig emellan, samt som en
form av validering. Exempelvis kan nämnas att rektor Lilian kommenterade
den cykliska framställningen av en rektors arbete (se kapitel 5) något i stil
med att det var ju precis så det var. Jag vill här förtydliga att min forskning
inte faller inom ramen för det som kallas aktionsforskning. Min ambition
har inte varit att påverka rektorerna i någon särskild riktning, inte heller att
min forskning ska leda till ett förändrat beteende hos rektorerna.
Något litet kan sägas om de citat som jag valt ut för att illustrera resultatet i studien. De citat som är infogade i texten är utvalda för att de utgör
belysande exempel på uppfattningar och erfarenheter som förekommer hos
rektorerna. Då jag letat efter citat har jag sökt efter uttalanden som kan
betecknas som typiska, dvs. de står för en uppfattning som förekommer
mer utbrett bland rektorerna. Dessutom har jag sökt efter citat där mer
udda, men intressanta, uttalanden görs. Vilken typ av citat det handlar om
framkommer i löpande text. Citaten ger läsaren en chans att själv avgöra
tolkningens rimlighet. I texten är intervjuarens (dvs. mina) ord och meningssekvenser kursiverade. Citaten återges ordagrant; de speglar alltså
talspråk, vilket skiljer sig en del från ett strukturerat skriftspråk. Nedanstående transkriptionskoder används:
/…/
*skratt*
(skratt)
( )
[ ]
…
understruket ord

avsnitt ur intervjun är utelämnat
den som för tillfället pratar skrattar
den som för tillfället lyssnar skrattar
den som för tillfället lyssnar inflikar kommentar
förklarande kommentar ditsatt i efterhand
paus
betoning
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Presentation av rektorer och skolor
I studien ingår som sagt sju rektorer; Lilian, som jag gjort ett fältarbete hos
under ca ett och ett halvt år, Marita och Ove, som jag gjort fältarbeten hos
under två respektive fyra månader, och sedan Lars, Bengt, Ingrid och Gunilla som jag enbart har intervjuat. När jag träffade de fyra sista rektorerna
hade en större omorganisering skett inom skolan i den aktuella kommunen.
Skolorna hade indelats i ett tiotal nya områden, vart och ett med en områdeschef. På varje skola fanns nu en eller flera rektorer, men inga biträdande
rektorer, vilket funnits tidigare. Rektorerna hade tillgång till ekonom och
personalsekreterare/administrativ assistent, men delade ofta dessa med
andra skolor. Organisatoriskt har det alltså skett en hel del förändringar
mellan delstudie 1-2 och delstudie 3, men rektorerna själva sade att mycket i
det vardagliga arbetet var sig likt, vilket också blev min uppfattning efter att
jag tagit del av rektorernas erfarenheter i delstudie 3. Då jag träffade Lars,
Bengt, Ingrid och Gunilla hade det gått ungefär åtta månader sedan den nya
organisationen trädde i kraft, och rektorer och områdeschefer höll fortfarande på att arbeta in sig i det nya systemet. Här nedan ges en översikt och
en kort presentation av samtliga rektorer och deras skolor.
Fältarbete 2001-2002
Rektor

Bakgrund

1) Lilian

mellanstadielärare

År som skolledare
(rektor/bitr. rektor)
ca 12 år

Lilian är i 50-årsåldern och har tidigare arbetat som mellanstadielärare. På
den nuvarande skolan, Grankotteskolan, har hon arbetat i ca fyra år, de första åren som biträdande rektor. Då jag inledde mitt fältarbete hos henne
hade hon sedan ett och ett halvt år tillbaka varit rektor på skolan. Innan
hon började där arbetade hon två år som rektor i en annan kommun. Mitt
första intryck av Lilian var att hon verkade vara en lugn person, som tänker
igenom sina beslut noga. Lilians skolenhet, med förskola och elever i år F-9,
ligger relativt centralt i en relativt stor kommun i södra delen av Sverige. Lilian beskriver enheten som medelstor (ca 600 elever) och lugn, men med stor
spridning bland eleverna. I ledningen på skolan finns förutom Lilian två
kvinnor och en man i biträdande rektorsfunktion (under tiden jag var på
skolan fick en av de kvinnliga biträdande rektorerna tjänst som rektor på en
annan skola, och en manlig biträdande rektor ersatte henne på Grankotteskolan), samt tre kvinnor med administrativa uppgifter.
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Minifältarbeten 2001/2002
Rektor

Bakgrund

2) Marita
3) Ove

lågstadielärare
ämneslärare

År som skolledare
(rektor/bitr. rektor)
ca 8 år
ca 15 år

Marita är ungefär i Lilians ålder och är i grunden lågstadielärare. Hon har
varit rektor på Videungskolan sedan drygt ett år tillbaka. Innan dess var
hon rektor på annan ort. Mitt första intryck av henne var att hon verkade
glad, lätt att prata med, snabb i vändningarna och ganska spontan. Inom
den relativt centralt belägna enheten finns ca 600 barn och elever (upp till
12 år) i skola och förskola. I ledningen finns förutom Marita även tre biträdande rektorer, två kvinnor och en man, samt två kvinnor med administrativa uppgifter.
Ove är några år äldre än Lilian och Marita. Han har arbetat som rektor i
10 år, 6 av dem på den nuvarande skolan, Lönnlövskolan. Tidigare arbetade han som ämneslärare. Jag tror att Ove skulle kunna beskrivas som en
”mjuk ledartyp”, vilket han också säger själv. I skolledningen finns även
två kvinnliga biträdande rektorer samt två kvinnor med administrativa
uppgifter. Enheten är ungefär lika stor som Lilians och Maritas skolenheter och hyser barn och elever från förskolan till år 9. Till skillnad från Lilians enhet ligger dock tyngdpunkten antalsmässigt på de äldre barnen,
istället för på de yngre. Även denna enhet ligger relativt centralt.
Intervjuer 2004
Rektor

Bakgrund

4) Lars
5) Bengt
6) Ingrid
7) Gunilla

ämneslärare
ämneslärare
lågstadie/spec.lärare
förskollärare

År som skolledare
(rektor/bitr. rektor)
ca 13 år
ca 12 år
ca 8 år
ca 10 år

Lars, drygt 50 år, har en bakgrund som ämneslärare. Han är rektor för
fyra mindre skolor med förskola upp till år 6. Skolorna är belägna på
landsbygden och det är ca 300 elever sammantaget. Lars beskriver området som relativt välbärgat social sett, med mycket låg invandrarprocent
och ganska väl fungerande familjer. Det är nästan uteslutande villa- och
gårdsbebyggelse i området. I skolenheten finns ytterligare en rektor, en
kvinna. Till sin hjälp med administration har de en kvinna. Lars beskriver
sig själv som humoristisk, kommunikativ och engagerad.
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Bengt är rektor på en skola som ligger i en förort en bit utanför staden. På
skolan går ca 400 elever i år 6-9. Han är ensam rektor på skolan, med administrativt stöd av två kvinnliga kanslister och en manlig personalsekreterare. Bengt, som är drygt 50 år, har tidigare arbetat som ämneslärare. Då
Bengt får beskriva sig själv med tre ord säger han att han är helhetsseende,
målinriktad och elevinrinriktad.
Ingrid är rektor på en skola med knappt 400 barn/elever från förskola upp
till år 6. Hon är drygt 50 år och har en bakgrund som lågstadielärare och
speciallärare. Ingrid beskriver sig själv som glad, positiv och envis. På skolan finns tre kvinnliga rektorer. Den administrativa assistentresursen finns
lokaliserad på en annan skola och Ingrid upplever att ”hjälpen är väldigt
liten”. Skolan som Ingrid jobbar på ligger i ett socialt tungt belastat område, med hög invandrarprocent, med hyresrätter och ett fåtal bostadsrätter.
Gunilla, som även hon är i 50-årsåldern, är enligt henne själv stabil, positiv och tydlig. Innan hon blev rektor arbetade hon som förskollärare. På
den skola som Gunilla arbetar finns 600 barn/elever från förskola till år 9.
Området som skolan ligger i kan betraktas som ett medelklassområde.
Gunilla har en kvinnlig rektorskollega och två kvinnor finns som administrativt stöd. Dessa servar såväl skola som barnomsorg.
En jämförelse av rektorerna som ingår i studien visar att flera parametrar
är likartade; samtliga rektorer är svenska, vita och i ungefär samma ålder
(runt 50 år). De har alla tidigare arbetat inom skolan, som lärare eller förskollärare. Enligt mina erfarenheter (som jag fått då jag gjorde min studie
och då jag tagit del av tidigare forskning) kan rektorerna i min studie betecknas som ganska typiska rektorer i dessa avseenden. Fyra av rektorerna
i min studie är kvinnor och tre är män. Idag är de flesta rektorer i Sverige
kvinnor, så urvalet speglar även det förhållandet någorlunda.

Reflektioner kring metod och genomförande
Rektorernas motiv för ett deltagande
Något som kan vara viktigt att fundera över då en studie som denna
genomförs är vilka motiv rektorerna kan tänkas ha för att vara med i studien. Har rektorerna en korrekt uppfattning om syftet med studien och har
de en rimlig uppfattning om vad studien kan komma att leda till för deras
del? Agar (1996) föreslår några anledningar till varför en informant väljer
att tala med dig som forskare. För det första är du en person som är genuint
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intresserad av att på ett respektfullt sätt ta del av någon annans synsätt.
För det andra så tycker de flesta människor om att berätta sin historia för
en intresserad lyssnare. Den tredje anledningen kan vara att du är intresserad av att anpassa dig till livet i deras grupp och dela deras livsvillkor. För
det fjärde är du villig att återgälda dina informanter på något sätt.
Jag tror att anledningarna som Agar nämner samverkat då rektorerna i
min studie tackat ja till ett deltagande. Rektorerna har även framfört motivet att de anser att det är angeläget med forskning om rektorer och därför kan tänka sig att ställa upp. Jag fick under mitt första möte med rektor
Lilian intrycket av att hon noga hade tänkt igenom vad ett deltagande
skulle innebära för hennes del. Lilian sade redan under det första mötet att
hon ansåg att det var värdefullt med forskning om skolledarskap, samtidigt som hon insåg den extra arbetsbördan som ett deltagande i studien
skulle kunna leda till för hennes del. Framförallt betonade hon stressen
som det kunde innebära att ha ett par extra ögon på sig. Denna stress, menade hon dock, skulle säkert minska med tiden. Jag informerade om att
deltagandet var frivilligt och att det fanns chans att avbryta om det inte
kändes bra. Dessutom poängterade jag att jag inte var ute efter att värdera
rektors arbete, utan helt enkelt så fördomsfritt som möjligt få en inblick i
vad yrket innebar. Jag framförde även att hon skulle få ta del av materialet
innan publicering.
De två andra rektorerna som jag följt var båda entusiastiska och positiva till ett deltagande i studien. Flera omständigheter kan ha bidragit till
detta. De hade bägge två träffat på mig vid olika tillfällen då jag följt Lilian (på t.ex. chefsmöten) och visste på så sätt vem jag var och att jag hade
accepterats av en kollega till dem. Det var också under en mer begränsad
tidsperiod jag hade för avsikt att följa dem. Under avsnittet om min roll
som ”skugga” diskuterar jag vidare om hur rektorerna i studien, och då
framför allt Lilian, använt mig i olika situationer.
För rektorerna som ingår i delstudie 3 kan inte de individuella kostnaderna för ett deltagande i form av tid och engagemang, betraktas vara lika
höga som för rektorerna som skuggats under längre tid. Motivet till att
rektorerna i delstudie 3 valde att delta i studien tror jag till stor del hänger
samman med att de, som Agar framhåller, får förmedla sin historia till en
genuint intresserad och respektfull lyssnare. Flera av rektorerna menade
att de vid intervjutillfället fick möjlighet att stanna upp och reflektera över
sitt jobb, vilket de upplevde som något positivt.

Om min roll som forskare på fältet
Vilket förhållande har jag till fältet? Är jag vän eller forskare? Vad betyder
min närvaro för situationen? Alla dessa frågor aktualiseras gång på gång

89

Kapitel 4

under ett fältarbete. Att kontinuerligt reflektera över dem kan vara ett sätt
att förhindra att man hamnar i situationer som är mindre önskvärda. En
fråga som ofta dyker upp vid diskussioner om etnografiska studier är huruvida man bör studera den egna gruppen eller de andra. 41 Det finns fördelar och nackdelar med bägge förfarandena. Forskarens egen förförståelse
kan både hjälpa och stjälpa i försöken att förstå en företeelse. Då jag påbörjade mitt fältarbete hos rektor Lilian kände jag mig både främmande
och hemtam i skolans värld. En stor fördel var att jag kunde språket och
visste något så när hur jag skulle bete mig bland andra människor i den
aktuella kontexten. Däremot var den enda erfarenhet jag hade av skolans
värld byggd på mina erfarenheter som elev. Jag har inte varit anställd inom
skolan och hade en mycket suddig bild av vad det egentligen innebar att
vara rektor. Jag såg detta snarast som något positivt eftersom jag på så vis
hoppades att jag skulle kunna urskilja företeelser som kanske togs förgivna av personer som kände till fältet väl.
Faktorer som kan vara av betydelse för hur forskarens roll på fältet
kommer att gestalta sig (hur andra kommer att uppfatta forskaren) är ålder, kön, kroppsstorlek, bakgrund, attityd etc. Att jag är ung (mellan 25
och 30 år vid tiden för fältarbetena) och inte lärarutbildad tror jag kan ha
bidragit till jag inte så lätt uppfattades som ett hot. Rektorer och lärare
förväntade sig troligen inte att jag skulle ha mer kunskaper i området än
de själva. En nackdel med min relativt unga ålder kan möjligen ha varit att
jag kommit att sticka ut i möten mellan rektorerna och deras rektorskollegor eller chefer. Det var dock ingenting som jag själv upplevde som besvärligt. Det faktum att jag är kvinna kan eventuellt ha lett till att jag lättare
kunnat ”smälta ihop” med de kvinnliga rektorerna som jag följt, medan
jag istället på ett tydligare sätt avvikit från den manlige rektorn. Ute på fältet kom jag innan jag hunnit presentera mig bl.a. att tas för en förälder eller en biträdande rektor.
Min ambition var att börja med att bygga upp ett förtroende mellan mig
och de rektorer som jag följde, för att utifrån den plattformen gå vidare i
min studie. Det innebar en balansgång mellan att vara personlig och att vara
distanserad forskare. Ganska snart under mitt fältarbete hos rektor Lilian
blev jag medveten om denna problematik. Det var lätt att bli engagerad i
ämnen som diskuterades och plötsligt kom jag på mig själv att i huvudet
försöka finna goda lösningar på elevproblematik eller organisationsfrågor.
Varefter jag växte in i min forskarroll blev jag allt skickligare på att bibehål41 Traditionellt sett genomfördes dessa studier bland informanter som kan hänvisas till
”de andra”, främmande samhällen med en kultur som skilde sig betydligt från den som
forskaren kom ifrån (se t.ex. Malinowski, 1961, vars klassiska fältarbete har haft stor
betydelse för etablerandet av etnografisk metod). Idag är det allt vanligare att studierna
genomförs i forskarens egna samhälle.
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la mitt forskarjag även under sådana situationer. Detta gjorde att balansgången blev lättare att hantera hos rektor Marita och rektor Ove.
Balansgången mellan att vara vän eller forskare innebär också att det
kan ta emot att förhålla sig kritisk till någon som man byggt upp en god
relation till. Jag tror dock att en lösning kan ligga i själva framställandet,
dvs. hur man väljer att skriva fram ett fenomen. Konsten har varit att hantera det så att resultatet inte blivit en platt framställning, på så vis att udden tagits bort av rädsla för att stöta sig med informanterna. Här har diskussioner med handledare och andra varit en stor hjälp.
Duranti (1997) talar om ”the participant-observer paradox” (s. 118)
vilken berör förhållandet att för att samla information från en situation
måste vi vara närvarande, och genom att vi är närvarande påverkar vi situationen. Hur påverkar närvaron av en forskare, ett anteckningsblock eller en bandspelare situationen? Just det faktum att jag tillbringade en längre tid hos varje rektor (som ingår i delstudie 1 och 2), bidrog till att jag
kom att betraktas som ”en av dem”. Duranti menar att människor ofta är
för upptagna med sitt eget för att de ska förändra sig på något betydelsefullt sätt, bara för att en forskare eller en bandspelare är närvarande. Det
var endast vid ett fåtal tillfällen som jag uppfattade att de personer som jag
observerade kände sig en aning störda, och det var aldrig de rektorer jag
följde som signalerade detta.

Jag – ”skuggan”
Under min tid på skolorna har jag kommit att användas på flera sätt. Ofta
sågs jag som en ursäkt för att få tänka högt och formulera tankarna i ord.
Jag användes ”som en bandspelare”, som Lilian uttryckte det. Schön
(1984) framhåller att ledare kontinuerligt reflekterar över det som sker (reflection-in-action), de gör en snabbanalys av situationer, gör en bedömning, tänker om och testar. Men det sker oftast i det närmaste omedvetet.
Eftersom medvetenhet om sitt intuitiva tänkande i regel kräver att man
formulerar sina tankar högt för någon annan (eller sig själv), har ledare
ofta inte tillgång till sitt intuitiva tänkande varpå de bygger sitt agerande
(ibid). Ledare ”do reflect-in-action but they seldom reflect on their reflection-in-action”, hävdar Schön (s. 43).
Även Møller (1996) framhäver betydelsen av reflektion för skolledare.
Hon menar att skolledarna genom reflektion kan bli medvetna om de dilemman som av nödvändighet är inbyggda i skolledaruppdraget. Således kan
min närvaro (som ”sokratisk broms” som Møller kallar det) ha bidragit till
en ökad medvetenhet hos rektorerna för de premisser som ligger till grund
för deras handlingar och beslut. Genom ett intresserat lyssnande från min
sida skapades förutsättningar för rektorerna att få reflektera fritt, något som
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de oftast upplevde som positivt. Som lyssnare fick jag även ibland en funktion som ventil, dagbok eller kanske man skulle kunna kalla det slasktratt.
Upprörda känslor, ilska, sorg och glädje kunde få utlopp i min närvaro utan
att risk för att det skulle skada verksamheten eller relationerna till lärare och
övrig skolpersonal. Trots min fåordighet i dessa situationer kunde jag nog
komma att fungera som ett stöd eller en bekräftare för rektorerna.
Som bollplank användes jag även som objektiv, utomstående bedömare.
Det hände att jag fick ”korrekturläsa” brev som skulle skickas ut till föräldrar, eller blev tillfrågad om vad jag ansåg om ommöbleringen av matsalen.
Jag har funderat en del över just det faktum att jag vid sådana tillfällen blev
medskapare av situationen. Jag försökte att hålla så låg profil som möjligt
och inte svara så utförligt, utan mer sammanfatta med rektorernas egna ord.
Samtidigt gav det gyllene tillfällen att få ta del av rektorernas tankar och
funderingar om olika saker som hände. Ett exempel som kan nämnas är då
Lilian vid ett tillfälle frågar mig: ”Är det ofta du ser mig göra saker som du
inte tycker att jag borde göra?” På det svarar jag lite svävande att jag utgår
från ett synsätt där jag försöker finna mening i allt jag ser och att man inte
direkt bör avfärda saker som meningslösa även om de kan verka så vid en
första anblick. Här fick jag tillfälle att fråga Lilian om hon själv ansåg att
hon gjorde mycket som hon inte tyckte hon borde göra.
Det dröjde inte länge förrän rektorerna som jag följde faktiskt då och då
glömde bort att jag var där. Jag blev en ”fluga på väggen”, vilket jag såg
som en bekräftelse på att jag ofta fann min ”blind spot in the scene” (Duranti, 1997). Jag blev allteftersom mitt fältarbete fortskred ett mer naturligt inslag i kretsen runt den rektor som jag följde för tillfället. Av biträdande rektorer och de andra på skolexpeditionen kände jag mig snabbt
accepterad som någon slags kollega. Framför allt gällde det på den skola
som jag tillbringat mest tid på, och det uttrycktes vid flera tillfällen att jag
är ”en av dem”. Att jag uppfattades som en sorts kollega innebar att jag
ibland ombads att hjälpa till med lite olika småsaker. En biträdande rektor
bad mig exempelvis vid några tillfällen att hjälpa honom med datorn, för
att visa honom hur man kan göra figurer och tabeller.
Ibland blev det tydligt att jag inte var ”en av dem”, utan en utomstående.
Det förekom vid ett fåtal tillfällen anspelningarna på att jag skulle vara en
form av spion. Dessa antydningar var dock alltid av skämtsam karaktär,
men en viss oro för hur jag skulle komma att hantera det som sades kunde
anas i dessa situationer. Vid andra tillfällen kom jag att fungera som representant för universitetet eller som den forskare jag faktiskt är. I den rollen
hade jag en känsla av att jag även fungerade som en statushöjare som signalerade att rektor var värd att forska på. Rektorerna försattes i en position
där de utmärktes som speciella och de blev synliga på ett annat sätt än annars (jfr Ambjörnsson, 2004, som upplevt samma sak i sin studie, även om
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det för hennes del handlade om elever). Som forskare fungerade jag även
som hoppingivare. Jag var någon som kanske kunde erbjuda perspektiv på
vad skolledarrollen innebär och bringa reda i en ibland kaosartad situation.
Slutligen användes jag helt enkelt som sällskap. Det blev kanske mest
tydligt vid fikat då alla andra redan fikat eller på bilturen till ett möte.
Sammanfattningsvis så inrymmer den position man som forskare försätts i
under ett fältarbete ett flertal olika sidor. Den kan jämföras med en relation, vilken som helst, till en medmänniska, med den viktiga skillnaden att
relationen kommer att utmynna i en vetenskaplig text.

Om risken att reproducera stereotypier
I föreliggande avhandling beaktas genusaspekten i förhållande till rektorers arbete och ledarskap. Genom att skriva om kvinnor och män, om
kvinnligt och manligt, finns alltid risken att stereotypa bilder av könsroller
reproduceras. Jag är dock av den åsikten att det är viktigt att synliggöra
genusaspekten, eftersom genus är en central dimension som genomsyrar
våra liv och således även skolledarskapet. Genom att sätta ord på företeelser går de att diskuteras och förhandlas, en möjlighet som begränsas avsevärt om man låter tystnaden råda.

Etiska överväganden
God forskning handlar om att forskningens mål, syfte och frågeställningar
bedöms som värdefulla, samtidigt som en metod används som anses kunna
ge ett tillförlitligt svar på dessa frågeställningar. För att forskningens kvalitet ska kunna bedömas vara god krävs att projektet uppfyller de metodologiska kvalitetskrav som forskarsamhället kräver (Petersson, 1999). Här
inbegrips ett etiskt korrekt tillvägagångssätt. Petersson (1994) skissar upp
en matris, vilken kan hjälpa forskaren att särskilja olika faktorer som kan
vara relevanta i ett etiskt ställningstagande för ett specifikt projekt. I varje
ruta kan etiska frågor ställas, exempelvis om vinster och kostnader för olika parter, vad som bör beaktas och vilka rättigheter/skyldigheter respektive intressen som bör tas hänsyn till.
Innan studien påbörjades analyserade jag mitt projekt utifrån den nämnda matrisen. Jag fann då att de etiska frågorna som krävde mest eftertänksamhet främst återfanns i relationen mellan deltagande part och forskningsprocessen respektive publicering. Det handlade alltså framför allt om skyddande av individer. Vetenskapsrådet (2002) har fastställt forskningsetiska
principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. De menar att det
som de benämner individskyddskravet är den självklara utgångspunkten för
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forskningsetiska överväganden. Detta krav kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskning; (1) informationskravet (de av forskningen berörda ska informeras om forskningens syfte), (2) samtyckeskravet (medverkan ska vara frivillig), (3) konfidentialitetskravet (uppgifter om deltagarna
ska hanteras konfidentiellt) och (4) nyttjandekravet (uppgifterna om enskilda deltagare får endast användas för forskningsändamål). Utifrån dessa krav
är åtta regler och två rekommendationer specificerade. Dessa principer har
jag arbetat efter då jag bedrivit min forskning.
Gällande informations- och samtyckeskravet så informerades rektorerna
om studiens övergripande syfte (dock ej i detalj om alla aspekter som jag var
intresserad av att titta på), och att det skulle resultera i en avhandling. Frivillighet betonades och att det fanns en möjlighet att avbryta om det för någon
part skulle visa sig att det inte fungerade så som det var tänkt. Rektorerna
som jag följde fick som sin första uppgift att informera övrig skolpersonal
om min närvaro (det gjordes bl.a. i skolornas veckoblad och på personalmöten). Så fort någon ny person var med i sammanhanget presenterade jag oftast mig själv, eller så gjorde rektor det. I de fall då jag och/eller rektor uppfattade att situationen kunde vara känslig, exempelvis med föräldrar, pratade rektor med dem först för att höra om det gick bra att jag var med och för
att ge dem en ärlig chans att säga ifrån om att de inte ville att mötet skulle
observeras. Min ambition var alltså att samtliga närvarande i alla situationer
i stort skulle vara medvetna om vem jag var och att jag var där för att forska
om vad rektorer gör. Genom denna insikt hoppades jag att personer som
inte önskade min närvaro hade en chans att reagera.
Metoden medförde att jag kom att stöta på en mängd olika människor i
en mängd olika situationer. Vissa personer kom att agera någonstans i periferin, medan andra kom att i sin interaktion med rektorerna bidra till att
jag fick vissa insikter, dvs. att jag erhöll ett visst resultat. Vilka personer i
rektorernas närhet som skulle komma att vara perifera för min studie och
vilka som istället skulle vara mer centrala, var det inte säkert att jag visste
före eller ens under själva observationen. Det blev tydligt först vid bearbetning och analys av data. Det kan ha gjort att alla närvarande kanske
inte varit fullt på det klara med att deras inblandning kommit att spela en
betydelsefull roll i mitt avhandlingsarbete. Det jag kunnat göra här är att
vara noga med att skydda personernas identitet genom att behandla uppgifterna konfidentiellt, så att ingen utomstående kan ana vem det handlar
om. Vissa oväsentliga detaljer i den skriftliga framställningen har ändrats i
detta syfte. Ibland har även rektorernas fingerade namn utelämnats, för att
det inte ska framgå från vem av rektorerna som data är inhämtad.
Absolut mest data finns från en enskild rektor. Beslutet att involvera fler
rektorer togs dels för att behovet fanns att få in mer data, dels för att inte
huvudinformanten skulle befinna sig i en alltför utsatt position. Upplägg-
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ningen har således att göra både med kravet att utföra forskningen på ett vetenskapligt kvalitetsmässigt gott sätt, och kravet på att ta hänsyn till och
tillgodose de involverades rättigheter och intressen (Petersson, 1994). Mitt
arbetssätt har medfört att jag haft upprepade återkopplingar med rektorerna
under insamling, bearbetning och analys av data (se avsnittet om Bearbetning och analys av materialet). I och med att rektorerna fått ta del av preliminära resultat, så har undersökningsresultaten på ett tidigt stadium förts ut
till dem som de berör, vilket ökar nyttan med forskningen (Forsman, 1997).

Om studiens kvalitet
En kvalitativt god forskning inbegriper noggranna etiska överväganden
(detta diskuteras ovan). Andra aspekter som ofta tas upp i diskussionen
om en studies kvalitet är hur giltiga respektive pålitliga resultaten är (validitetskriteriet respektive reliabilitetskriteriet), samt huruvida resultaten är
generaliserbara. Det här kapitlet om beskrivning av och reflektioner kring
metod och genomförande av studien kan ses som en strävan efter att uppvisa en genomskinlighet och en öppenhet. Detta kan vara till hjälp för läsaren att själv bedöma studiens kvalitet och trovärdighet. I kapitel 2 och 3
tydliggörs vidare det perspektiv som valts för studien i fråga, vilket även
det är viktigt för att en utomstående ska kunna bedöma resultatens tillförlitlighet (Larsson, 1994; Kvale, 1997). Kapitel 2, 3 och 4 medverkar med
andra ord till att explicitgöra den förförståelse varpå studien vilar.
I empirikapitlen som följer söker jag göra fylliga beskrivningar, med citat som illustrerar dessa, samtidigt som jag strävar efter att göra resultaten
överskådliga och tydliga, vilket är nödvändigt för god kvalitet, enligt Larsson (1994). I diskussionskapitlet, och i viss mån i de empiriskt grundade
kapitlen, relaterar jag resultaten till tidigare teorier och forskning. Larsson
talar om ett ”heuristiskt värde” (s. 179) och menar att en lyckad analys
handlar om att beskriva verkligheten på att nytt sätt, att ge nya kategorier
för tänkandet, eller visa att något som relaterats till ett fenomen och som
tidigare ansetts som obegripligt, plötsligt blir rimligt. Jag anser att denna
studie på olika sätt kan bidra till att delar av rektorers verklighet får en
ny/annan nyans än de som tidigare presenterats.
Larssons kriterium om heuristiskt värde hänger samman med resultatets
generaliserbarhet. Om den bild som presenteras av verkligheten utifrån ett
särskilt fall kan leda till att ny förståelse nås då andra fall är i åtanke, är
kunskapstillskottet värdefullt och användbart. Jag kan visserligen inte direkt hävda att resultaten i denna studie går att generalisera till att gälla i
andra fall. Därtill är antalet rektorer som ingår i studien för få. Huvuddelen av data kommer från endast en rektor. Däremot kan de resultat som
framkommit vara värdefulla för att kasta nytt ljus över andra rektorers si-
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tuation. Dessutom tror jag inte att min huvudinformant är särskilt unik,
inte heller omständigheterna kring henne. Jag finner då jag träffat andra
rektorer, både de som ingår i studien och de som inte gör det, att samma
mönster och situationer återkommer. Även mina fördjupningar i tidigare
forskning styrker mig i detta antagande.
Larsson ställer upp ytterligare ett kriterium för god kvalitet, nämligen
empirisk förankring. Det handlar om samstämmighet mellan verklighet och
tolkning. I en etnografisk tradition spelar forskarens närvaro i det vardagliga sammanhanget som studeras en viktig roll, dvs. en förtrogenhet med vardagen måste åstadkommas. Därmed är inte sagt att en entydig relation råder
mellan tolkning och verklighet, en sådan slutsats är problematiskt, vilket
även Larsson framhåller. Forskaren gör alltid sin egen tolkning och rådata
bygger alltid på en selektion av det som skett. Dock kan en längre vistelse
hos dem som studeras, i kombination med exempelvis metodtriangulering,
där flera metoder används för att studera det som undersöks, lägga en god
grund för att validitetskriteriet ska uppfyllas. Vilket framgått så kombineras
i denna studie längre tider av deltagande observationer där halvstrukturerade intervjuer ingår, med en intervjustudie. Återkoppligt med rektorerna har
också skett (se avsnittet om Bearbetning och analys av materialet här ovan),
vilket gett en form av ”respondent validation” (Larsson, 1994:182) eller
”kommunikativ validitet” (Kvale, 1997:221). Även det sätt varpå intervjuerna i delstudie 1 och 2 har utförts kan betraktas som en form av validering
(Hultman, 1998). I mitt fall handlar det om ett försök att förhålla mig kritisk till mina tolkningar och min analys, att jämföra, ifrågasätta och bedöma
olika tolkningar och relatera dessa till varandra. Här har även diskussioner
om texten i olika vetenskapliga sammanhang varit till stor hjälp.
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LILIAN OCH LEDARSKAPET

Wolcott (1973) använder begreppet ”the annual cycle of the principalship”
för att benämna den årliga cykeln för en rektor, vilken är en annan än den
för lärare och elever (se kapitel 4, avsnittet Överväganden i initialskedet –
delstudie 1 planeras och påbörjas). I det här kapitlet ska vi följa rektor Lilian genom en sådan cykel, dvs. från våren ena året till hösten året efter.
Framställningen bygger således enbart på data från delstudie 1 (se metodkapitlet). Jag vill med detta kapitel ge en levande bild av såväl rektors vardagliga arbete i allmänhet som dess mer säsongsbetonade aktiviteter. I kapitlet är framställningen företrädesvis av deskriptiv karaktär, medan det i
de två nästföljande kapitlen sker en mer ingående tolkning och analys av
rektorers arbete och ledarskap.

Min entré i rektor Lilians värld
Det är i början av april, veckan före påsk, som jag traskar över skolgården
mot den del av skolbyggnaden där skolexpeditionen är belägen för att på
allvar starta mitt fältarbete hos Lilian. Vårsolen skiner på den tegelröda fasaden. Barn på lunchrast leker på den fläckvis våta asfalten och i skogsdungen som gränsar till skolgården. Grus, som ännu inte sopats upp efter
vintern, krasar under skosulorna. Väl inne i byggnaden möts jag vänligt av
Annika, som är administrativ assistent, och vi pratar en liten stund. En
elev är inne hos Lilian så jag väntar med att gå in. När eleven gått går jag
in, vi hälsar och växlar några ord. Sedan fortsätter Lilian med det hon
tänkt göra. Lilian sitter vid sitt skrivbord och jag sätter mig på en av de
fem stolar som står vid det runda bordet mittemot skrivbordet. Det är
fönster längs två av väggarna, en bokhylla bakom skrivbordet och en längs
ena väggen och därtill några tavlor. Från min plats har jag uppsikt över
hela Lilians rum och dessutom kan jag genom fönstret i dörren skymta vad
som händer i hallen utanför. Maria, en av de biträdande rektorerna,
kommer in och hon och Lilian slår sig ner vid det runda bordet. De ska ha
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möte om hur tjänster och personal inom skola och barnomsorg ska fördelas inför hösten. Resten av mötet, och fortsättningen av eftermiddagen,
förflyter enligt mina noteringar som följer: 42
13.00

Datorn surrar. Lilian och Maria pusslar med procent hit och dit.
Dörren till rummet står öppen.

13.20

Ernst (en av de biträdande rektorerna) kommer in och hämtar
papper ur pärm.

13.21

Mötet fortsätter, med vidare pusslande.

13.28

Telefonen ringer. Lilian svarar inte.

13.29

Mötet fortsätter. Risk finns att det ekonomiska tillflödet blir mindre till hösten. Resurser räcker inte och man vet inte heller riktigt
hur mycket pengar man kommer få. Hänsyn måste tas till personals önskemål om arbetstid och till elevers behov. Var kan elever
med särskilda behov placeras (lokalmässigt)? Är det bäst med
kvinnlig eller manlig assistent?

14.04

Mötet avslutas.

14.05

Knack på dörren. Lilian meddelar mötestid till den som knackar
på.

14.13

Vaktmästarmöte. Lilian och en manlig vaktmästare börjar mötet
med att diskutera skadegörelse på en tvålautomat och dåligt utförd
städning. De tittar på en lista där elever påpekar brister och har
idéer på förbättringar i närmiljön. De ser vilka punkter som kan
beröra vaktmästaren, t.ex. fläktar som blåser kall luft i klassrum
och trasiga basketkorgar.

14.25

Ernst kommer in och hämtar något – ingen tar notis. Mötet fortsätter. NCC ska kontaktas med anledning av målning av hagar och
rutor på skolgården.

14.30

Vaktmästarens mobiltelefon ringer. Han stänger av den utan att
svara. Mötet fortsätter om trasiga skoställ. Lilian lovar att prata
med Maria om bandymål som lämnas ute fast de inte får det. Vidare om klotter, om personal som glömmer att släcka och låsa
samt om fukt i ett rum.

15.00

Lilian går och fikar i personalrummet. Hon slår sig ner bredvid
Maria och säger till mig att hon inte brukar fika på eftermiddagarna. Jag blir presenterad för några lärare. En del vet vem jag är ge-

42 För ytterligare minutobservationssekvens se avsnittet Ledarskap som konfetti.
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nom rektors utskick. Lilian pratar spontant lite om hur hon uppfattar sitt arbete (med anledning av min närvaro).
15.09

Lilian går tillbaka till sitt rum. Dörren lämnas öppen. Hon sitter
vid skrivbordet och ringer. Får inget svar. Ringer igen och får tag
på någon som sökt henne (någon som ska hålla i morgondagens
rektorsmöte).

15.10

Ernst kommer in och sätter sig vid det runda bordet. Han vill diskutera tider. Lilian avrapporterar ett möte hon haft på f.m. En i
personalen som arbetat med relationer mellan elever på rasterna
tycker att det är jobbigt (med en elev). De pratar även om lönesättning.

15.25

Ernst går in till sig.

15.26

Lilian ringer NCC om lekutrustning och snöröjning. Vill ha datum
när det är klart så invigning kan ske. Hon vill skynda på linjemålning och få prisuppgift på basketplan. NCC säger att det ej är de
som har hand om snöröjning.

15.34

Lilian jobbar vid skrivbordet. Hon ringer, men får ej svar.

15.35

Går över till Maria som sitter i rummet bredvid och frågar något.

15.36

Lilian ringer, får ej svar. Maria tittar in och pratar om lärares
tjänstledighet och önskemål om att jobba i sommar. De diskuterar
vilka skyldigheter man har gentemot personal.

15.40

Maria går. Lilian ringer, får ej svar. ”Det är ju det som är det svåra
– att få tag på folk”, säger hon. Det gäller speciellt de andra rektorerna, menar Lilian.

15.42

Telefonen ringer. Lilian säger att hon ”har tid tre minuter, sen har
jag ett möte”. Hon hänvisar till Maria, då hon hör vad det gäller,
eftersom hon vet mer i frågan.

15.45

Skriver dator.

15.50

Möte med Ernst och Bo och Klas (två lärare som jobbar med de
barn som inte riktigt fungerar i vanlig klassrumsmiljö). Det har
uppstått problem under våren, det fungerar inte längre så bra för
en del av eleverna.

15.54

Telefonen ringer, svarar ej.

15.55

De diskuterar problem med skolkande elever och att elever är trötta och ur form redan då de kommer till skolan (droger?). Elever
spelar biljard och säger att de bara ska spela färdigt först, innan de
kan komma till undervisning. Lilian menar att huvudproblemati-
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ken som bör diskuteras är hur de ska göra inför nästa år. Kan man
ha alternativ undervisning för dessa elever? ”Bakning och sånt?”
Simhallen, tänker Klas på. De pratar om att de aldrig haft så stor
frånvaro på högstadiet som nu. Lilian menar att det saknas ett system där eleverna kan ta igen det som de förlorat, och efterlyser
även stöd från sådana som har god erfarenhet av att jobba med
denna typ av elever. De diskuterar resurser. Lilian menar att det
skulle gå att anställa fem ytterligare vuxna på skolan och lätt ge
dem uppgifter, men resurserna finns inte.
17.00

Mötet avslutas. Fortsatt småprat mellan Lilian och Bo.

17.05

Bo går och Lilian skickar mejl.

17.13

Ernst kommer in och säger till mig att ”nu får du höra lite eftersnack”. Lilian menar att ”de ekonomiska ramarna håller inte”,
men att ramarna går att överskrida om det är för något som man
verkligen tror på. Tilltron till en del komponenter i undervisningen
av barn som behöver extra stöd är dock försvagad.

17.30

Jag lämnar skolan. Lilian sitter kvar ännu en stund.

Även om jag inte visste det då, så kan denna min första eftermiddag hos
Lilian betecknas som en ganska ordinär eftermiddag i april. Eftermiddagen
inrymmer såväl planerade möten som oplanerade och spontana. Däremellan sker enskilt skrivbordsarbete, med dörren öppen. Mötena störs eller
avbryts tillfälligt av telefonsignaler eller av att någon kommer in och hämtar eller frågar något. Det diskuteras tjänstefördelning och planeras inför
hösten, allt till en bakgrund av vetskapen om att de ekonomiska resurserna
är knappa. Samtidigt kräver den aktuella vardagen sitt; elevrelationer
krånglar, invigning av skolgården ska organiseras och brister i närmiljön
rättas till. Med andra ord; sekvensen erbjuder en ganska alldaglig bild av
Lilians arbete under en av vårmånaderna.

Våren - en tid av planering
Den första tiden på skolan försöker jag förstå hur allt hänger ihop; hur skolan är organiserad, vilka de personer Lilian träffar på är och vad de begrepp
som används betyder. Samtidigt som jag försöker greppa situationen, jobbar
Lilian och de andra i skolledningen med planering inför hösten. De har möten där de diskuterar användning och fördelning av resurser: Hur kan man
fördela och använda personalen och pengarna så vettigt som möjligt? Vad
finns för personal, vad kan de användas till, och vad behövs som inte finns
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på skolan i dagsläget? Biträdande rektor Ernst menar att ”det här är ju ledarskapets dilemma; att utnyttja och använda personer på bästa sätt”.
När Lilian och de biträdande rektorerna rett ut detta börjar rekryteringen av ny personal. Det är bråda tider med att gå igenom ansökningar och
genomföra anställningsintervjuer. Allt måste vara på plats då eleverna
kommer tillbaka i augusti. Lilian säger till mig att det är svårare att rekrytera nu för tiden. Förr anställde man de personer som hade längst erfarenhet och utbildning, menar hon. Nu väljer man dem som passar bäst för
just oss och de behöver inte ha lång erfarenhet (det finns inga bestämmelser för att de som har lång erfarenhet som lärare ska få jobbet). Hon har
markerat flera sökanden som intressanta, som bara har tre till fyra års erfarenhet. De är attraktiva eftersom de har gått den nya lärarutbildningen.
Det första intrycket av Lilians arbete är att det handlar mycket om administration, i den mening att man diskuterar hur resurserna (ekonomiska,
mänskliga, lokalmässiga) ska fördelas på bästa möjliga sätt för att verksamheten ska löpa smidigt under nästa läsår. Det man kommer fram till
följs sedan upp med åtgärder. Att det administrativa dominerar så starkt
beror säkert på att det är just under vårmånaderna som studien påbörjas. I
efterhand står det klart att om studien påbörjats under en annan period, så
hade det första intrycket delvis varit annorlunda.
Strax innan skolavslutningen i juni, då jag drar mig tillbaka för att skriva
en första rapport om fältarbetet hos Lilian, känns det som om en del bitar
börjar falla på plats för mig. Nu förstår jag bättre de olika begreppen som
används och känner till de flesta människor som Lilian träffar regelbundet.

Hösttermin och budget, budget, budget…
I början av oktober är jag tillbaka hos Lilian igen. Lilian ska besöka förskoleklasserna för att som hon säger ”få ett hum om vilka barn som går där”.
Denna tid på hösten handlar det annars en hel del om budget visar det sig.
Jag får en första inblick i budgetproblematiken på ett av de chefsmöten som
hålls varannan vecka, där samtliga rektorer i kommunen samt deras närmaste överordnade deltar. 43 Mötet börjar kl. 9.10 med en föredragning om
budgetfrågor. En ekonom informerar om budgeten. Åhörarna (dvs. rektorerna) förstår inte riktigt och han får förklara igen. Det handlar om antal
43 I kommunen som studien gjordes finns tre hierarkiska nivåer inom utbildningsvä-

sendet. Dessa benämner jag kommunala politiska nivån, skolchefsnivån och rektorsnivån. Kommunala politiska nivån får pengar från regeringen, och för sedan dessa vidare
till skolchefsnivån. Tjänstemännen på skolchefsnivån har sedan till uppgift att fördela
pengarna till de olika rektorsområdena inom kommunen, så att rektorerna får en viss
pott pengar att handha och använda på bästa sätt inom sitt område.
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barn och summa pengar, och pengar för lokalkostnader och kapitaltjänster.
Skolchefen flikar in att de är oroliga för ekonomin. Hon vill ta ställning tillsammans med presidiet vid kostnader över 50 000 kronor. ”Vi måste strama
upp oss”, säger skolchefen. Ekonomen pratar vidare om pengar. Grundskolan går för lite plus. Förskolesidan fortsätter att backa. ”Det lutar åt att vi
måste flagga för underskott”, säger mannen. ”Ja, jag kommer göra det”, säger skolchefen. ”Det finns områden som måste hanteras hårdhänt”, fortsätter hon. ”Som det är nu betalar gymnasiet för förskolan och det är inte riktigt rätt.” Skolchefen säger att hon frågat politikerna om de förstår detta.
”Ja, ja, ja, ja, säger de bara”, säger hon.
De ramar som de ekonomiska förutsättningarna ställer upp är ofta påtagliga och närvarande i rektors vardag. Allt kan behäftas med en summa,
såväl fysiska föremål som elever, lärare och olika tjänster, samt handlingar
som exempelvis skadegörelse. Det är summor som Lilian känner till, laborerar med och artikulerar i olika sammanhang. Under hösten ska planering
av ombyggnation av skolan påbörjas. Lilian har en hel del tåtar att hålla i
vad gäller detta. Det är flera möten med inredningsarkitekten och med den
personal som berörs av förändringen. Hela tiden har Lilian vilka kostnader det handlar om i bakhuvudet, och det är även något hon förmedlar till
personalen, t.ex. på arbetslagsmöten; ”Det finns inte pengar för att vi ska
kunna köpa nya inventarier.” …”Att byta inventariet i ett klassrum kostar
runt 100 000, det vet vi från tidigare.” …”Det vet ni ju, att vi inte kan ha
ett helt rum för att låta teckningarna torka.” …”Vi är nu uppe i tre miljoner för denna lilla omändring.” Det går ett sus genom arbetslaget. …”Det
är stora belopp det handlar om.”
Det är också summor som kan förhandlas. Ovan framkommer att politikerna har en åsikt om vilka summor som bör vara tillräckliga för olika
verksamheter, medan de som är närmare verksamheten har en annan uppfattning. Differensen mellan olika hierarkiska nivåer diskuteras i kapitel 7.
Den ekonomiska situationen kan utgöra en källa till frustration. En annan
källa till frustration kan vara situationer då elever beter sig illa, som i följande exempel. Det är en solig och blåsig dag i mitten av oktober. Ett livligt samtal pågår vid det runda bordet i Lilians rum. Dörren är stängd. Lilian, Maria (biträdande rektor) och skolsköterskan sitter vid runda bordet
och Lilian berättar om en ”akututryckning” som hon gjort tidigare under
dagen. ”Elever som beter sig som om de går på knark”, säger Lilian. Hon
berättar att hon blev kallad ”278 öknamn” och en elev sa ”håll käften 325
gånger”. De pratar om att elever söker gränser, men de vet också att de
vuxna inte har så mycket att sätta emot. Lilian säger att hon skulle vilja
säga att ”nu får det i helvete vara nog”, men hon har inte laglig rätt till
det. Telefonen ringer, Lilian svarar inte. De börjar prata om en elev och
det är nu det egentliga mötet tycks börja.
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Avsnittet ovan visar ett exempel på emotioners närvaro i Lilians vardag.
Andras ilska, liksom den egna ilskan och frustrationen, hanteras på olika
sätt, vilket resoneras vidare om i kapitel 7.

Vardagslunken rullar på
Formella möten utgör en del av Lilians vardag. På väggen utanför hennes
rum hänger ett veckoschema där det står vilka inbokade möten hon har.
Där finns uppskrivet både möten som återkommer med regelbundenhet
under hela eller delar av året, och sådana som är mer av engångskaraktär.
Inbokade möten av engångskaraktär kan vara en anställningsintervju eller
ett möte med en lärare där något problem diskuteras. Exempel på mötesformer som förekommer regelbundet, men relativt sällan under året, är
elevvårdskonferenser eller MBL-möten. Utvecklingssamtal och klasskonferenser är exempel på möten som sker koncentrerat under en kortare period
under året. Formella, planerade möten som förekommer ofta och regelbundet under hela året (sommarlovet undantaget) är ledningsmöten, expeditionsträffar, chefsmöten, vaktmästarträffar och arbetslagsträffar. Här
nedan går jag närmare in på dessa formella, planerade mötesformer som är
ofta återkommande inslag i Lilians vardag.
På måndagarna har Lilian ledningsmöte med de biträdande rektorerna
Ernst, Monika och Maria. Under den här hösten diskuteras exempelvis
vikarier, personalens tjänster och rehabilitering av sjukskrivna. Vad ska göras åt personal som verkar må dåligt? Vilka åtgärder ska sättas in i de fall
där elever inte klarar undervisningen, eller där elever upplevs som besvärliga
och inte fungerar i gruppen? Det planeras studiedagar och diskuteras om
skolan ska ha Öppet Hus eller ej? De samtalar om ”skolans val”, vilket inrymmer skolans profilering, samt om hur ämnet benämnt ”elevens val” riskerar att bli en ”slasktratt” för 8:or och 9:or eftersom det inte ges betyg i det
ämnet. Vilka ändringar kan göras så det blir bättre nästa läsår? Även andra
elevnära ämnen avhandlas, som att det på elevrådet framkommit önskemål
om ekologisk mjölk i matsalen och vad ska göras åt ryktet om att det förekommer porrbilder i elevskåpen? Ledningsmötet övergår efter ungefär en
timme i expeditionsträff, då även de administrativa assistenterna Annika,
Siri och Gun deltar. Då tas mest administrativa frågor upp och de pratar om
datum och klockslag då olika händelser och möten ska ske.
Varannan torsdag förmiddag är det chefsmöte, då samtliga rektorer och
personer från skolchefsnivån i kommunen träffar varandra. Där utbyts information, och en del frågor som gäller alla diskuteras. Efter ett sådant
chefsmöte säger Lilian att det nästan är överpedagogiskt och att man istället skulle kunna läsa sig till nästan all information som ges. Det är för
många personer på mötet för att skapa en bra diskussion, så det stannar
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vid informationsförmedling. Inte sällan handlar det om uppgifter som rektorerna ska skicka in, eller om projekt som ska genomföras. Lilian menar
att man får sovra, ta till sig det man bedömer är relevant och vifta bort
resten (sådant som kanske gäller andra, men inte just den egna skolan).
Något man lär sig med tiden. Men det är inte rätt att gå förbi rektorerna
heller, att gå direkt till dem som det berör på skolorna, menar Lilian. ”Vi
är spindeln i det, vi måste veta”, fortsätter hon. ”Dessutom ger det en
chans för oss att träffa andra rektorer och avverka några ärenden.”
Chefsmötena har således dubbla funktioner. Förutom att rektorerna erhåller och har chans att reagera på information från skolcheferna, så sker
även ett mer informellt informationsutbyte bland rektorerna.
Någon i skolledningen är vanligtvis med på arbetslagsträffarna. Det
normala är att Lilian är med på F-3-träffarna, dvs. på de möten där personal som arbetar i förskoleklass och i år 1-3 deltar. Här kan lärarna och
annan personal som arbetar med de här barnen (samtliga kvinnor) ta upp
frågor eller ventilera sådant som känns angeläget. Lilian passar på att ta
upp några punkter som hon vill förmedla till eller diskutera med personalen. Det kan vara hur studiedagar ska användas eller vilket behov av stödresurs som finns. Hon passar på att lansera idéer om projekt som är önskvärda att delta i, och uppmuntrar till diskussion om hur klyftan mellan
förskoleklass och grundskola ska kunna minskas.
Medan det finns tre arbetslag i år F-3, så ingår all personal på hela högstadiet (år 7-9) i ett enda stort lag. Även lärarna på mellanstadiet utgör ett
enda arbetslag, men de är inte lika många som de på högstadiet. Egentligen är det biträdande rektor Ernsts uppgift att vara med på 4-6 och 7-9träffarna, men någon gång, om det är något särskilt, så händer det att Lilian väljer att delta hon också. Som en förmiddag i februari då Ernst och Lilian går två trappor upp till en lektionssal i huvudbyggnaden för att vara
med på en 7-9-träff. Det är redan mycket folk där när Ernst och Lilian anländer; 7-9-lärare, elevvårdspersonal, en gymnasieelev (praktikant), samt
två lärarkandidater. Totalt är där tretton kvinnor och elva män. En kvinnlig lärare är ordförande och hon börjar med att gå igenom protokollet från
föregående möte. Det godkänns genom tyst bifall av mötesdeltagarna. Hon
upplyser sedan kandidaterna om tystnadsplikten och hälsar sedan rektor
välkommen. ”Tackar”, säger Lilian. De går igenom några punkter på dagordningen, en lärare vill diskutera vad man kan göra mot elevfusk och en
annan vill ha de andra lärarnas uppfattning om en ”skramlig” och ”pratig” elev. Har han bättrat sig?
”Så till skolledningen”, säger ordföranden. Lilian tar till orda. Hon pratar om dokumentation av eleverna som ett sätt att ge eleverna kunskap om
hur de ligger till i skolarbetet. ”Det finns ett klart önskemål från kommunen och från skolledningen om att vi ska jobba mer med det här”, säger
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Lilian. Hon förstärker sedan med att säga ”det är inget val, inom några år
kommer det att vara obligatoriskt”. Lilian pratar om att lärarna bör utarbeta en mall för dokumentationen och avslutar med att säga ”ni som känner att ni vill ha stöd måste anmäla det senast onsdag”, vilket är dagen
därpå. ”Pff”, säger en kvinna och vill med det, i min tolkning, visa att hon
tycker det är för snabbt på. ”Det har stått i veckobladet för flera veckor
sedan”, säger Lilian. Samtliga lag i F-3 har anmält sig, fortsätter Lilian,
och nu återstår lagen 4-6 och 7-9. Några av lärarna visar missnöje eftersom de menar att tiden inte räcker till. Det stora flertalet av mötesdeltagarna säger ingenting på hela tiden under mötet. Lilian säger: ”Var inte
kvar i gamla mönster, ni har ramarna, men sen är ni lite boss i det här. Vi
kan inte låsa oss och vara kvar i det gamla och lägga locket på. Se det som
ett paraply som ni kan plocka möjligheter ifrån.” Ernst menar att de ska se
det som en investering. De skeptiska lärarna kräver mer information.
Arbetslagsträffarna på de olika stadierna har helt olika karaktär. På F-3träffarna är stämningen otvungen och i det närmaste hemtrevlig. Strukturen är informell. 7-9-träffarna är mer formella och stämningen var vid tillfället som berättats om ovan tämligen bitsk. Lilian fick direkt mothugg,
vilket hon inte på samma sätt fått på F-3-träffarna. Hon kommenterade
mötet efteråt och menade att 7-9-träffarna inte används effektivt utan att
det lätt blir ”smågnabb” på dessa möten. Vad är det som gör att stämningen och strukturen på mötena ter sig så olika? Direkta skillnader syns i
antalet deltagare och i könssammansättningen. På F-3-träffarna är bara
kvinnor, vanligen 5-10 personer, till skillnad från 7-9-träffarna där det är
ungefär hälften kvinnor och hälften män och uppemot 25 personer. Det
kan också vara så att det råder olika normsystem och beteenderegler i de
olika grupperingarna. I kapitel 7 diskuteras just dessa kulturella skillnader
mellan olika grupper inom skolan.
Möten med vaktmästaren förekommer också regelbundet. Lilian och
vaktmästaren pratar exempelvis om skadegörelse som skett (”vi får sluta
fylla på tvålautomaten”), trasiga telefoner och om basketkorgar på skolgården. ”Här vet högerhanden inte vad vänsterhanden gjort”, menar Lilian. Vaktmästaren har satt upp en basketkorg, som en del elever inte är
nöjda med. Lilian menar att det inte finns pengar till en hel basketplan, 12
600 skulle det kosta. De diskuterar förslag fram och tillbaka om var korgar ska placeras och Lilian säger ”jag känner stor oro att ungarna inte blir
nöjda med det”. …”Är det demokratiskt, är pojkar och flickor verkligen
överens?” …”Jag tror att jag ska samla ungarna”, funderar Lilian. ”Det
handlar om pengar, det är pengar jag kan satsa på ett till två år.” Lilian
vill ta upp frågan i aulan, och att det sedan ska diskuteras om det i klasserna, innan beslut fattas. ”Jag kallar ihop hela mellanstadiet”, bestämmer
sig Lilian och sedan går mötet vidare.
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Lilian ser möten som ett tillfälle att upprätthålla kommunikationen, och
som ett sätt att tillfredsställa olika personalgruppers behov av just kommunikation. Det behöver inte alltid vara hennes eget behov av kommunikation,
utan det kan lika gärna vara exempelvis lärarnas eller vaktmästarens. Här
ovan har presenterats formella mötesformer, vilket är det man kanske oftast
associerar till då man talar om möten i ledarskapssammanhang. I nästa kapitel framkommer dock ett annat sätt att se på möten. Där pratar Lilian, och
andra av rektorerna som ingår i studien, om möten i form av att träffa
människor mer informellt och oplanerat. Det kan vara en avstämning med
någon i förbifarten i korridoren, eller ett oplanerat, men nödvändigt, samtal
om någon fråga som dykt upp. Lilian anser att det är viktigt att inte låsa
upp för mycket tid till just de formella mötena. Detta eftersom den andra
formen av möten är så betydelsefull för att ”det hela ska löpa framåt”, som
hon uttrycker det. Då Lilian och de biträdande rektorerna på en ledningsträff
diskuterar hur de ska få loss två timmar i veckan för att kunna utföra verksamhetsbesök ute i klassrummen och i förskolan, menar Lilian att hon inte är
beredd att ge avkall på den tid hon har för individer att kunna titta in spontant. De två timmarna får tas någon annanstans ifrån, anser hon. Betydelsen
av möten, såväl formella som informella, diskuteras mer ingående i kapitel 6.

Elever som följetonger
”Du fattar inte vilka knäppa saker vi håller på med!”, säger Lilian när hon
lagt på telefonluren. Hon har just pratat med en mamma vars son knappt
varit i skolan alls under den senaste terminen. Lilian tror att det är mamman
som håller pojken hemma, och det finns ingen utredd orsak till pojkens påstådda (?) sjukdom. Nu har beslut fattas på en elevvårdskonferens, som Lilian och elevvårdspersonalen haft, att pojken ska gå på basämnena och dessutom få extra hjälp av en lärare. I telefonen säger Lilian till mamman att ”vi
har ingen möjlighet att hjälpa honom att få godkänt om han inte är med”.
…”Vi behöver göra så för att klara honom. Jag är angelägen om att han ska
klara skolan.” Mamman håller med, men… ”Fäll honom inte nu genom att
säga att du inte klarar det här”, säger Lilian och peppar mamman. …”Ja,
jag kan be om ursäkt för att jag varit tuff mot dig.” …”Har han feber vet ni
ju att ni ska gå till vårdcentralen. Det är bra att vi är överens.” De pratar vidare. Lilian säger med eftertryck att nu måste pojken komma till skolan. ”Vi
kommer inte att klara det annars”, säger Lilian med desperation i rösten. De
avslutar samtalet och Lilian berättar att mamman avslutade genom att säga
att hon får se om pojken kommer på fredag.
Lilian berättar för mig om fallet. Kuratorn kom vid sportlovet och talade om att pojken inte varit i skolan på hela terminen. Lilian tänkte då gå
in med en anmälan till socialen, men tyckte att hon såg en öppning i dis-
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kussionen med mamman. Hon väntade lite med anmälan, men problemen
kvarstod. Lilian anmälde då till socialen. Hon menar att de försökt och
försökt, men tills slut kommit till en gräns då skolan inte redde ut det
längre, utan behövde hjälp utifrån. ”Är det för att få ryggen fri, så att ingen utifrån kan komma och pricka?” undrar jag. ”Ja, vi tvår våra händer”,
svarar Lilian. ”Det gäller att ha tålamod”, säger jag och syftar på telefonsamtalet. Lilian tror dock att jag syftar på hela situationen med pojken.
”Ibland undrar jag vad som är mest effektivt”, svarar Lilian, ”att ha tålamod eller att pressa på som tusan, tala maktspråk.”
Att få med sig föräldrarna i de beslut som tas kan kräva tid och finess.
Under läsåret kommer en del elevärenden att likna följetonger. Det är några få barn som ständigt återkommer i samtalen på olika möten. Ett av dem
är en elev i en klass som det började gå snett för under hösten. Läget förvärras och ett knappt år senare är det ”krig” med föräldrarna till några av
de övriga barnen i klassen, som gör allt för att få bort eleven från gruppen.
De skriver insändare i lokalpressen och anmäler till myndigheter. Lilian
känner att föräldrarna inte kunnat hantera informationen som givits dem
så som hon önskat. ”Vi känner djup oro här, det handlar om trakasserier
av ett enskilt barn”, säger hon. Personalen är förtvivlad. ”Det här är sådana känsliga saker att man blir tagen av folks grymhet”, suckar Lilian då
hon tillsammans med en lärare sitter och filar på ett utskick till berörda
föräldrar, och syftar på några av de andra barnens föräldrars behandling
av barnet. Brevet tas senare emot med blandade reaktioner. Några föräldrar upplever att det var bra att Lilian tagit tag i det. Andra känner sig
orättvist behandlade, berättar Lilian. Klassföräldrarna har ringt runt till
alla föräldrar och Lilian har i sin tur pratat med klassföräldrarna. ”Så de
har koll, det är bra, för då har vi kanalerna öppna”, säger Lilian.
Den emotionella dimensionen av Lilians arbete är påtaglig i situationerna ovan (en dimension som tas upp vidare i kapitel 7). Oro, desperation,
förtvivlan, sorg och uppgivenhet uttrycks av Lilian och av personalen.
Värt att notera är även den relationskedja som upprättas i den senare situationen. Lilian pratar med klassföräldrarna som i sin tur pratar med övriga
berörda föräldrar. Ledarskapet tycks således utövas via vissa ”kanaler”,
som Lilian uttrycker det. Detta tema avhandlas vidare i kapitel 6.
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Vinter på skolan
När hösten så smått övergår i vinter börjar utvecklingssamtalen. 44 Lilian
och de biträdande rektorerna har delat upp skolans personal mellan sig, så
att Ernst, som har högstadiet som sitt område, har samtal med de personer
som arbetar där. Lilian har samtal med personalen på låg- och mellanstadiet, Maria med fritidspersonalen och Monika med förskolepersonalen.
Att resonera om vad som bör värderas högt av det arbete som lärarna och
övrig personal på skolan gör, blir också viktigt eftersom det nu enligt ett
beslut ovanifrån ska tillämpas individuell lönesättning. (Tidigare gällde
istället generell löneförhöjning med samma procentsats till alla.) Det har
fallit på rektorernas lott att lönesätta personalen på skolan.
I november och december lägger Lilian och biträdande rektorer ner
mycket tid på att utarbeta kriterier och ett system för hur personalens arbete ska kunna utvärderas. ”Det är en känslig fråga”, menar Lilian, ”eftersom det visar hur vi ser på hur de har lyckats. Men vi har inget val.” Det
är också knepigt, menar Ernst, eftersom lärarjobbet till stor del är ”ett
jobb bakom stängda dörrar”. De diskuterar hit och dit, bjuder in förskollärare, fritidspedagoger och lärare till möten om lönesamtal. De räknar
med att lönesamtalen kommer att genomföras i januari-februari, då de
hoppas på att ha fått ett underlag för dessa från kommunen. Men det blir
inte alls som de planerat.
En snöslaskig dag i slutet av januari hamnar jag mitt i ett ”morgonmöte
i hallen”, som Lilian kallar det. Ernst och Lilian pratar om att Lilian (och
alla andra rektorer) fått e-post från deras närmast överordnade chef. Där
står att det kommit till chefens kännedom att det förs lönesamtal på en del
skolor och att det nu är förbjudet att fortsätta med dessa samtal. Lilian
och Ernst är mäkta irriterade över detta. ”Där fick vi för att vi försöker ha
framförhållning!” Lilian går in på sitt rum och hon berättar vidare för mig
om det beordrade stoppet av lönesamtalen. ”Det här förstår du irriterar
mig”, säger hon. Det är en facklig överenskommelse att vi inte får ha samtalen, berättar Lilian, ”för att det inte var färdigt, säger de. Men vi var ju
färdiga” (de hade uppfyllt alla tre kriterierna som facket ställt upp). 45 Lilian och biträdande rektorerna har redan genomfört samtal med ett antal
medarbetare, men nu avbokas alla kommande samtal. ”Snopet”, säger jag,
44 Utvecklingssamtalen är ett av de få tillfällen då Lilian meddelar att jag inte bör vara

med. Detta med hänsyn tagen till de personer som hon pratar med. I februari dyker det
dock upp ett sådant samtal där Lilian nog tror att det går bra att jag är med. Det är
med en assistent, där Lilian säger att hon mest vill höra hur assistenten upplever sin situation. Lilian har egentligen inte så mycket att säga om detta, så det kommer inte bli
så mycket resonerande, menar hon. Detta utvecklingssamtal närvarar jag vid.
45 Lilian benämner det fackliga klimatet i kommunen som hårt. Det är, enligt henne,
olikt det fackliga klimatet i de två kommunerna som Lilian tidigare arbetat.
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”tycker du inte det, ni har ju jobbat en hel del med det?” ”Ja, du skulle
hört mig tidigare”, säger Lilian, ”nu är jag ju nästan balanserad.”

Så är det jul igen…
19:e december är det julavslutning. Lilian tar sin bil till kyrkan, ”så att inte
blommorna (till prästen) fryser”. Väl framme letar Lilian efter prästen, men
hittar honom inte. En lärare, som Lilian berättar har som sitt ansvarsområde
att sköta insläppet av eleverna, ropar ”7A, 7A!”. Klasserna ropas in klassvis,
ingen som inte tillhör den klass som ropas in slipper genom dörren. Lilian
säger åt en pojke att ta av sig mössan. Hon säger till mig att det förs en diskussion om detta med ”mössa av”. Lilian ser det som en förberedelse inför
framtiden i samhället, att inte bara tänka på sig själv, utan om många människor stör sig på att man har mössan på sig så får man rätta sig efter det.
Kören sjunger, prästen talar, en kvartett sjunger.
Så är det dags för Lilian att tala. Hon går fram till predikstolen, för sin
julhälsning som handlar om önskningar. Inget är nedskrivet, utan hon ”pratar ur hjärtat” som hon säger. ”Jag önskar att ni, elever och lärare, ser det
meningsfulla med skolan.” …”önskar att ni ser sammanhanget” …”önskar
att ni är mer aktiva vid klassråden och elevråden, att ni påpekar vad som
inte är bra” ….”Jag skulle önska att ni kan se er själva i den miljö ni befinner er.” …”Man får det man förtjänar.” (”klottrar man får man det inte
vackert!”) …”Allra sist, ett stort tack, våra elever är synnerligen goda elever.” Lilian får en applåd och går och sätter sig. Ännu mer sång och sedan
är det slut. De äldre eleverna beger sig tillbaka till sina klassrum. Sedan fylls
kyrkan åter, men denna gång med de yngre eleverna. Lilian talar även vid
denna ceremoni, men har anpassat talet till de mindre barnen.
Efter avslutningen i kyrkan går Lilian till fika-/personalrummet för att se
till att borden står som de ska. Sedan hinner hon med sväng till sitt rum för
att lyssna av röstbrevlådan, se om det kommit någon ny e-post samt besvara
några telefonsamtal. Så är det dags för avslutningslunch för personalen på
skolan. Det bjuds på smörgåstårta, och Lilian och biträdande rektorer gör
ett framträdande, en sketch, som de övat in veckan innan. Lilian håller sedan ett rörande tal till en lärare som ska gå i pension. Lilian får en korg med
ost och kex av lärarna (”vi hade ju bestämt att ni inte skulle göra något!”)
och Lilian säger att alla får gå till konferensrummet för att hämta sig varsin
julklapp. Så är avslutningen över och endast jullovet återstår.
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Vårterminen drar igång
Monika, Annika och Lilian står i hallen och pratar om Teneriffa, där Monika varit under jullovet. De pratar också om att några lärare upptäckt att rutorna är krossade i en av förskolebyggnaderna. Ingen har ännu sett om något är stulet. Vaktmästaren kommer och berättar att två datorer är stulna.
Denna gången har tjuvarna inte haft så bråttom som när de tog Lilians dator i slutet av höstterminen, utan de har tagit sig tid med att dra ur sladdarna istället för att klippa av dem. ”Du får tänka på ditt håll, så får vi tänka
tillsammans, för det här går inte”, säger Lilian till vaktmästaren. ”De kommer att plocka datorerna en efter en.” Vaktmästaren går och Lilian funderar
vid skrivbordet. Byggnaderna som inte hänger ihop med huvudbyggnaden är
helt olarmade och om larm ska installeras får skolan stå för kostnaderna.
Hon ringer och bestämmer tid för ett möte med en man från säkerhetsgruppen inom kommunen. Några veckor senare finns ett nyinstallerat larm till
datasalen och det behövs numera ett kort för att komma in i gymnastiksalen. Vårterminen drar således igång med en rivstart, där Lilian ägnar tid och
tankemöda åt att hitta lösningar för att skydda skolans egendomar.
Det är också i februari som Lilian bestämmer sig för att ta krafttag mot
den dåliga städningen på skolan. Det har under lång tid från olika håll förekommit återkommande klagomål på att städningen görs dåligt eller inte
alls. Då en av de administrativa assistenterna återigen framför lärares
missnöje med städningen och meddelar att städbolaget inte sätter in vikarier då den ordinarie personalen är sjuk, utbrister Lilian; ”Det är åt fanders… Jag ska ta och prioritera det.” Och det gör hon. Lilian jagar städledaren per telefon, men får till sist veta att den städledare hon pratat med
tidigare är avskedad. Personen i luren ska återkomma med en ny kontakt.
Dagen efter anländer den nya städledaren för att ha ett möte med Lilian.
Lilian berömmer den tidigare, nu sjukskrivna städerskan och berättar om
missnöjet med den nuvarande städaren; ”Han gick inte ens in symboliskt,
då hade han sett att det var spyor på golvet.” Städledaren vill att hon och
Lilian ska göra en kvalitetskontroll. Jo, det vore inte fel, menar Lilian, men
säger att den egentligen inte borde ligga på henne (”min dyra arbetstid,
herregud vad timmar jag lägger ner på det här”). De bestämmer ändå en
tid då de två ska göra en kvalitetskontroll.
Efter mötet frågar jag Lilian varför hon håller fast vid detta städbolag?
För mig låter det enkelt att byta så är problemet löst. Lilian säger att det
inte spelar någon roll vilket bolag man har, det är alltid strul med städ. Intressant att notera är att precis samma problem framkommer i Wolcotts
(1973) studie, som är gjord i USA för 30 år sedan. Rektorn i den studien
har ett antal dispyter med lokalvårdarna på skolan. Att byta lokalvårdare
erbjuder dock ingen lösning upplever rektorn; ”/…/ his experience in re-
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cent years had been that each replacement sent out from the central office
was a bit more unsatisfactory than the man before him” (s. 172).
Lilian uttrycker tydligt att hon inte anser att kvalitetskontrollen av städningen borde utföras av henne personligen. Varför avhänder hon sig inte
uppgiften, eller delegerar den till någon annan? I kapitel 6 förs en diskussion
om delegering och delegeringsdilemman, vilken kan ge svar på dessa frågor.

Vår - med siktet inställt på höst
Under våren används mer och mer tid ju närmare sommaren man kommer
till att planera inför nästa läsår. Tjänstefördelning ska göras, ny personal
rekryteras, studiedagar planeras, klasser formas… Det mesta av detta gör
Lilian i samarbete med biträdande rektorer och i en del fall annan personal. I februari blir det klart vilka av eleverna i år 3 som kommit in i musikklass till år 4, och då blir det möjligt att börja planeringen av klasser
och lärare på mellanstadiet. Ett led i planeringen är att hålla klasskonferenser, då Lilian går igenom varje klass för sig med den personal som är
inblandad. De pratar om klassen som helhet (”klassen utstrålar harmoni
och glädje”) och om vissa enskilda barn som man normalt inte pratar så
mycket om, men som är lite speciella (”han har tre myrstackar i stjärten”),
eller har smärre problem i skolan (”han har en grabbighet som uppmuntras av pappa, han vägrar torka av diskbänken på hemkunskapen”). De
elever som har mycket stora problem pratar man om vid andra tillfällen.
De pratar om barnens hemförhållanden och diskuterar om föräldrarna till
vissa barn ska kallas till ett samtal om barnet. Lilian avslutar mötena med
beröm till personalen (”ni har ju hanterat det så duktigt här”). Hon klarar
av alla tre klasskonferenserna för år 3 på en och samma eftermiddag.
Planeringen av ombyggnaden av skolan fortskrider under våren med ytterligare möten med Lilian, inredningsarkitekten och den personal som berörs. I april ska allt vara klart för byggstart. På ledningsträffarna knåpas
det på målformuleringar för skolledningen. Personalen i arbetslagen ska
formulera utvärderingsbara mål och då är det viktigt att skolledningen
agerar goda förebilder.
En solig måndagmorgon i april sitter Lilian och sammanställer veckobrevet som går ut till personalen varje vecka. Hon berättar att hon inte
hann med det i fredags, eftersom hon då fick ”summorna uppifrån vad vi
har att röra oss med”. ”Det blir några miljoner i underskott”, konstaterar
Lilian. I oktober lägger alltså Lilian budgeten för kommande kalenderår.
Det är dock inte förrän i april året efter som hon får reda på vilken summa
hon egentligen har att röra sig med. Vi borde få siffrorna i god tid innan
budgetläggningen om det ska vara någon mening med det, menar Lilian.
”Vi kan ju inte stoppa verksamheten bara för att vi inte vet hur mycket
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pengar vi har.” Jag frågar varför de inte får reda på det tidigare. ”De hinner aldrig klart”, säger Lilian, och syftar på nivåerna över rektorerna där
det sker en förhandling om pengarna. ”Men nästa år har de sagt uppifrån
att vi ska få summorna under tidig höst”, avslutar Lilian förtröstansfullt.

Öppet hus
En speciell händelse tilldrar sig en lördag i början av maj. Efter enkätundersökning och många diskussioner om huruvida ett genomförande av
Öppet hus vore önskvärt, är det så slutligen dags för Öppet hus på skolan.
Den första timmen är det lektioner. Därefter kan man köpa fika i matsalen. I matsalen återfinns Lilian i full färd med att dela ut ”Verksamhetsplan för 2002” till föräldrarna som står i kö till fikat. ”Nu får ni sätta på
er de tjocka glasögonen!”, säger Lilian glatt (texten är ganska liten). I
verksamhetsplanen står arbetslagens och ledningens mål. Lilian är mycket
upptagen med sin uppgift. Efter fikat är det dansuppvisning i aulan och
elever i ettan sjunger. Sången är tunn i verserna, men barnen klämmer i
under refrängerna. En låt tappar de bort sig fullständigt i och får bryta.
Föräldrarna utbrister: ”Åh vad duktiga!” Lilian håller sig i matsalen där
hon är fullt disponibel för föräldrar med eventuella frågor. I skolsalarna
och på idrottsplanen pågår aktiviteter av olika slag, och i en lokal har
Hem och Skola prylbytardag. På hemväg går jag förbi ponnyridningen och
tänker att det här var nog ett lyckat Öppet hus. Det konstaterar även Lilian på måndagen då vi ses igen.

En hektisk tid
Planeringen inför hösten intensifieras under maj månad. Anställningsintervjuer, samtal om hur verksamheten ska organiseras och plock med scheman
paraderar förbi i en strid ström. Förändringar i den interna organisationen
sker hela tiden, och det är inte säkert att det som stod i platsannonsen som
kom ut en månad tidigare stämmer överens med de behov som finns då det
är dags för anställningsintervjuer. Sjukskrivningar bland personalen gör det
svårt att sia om hur situationen kommer att te sig då höstterminen börjar. I
slutet av maj är läget i det närmaste desperat. Två fasta tjänster i förskolan
är tillsatta, men två vikariat är det inte. Lilian funderar på att göra om ett
vikariat till fast tjänst, eftersom tjänsten då kan te sig mer lockande för de
sökande. ”Det kan vara värt att satsa på för att ha någon som står där på
måndag”, säger Lilian och ber biträdande rektor Maria att komma över till
henne för att diskutera detta. De tittar på tjänsterna på fritids och i förskoleklass. ”Det är ju risk att vi får en övertalighet”, säger Lilian. ”Eller risk
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förresten, risken kan vara att vi inte får tag på någon istället.” ”Så du tycker
inte jag är vansinnig om jag erbjuder fast?” frågar Lilian Maria. ”Det är så
här in i det sista, med tjänster”, berättar Lilian vänd till mig.
I slutet av maj är det överlämnandekonferenser för personalen som är involverade i överlämnandet av barnen från förskoleklasserna till år 1. Förskollärarna berättar om barnen ett efter ett som de står på skolfotot som
alla har framför sig, och Lilian och lärarna som ska ta emot barnen lyssnar.
Förskollärarna berättar om hur barnen är socialt, vilket temperament de har
och om annat som kan vara av intresse (”är vänsterhänt”, ”lever i Pokémonvärld”, ”kan inte säga r”, ”kan läsa”). De berättar om barnens föräldrar, som de tycks veta mycket om, och lite om barnens syskon. Lilian säger
att som vanligt låter det som om det är mycket med föräldrarna. ”Det handlar om att göra en klass, att få ihop föräldrarna.” Mötet börjar lida mot sitt
slut. ”Känn er nöjda med att ni har fått fram en sån fin samling”, säger Lilian till förskollärarna.
Dagen före skolavslutningen är det avslutningslunch för eleverna i nian.
Stämningen är uppsluppen. Lärare och elever håller tal där de uttrycker att
just det här året varit det bästa av alla, och att årets nior är de bästa som
någonsin gått på skolan. Lilian håller ett tal utifrån det som hon skrev som
tioåring i en Mina klasskamrater-bok (hennes högsta önskan var då att få
träffa Elvis Presley och hennes drömyrke var lärare). Efter lunchen går Lilian till sitt rum och pratar med några föräldrar som är oroliga eftersom
barnens lärare inte verkar må bra. Sedan sätter sig Lilian och administrativa assistenten Annika och pysslar med presenterna som ska delas ut i morgon till personal som slutar. Lilian säger att hon känner sig trött nu, att
det ska blir bra med semester.

Skolavslutning
På självaste nationaldagen är det avslutning på skolan. Solen skiner som
sig bör. Dörren är stängd till Lilians rum. ”Hon kom tidigt”, säger Annika
till mig, ”hon håller på att förbereda sig för talen.” Jag knackar på och
finner Lilian sittandes i fåtöljen längst inne i hörnet av rummet, som jag
aldrig sett henne använda tidigare. Lilian säger att ”nu får du inte komma
in”. Inte heller det har hänt att hon sagt tidigare, men hon vill vara ifred
då hon förbereder sig för talen. Jag väntar i hallen och småpratar lite med
Annika och Ernst. Efter några minuter öppnar Lilian dörren och ansluter
sig till vårt samtal. Vi traskar i samlad tropp iväg till lokalen där avslutningen ska hållas.
Först är det avslutning för de yngre barnen. Lilian letar efter Rotarypresidenten som ska dela ut stipendium till elev som har varit en bra kamrat.
Hon hittar henne inte, utan ber vaktmästaren att leta reda på telefonnum-
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ret till henne. Då vi satt oss kommer vaktmästaren och säger: ”Nu har vi
numret, ska vi ringa?” ”Ja, gör det”, säger Lilian. Avslutning börjar,
vaktmästaren kommer tillbaka och Lilian smiter ut och pratar med honom. Lilian är snart tillbaka och säger kort att nej hon kunde inte komma,
hon hade tagit fel på dag, hon trodde att det var imorgon. Det är fanmarsch och Du gamla du fria och Den blomstertid nu kommer. Så tal av
Hem & Skola. Lilian får gå fram och ta emot blommor. Hon håller sedan
sitt tal om Pippi och Astrid Lindgren och berättar sedan en saga. Till sagan
lyssnar eleverna alldeles tysta och skrattar då det blir roligt i sagan.
”Jag skulle ha avslutat här för att lämna över till Rotarypresidenten”,
säger Lilian. ”Men hon kunde inte komma.” Lilian ber flickan som skulle
få stipendiet komma upp på scenen och formulerar en provisorisk motivering. Stora applåder! Sedan går Lilian och sätter sig igen. Så fler sånger av
barn i år 1, 2 och 3 samt förskoleklass. Rotarypresidenten som i ilfart tagit
sig till skolan kommer och sätter sig bakom Lilian och de byter några ord.
Därefter fler sånger. Fanbäraren svimmar och skolsköterskan rusar fram
och tar hand om honom. Lilian säger att ”det där sköter de” (det är flera
personer runt pojken) och sitter lugnt kvar. Det visar sig att det inte är någon fara. Efter de yngre barnens avslutning är det fika i parken för personal som är med på bägge avslutningarna.
Så är det dags för mellan- och högstadiets avslutning. Även här finns
fanbärare (denna håller sig dock på benen hela avslutningen igenom) och
det sjungs sånger. En lärare sjunger spontant en sommarsång för alla nior
och för några lärare som ska sluta. Jag frågar Lilian om han brukar göra
så. ”Nej det brukar han inte, han kände nog att allt stämde idag”, svarar
Lilian.”Det är det som är charmen med högstadielärarna, ämneslärarna.
De är lite mer olika än lärarna på lågstadiet, och det är bra för då får eleverna lära sig att folk är olika.”
Lilian håller tal. ”Jag är stolt över att vara rektor på skolan”, säger hon.
Lilian tar som så ofta förr upp historiska aspekter i sitt tal. ”Ett av våra
viktigaste uppdrag i skolan är att föra arv vidare”, säger Lilian, ”men vi
står också för förnyelse.” Hon läser en dikt och avslutar med att säga att
kanske ses vi i fontänen på Stora Torget då Sverige vunnit VM-guld. Applåder! Fler sånger. Denna gång får Ernst gå fram och ta emot blomsterkvasten från Hem & Skola. Det är Lilian som bett honom att göra det så
hon skulle slippa gå upp tre gånger på scenen. Slutligen delas betygen ut
till eleverna i år 9. Konferenciärerna läser upp eleverna en efter en och Lilian tar i hand och delar ut betyget. Klassföreståndarna går efter och kramar
om dem. Alla elever får varsin applåd, vissa får mer än andra. Sist av allt
sjungs Den blomstertid nu kommer.
Avslutning nummer två är slut. Lilian pratar med folk utanför och går
sedan tillbaka till skolan och lyssnar av telefonsvararen. Hon funderar på i
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vilken ordning anställda ska tackas av under avslutningslunchen för personalen. Snart är det dags för smörgåstårta i personalrummet. Det äts
smörgåstårta, dricks kaffe och hålls tal, och sedan är allt över. En ceremoniernas dag är till ända. De symboliska betydelserna av sådana ceremonier
tas upp i kapitel 8.

En svart sommar
Genomförandet av anställningsintervjuer fortskrider under juni månad efter att eleverna har gått på sommarlov, samtidigt som Lilian har olika möten med biträdande rektorer och/eller lärare för att diskutera vissa förändringar till hösten. De diskuterar projekt som skolan är med i, och hur arbetslagträffarna ska kunna bli effektivare (”tanken att 20 personer ska ha
pedagogisk diskussion är dödfödd”, menar Lilian).
En vecka efter skolavslutningen bjuder Lilian hem skolledning och expeditions- och elevvårdspersonal på traditionsenlig lunch. Vaktmästaren är
också bjuden, men han kommer inte. Lilian bor i ett stort hus inte långt
från skolan. Hon bjuder på god mat och till efterrätt jordgubbar och glass.
Stämningen under lunchen är gemytlig.
I slutet av juni är det dags för Lilian att gå på semester. Den blir dock inte
alls som Lilian tänkt sig. Bara några dagar in på ledigheten läser Lilian i lokalpressen om en flicka som har omkommit i en tragisk olycka. 46 Efter att
Lilian gjort lite efterforskningar står det klart för henne att flickan var en
elev på skolan. Tillsammans med kuratorn och ledarna i föreningen som
flickan var aktiv i, bildar Lilian en tillfällig krisgrupp som ordnar samling i
skolans aula för flickans vänner och klasskamrater. Då den värsta uppståndelsen lagt sig, återupptar Lilian sin avbrutna semester. Kuratorn är den som
håller den fortsatta kontakten med de ungdomar som har behov av det.
När jag återkommer till skolan i början av augusti visar det sig att ännu
en sorglig händelse har inträffat. En pojke som var elev på skolan har avlidit under sommaren. Det var dock mer väntat, eftersom han varit svårt
sjuk en längre tid. Men inte desto mindre tungt känns det för Lilian att
starta upp verksamheten igen efter sådana tragedier. Uppstarten blir inte
som andra år, utan först och främst gäller det att avgöra hur saker och
ting ska ordnas praktiskt och på bästa sätt för alla inblandade. Två klasser
kommer att ha tomma bänkar i klassrummen. Lilian kallar till krisgruppsmöte och bestämmer tid för samtal med två präster innan dess. Per-

46 Lilian berättar för mig om händelsen, vad som skedde och hur hon agerade under
dessa dagar, då jag återupptog de deltagande observationerna i augusti. Jag följde dock
vad som skrevs om händelsen i lokalpressen under sommaren.
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sonalen kommer att uppleva krisarbetet som tungt, tror Lilian. Lärarna
har ännu inte återkommit efter deras ledighet.
Krisgruppsmötet är bland det jobbigaste som jag fått erfara under min tid
hos Lilian. Krisgruppen, som förutom Lilian består av kuratorn, skolsköterskan, administrativa assistenten Annika, de tre biträdande rektorerna
samt två lärare, berättar i detalj vad de gjorde de där dagarna i juli, vad de
kände och känner och vad de vet om det som skett. Kuratorn säger att dödsfallen har skapat rädsla och osäkerhet hos många barn. ”Vi känner det varenda gång vi sätter oss med det här, att man blir så tung”, säger Lilian. Annika och en av lärarna gråter stilla. De planerar en samling i kyrkan för att
hedra flickan och pojken, och de diskuterar hur man bör göra med en del
praktiska saker, exempelvis vem som ska plocka ur flickans skåp.

Ett nytt läsår, lärarna kommer åter
”Välkomna! Välkomna!” Lilian står i ingången till aulan och kramar om
lärarna som kommer. Lärarna tar ett kuvert med information om terminen
och läsåret. De hälsar, pratar och kramar om varandra. Stämningen är
uppsluppen. På overheaden finns tider som gäller för uppstartsdagarna
onsdag, torsdag och fredag. ”Jaa hörrni, välkomna till läsåret 02-03”, säger Lilian. ”Allra först vill jag säga några ord om de omstörtande händelserna under sommaren.” Lilian säger att det inte går att starta på samma
sätt som de brukar. ”Vi står inför en så konstig situation som vi inte varit
med om innan”, menar hon, och berättar om hur krisgruppen tänkt sig
med högtiden, som hon kallar ”en hedersbevisning”, på måndag. De pratar lite om hur krisgruppen tänkt sig det hela och går sedan över till läsårsinformationen. Efter det presenterar Lilian ny personal.

Och solen har sin gång…
Vardagen återställs snart på skolan. Sensommaren bjuder på osedvanlig
värme, så det känns som om hösten inte riktigt har börjat. En av de biträdande rektorerna, Maria, har fått jobb som rektor på en annan skola, så Lilian får lägga lite tid på att ”skola in” den nye biträdande rektorn John.
”Det är lite knepigt när folk byts ut”, menar Lilian, ”eftersom jag måste sätta mig in i fritidsverksamheten på ett sätt som jag inte behövde då Maria arbetade med den.” Det innebär att Lilian får ett lite tyngre lass att dra nu tills
John blivit varm i kläderna. Lilian får också rycka in och hjälpa lärarna då
de inte får ihop sina scheman (”lämna dem till mig så tar jag dem som
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kvällsbeting”). Lilian säger att det finns en optimism så här i början av ett
nytt läsår, det känns inte jobbigt att starta upp på nytt. Alla har nya krafter.
Denna höst börjar Lilian och de biträdande rektorerna med utvecklingssamtalen med personalen redan i september. I början av oktober börjar
arbetet med budgeten igen. Detta år verkar det som om rektorerna kommer att få reda på hur mycket pengar de har att röra sig med i alla fall något tidigare än föregående år. Men, som vanligt är pengarna för snålt tilltagna, vilket framkommer när Lilian står i hallen och pratar med Monika,
som är den biträdande rektor som arbetar närmast förskolan. ”De kommer att säga att vi inte får gå med underskott”, säger Lilian. ”Och om vi
ska gå utan underskott innebär det att åtta till nio personal i förskolan
måste bort och det fungerar ju inte”, menar Lilian. ”Det är så dubbelt hela
vägen”, fortsätter hon. ”Vi får inga pengar, men det är vi som får ta skiten
för det. Jag får se mig om efter annat jobb om de gör allvar av det.” Om
rektorernas förhållande till de högre chefsnivåerna, vilket rymmer såväl
ifrågasättande som tilltro, resoneras i kapitel 7.
Lilian går in till sig och berättar för mig att det är stora saker som avlöser varandra just nu. Bland annat har några av eleverna varit på bandymatch mot en annan skola, där en lärare betedde sig illa. Som vanligt är
inte lokalpressen sena att rapportera om skandalen; läraren som vid en utvisning av en av sina spelare enligt pressen ”blev vansinnig”, ”slängde linjeflaggan” och ”slutade leda sitt lag”. Lilian kontaktas av pressen och får
uttala sig i en artikel. Liknande händelser, som egentligen inte får hända,
är ovanliga, men de förekommer. Vid ett annat tillfälle blev en elev kvarglömd då skolan var på utflykt. Personalen hade inget försvar till händelsen. Det hela fick ett lyckligt slut, men det ledde för Lilians del till en procedur av åtgärder såsom översikter av rutiner och noggrannare information till personalen, ackompanjerat med en oro för att pressen även denna
gång skulle blåsa upp historien och avkräva Lilian snabba kommentarer
om det inträffade. ”Ibland blir jag bara trött”, säger Lilian, och visar på
bandet som känns runt huvudet. ”Som nu i eftermiddag. Att stå i skottgluggen för något man brinner för och kan argumentera för, det är en sak.
Men att stå där och ta emot för människors brister…”
Det händer även mycket kring en elev där skolan gjort en anmälan till
socialen. Det rör upp mycket känslor. En anhörig till eleven ringde sent en
kväll hem till Lilian och pratade. Denne var onykter, tror Lilian. ”Det är
så outtalat vad det innebär att vi går till socialen”, säger Lilian. ”De är
rädda att vi vill att de tar barnet ifrån dem”, fortsätter Lilian och syftar på
att föräldrarna är rädda för att socialen ska ta beslut om att omhänderta
deras barn. ”Men det är inte det vi är ute efter. Samtidigt är det socialen
som avgör åtgärder.” Lilian ringer senare under dagen upp föräldern för
att förklara situationen, att skolan inte har gjort den här anmälan till soci-
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alen för att den vill att barnet ska tas ifrån föräldern. ”Jag önskar att du
kunde känna att vi vill ditt barn väl”, säger Lilian. ”Vi vet inte hur vi ska
hantera honom, vi hoppas på att få hjälp och stöd från soc.” Hon avslutar
samtalet. ”Jaa, att vara en lugnare när man står med bilan”, säger Lilian
när hon lagt på luren, och menar att hon försöker dämpa oro, samtidigt
som hon inte riktigt vet hur socialen kommer att agera i det aktuella fallet.
I mitten av oktober, ungefär ett och ett halvt år efter att jag kom till
skolan första gången, är det dags för mig att avsluta mitt fältarbete hos Lilian. Jag lämnar Lilian i färd med att tillsammans med de biträdande rektorerna sammanställa den årliga kvalitetsredovisningen som ska skickas in
till Skolverket. ”Kvalitetsredovisningen ska visa hur vi står i förhållande
till alla målen, de här 200 målen”, säger Lilian.

Vad hände sedan?
Efter att jag avslutat mitt fältarbete hos Lilian fortsatte jag att följa det
som hände inom skolan i den aktuella kommunen i lokalpressen. Allt som
oftast stod det om budgetunderskott, nedskärningar och om lärare och
rektorer som protesterade mot dessa. De menade att det inte gick att skära
ner mer utan att riskera kvaliteten i verksamheten. Vid ett par tillfällen besökte jag Lilian och de andra på skolexpeditionen och kunde då ta del av
deras tankar och åsikter om den aktuella situationen.
Ungefär ett år efter det att jag avslutat fältarbetet hos Lilian skedde en
stor omorganisering inom utbildningsväsendet i kommunen. Det skulle nu
bli ett antal områdeschefer, var och en med ansvar för ett verksamhetsområde, med ett antal rektorer under sig. Områdescheferna skulle fjärmas
från den dagliga verksamheten och rektorerna skulle få mer övergripande
ansvar. Förändringsförloppet från planering av omorganisationen, till beslut och genomförande av densamma gick mycket snabbt.
I samma veva som det blev klart vilka personer som fått tjänsterna som
områdeschefer respektive rektorer, besökte jag Lilian på skolan. Jag hade
nog väntat mig en viss oro inför framtiden, men det jag fann hos Lilian och
de andra i ledningen på skolan var en positiv attityd och en tro på att organisationen skulle bli bättre. En del osäkerhet vad den nya yrkestiteln områdeschef skulle innebära fanns visserligen (”vad har vi gett oss in på?”), men
stämningen präglades av en stor öppenhet inför det nya. Lilian, biträdande
rektorer och expeditionspersonalen pratade lite skämtsamt om att i skolan
är man så vana vid förändringar, så man tar det som det kommer.
…
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Intentionen med detta kapitel är, som framgått tidigare, att ge en levande
illustration av hur en rektors vardag kan gestalta sig under en periodisk
cykel. En intressant fråga att ställa i sammanhanget är var själva skolledarskapet står att finna i den cykliska framställningen av Lilians vardag. Vad
har de händelser och situationer som beskrivits egentligen med skolledarskap att göra? Med andra ord; vad säger den bild som framkommit om
rektorers ledarskap? Fortsättningen på avhandlingen kommer att ge svar
på dessa frågor. I de nästföljande kapitlen görs en mer ingående tolkning
och analys av rektorers arbete, vilken bl.a. rör sig kring hur rektorerna gör
för att leda sina skolor, vad som utgör de grundläggande dimensionerna i
skolledarskapet samt olika omständigheter i den kulturella kontexten som
har betydelse för hur skolledarskapet gestaltar sig. Dessa kapitel baseras
på empiri från samtliga rektorer som ingår i studien. I kapitel 7 görs dock
en tolkning av det som framkommit i föreliggande kapitel i form av meningsbärande kulturella uttryck. Detta avsnitt baseras alltså åter enbart
från data från rektor Lilian. Här visas att såväl den fysiska miljön som aktiviteter och handlingar och språkliga uttryck kan tolkas som meningsbärande kulturella uttryck, vilka säger en hel del om, och har betydelse för,
skolledarskapet.
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Vad gör en rektor? Hur gestaltar sig skolledarskapet? Finns det några skolledarskapets grundvalar? Kring dessa frågor rör sig innehållet i det här kapitlet. Jag låter rektor Ove inleda kapitlet med sin beskrivning av sitt arbete
som rektor, hans cykliska berättelse om hur han gör för att leda en skola:
Alltså det är ju så himla många moment, så man brukar dela upp och sen
brukar man liksom ruta in året ungefär, allt som passerar revy. För det är ju
olika saker på olika tider av året. Om jag säger, det startar faktiskt i januari
när man ser till att eleverna väljer och man ser till man kollar upp vilka elever som finns. Då är ju det den administrativa organisationsbiten som man
lägger in där. Sen går man vidare och gör tjänstefördelning, för det är nästa
steg i själva uppbyggnaden av skoldelen. Sedan tittar vi om det finns lärartjänster. Och sedan är det rekryteringsdelen i arbetet, då kommer den in.
Och hela tiden har vi nu pratat om personalansvaret och en hel del om att
eleverna ska få det dom ska ha så att säga, de val de har gjort, och bygga
upp organisationen runt elevernas önskemål. Men sen blir det ju personalbitar utav det direkt då. Självklart också ekonomibitar i släptåg, det är det ju.
Då vi är framme så här års nu då som i maj, då sitter vi precis här med ansökningar och ska sätta till de sista tjänsterna. Det är rätt mycket jobb med
det. Lönesättning får ju inte jag göra, men däremot så är det en procedur
där som ska till. Jag ska få löner centralt och sen ska jag tillbaka till dom
som har sökt, och så ska vi se om de accepterar det. Så blir det bollande
fram och tillbaks. När de väl har bestämt sig så skriver man anställningsbevis centralt ifrån, eller lönebevis rättare sagt. Det är jättemycket administration, massor av papper så där. För sedan ska jag sitta och skriva in ett underlag för skolassistenten så hon kan föra in exakt vad lärarna ska jobba
med nästa läsår, för det är ju löneunderlaget som hon skriver. Så det är den
biten. Man rakar med sig så att säga en massa uppgifter en bit.
Sitter och tittar på vilka klasser eleverna ska gå i, och så hittar man att ja
men den eleven passar inte bra där. Och så kommer det en ny elev och så
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funkar inte det, då måste man ändra lite på det. Så där är det ju. Kanske
det påverkar tjänsterna, det vet man ju inte, det kan det göra. Så det är
mycket att ha med sig, det är många bollar på en enda gång där. Och under tiden så dyker man ner och gör lite kvartalsrapporter och lite månadsrapporter och ekonomirapporter som ska in [till skolchefen]. Så det håller
man med sig hela tiden. Man ser till att konferenser funkar, innehållet i
konferenserna, ser till att lärarna jobbar med utvärderingsarbete, matar
dem. Så måste jag läsa igenom deras utvärderingar för att vi ska kunna ha
en utvärderingssammanfattning sen då, nästa måndag blir det faktiskt. Så
har man med sig det också.
Sedan när vi börjar på ny kula i höst ska liksom allting vara på plats. Då
ska eleverna vara i sina rätta klasser, schemat ska funka. Och då lägger ju
inte jag schemat, utan det är ju schemaläggare som lägger schemat. Lärarna ska ha, om någon har flyttat under sommaren så måste man ju ha fixat
till det, så man ligger ju lite à jour också på sommaren. Ponera att någon
har fått ett bra jobb nånstans och säger att jag måste faktiskt tacka ja till
det här jobbet, eller något annat har hänt. Då måste man ligga i beredskap
på det också, och i värsta fall rekrytera under sommaren. Som tur är så är
det inte så mycket, jag har inte råkat ut för det, men okej det ska ju funka
19:e augusti.
Jag har semester ja, men jag har jourtelefon utifall att. Jag menar det händer saker, det är så mycket barn och vuxna inblandade. Det är ju förutom
500 barn på skolan så är det 200 barn inom förskolan. Jag menar att någon råkar ut för en olycka under sommaren. Vi har råkat ut för att en pojke tog livet av sig under sommaren, och då är det ju bara att rycka in. Då
får man ju ligga à jour också. Se till att dom runt omkring får uppbackning då på olika sätt och så. Jag menar det händer saker med så mycket
inblandade människor. Så det ju bara tur så att säga att alla elever har hälsan när man börjar igen efter så pass långt uppehåll. Det är ju så.
Sedan löper det på med arbetet. Under hela hösten händer det inte så
mycket så där speciella punktinsatser, utan det är ekonomirapporter, det
är allt det du har varit med om, typ MBL och konferenser och löpande saker. Föräldrar ringer, elevvårdskonferenser, elever behöver stötta på olika
sätt. Kurator jobbar, jag jobbar, och det är föräldramöten och det är föräldraråd. Ja du har ju själv sett att det är så händelsestyrt va. Elever vill
prata, elever vill intervjua och jaa. Periodvis kan det vara lugnare under
hösten än under våren, faktiskt. Sedan gäller det för mig att vara duktig på
att delegera också till biträdande rektor, och till personal förstås och så.
Och samtidigt se till att inte personalen får för mycket att göra, så de blir
utbrända och mår dåligt. Måste man ju ha koll på det också. Så att det,
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rehabärenden som dyker upp. Det är svårt att få med allt och inte sitta och
glömma några bitar.
Ove, rektor (intervjuutdrag)
Många sekvenser i Oves beskrivning känns igen från föregående kapitel. Beskrivningen stödjer också Wolcotts (1973) resonemang om ”the annual cycle
of the principalship” (s. 178ff) som en cykel som skiljer sig från lärarnas och
elevernas skolår. Cykeln över året är med andra ord likartad för Ove och Lilian, och det är nog inte en alltför vågad gissning att säga att förhållandena
säkerligen känns igen av många fler rektorer med dem. I föregående kapitel,
som handlar om Lilian och ledarskapet, ges en beskrivande bild av rektors
vardag under ungefär ett och ett halvt år. Här nedan går jag, med basen i
data från samtliga rektorer som ingår i studien (alltså från såväl fältstudierna som intervjustudien, se metodkapitlet), djupare in i rektors vardag. I kapitlet framkommer bl.a. vad som är centralt i skolledarskapet och vad som
kan sägas utgöra grunderna för rektorers arbete och ledarskap. I de två nästföljande kapitlen går jag mer in på olika omständigheter runt omkring som
har betydelse för skolledarskapet, dvs. jag fördjupar mig mer i frågan varför
rektors arbete och ledarskap gestaltar sig så som det gör.

Centrala aspekter av rektors vardag
Oves beskrivning av sitt arbete, vilken inledde kapitlet, ger ett intryck av att
han ägnar en stor del av sin tid till administration och till skolans strukturella uppbyggnad. Många tidigare studier visar på att just administration och
konferenser är det som tar den mesta tiden i anspråk för en rektor (se Hultman, 1989, för en översikt). Rektorerna i min studie understryker dock även
en hel del annat som de uppfattar som centralt för dem som rektorer.

Driva utveckling…
Skolan måste fungera. Vad som är centralt för en rektor är därför vid första anblicken, som Gunilla uttrycker det:
Ja det viktigaste är ju att se till så att skolan fungerar helt enkelt. Att
eleverna får det dom ska ha och att lärarna har en god arbetsmiljö
och möjligheter att ge eleverna det dom ska ha. Och att allting fungerar. Se till att det flyter på, att man får pengar till skolan och det
finns läromedel och allt det här.
(intervjuutdrag)

I samtal med rektorerna om vad som är centralt i deras arbete och ledarskap, vad som är viktigast för dem i deras position som rektor, pratar de

122

Att leda en skola

ofta om att ledarskap handlar om att ge möjligheter till personal att ge eleverna det som de har rätt till. Att de som ledare är de som ”pushar på”,
”banar väg” och ”skapar resurser”, som de säger. Skolledarskapet innebär
således att de sporrar och servar lärare, så att dessa i sin tur kan sporra och
serva eleverna (jfr Franzén, 2005). Uppfattningen om vikten av ett aktivt ledarskap är utbredd bland rektorerna. Som rektor ska man inte stå bredvid
och titta på, utan vara den som driver utvecklingen framåt, vara engagerad
och kunnig i olika skolfrågor och därtill kunna uppbringa ett engagemang
och intresse hos personalen. I rektorernas värld florerar begrepp som ”pedagogiskt ledarskap” och ”pedagogiska diskussioner” som något önskvärt.
”Man är inte ledare om man inte är ledare i de pedagogiska diskussionerna”, menar Lilian. Vad dessa begrepp står för varierar, men det kan vara att
agera ”bollplank” till lärarna och skapa tillfällen för diskussioner om värdegrundsfrågor eller om undervisnings- eller organisationsrelaterade frågor.
En annan rektor, Marita, hävdar att det viktigaste i hennes uppdrag är
just det pedagogiska ledarskapet. Med det menar hon att ”bolla pedagogiska diskussioner och tänk med personal”. Samtidigt menar hon att det
inte är det som hon sysslar med mest. Anledningen till detta tror hon ligger
i storleken på den enhet hon är satt att leda. Skolans verksamheter är inrymda i 25 olika hus. En känsla för detta fick jag då jag under en förmiddag följer denna rektor under hennes ”verksamhetsbesök”, som hon kallar
dem. Under två timmar besöker vi verksamhet som pågår i skola och förskola. Jag noterar:
Vi går iväg på verksamhetsbesök. Jag vet inte riktigt hur många hus
och olika verksamheter vi är i, det är av och på med plasthättor på
skorna. En del är skola och en del är barnomsorg. Marita pratar
med personal och barn och tittar på lokaler. Hon går i en del klasser
runt och hjälper till och tittar på vad barnen gör.
(från fältanteckningar)

Det som Marita upplever som ett hinder för ett enligt henne önskvärt ledarskap, är alltså hennes skolenhets geografiska utspriddhet.
Verksamhetsbesök uttrycker flera av rektorerna som viktiga som ett led i
sin strävan att kunna agera bättre diskussionspartners i kommande samtal
och diskussioner med lärare och annan personal. De uttrycker att mer kunskap om den dagliga verksamheten kan hjälpa dem till ett bättre pedagogiskt ledarskap. 47 Rektorerna behöver dessutom ha kunskap om verksamheten och om människorna som finns i den, för att kunna veta vilka idéer,
47 Liknande resonemang framkommer i Viggósson (1998). I Hallerström (2006) fram-

kommer det att för rektorer är frekventa verksamhetsbesök så förknippat med ett
önskvärt pedagogiskt ledarskap att det kan betraktas som en norm för hur rektorer bör
agera.
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projekt eller förändringar som kan tänkas åstadkomma engagemang bland
människorna på skolan, eller vilka som kan tänkas stöta på motstånd. För
att få den kunskapen betonar rektorerna just vikten av att möta, kommunicera och resonera med människorna ute i verksamheten på skolorna.
En förutsättning för att mötena och kommunikationen ska bli av är att
ledaren är närvarande, ”att man finns på plats”, som Lars säger. I dessa
möten kan rektor känna av verksamheten, få uppslag till vad som personalen och hon/han själv upplever behöver göras något åt, vilka idéer som kan
erhållas gehör för etc. Dessa möten som rektorerna ger exempel på är både
schemalagda, t.ex. arbetslagsträffar, elevvårdskonferenser, personalmöten,
fortbildningskommittéer, och mer spontana och informella som en fika
tillsammans eller ett möte i förbifarten i korridoren. Bengt betraktar möten
som olika ”kanaler” genom vilka han leder skolan. Att som rektor synas
ute i verksamheten är viktigt även av andra anledningar, vilket kommer att
tas upp senare i kapitlet.

… och bära toapapper
I vardagen kan rektorerna uppleva att tiden inte riktigt räcker till för det
som kanske allmänt räknas som pedagogiskt ledarskap. Frustration kan
ibland bli tydlig över detta. Lilian säger en aning irriterat efter ett avslutat
möte med vaktmästaren på skolan att ”sånt här tar för mycket tid från det
pedagogiska ledarskapet. Det handlar ju enbart om den fysiska miljön,
inte om skolan.” Vid ett annat tillfälle visar samma rektor viss uppgivenhet över att så mycket står i vägen för hennes önskan om att arbeta med
skolutvecklingsfrågor:
”Egentligen skulle man kunna lägga en hel tjänst på att utveckla
skolan”, säger Lilian. /…/ ”Fysiska saker som städning och lokaler,
det är inte det som andra menar med administration, men det är det
som tar tid. Det skulle finnas som en vicevärd i ett hyreshus som
man bara kan ringa till då något inte fungerar”, säger hon. Någon
annan borde fixa detta, men hon har ingen att delegera till, menar
hon.
(från fältanteckningar)

Lilian fortsätter med annat som hon tycker hindrar henne i sitt arbete:
”Det är inte rimligt att vi ska driva ansvaret med elevvården, inte
rätt att det är vi som ska utföra den, utan vi ska ha insyn och information. Det anses rimligt med så lite elevvård, men det är ju inte det.
Det är bara kutym att det är så. Men man försöker att inte tänka på
det. ”Det är det här vi ska syssla med”, säger Lilian, ”att utveckla
verksamheten. Frigör oss för det och ge oss resurser, det är ju det vi
har kompetens för!”
(från fältanteckningar)
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Lilian menar således att sådant som hindrar henne från att ägna mer tid till
det som hon anser att en ledare bör göra, är att hon måste hantera frågor
kring städning och lokaler samt ha det operativa ansvaret för elevvården.
Hon uttrycker att hon saknar personer att delegera dessa uppgifter till. Lilian signalerar även att behoven i verksamheten missbedöms av dem som
tilldelar resurser. ”Det anses rimligt med så lite elevvård”, säger hon, men
tar själv avstånd ifrån det antagandet. Här ventilerar Lilian två problem
som hon upplever. Först problemet med delegering och sedan problemet
med att hennes överordnade och hon själv kan ha olika uppfattningar om
vilka behov som finns i verksamheten. Verksamheten bedöms med andra
ord olika av de överordnade och av Lilian som rektor. Dessa problem diskuteras vidare i avsnitten Delegeringsdilemman – rektor mejslas fram, senare i detta kapitel, respektive Rektor mittemellan – ”man är chef, men
man är ändå inte chef”, i nästföljande kapitel.
Rektorerna i min studie uttrycker ofta att de ägnar dyrbar tid åt sådant
som de egentligen inte tycker att en rektor borde göra. Vardagen är full av
uppgifter som måste hanteras direkt, och dessa uppgifter kommer både inifrån den egna verksamheten och utifrån. Ingrid menar att:
Jaa, jag ägnar ju inte största tiden alltid till det som jag vill, eftersom
man får en hel del direktiv uppifrån så att säga.
(intervjuutdrag)

Ofta nämner rektorerna administrativa uppgifter (som att skriva MBLprotokoll eller ordna med julfestinbjudan), som exempel på uppgifter som
de egentligen tycker borde utföras av en assistent. Det faktiska avståndet till
assistenten, eller det faktum att rektorskollegorna valt att göra uppgiften
själva, uttalas som orsaker till att rektor ändå utfört detta arbete. Det kan
också handla om uppgifter som kanske än mer sällan uppfattas som en rektors arbetsuppgift. Bengt pratar om sådant som han gör, som han inte tycker hör till ledarskapet. På min fråga om jag skulle uppfatta när ledarskapet
inträffade om jag följde honom en tid utspelar sig följande ordväxling:
Njae det vet jag inte, för att då skulle du ju se allt det här andra också, när någon kommer in och talar om att toalettpappret är slut och
så, och varför har ingen lagat kopieringsmaskinen. Och sånt där…
Det finns ju fortfarande kvar.
Är det inte ledarskap då? Nånstans?
Jo, ja alltså det blir väl, replikerna blir väl det kanske lite grann. Eller man… Jo ja, men då börjar man ju fundera på att jag har inte
kommit så långt i mitt ledarskap. Varför kommer man till mig för
och talar om att toalettpappret är slut?
(intervjuutdrag)
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Vi pratar vidare om sådant som Bengt gör i sitt jobb som han inte tycker
att han borde göra. Han säger:
Ja just det här att man alltså, det kanske var drastiskt att säga det här
med toalettpapper. Det kanske var att ta i, men det finns hela skalan
där, att man då i de lägena gör dom uppgifterna. Fixar till det då.
Bär in toapappersrullar?
Ja just det, allt sånt där va. Och då, då har man väl fördröjt ledarskapet lite grann. Då om man har man kraft och så där så använder
man det naturligtvis och så tänker man hur ska jag komma vidare i
det här? Hur ska vi prata om det här sen?
(intervjuutdrag)

Bengt uttrycker att uppgifter som att se till att kopiatorn blir lagad eller att
det finns toalettpapper tillgängligt, inte riktigt hör skolledarskapet till. Uppgifter liknande dessa hör dock inte alls till ovanligheterna för en rektor. Det
är emellertid en sida av skolledarskapet som det inte talas särskilt mycket
om. Kanske beror det på att det är en sida av skolledarskapet som inte rimmar särskilt väl med den officiella bilden av den effektiva och skolutvecklande rektorn (som så mycket av den tidigare forskningen handlar om).
Wolcott (1973) har en poäng då han förvånar sig över att i studier som ägnar sig åt att kategorisera in rektors arbetsuppgifter och sedan räkna ut hur
många procent av deras tid som används inom respektive kategori, finns
ingen kategori som direkt relaterar sig till uppgifter som handlar om vård av
lokaler. Detta är märkligt, menar han, eftersom rektor faktiskt ägnar en betydande del av sin arbetstid till just sådant som har med skolbyggnaderna
och den fysiska miljön att göra (vilket framgår i föregående kapitel).
Att rektorerna uttrycker sådan irritation över dessa som kan tyckas triviala uppgifter kan bero just på den klyfta som förekommer mellan den officiella och högt värderade bilden av rektorers arbete och den mer vardagsnära verkligheten. Det är det som sammanknippas med den officiella
bilden som värderas positivt av utomstående, vilket i sin tur gör att mycket
av det som ingår i rektorers vardag värderas betydligt mer negativt. Att utföra dessa triviala uppgifter kanske inte är rationellt i traditionell mening,
men behöver för den delen inte vara fel. Hultman (1998) uttrycker i sitt resonemang om en rektors engagemang i att finna limstift till lågstadieverksamheten, att det som utspelar sig är något helt annat än det som synes på
ytan. Det som verkar trivialt (sökandet efter limstift) kan vara ett exempel
på rektorns och lärarens gemensamma strävan att ro iland en gemensam
uppgift. Att kopiatorn fungerar på skolan är exempelvis ovärderligt för att
verksamheten ska fungera. En rektors lyhördhet inför problemet med en
trasig kopiator visar för lärarna att rektorn är medveten om vad som är
väsentligt i en lärares arbete, och i förlängningen vad som är väsentligt för
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att skolan ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Genom att inte visa denna lyhördhet, exempelvis genom att avvisa problemet med kopiatorn som en
bagatell, signaleras ett helt annat budskap.

Rektor – ingen nobody, om rektor som symbol
Genom att interagera med personalen och agera på ett speciellt sätt, kan
rektor förmedla ett budskap, även om det inte alltid uttrycks rakt ut. Flera
av rektorerna i min studie pratar om sig själva som symboliska ledare.
Gunilla och jag pratar en del om det här med symboliskt ledarskap:
Jag blir en symbol i mångt och mycket. Det jag gör vill ju jag att det
ska vara resultat ända ner på elevnivå. (ja just) Och det är viktigt i
mötena med personerna, tycker jag, att man försöker att få fram det,
att det är så jag ser på det. Då först så har man ju lyckats med nånting. När man ser att eleverna verkligen har fått ta del av det här,
som jag i min tur då kanske har fått från mina chefer och så vidare
/…/. Men det är mycket i möten, samtal och möten, som jag leder.
(intervjuutdrag)

Gunilla säger att hon tänker noga på hur hon agerar i möten med elever
och föräldrar, eftersom hon ser sig som en förebild för personalen. För
man har ögonen på sig som ledare, som hon säger:
Alla ser ju vad man gör och hur man ser ut och hur man tänker och
inte tänker. Mycket mer än vad man har en aning om själv. (unisont
skratt)
(intervjuutdrag)

Enbart genom att inneha positionen som rektor blir man en person som de
flesta i verksamheten förhåller sig till på något sätt, och oavsett hur rektor
agerar förmedlas ett budskap till övrig personal. Lars säger:
Man kan säga det, att även om man inte gör nånting, så gör man ju
nånting. För då har man ju sagt att det här skiter jag i, eller det här
struntar jag i. Och det är nog, det är en utav de här sakerna som är
rätt så spännande. För att det här är ett jobb som, vad du än gör eller inte gör, så är det egentligen nåt som rätt många bryr sig om. /…/
Så jag menar, det är ju en härlig miljö, alltså man är ju verkligen
(intervjuutdrag)
ingen nobody, så kan man säga.

Vad än rektor gör, eller undviker att göra, så har det betydelse för människorna omkring rektor. Ledarskapet är heller inget som rektor kan koppla
bort. Lars fortsätter:
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Alltså jag kan säga, det är ett ledarskap hela tiden alltså. Och det är
därför som det här är rätt charmigt. Det är ju ett sånt där, du kan ju
sitta här och gömma dig och göra dig oanträffbar till exempel va.
Det är ju också, du är ledare lik förbaskat, du är ledare jämt alltså.
(intervjuutdrag)

Däremot är det inte självklart att en utomstående observatör skulle se detta
ständigt pågående ledarskap, menar rektorerna. Ingrid berättar om tillfällen
då ledarskapet blir tydligt och synligt. Detta sker exempelvis vid krissituationer, eller på möten med arga föräldrar där rektor innehar en särskild position som den som leder samtalet. Det osynliga ledarskapet handlar istället
om vad människorna ute i verksamheten uppfattar, vilket går att jämföra
med det som Gunilla benämner symboliskt ledarskap (jfr även resonemanget
om ledarskapets semantik i avsnittet Tid och tydlighet). Rektor fungerar således som symbol i den betydelsen att hon eller han rent fysiskt genom sina
handlingar utgör en förebild. Men även i sin frånvaro är rektor en symbol.
Människors föreställningar om, och förväntningar på, rektor lever sitt liv
oberoende av om rektor är fysiskt närvarande eller inte.

Ledarskap som struktur eller interaktion
Bilden av den aktiva rektorn som eftersträvansvärd målas fram i början av
kapitlet. Rektor ska vara, och försöker vara, den som skapar förutsättningar för önskvärd aktivitet och möjliggör för nya tankar och idéer att
utvecklas. Ingrid pratar i dessa banor:
Jaa, på nåt sätt är det att… leda en utveckling, utan att man kanske
märks så mycket själv som ledare *skratt*. Man, på nåt sätt, banar
man väg för personalen att gå vidare, att kunna jobba /…/. Men
också att se till att man banar väg för nya tankar nya idéer att kunna
utveckla och förbättra. Det är en del av ledarskapet, det är mycket ju
ledarskap.
(intervjuutdrag)

Som Ingrid uttrycker i citatet ovan behöver ledaren inte i alla situationer
vara konkret och kroppsligen synlig för att det ska kunna handla om ledarskap. Lars pratar i linje med detta om ledarskap som en struktur:
Alltså en sak är ju det här med att vara ledare, närheten pratar jag ju
om, att försöka vara ute då. /…/ Men man kan också säga då att ledarskap är ju också en, vad ska jag säga, organisation. /…/ Sedan jag
kom hit har vi startat en, det fanns inte förut, ett informationsblad
/…/ varannan vecka. Då försöker man samla allt där. Inte bara att
jag informerar, utan även personal. Och vad har då det med ledar-
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skap att göra? Om man säger, man har en struktur, att det som är
tillsagt gäller på nåt sätt va. Så att det blir en fast struktur så att folk
vet, ja känner sig trygga på ett sånt sätt. Och så kan man gå in och
lägga mera energi på dom delarna som inte kanske fungerar, eller
den som inte förstår. Så jag tror, jag tycker faktiskt att det ligger i
nån form av fast struktur som folk kan…
(intervjuutdrag)

Ledarskap kan således handla om att bygga upp en tydlig struktur, så att
människorna inom skolan kan finna trygghet i att de vet vad som gäller.
En annan form av detta kan vara att se till så att skolpersonalen är någorlunda på det klara med var rektor står i olika frågor, så att skolledarskapet
så att säga ”sitter i väggarna” (jfr Hultman, 1998:52). Hur detta åstadkoms diskuteras senare i kapitlet i avsnittet om Betydelsen av relationer.

Peka med hela handen…
I vissa situationer betyder ledarskapet att rektor ”pekar med hela handen”,
som flera rektorer uttrycker det, dvs. talar om att så här ska ni göra, och i
andra att rektor mer eller mindre leder gemensamt med personalen. Ingrid
beskriver nedan två situationer då dessa två skilda typer av ledarskap demonstreras. Som bakgrund kan nämnas att den första situationen handlar
om ett tillfälle då det skett ett inbrott på skolan, vilket ledde till att stora
delar av skolan spärrades av.
Jag kände väl i fredags till exempel /…/ då är det viktigt att man tar
beslut, man talar om att ni gör si och ni gör så. Era barn… jag började leda personalen i huvudet strax efter första samtalet [från vaktbolaget] vid tre på natten. Hur ska jag göra nu? /…/ Det är inbrott,
stora skolan är avstängd. Jo men jag har tre stycken mindre byggnader på skolan. Då tänkte jag; förskolan och ettorna går dit, till bruna
huset, i röda huset går tvåorna, treorna kan vara i slöjdhuset. Så kan
mellanstadiebarnen vara i idrottshallen /…/. Liksom börja så här, att
ha en liten plan klar när dom kommer. Visa tydligt, nu gör vi så här.
Och så, alltså det är också en del av ett ledarskap. Då blir jag liksom, talar om du gör så, du gör så, du gör så. Pekar med hela handen. För det är en situation, en krissituation. Det är ett ledarskap.
(intervjuutdrag)

Ingrid berättar vidare om en annan situation (schemaläggning av rastvärdar), som berör en annan form av ledarskap:
Medan jag när, om vi diskuterar det här med rastvärdar, vem som
ska vara ute, vägrar att göra ett schema. För jag tycker att man ska
göra det tillsammans. Att ta gemensamt ansvar. För i vissa lägen så
vill jag inte alls vara den som talar om och bestämmer gör så, gör så,
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gör si eller så. För att då är det väldigt lätt, ja vi fick inte göra så, det
har du sagt. Och då kan man liksom skylla på nån att det blev inte
bra på grund av det och det. Och där tycker jag att man leder genom
att ge, delegera ansvar ut. För man måste också ta ansvar för det
man gör va. Förstår du? (jaa) Det är två olika bitar, men båda tycker
jag är ledarskap.
(intervjuutdrag)

I vissa situationer handlar det således om direkt styrning. I andra situationer handlar skolledarskapet mer om att leda gemensamt med personalen.
Kanske är den här typen av ledarskap vanligare idag än tidigare, eftersom
olika omständigheter förändrats.

…eller leda underifrån – att vara en kugge i maskineriet
Bengt berättar att skolledarjobbet har förändrats från tidigare på så vis att
det numera inte finns något självklar auktoritet förbunden med positionen:
/…/ det ställer ju alltså mer krav på ledarskap på något sätt. Just det
här att hitta argument för att försöka få det till nånting att man
tycker att det är roligt att jobba och det här. Förr var ju rektorn där
och delade ut resurserna och så, /…/ så gick läraren dit med någon
elev och ’skäll skäll’ och så gick man tillbaka. /…/ Jo men det är väldig skillnad. Och det är väl de sista, vad kan det vara nu då, tio femton, tio åren.
Få man jobba på ett annat sätt då istället än att bara…
Ja visst oja, /…/ skolledarna måste, de är inte bara auktoriteter utan
de måste också förvärva förtroendet hos lärarkåren. Och det är ju…
en balansgång förstås, det är ju rätt svårt.
(intervjuutdrag)

Att förvärva lärarnas förtroende är inte alltid helt enkelt, och det tar tid,
men hur det lyckas är av avgörande betydelse för hur rektorn sedan kan
agera i sitt ledarskap (se vidare avsnittet Betydelsen av relationer). Rektorerna framhåller den här andra formen av ledarskap som något eftersträvansvärt. De säger sig inte vilja vara någon som sitter själv och bestämmer vad andra ska göra, utan som Ingrid uttrycker det:
Men sen vill jag ju liksom inte, jag vill inte vara den som bestämmer
att nu gör ni så här. Jag vill att dom själva ska säga att vi vill göra, vi
vill gå åt det här hållet. Alltså man känner en positiv… ja gnista i det
hela liksom, och vill jobba vidare i det hela åt ett eller annat håll va.
(intervjuutdrag)
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Det visar sig tydligt att skolledarskapet först och främst handlar om leda
underifrån, att genom kunskap om och relationer till människorna i de
olika verksamheterna i skolan, men även till människor utanför skolan,
som t.ex. föräldrar, utöva skolledarskapet. Det går inte att utöva ledarskapet utan engagemanget från skolpersonal, vilket rektor Lilian formulerar i
följande episod där en fritidspedagog kommer till rektor för att få hjälp
med att hitta en gemensam planeringstid för skol- och fritidspersonal:
Det är ni som kan hitta lösningen, säger Lilian. /…/ Det är ni som får
försöka finna lösningen, vi har ju inte den ledningstätheten i vardagen att vi kan säga att så här ska ni göra. /…/ Det viktiga är att vi
för en diskussion om det, vi klarar det inte utan ert engagemang. Ni
vill ha friheten, men samtidigt vill ni ha millimeterstyrning när det
uppstår svåra saker, säger Lilian. Ja, skrattar fritidspedagogen.
(från fältanteckningar)

Denna rektor menar vidare i samtal med en elevassistent att all personal
inom skolan är ”kuggar i maskineriet, vi måste alla hjälpas åt att smörja,
glöm inte bort att vi ledare också är små kuggar”. Sims et al. (1993) menar
att ledaren måste göra sina ledda till ledare. Rektorerna i min studie menar
något liknande. Skolledarens funktion som en person som kan använda sin
makt för att bemäktiga andra framkommer i Fennells (2002) studie. Det är
just vad det handlar om enligt Lilian:
/…/ eftersom vi har den här platta organisationen så är faktiskt inte
lärare vana vid att bli styrda. Det säger sig självt, att de har fått styra
sig själva. Det går ju inte att styra så många människor med en direktstyrning. Och att då styra människor in i någonting annat, då är
det ju att de själva styr in sig i någonting annat. Och det handlar om
att det är en annan form utav ledarskap. Det är ett ledarskap där du
aldrig kan tala om; ’du ska’, utan du måste ju se till att visa på fördelarna och arbeta mer långsiktigt. /…/ Alltså att styrningen utav en
skola är ju inte så att vi bryter ut en massa banor som folk följer,
utan… Jag tror att jag har sagt det till dig tidigare också, de är ju
väldigt självstyrande överallt. Och självstyrande på det viset att det
är ju dom som drar upp hur dom gör för att nå målen. Och sen kan
man då uppleva att det vi behöver vara med och göra, det är att ge
dem perspektiven och ställa frågorna och ge dem kickarna för att
dom ska kunna hitta bättre fram då, för att nå målen.
(intervjuutdrag)

Här framgår att de ledda (lärarna) fungerar, och under lång tid historiskt
sett har fungerat, som en form av ledare. Rektors jobb kan därför beskrivas i termer av att de leder ett antal ledare. Skolledarskapet handlar således ur en aspekt med Hultmans (1998) ord om ”att leda dem som leder sig
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själva” (s. 51). Ska det ske en förändring inom organisationen så är det de
ledda som i praktiken måste åstadkomma den. En rektor i Fennells (2002)
studie säger:
I can push that on them, but unless they are going to be in favour of
it, it’s not going to be initiated at the grass roots. It is almost
doomed for failure unless part of it is going to come from them or a
group of them. (s. 104)

Praktiska exempel på detta saknas inte i min studie. Genom att argumentera för en viss sak kan rektor influera, inspirera och stötta lärare och annan skolpersonal i en viss riktning, men sedan är det lärarna/skolpersonalen som får handha situationen och leda sig själva och verksamheten in i
förändringen. Här framkommer således visionen om ett demokratiskt eller
inkluderande tillvägagångssätt i beslutsprocesser och ett öppet klimat där
man lyssnar på varandra. Detta framhålls gång på gång från rektorernas
sida; personalen uppmanas exempelvis att försöka hjälpa till att finna lösningar på problem som uppstår, eller att i samarbete med skolledningen
hitta sätt som passar för dem i arbetet med att utveckla verksamheten.
Strävan efter ett gemensamt ledarskap finns även i relationen mellan
rektorer och biträdande rektorer. Lilian säger till en nytillträdd biträdande
rektor:
Min utgångspunkt är inte att jag basar över er, utan att vi är lika i
en ledningsgrupp. Men ibland blir det att jag säger att så här gör vi.
(från fältanteckningar)

I den sista meningen visar ändå Lilian att rektor innehar en speciell position, ett slags vetorätt. För samtidigt som rektorerna vill framhäva bilden
av sig själva som en bland andra, så vill de ändå inte uppfattas som en kollega, som vilken lärare som helst, utan just som en ledare. Den distinktionen tydliggörs på olika sätt för såväl personalen som rektor själv. Det sker
fortlöpande i den dagliga verksamheten, t.ex. verbalt, rumsligen samt genom olika handlingar och ceremonier. Citatet ovan är ett exempel på hur
åtskillnaden tydliggörs verbalt i ett samtal. Andra exempel kan vara hur
rektor placerar sig i formella mötessituationer med lärare (på kortändan av
det avlånga konferensbordet), placeringen av rektors arbetsrum (fysiskt
och spatialt avskilt från lokalerna där lärare och elever har sin hemvist), eller det faktum att rektor självfallet får en egen punkt i programmet i avslutningsceremonier (se vidare i avsnittet Meningsbärande kulturella uttryck i nästföljande kapitel).
Ett sätt att tydliggöra sin position som ledare är att vara öppen, tydlig
och rak. Just att vara öppen och tydlig är något som rektorerna framhåller
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som eftersträvansvärt. I praktiken är det inte alltid så lätt att efterleva detta. Lilian berättar följande i en intervju:
Jag tror egentligen mycket på öppenhet, jag tror det. Men samtidigt
så är jag så medveten om att en människa förmår inte att vara öppen
om inte de själva, om de inte har insikten själva [här syftar rektor på
några av lärarna]. Det är klart att då går det inte att vara öppen. Det
kanske är så att de känner sig rätt missnöjda med det de gör. Då är
de inte heller särskilt öppna. Utan öppenhet bygger på att du känner
att du, när du ser på dig själv, ändå är rätt så nöjd med det du ser.
Och de som inte är rätt så nöjda, de tar ju på skygglapparna.
(intervjuutdrag)

Citatet visar att det varierar i vilken grad visionen om öppenhet kan realiseras, beroende på vilka personer som rektor vid olika tillfällen har att
göra med. Lilian pratar om dilemmat att om hon sätter sig och pratar med
vissa personer, då sjukskriver de sig nästa dag. De tar till samma metoder
som eleverna, menar hon. Ibland får därför budskapet lindas in för att liknande problem ska kunna undvikas.

Betydelsen av relationer
Betydelsen av relationer för skolledarskapet är något som framträtt tydligt
under min tid hos rektorerna. ”Det är egentligen lätt att sammanfatta det
här jobbet”, sade Lilian till mig en gång. ”Det handlar om relationer med
och mellan elever, föräldrar och personal.” Lilian menar att själva styrningen av skolan sker mest i form av de relationer som hon bygger upp till andra
människor. Det handlar med Lilians ord om att ”etablera kontakter och
bygga upp kanaler” till föräldrar och anställda, vilket hon framför allt ägnade mycket tid till då hon var nytillträdd som rektor på skolan (jfr även
Bengts uttalande tidigare om att han betraktar möten som ”kanaler” genom
vilka han leder skolan). Hon lade då ner mycket energi på att argumentera
och kommunicera för att på så vis ge en bild av var hon står och samtidigt
få en insikt i var andra står. Det vet de idag, menar Lilian, vilket underlättar
arbetet betydligt. En annan rektor, Ove, delar inställningen till att fungerande relationer är en mycket viktig förutsättning för ledarskapet:
Om man har en bra relation då gör medarbetarna bra ifrån sig så att
säga. De gör, jag tror i alla fall de gör, ja försöker göra, sitt allra
bästa på så sätt. Har man en dålig relation då blir det lite mer ’det
skiter väl jag i’ så där. /…/ Men har man en bra relation så hoppas
jag att, och tror att, då gör man bättre ifrån sig.
(intervjuutdrag)
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Ove har just genomfört en organisatorisk förändring till vilken den berörda
personalen till en början varit skeptiska. Nu efter flera månader har han fått
de allra flesta av dem med sig ”på rätt linje”. Att det gått så bra menar han
beror på att han har ”en bra relation till dem”, att de inte är ”på kollisionskurs”. De goda relationerna som Ove och lärarna har sinsemellan har således varit en förutsättning för att Ove har kunnat driva en obekväm fråga.

Hur byggs relationerna upp?
Vad bygger då de här relationerna på? Flera av rektorerna poängterar att
grundstommen i relationen är en känsla av ömsesidig tillit. Lilian säger:
Men om jag säger igen här att det handlar inte om att relationerna
ska bygga på att vi tänker och tycker likadant. För att det är ju
egentligen helt fel, vi vet att vi inte tänker och tycker på samma vis.
Men det ska finnas ett förtroende i varför vi driver den och den frågan på det sätt vi gör. Det ska finnas en förståelse och det ska finnas
en… ja tillit kanske, till att det här gör vi inte för att vi är nonchalanta eller slarviga. Det här är vår bedömning att det är det bäst möjliga för så många som möjligt. /…/ Och återigen, det förhållningssättet tror jag inte alls behöver bygga på att du ska övertyga, eller att de
ska övertyga. Utan att tvärtom, att du står upp för något som du anser är riktigt. Och tillsammans med den andra parten då hitta vad är
rimligt för oss att göra i det här. Du tänker så och jag tänker så och
de tänker så och de tänker så, vad gör vi?
(intervjuutdrag)

Rektorn i citatet betonar att det inte handlar om att man ska tänka och
tycka lika hela tiden, utan relationerna bygger på en förståelse och ett förtroende för varför man driver en fråga på det sätt som man gör. Lilian ser
en parallell till hur man bygger upp en familjerelation, där barnen känner
en tillit till att mamma och pappa gör på det här sättet för att det är det
bästa. Men hur skapas den här tilliten då? Lilian menar att det handlar om
att vara tillgänglig, att skapa förutsättningar för möten och diskussioner:
Att ge människor mycket tid, det tror jag ju på. Jag tror att du har
hört det här innan, att ge tillgänglighet. Det tror jag faktiskt är viktigt i det här jobbet. Och där är det inte helt lyckat att man då sitter
upptagen och sitter i möten och så vidare. Jag tror det är viktigt att
det finns människor som är beredda att sätta sig och diskutera med
en personal eller med en förälder eller med en elev, någonting som
känns angeläget. Och att man då ger sin syn på det hela. Och inte att
det handlar om att det är jag som talar om vad de ska göra eller hur
de ska tänka, men de, de kommer till mig för att de vill diskutera.
Och det tror jag att det är en viktig del av ledarskapet.
(intervjuutdrag)
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En del forskare hävdar betydelsen av konsensus mellan ledare och ledda,
att ledare och ledda samarbetar mot gemensamma mål och har samma
värderingar (se Fairholm, 1994). Här i Lilians uttalande framkommer en
bild som utmanar den idén. Ledare och ledda måste inte, och kan inte heller, tycka och tänka lika hela tiden och om allt. Alla personer inom en organisation som skolan har inte heller samma mål att arbeta mot. Lika lite
som ledare och ledda har gemensamma mål, så har olika grupperingar,
delkulturer, bland de ledda det. Som Grogan (2003) uttrycker det:
Leadership becomes the capacity to involve others honestly by respecting and legitimizing different perspectives. Leadership resides in
the kinds of relationships the superintendent forms and maintains. It
is predicated on caring about those he or she serves. (s. 24)

Vad som alltså är av största betydelse är att ledare och ledda bygger upp
en relation till varandra. Ove har en liknande uppfattning som Lilian ovan
om hur en bra relation skapas:
Nej men en bra relation den skaffar man så att säga lite efter hand
då. Genom att man lär känna människor, genom att man lyssnar på
människor och skaffar, ja så att säga får förtroende, delar ömsesidiga förtroenden, och då åt båda håll så va. /…/ Men genom samtal
helt enkelt, inte bara ett utan många samtal, många träffar, många
olika situationer så skaffar, så byggs den här relationen upp ju. Som
vilken relation som helst höll jag på att säga.
(intervjuutdrag)

Det är i möten med exempelvis personal och föräldrar som relationerna
byggs upp. Och det behöver inte alls vara formella möten, det är inte själva mötesceremonin som är det viktiga, utan som Lilian säger:
Möten, om man då säger möten på det här viset att möten med
människor. Att stämma av och att träffas och prata igenom och ge
tid till att [prata om] var står vi nu i det. Om man låter möten vara
det, så att inte det är nåt formellt där man ska anteckna.
(intervjuutdrag)

Hon kan idag se meningen med alla möten som hon som rektor deltar i,
något hon hade svårt med då hon var nytillträdd:
/…/ för jag kan ju uppleva att det jag från början slog ifrån mig och
man tänkte gud det är ju bara möte, möte, möte. Jag kan ju känna
meningen med det här, du behöver träffa och prata med folk för att
det hela ska löpa framåt, för annars så blir det stillastående. Så det
skulle du behöva ännu mycket mer.
(intervjuutdrag)
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Möten i den tappningen är en förutsättning för att leda skolan framåt, enligt denna rektor. Värt att notera är att den definition av möten som Lilian
använder, ofta inte är den gängse då möten diskuteras i förhållande till ledarskap. Fogelberg Eriksson (2005) konstaterar i sin studie av chefer på ett
verkstadsföretag att:
Mycket arbetstid läggs på möten – vad mötena handlar om och vad
de betyder har vi egentligen ingen direkt bild av genom intervjuerna,
utom att de delvis framställs som störande på något sätt. (s. 152)

Trots att även observationer gjorts hos cheferna kommenteras inte detta
vidare, vilket kan betraktas som en brist i ljuset av insikten om mötens (i
Lilians definition) essentiella karaktär. Just nödvändigheten för en ledare
att prata med människor och lyssna på dem; att behandla dem med respekt och att bygga relationer av tillit till dem, framkommer i flera andra
studier (se Hall, 1996; Watson, 1996; Hultman, 1998; Fennell, 2002). Att
agera på detta sätt tillfredsställer chefernas principiella övertygelse om vad
som är viktigt för ledarskapet, samtidigt som det även har en pragmatisk
sida (Watson, 1996). Gronn (1982) menar att tre saker kan sägas angående
pratets position för en skolledare:
Firstly, talk is the work in that it is the activity which appears from
the evidence to consume most time and energy. /…/ Secondly, talk
does the work because it is the resource that school personnel use to
get others to do things. Thirdly, talk displays the work so that, if
evidence of administrative activity is sought, it can be found in the
words of school personnel. (s. 30)

Prat är således arbetet, gör arbetet och visar på arbetet. Eller med andra
ord; prat, och jag vill även tillägga kommunikation, är skolledarskap, gör
eller utför skolledarskap, samt visar på skolledarskap (jfr Hultman, 1989;
1998). ”All this talk is their action, and their action is the talking”, menar
Sims et al. (1993:111) i linje med detta. Vilket kan uttolkas av Lilians och
Oves uttalanden ovan, så är det inte enbart det som man vanligen tänker
på som kommunikation mellan ledare och ledda som är väsentligt (t.ex.
formella möten med diskussion om verksamheten). Sjöstrand & Tyrstrup
(2001) menar att man inte bör förringa betydelsen av det som de benämner
social konversation (skvaller, småprat etc.). Denna typ av konversation
sker inte bara på kontor eller i konferensrum. Lika viktiga arenor kan vara
fikarummet, trappan, hissen, eller till och med golfbanan (vilka Sjöstrand
& Tyrstrup kallar osynliga arenor). Rektorerna använder sig av en mängd
olika former och arenor för den interaktiva verksamheten. En del är att
röra sig rent spatialt. Rektorerna pratar om att ”vara ute i verksamheten”,
”göra korta besök” eller ”gå ronder”, ”gå runt”, ”titta in”, ”vara med på
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lektioner”, ”ha fikasamtal” som något verkligt önskvärt. Under dessa förflyttningar och situationer som nämnts ovan kan rektorerna som de säger
”bolla idéer”, ”så frön”, och samtidigt bli ”synlig”, ”verklig” och ”känd”.

Vilka är viktigt att ha fungerande relationer till?
Grunden för skolledarskapet är, som jag skrivit ovan, fungerande relationer, eller lojalitetsfält som Hultman (1998) benämner det. Vem eller vilka
grupper är det då framför allt viktigt att rektor har fungerande relationer
till? Här betonar Lilian de drivande och engagerade i personalen. Det är
nödvändigt eftersom man annars riskerar att jobba emot varandra, menar
hon. Ett konkret exempel på vikten av att få med de drivande i personalen
i processer ges från en annan rektor, Marita. Hon tillsattes som rektor för
en delvis helt nystartad skola och hade som en uppgift att mejsla fram den
nya skolans form. Hon berättar:
Det kände jag när vi byggde den här nya skolan, /…/ då började jag
spåna på ungefär hur jag tyckte att den skulle vara. Och då var det
lite motstånd, det kan jag lugnt säga. Så jag gick hem och började
rita och skissa och ha mig och så. Sedan tog jag det här gång efter
annan och eftersom det såg ut att fungera på papperet i alla fall, så
var det inte så många som hade så mycket att säga emot. Så fick jag
några stycken med mig. Och det var två tunga namn så att säga, som
tyckte nej det här blir jättebra. Nånstans där började det. Men det
har tagit, jaaa det har nog tagit nästan två år.
(intervjuutdrag)

Det var således först när de ”tunga namnen” bland lärarna godtog förslaget
som en mer generell acceptans spreds. Intressant här kan vara att stanna upp
och fundera kring det motstånd som denna rektor mötte då hon ville genomföra sina planer. Utövandet av ledarskap kan ofta innebära ett intrång i
en kultur av en annan (Sergiovanni, 1984). Ovanstående kan vara ett uttryck för att just det sker, vilket kan medföra att gruppens/delkulturens
identitet hotas (Sims et al., 1993). Det som kan ske i ett förändringsarbete
är, enligt Sims et al., en känslomässig process, där känslorna både kan verka
som barriärer och underlättare av förändringen under olika stadier av förändringen.
När jag frågar Ove om vem eller vilka grupper som det viktigt att han
som rektor har fungerande relationer till tänker han länge innan han svarar:
Jaa du… Det var inte lätt… Om det är viktigare… Neej tänker jag…
Ja jo möjligen då, det är viktigare att ha bra relationer t.ex. till elever
än till ganska besvärliga föräldrar. För då tänker jag så här, att om
de här föräldrarna ändå inte bryr sig eller ställer upp för sina barn,
då måste ju jag skjuta in mig på barnet istället, med relationerna.
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För att barnet ska ha det bra i skolan. Då blir föräldrarna lite sekundärt ja. Det kan jag tycka då, för de bryr sig i alla fall inte, eller
ställer inte upp så att säga. Ja, men det är nog ungarna, jo men jag
månar mest om dom. Jag är väl känd för det. (skratt)
(intervjuutdrag)

I de fall då det är svårt att få till väl fungerande relationer till föräldrarna
menar denne rektor att det är viktigt att relationerna till eleverna fungerar.
På hans skola finns antalsmässigt flest elever i år 7-9, vilket kanske kan
vara en förklaring till hans svar. De här äldre eleverna förväntas ta mycket
eget ansvar för sina studier, varför goda relationer till dem är av stor vikt.
Ledarskapet tycks i flera fall gå till genom den ”sociala smitta” som
Meindl (1990:190) talar om. Med ”social smitta” menar Meindl ett fenomen, där affektiva eller beteendemässiga reaktioner sprids spontant från
medlem till medlem i en grupp. Det kan exempelvis handla om uppfattningar om, och beteenden gentemot, en ledare. Här är sociala nätverk viktiga, eftersom smittan kan spridas via strukturer inom organisationen som
t.ex. skvaller, eller i kollegiegrupper. I en medelstor enhet som en rektor är
satt att leda finns ofta uppåt 150 personer i personalgruppen, kanske 700
barn/elever samt föräldrar till dessa. Att skapa relationer av samma dignitet med samtliga dessa är inte möjligt. Lilian menar att förtroendet inte
byggs upp på samma sätt med föräldrarna som med personalen, eftersom
hon har möjlighet att träffa personalen oftare än föräldrarna:
Men det förtroendet byggs ju inte upp på samma vis med föräldrar.
För det byggs upp tror jag mycket med lätta svalor, alltså det är
budbärare som talar om att den där han hm hm hm hm. Det förtroendet är så ogripbart för att det handlar inte om att du kan skapa
förtroende i tvåtusen möten. Utan du får skapa förtroende på andra
villkor som bygger på att du fattar ett beslut som får rätt konsekvenser för dom barnen, och att du ingriper precis i rätt ögonblick för att
det ska bli bra återigen då för barnen, och det blir så knepigt alltså
att kunna skapa det här förtroendet med föräldrarna. /…/ Utan då är
det att du skapar ett förtroende med några enskilda, några enstaka
föräldrar som sedan sprider det här vidare. Det är ju så det fungerar.
(intervjuutdrag)

Relationer skapas som tidigare nämnts genom upprepad kommunikation.
Om tillfälle inte finns till dessa upprepade möten, vilket kan vara fallet exempelvis när det gäller föräldrar, försvåras relationsbyggandet. Förtroendet byggs då upp med ”lätta svalor”, ett skapat förtroende till enstaka föräldrar som sedan sprider det vidare till andra föräldrar. Även bland personalgrupper (och kanske även bland elever) tycks denna ”smittspridning”
vara av betydelse. Som exemplet tidigare visar kan rektor genom att få
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med sig några ”tunga namn”, dvs. personer som har hög status och allmän
acceptans bland lärarna, sprida och få gensvar för sina idéer.

Motståndsstrategier – att omöjliggöra
relationer eller skapa allianser
Hur viktiga väl fungerande relationer är för att kunna utöva ett skolledarskap märks kanske framför allt då relationen på något sätt är störd. Jag
har uppmärksammat två strategier som personer i rektorernas närhet använt sig av, vilka lett till att skolledarskapet försvårats avsevärt. Den första
strategin handlar om att inte göra sig tillgänglig för kommunikation, och
den andra om att alliera sig med föräldrar eller kollegor för att gå i opposition mot rektor. Dessa två strategier utgör, särskilt i kombination, ett effektivt hinder för relationsskapande och därmed ledarskap. De kan också
ses som exempel på de mikropolitiska handlingar som t.ex. Siskin (1994)
och Kelchtermans & Ballet (2001) talar om.
En av rektorerna berättar för mig om en lärare där hon känner att ”det
blir inte bra när jag jobbar med henne”. Rektorn har enligt de arbetsrättsliga principerna utfört en förändring vilken direkt påverkat denna lärares
dagliga arbetssituation. Detta medförde att läraren påbörjade en kamp för
att förändring inte skulle komma till stånd, vilket för rektorns del lett till
telefonsamtal och möten med föräldrar och till diskussioner med biträdande rektorer. Ändå ”når hon inte fram” till läraren, menar rektorn:
Men det är jättesvårt att prata om det, för jag kan ju bara känna
som för [lärare], där ansåg jag det rätt viktigt att prata om det här
med hur mår du själv i det här, vad är det som handlar om eleven
och vad är det som handlar om dig. Men hon visste ju att jag ville
prata om det och hon skyggade så fort som jag sade någonting om
det. Jag ställde den frågan: Men hur mår du själv? Då gick hon, då
reste hon sig upp och gick.
(intervjuutdrag)

Läraren gör sig här otillgänglig, hon omöjliggör en relation. Den tillit som
rektorerna framhäver som så viktig finns inte från början, men den har
heller ingen möjlighet att skapas eftersom ena parten inte är tillgänglig för
samtal och lyssnande. Ett ledarskap på dessa premisser är svårt att utöva.
Den andra strategin handlar om att liera sig med exempelvis föräldrar
eller annan skolpersonal, att ”spinna nät” och använda dessa som ”vapen”, som rektorn uttrycker det. Genom att bygga upp relationer med föräldrar och personal, genom att skaffa sig bundsförvanter, skapar läraren
ett motstånd.
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Jo men [läraren] är ju stark här ju, så att hon har ju då, ja… Hon
försöker använda de vapen som går, och föräldrar är ett vapen. Alltså att utöva så mycket påtryckning så att man känner jo men gud jag
försöker hoppa över de arbetsrättsliga principerna, jag chansar. Det
är bara att i det här fallet så vet man ju om att det är inte möjligt.
(från fältanteckningar)

Rektorn fortsätter:
[Läraren] har ju varit rätt så, hon har ju preparerat både [biträdande
rektor] och [psykologen] att komma och argumentera med mig.
(intervjuutdrag)

Efter ett möte med en pappa vars barn går i denna lärares klass utbrister
rektorn:
Så lätt det är att ge igen, [lärarens] svaghet gör att hon måste ha föräldrarna som bundsförvanter. /…/ Det var ju tydligt att han [pappan
som rektor nyss haft ett samtal med] var utskickad av [läraren].
(från fältanteckningar)

Liksom lärare kan även föräldrar använda sig av alliansstrategin, eventuellt i kombination med otillgänglighetsstrategin, för att försöka åstadkomma något särskilt. De som föräldrar väljer att liera sig med är dock
ofta media, enligt vad jag erfarit, men det kan även vara exempelvis polismyndigheten eller rektors överordnade. Under mitt fältarbete har det i
dagspressen förkommit ett flertal insändare från såväl föräldrar som lärare, förskollärare och dagbarnvårdare. En rektor i studien berättar om de
”tunga fall” som hon håller på att jobba med just nu. Ett av dem handlar
om en missnöjd förälder som har skrivit en insändare i dagspressen. Föräldern nöjer sig dock inte med det. ”Men han går inte till mig”, säger rektorn, ”han går till myndigheter och [rektors överordnade]. Det är för att
han inte vill bemötas, han vill bara få ur sig det han har.” Detta leder till
en besvärlig situation för rektorn eftersom hon inte får möjlighet att bemöta föräldern i en relation.

Tid och tydlighet
Det är inte bara relationer som har betydelse för huruvida ledarskapet
kommer att gestalta sig. Rektorerna i studien framhåller tid och tydlighet
som viktiga aspekter i ledarskapet. Tiden, eller bristen på densamma, framhålls ofta som en avgörande faktor för huruvida rektorerna upplever att ledarskapet fungerar eller ej. Gunilla betonar uthållighet i skolledarskapet:
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Det är mycket uthållighet det handlar om tror jag, att inte vara för
snabb som ledare. Många gånger så vill man så mycket, och skolan
är ganska trög i sig att förändra. Och den här tiden tycker jag är
lång många gånger, startsträckan.
(intervjuutdrag)

Lars menar att den här startsträckan, som Gunilla pratar om, är värd att
lägga ner tid och möda på:
Och det är, det är nog en sak som, implementeringsfasen, när man
har lyckats väl, då är det liksom när man har väckt frågan i tid, man
har väckt den kanske i någon sån här grupp då som jag tycker är
viktiga. Att det inte är jag som sitter och kläcker idéerna här, utan
att det kanske kommer fram i någon grupp och så går vi ut och bollar med folk /…/ och sen så tillbaks. Då är det som det går som bäst.
(intervjuutdrag)

Det tar tid att få med sig folk in på det spår som man tänkt sig, att känna
av stämningen hos personalen och att argumentera för sina idéer. Ges inte
den tiden är dock risken stor att det blir bakslag. Tid behövs även till att
hålla engagemanget hos personalen vid liv för exempelvis ett projekt under
en längre period; till att följa upp vad som händer kontinuerligt, kontrollera hur långt man har kommit i genomförandet och sedan vara beredd på
att sätta in stöd och hjälp i olika former vid behov. Tidsaspekten hänger
ibland samman med tydlighetsaspekten. Då jag frågar Lars varför det
ibland inte gått som han tänkt svarar han:
Jo men alltså jag tror att ibland kan det bara vara så att man varit,
man tycker man har varit tydlig, med ändå inte. Det verkar så luddigt alltså. Det är ju mottagaren som bestämmer vad man, hur man
uppfattar det man säger va. Så att det kan man nog ibland känna att
det här blev inte riktigt bra. Men ofta går det lite för snabbt och
att… alltså förklaringen eller vad man ska säga, vad det nu skulle
vara, inte var riktigt tillfyllest så att säga.
(intervjuutdrag)

Tid måste läggas ner på att vara tydlig, så att det man säger uppfattas korrekt av berörd personal. Bengt menar att han som ledare lärt sig av erfarenhet att han måste vara övertydlig för att inte riskera att missuppfattas:
Och när det inte fungerar, alltså det är när det inte är tydligt va. /…/
Och det lär man ju sig mer och mer efter hand, att man får vara övertydlig. För att om jag pratar om saker och ting, och jag är chef eller ledare som säger ja det är en rätt så skapligt bra idé, vi kanske
skulle göra så att vi slår ihop A- och C-klasserna eller nåt, det kanske inte är en sån dum idé. Då kan en del uppfatta det som jaha nu
ska de slå ihop A och C. (ja ja) Eller om jag har en annan sån där idé
om nåt, och så spekulerar lite och pratar och så där, sitter i lärar-
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rummet och har olika idéer. Och då kan man uppfatta det att ja nu
gäller det, nu gäller det, alltså så. Så när det slår tillbaks i ledarskapet då har jag varit otydlig eller sådär. Så det får jag tänka på. Jag
får vara tydlig och säga att ja det här är ingenting som vi ska göra
nu eller så, men jag har funderat lite om det skulle vara en intressant
idé, får man säga. Eller när man presenterar en idé får man säga så
(intervjuutdrag)
här; så här är det att vi…

Att vara tydlig med vad man menar med det man säger är således en central aspekt för att ledarskapet ska fungera väl, enligt Bengt. Det är emellertid inte lätt att alltid vara klar och tydlig som ledare, och då kan det uppstå irritation bland personalen, berättar Ingrid:
Jag kan ju märka på personalen ibland när dom frågar mig om någonting som jag inte är redo att svara på, jag vill ha lite mer betänketid. Och då kan jag ju märka en viss irritation, att dom tycker nog
att mitt ledarskap är rätt så, ja hon svarar inte, hon bara glider undan. Och det, jag tror att på nåt sätt, det är väl lite medvetet hos
mig, för jag vill ha betänketid. Men jag kanske inte uttrycker det tillräckligt klart utan jag, jaa jag ska tänka på det, kanske jag säger,
men det, jaa…
(intervjuutdrag)

Att vara tydlig är inte samma sak som att vid alla tillfällen ha ett färdigt
svar. Däremot visar både Bengts och Ingrids uttalanden att det vid sådana
tillfällen kan vara extra viktigt för ledaren att vara tydlig med vad man menar. Slutligen, ibland hjälper det inte hur tydlig ledaren än försöker vara. En
rektor berättar om ett fall med en personal där missförstånd uppstod:
Det kan ju gå snett ibland, man pratar med en personal om en sak
som man vill att, det här vart inte bra, hur ska vi göra det så att det
blir bättre. Och personalen tar det väldigt illa och känner sig påhoppad. Jag har haft ett sånt fall liksom, med sjukskrivningar till följd,
och som… /…/ Trots att man försöker hitta förklaringar, varför blev
det på detta viset. Och man kan förstå, det här har hänt den här
människan förut och [den har tidigare] blivit omplacerad. Med det
hjälper inte.
(intervjuutdrag)

Rektorn har lagt ner mycket kraft på att fundera kring varför det blev som
det blev med personalen som nämns i citatet, och kommit fram till att det
nog inte hade hjälpt hur hon än agerat. Som Lars uttryckte det ovan; det
är mottagaren som bestämmer hur man uppfattar det man säger. Vill mottagaren av någon anledning misstolka hjälper inte all tydlighet i världen.
Hur utgången blir i olika situationer hänger således inte enbart på ledaren,
utan även på de ledda. Sergiovanni (2003) talar om detta som ”the grammar of leadership” (s. 22), där han menar att ledarskap uttrycks fonetiskt
och semantiskt. Han menar att:
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The phonetics of leadership is what the leader does and the semantics of leadership is what this action means to others (s. 22)

Eller med Gronns (1983) ord blir den avgörande frågan:
How can I >the administrator@ know what I’ve done till I’ve seen
what I’ve said? (s. 19)

Det blir således tydligt för en rektor vad hon eller han åstadkommit först
när det blir uppenbart hur det som rektorn sagt eller gjort uppfattats av
andra. Olika handlingar betyder i sin tur olika saker för olika individer,
vilket komplicerar det hela ytterligare. Liksom framgår i rektorernas uttalanden ovan, och som Sergiovanni betonar, så måste ledaren fokusera på
ledarskapets semantik. Genom att göra det blir det förståeligt att allt som
rektor gör i sina dagliga rutiner uttrycker ledarskapet.

Tillgängligheten och dess dubbelhet
Då jag försöker föreställa mig vad i en rektors agerande som skulle upplevas som helt fel, både av rektor själv och av skolpersonalen, så är det om
rektor inte finns tillgänglig för sin personal. De normer och beteenderegler
som finns för en rektor föreskriver att hon eller han är åtkomlig. För rektorerna som ingår i studien är det av stor vikt att andra uppfattar dem som
någon som är tillgänglig och som de kan komma och prata med. Lilian artikulerar detta på en arbetslagsträff där de diskuterar om arbetslaget ska
ha mer tid själva på mötet, utan rektor. Lilian säger att ”vi fortsätter ju
ändå som nu, att ni kommer om det är något, för jag är ju tillgänglig”.
Denna rektor framför samma ståndpunkt på ett ledningsmöte då rektor
och biträdande rektorer samtalar om vad de skulle kunna göra avkall på
för att kunna genomföra fler besök ute i verksamheterna. Lilian säger att
hon inte är beredd att göra avkall på den tid hon har för medarbetare att
kunna titta in till henne mer eller mindre spontant. Hon vill inte ha fler
fast uppbokade timmar på veckoschemat som hänger utanför hennes dörr.
Relationer varpå skolledarskapet bygger skapas, som tidigare nämnts,
genom upprepade möten och samtal med olika människor. Att vara tillgänglig är således en förutsättning för skolledarskapet. Som Lilian säger då
hon sitter och läser e-post och lyssnar av telefonsvararen: ”Det går inte att
vara en del av verksamheten om man inte är tillgänglig.” Att vara tillgänglig och finnas till hands för sina anställda är nog den vision som tydligast
framträder både då rektorerna pratar om sitt ledarskap och i deras dagliga
agerande. Att låta dörren till arbetsrummet stå öppen, att varje dag fika
och äta lunch med lärare och annan personal, samt att se till att ofta lyssna
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av och besvara meddelanden på telefonsvararen och läsa e-post är sätt för
rektor att visa sig tillgänglig. I Morris (1998) studie bekänner sig flera rektorer till vad de benämner ”the ’open door’ policy” (s. 108), vilket innebär
just en strävan efter att vara ständigt tillgänglig. Vid ett tillfälle under mitt
fältarbete utspelar sig följande på rektor Oves arbetsrum:
”Hej Ove”, säger kuratorn och kommer rakt in genom den öppna
dörren. ”Hur går det för skuggan?”, frågar hon mig. ”Bra”, svarar
jag. ”Det är som vanligt”, säger Ove, ”skrivjobb, det ringer folk”.
”Och blir avbruten hela tiden”, fyller kuratorn i. ”Ja, men jag vill
inte stänga dörren, det är ju så det är”, säger Ove. De pratar om elever som vill byta klass.
(från fältanteckningar)

Vid en senare intervju frågar jag Ove om hur han tänker kring detta, varför han inte vill stänga dörren. Han svarar:
Jag tänker, det är så här va att det är olika utvärderingar eller elevenkäter eller vad du nu vill, så säger man alltid, lärarna säger det
alltså, att ’vi ser aldrig rektorn, han finns aldrig på plats’, ’jag skulle
ha pratat med dig då men du var ju upptagen’ eller ’vi har letat efter
dig’, och så där, jättemycket sånt är det. Och det är generellt för alla
ledare tror jag. Vad jag vet, jag har inte hört annorlunda. Och det är
det liksom jag vill överbrygga så mycket jag kan, eftersom jag inte
hinner gå ut så jättemycket i korridorer och klassrum och sånt så vill
jag visa mig tillgänglig jättemycket. /…/ Och det känns jättebra, att
de säger, väldigt många säger så här ’joo visst vi vet ju att du är borta mycket och så där men när du är här så är du alltid tillgänglig, vi
kan alltid komma och prata med dig om det är nåt’. Och det tycker
jag, det känns bra, så vill jag att det ska vara. Och då är det viktigare för mig /…/ att ha det på det sättet, den här öppna kommunikationen än att få arbeta ostört, faktiskt. Jaa, så är det.
(intervjuutdrag)

Att rektorerna prioriterar tillgänglighet framför ett ostört arbete ser jag
många exempel på. Ett sådant tillvägagångssätt kan vara av vikt både för
personalen och för rektor själv, exempelvis för att skapa och upprätthålla
relationer, vilket framgått tidigare. Samtidigt kan det innebära en påfrestande arbetssituation som kan ge upphov till känslor av otillräcklighet,
vilket Franzén (2006) framhåller. Efter att ha varit iväg på tjänsteresa i två
dagar berättar Lilian att det nästan var en chock för henne att komma åter
till skolan. ”Att det inte går att vara ifrån utan att få kräkkänslor när man
kommer tillbaka”, säger Lilian, och visar med händerna vilken hög med
arbetsuppgifter som väntade på henne då hon kom tillbaka. ”Det var 72
mejl, ett antal begäran från personal, meddelande från kommunkontoret
som ville ha ett möte och föreslog tre tider, varav två redan varit”, berättar
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hon. Hela tiden ramlar uppgifter över rektorerna och finns de då inte på
plats för att hantera dem, så samlas uppgifterna på hög i väntan på åtgärd.

Ledarskap som konfetti
Rektorernas ansträngningar att göra sig tillgängliga leder även till att arbetsdagen kan komma att te sig splittrad, eftersom rektorerna sällan sitter
några längre stunder och arbetar med en och samma sak (se Møller, 1996;
Hultman, 1998). Följande sekvens (nedkortad från fältanteckningar) är ett
typiskt exempel på detta. Ove har slagit sig ner vid sitt skrivbord för att
skriva ett åtgärdsprogram som rektorerna är ålagda att utforma för att dra
in på kostnader. Följande händer:
11.19

Ove går över till att jobba med åtgärdsprogrammet.

11.21

Telefonen ringer.

11.25

Lägger på. Det handlade om uthyrning av fritidslokal i sommar till
ett simsällskap. Jag måste tänka ut hyreskostnad, säger Ove. Han
jobbar vidare med åtgärdsprogrammet.

11.34

En lärare kommer och berättar om elev som har ljugit och varit
dum mot andra barn. De pratar om åtgärder för detta. Läraren
går.

11.35

En man (extrapersonal) kommer och säger att pojken han skulle
ha haft prov med har försovit sig. Nu får pojken en sista chans kl.
15.30. Jag gjorde så, säger mannen. Jättebra, säger Ove.

11.36

Mannen går. Ove fortsätter med åtgärdsprogrammet.

11.38

Biträdande rektor kommer in och frågar hur Ove har löst det med
elevassistenten som jobbar både i skola och på fritids. ”Jag sitter
och skrattar här när jag skriver åtgärdsprogrammet, det blir lite
fånigt”, säger Ove. De pratar om åtgärdsprogrammet och tittar sedan på tider då elevassistenten behövs.

11.45

Biträdande rektor går. Ove fortsätter med åtgärdsprogrammet.

11.47

En elev från högstadiet kommer och vill låna papper och penna. Får
det. Ove fortsätter med åtgärdsprogrammet. Han suckar ”man kan
ju inte penningsätta…”. ”Minskad personaltäthet?”, frågar jag.
”Nej, det går ju aldrig att genomföra, det kan jag säga”, säger Ove.

145

Kapitel 6

11.52

En kvinna står i dörren, Ove ser henne. Hon säger att det är en
man i hallen som pratar om något om ett parkeringstillstånd. Ove
går ut och pratar med mannen. Mannen har fått p-böter, fast han
säger att han bara lämnade bilen i 10 minuter. Ove tar hand om pboten. Jag frågar vad han gör med den, och han säger att han ringer p-bolaget så stryker de boten.

11.54

Ove fortsätter med åtgärdsprogrammet.

12.04

Två elever kommer och frågar var kuratorn är. Ove säger att han
gissar på matsalen. Fortsätter med åtgärdsprogrammet.

12.07

”Så, nu är det lunch”, säger Ove.

Sekvensen visar att Oves arbete med åtgärdsprogrammet blir en högst fragmentarisk uppgift. 48 Han kontaktas under sitt arbete av ett simsällskap, en
lärare, en extrapersonal, en biträdande rektor, elever vid två tillfällen samt
en kvinna angående en parkeringsbot. Det är dock inget som Ove uppvisar
någon irritation över, vilket inte är så konstigt med tanke på vad han sagt
om att han prioriterar denna typ av tillgänglighet framför ett ostört arbete.
Samma oproblematiska förhållningssätt till dessa ständiga avbrott uppvisas
av rektorerna i Willis (1980) studie, vilket han förklarar med rektorernas
preferens för att vara tillgängliga för interpersonella relationer och undvika
avbrott i det ständiga informationsflödet. Detta innebär dock att rektors
vardag blir svårplanerad. Det kan exempelvis vara svårt för rektorerna att
på förhand veta hur lång tid en uppgift kan komma att ta och vad utgången
kan komma att bli (av t.ex. en konversation) (ibid). I sekvensen ovan visar
det sig att Ove blir avbruten sju gånger på 48 minuter. 28 minuter av de totala 48 minuterna ägnar han sig åt åtgärdsprogrammet.
En annan rektor, Marita, kommenterar sin arbetsdag med orden: ”Jag
klipper sönder min dag till konfetti”, en tredje, Lilian, menar att rektorer
”lever i en värld där vi blir huggna och haffade hela tiden”. Dessa är metaforer som signalerar att rektorerna upplever sin vardag som splittrad. Situationen ovan bör dock inte uppfattas som att Ove blir avbruten i sitt
egentliga arbete då de olika personerna besöker honom. Utifrån vad som
framkommit tidigare i kapitlet så är kontakterna med dessa personer lika
mycket det egentliga arbetet som formuleringen av åtgärdsprogrammet.
Det tar tid att vara tillgänglig, ”det är inte alltid man går iland med
det”, som Lilian uttrycker det. Samma rektor säger:
Tillgängligheten är en vision för mig. Det är en vision att faktiskt
kunna röra sig och finnas runt omkring, att kunna finnas här och
48 Se början av kapitel 5, för ytterligare minutobservationssekvens.
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folk vet att de kan leta upp mig. Jag tror att det är bra. Men sen jagar verkligheten ifatt en, och då känner man att det är nödvändigt,
om inte jag bara ska sitta här och göra det andra jobbet efter klockan fem, att faktiskt stänga igen.
(intervjuutdrag)

Jag har funnit att dörren till rektors rum fungerar som ett reglage eller en
ventil varigenom strömmen av företeelser som pockar på utifrån kan regleras. Lilian berättar för mig att hon som biträdande rektor alltid jobbade
med öppen dörr, men nu när hon är rektor blir det för mycket frågor, eftersom alla egentligen kan komma med vilka frågor som helst till henne
(jfr Lundgrens, 1986, metafor om rektorsexpeditionen som en akutmottagning). Då kommer behovet av att reglera, vilket hon gör genom att
stänga dörren. ”Tillgängligheten den bara äter upp en”, säger Lilian till
mig efter några extra krävande dagar med flera ”tunga fall” vilka krävt ett
flertal kontakter och samtal med personal, föräldrar och myndigheter. Jag
frågar Lilian vad man ska man göra åt det. ”Stänga dörren”, säger hon.
”Kommer det inte efter då?”, frågar jag, eftersom hon tidigare sagt att det
inte hjälper att stänga dörren eftersom behovet av kontakt då bara däms
upp för att sedan svämma över henne då hon väl gör sig tillgänglig (öppnar dörren) igen. ”Jo, men kanske löser de lite själva under tiden”, svarar
Lilian. Oftast respekteras den stängda dörren, även om jag sett många exempel på motsatsen under fältarbetet.
Lilians uttalande visar på att alltför mycket tillgänglighet från rektors
sida inte bara tär på rektor som person, utan också på sätt och vis kan
verka hämmande för kreativiteten hos övrig personal. En del frågor och
problem kan faktiskt lösas utan inblandning av rektor, även om det vid
första anblicken kanske inte verkar så (det kanske inte ens är en skolledarfråga, se avsnittet om Delegeringsdilemman – rektor mejslas fram nedan).
Dessutom kan agerandet att ständigt låta andra människor sätta agendan
innebära en risk att det relativt långsiktiga planeringsarbetet hamnar i
skymundan. En av rektorerna använder också metaforen ”offer för vardagen”, då vi diskuterar detta. Det här blir en balansgång att hantera så att
både rektor och skolpersonal mår bra, samt att skolledarskapet och skolans verksamhet fungerar.

Man bjuder på en liten sekund…
En förutsättning för att vara tillgänglig är att det finns tid att möta andra
människor. Tid är något dyrbart, och som framkommit tidigare så är det
en viktig resurs att hantera för rektorerna. Tid är dessutom ofta en bristvara inom skolan och för rektor. Marita säger:
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Men sedan är det väl det här när man känner att relationer behöver
tid på sig, och man inte har den tiden, då är det inte roligt. Det är då
man upplever att nej det här skulle jag ha givit mer tid. Och nu mår
hon dåligt, eller nu blev det fel. Nu skulle jag behöva ha samlat ihop
det här, och så är det annat som pockar på. Och då blir det att man
bjuder på den här lilla sekunden, och det blir många små sekunder.
(intervjuutdrag)

Inte så sällan förmedlar rektor att egentligen har jag inte tid, men vi kan
prata i alla fall (det är ständigt något annat som pockar på). Pulsen i rektorers arbete är ofta hög, vilket även framkommer i andra studier (se t.ex.
Hultman, 1998; Hall, 1996), och ibland då jag följer rektorerna infinner
sig hos mig känslan av att jag befinner mig i en actionfilm som utspelar sig
i realtid. Så även om nödvändigheten av att finnas till hands hävdas, så är
det inte helt lätt att genomföra det fullt ut. I tillgängligheten finns en dubbelhet, vilket Lilian och jag samtalar om med anledning av att hennes formulering att tillgängligheten ”äter upp” henne:
Minns du hur jag sa i början att det [att vara tillgänglig] var ju någonting jag prioriterar, och det gör jag fortfarande. För jag tror att det är
det som har varit väldigt viktigt, att man har funnits till hands. Men
idag, om du går ut och frågar folk, då säger de nog att så här att ’neej
men det är inte så mycket man kan träffa [rektor]’. För det är rätt ofta
dörren är stängd. Och det är inte utifrån att jag sitter [ensam] och
jobbar där. Det är för att jag sitter och pratar med någon.
Så det är en liten dubbelhet höll jag på att säga, i tillgängligheten?
Alltså att man måste vara tillgänglig, men då blir man otillgänglig?
Just det. I den tillgängligheten så blir du så mycket inkopplad i saker
att då blir det omöjligt för folk att *skratt* nå en. (intervjuutdrag)

Genom att vara tillgänglig för någon så blir man samtidigt otillgänglig för
någon annan, vilket är ett svårlöst dilemma.
Att visa sig ute i verksamheten ser rektorerna som eftersträvansvärt,
men svårorganiserat, vilket framkommit tidigare. Marita säger att hon inte
hunnit vara ute i verksamheten så mycket som hon har tänkt. Hon ska försöka avsätta mer tid och försöka hålla dagar fria för det, menar hon. Men
det är svårt, förklarar hon, för verksamhetsbesöken som hon tycker hon
borde ägna sig mer åt, sker under stress. Hon vet att ”det samlas på hög”
när hon inte är på sitt rum, och folk klagar då också på att hon inte går att
få tag på. Kontentan blir alltså, som framkommit ovan, att då rektor blir
tillgänglig för några, blir hon samtidigt otillgänglig för andra. Liksom
Willis (1980) konstaterar i sin studie:
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When he left the office the principal was far less accessible, except by
a chance meeting, even if it is supposedly a “good thing” that a principal get out of his room and go around the school. (s. 34)

Det anses således bra att rektorerna rör sig ute i verksamheten, men en konsekvens kan bli att det blir svårare att nå dem. I skolan, där lärare och elever
till stor del är uppbundna av ett schema där de förväntas vara på en viss
plats vid en viss tid, kan det vara ovärderligt att rektorn finns på en bestämd
plats (sitt rum) vid det tillfälle då läraren eller eleven faktiskt har chans att
träffa rektor (t.ex. under en rast). Obegränsad tillgänglighet för alla och envar är en omöjlighet (och kanske inte ens önskvärt, med tanke på exempelvis rektorns personliga välmående). Att vara tillgänglig är en förutsättning
för skolledarskapet, samtidigt som det vid en viss gräns kan stjälpa detsamma. Ett sätt att hantera dilemmat är att använda sig av delegering.

Delegeringsdilemman – rektor mejslas fram
Rektor har en övergripande rollfunktion. Lilian berättar för mig att hon är
den som måste veta lite om allt som försiggår i verksamheten, samtidigt
som hon inte nödvändigtvis behöver vara just den som handlägger alla frågor som dyker upp. Här gäller det dock att veta vilka frågor som rektor
personligen måste engagera sig i, samt vilka frågor som kan delegeras till
andra, som exempelvis biträdande rektorer, elevvårds- eller expeditionspersonal. Dessutom gäller det att kunna avgöra vilka frågor som överhuvudtaget inte är några ”skolledarfrågor”, utan som kan och bör hanteras
av exempelvis lärarna själva eller av lärarnas arbetslag. Följande inträffar
en dag hos rektor Lilian:
”Är detta en skolledaruppgift [att lägga upp schema över elevens
val]? Är det vi som ska sitta med det?”, utbrister Lilian under ett
samtal med biträdande rektor Ernst. /…/ ”De vill ju att vi bedriver
pedagogiskt ledarskap”, säger Lilian, ”och vi har bara 40 timmar.”
”Det är inte rimligt att vi… det ligger lite på vårt ansvar att knuffa
ifrån oss, så vi kan leda den pedagogiska utvecklingen”, säger hon.
(från fältanteckningar)

För att exempelvis frigöra tid för vad man anser vara skolledarskapsuppgifter finns uppfattningen att rektor ska ha förmåga att överlåta uppgifter
till sina medarbetare. Att vara duktig på att delegera och att ha förtroende
för sina medarbetare är ett mål i sig för en ledare, menar Ove. Det finns
således en vision om att i ledarskapet inrymma ett visst mått av delegering.
Samtidigt menar flera rektorer att det av olika anledningar kan vara svårt
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att delegera. För det första ska man vara klar över vad som ligger på en
själv som rektor, om den frågan eller det ärende som dyker upp inryms i
uppdraget som rektor har. Om man sedan anser att någon annan egentligen borde handha frågan, så gäller det att denna någon existerar och accepterar att ta över ärendet. Lilian pratar om skolan som en ”idiotplatt organisation”, och menar att hon inte har särskilt många att överlåta uppgifter till. Här artikuleras således två problem angående delegering; vad kan
egentligen delegeras (vad är en rektors uppgift) och till vem (det finns inte
många som rektorer kan delegera till)?
Diskussioner och samtal förs kontinuerligt kring vad som egentligen är
skolledningens (dvs. rektors eller biträdande rektorers) uppgift, och vad
som inte är det. Detta sker exempelvis under ledningsträffar eller möten
med lärare och annan personal, men även på stående fot då något dyker
upp som inte självklart är en skolledarfråga. Bilden av vad rektorsuppdraget egentligen handlar om framträder allt tydligare vartefter rektor får mer
erfarenhet av skolledarskapet. Som nytillträdd rektor är bilden ganska
suddig. Lilian pratar om detta som en process som man genomgår som
skolledare. ”Man börjar när man kommer in i det här jobbet med det operativa, att alla kuggar finns på plats”, berättar hon. ”Sedan blir man medveten om att det inte räcker för att det ska kännas som att det går framåt,
som om man är med på tåget. I början var det mest kaos, men nu kan jag
se små ringar av sammanhang”, berättar Lilian vidare och ritar cirklar i
luften. Ringarna av sammanhang symboliserar en medvetenhet om att
uppdraget inte behöver handla om ”petfrågor”, som hon uttrycker det,
utan om mer övergripande frågor; att ”arbeta med fungerande arbetslag,
fungerande utveckling, fungerande verksamhet i verksamheten”, som Lilian uttrycker det. I början av karriären som skolledare var det en del ”famlande” efter vad som egentligen är just rektors roll och uppdrag. För att få
bilden att klarna krävdes till en början en stor dos av lyhördhet hos rektor
för det som sker i verksamheten. Lilian berättar vidare:
Och det är väl där kanske jag också kan säga; tillgängligheten den
var väl förmodligen en symbol utifrån en vilja från mig att ta till
mig; vad är mitt uppdrag, vad består det utav. Alltså jag behövde få
en massa utifrån för att se vad är det som inte känns tillfredsställande. Och där har jag ju fått en annan bild utav mitt uppdrag. För då
var man ju så här så man öppnade öronen för allt. Men idag kan jag
tydligare se vad det är som jag tror ligger på mig, och vad som är saker som de kan ordna själva.
(intervjuutdrag)

Genom att ta till sig så många signaler som möjligt utifrån, dvs. att vara öppen och tillgänglig för samtal, diskussioner och möten, frammejlsas bilden
av rektorsuppdraget. Så som Smulyan (2000) hävdar; rektorskapet bör för-
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stås som en process som utvecklas över tid i en multipel kontext. I möten
med människor tydliggörs inom vems uppdrag en viss fråga ryms, och det är
ett tydliggörande som fortgår kontinuerligt, vilket Lilian också uttrycker:
Ja men /…/ att tydliggöra på vems uppdrag det och det och det ligger. Att det alltid är en väldigt viktig uppgift för en ledare. Att prata
sammanhang och prata vem som står för den biten och vem som
har... (Mm) Och det är ju ingenting du direkt pratar om, men det är
ett tydliggörande i allt det du håller på med, att det här ligger på oss,
det här ligger på er.
(intervjuutdrag)

Det blir med Wolcotts (1973:296) ord; ett evigt sökande efter sin roll som
rektor. I relationer mellan människor, i handlingar och beslut, sänds signaler ut om vad som förväntas av olika personer inom skolan. På så vis sker
uppgifts- och ansvarsdelegeringen både konkret uttryckligen och mer inbäddat i det som sker i skolan. Delegering innebär i dess vanligast förekommande form, enligt Yukl (1998), en tilldelning av nya och annorlunda
arbetsuppgifter och ansvarsområden till underordnade. Jag finner, vilket
framkommit ovan, att det snarare handlar om en ständigt pågående förhandling mellan ledare och ledda.
Även om det är tydligt att en viss uppgift skulle kunna lämnas över till
en annan person (givet att personen existerar och kan antas vara villig att
åta sig uppgiften), är det inte säkert att rektor väljer att göra så. Flera rektorer lägger in en personlig aspekt som en anledning till varför de inte delegerar. Ove, som ovan hävdade att det är ett mål för en ledare att delegera, medger samtidigt att han inte är så bra på det själv:
Så det är ju, man delegerar så mycket man kan. Och jag är inte så
himla bra på att delegera i och för sig va men. Jag menar jag gör lite
för mycket själv.
Det känner du att du gör?
Ja, det gör jag. Men det gör jag med allt, det gör jag hemma också.
Varför gör du det då?
Nej, för att jag tycker att då blir det bäst. [unisont skratt] Då blir det
bäst. [mer unisont skratt]
Om man gör det själv, att det blir det inte som du har tänkt dig om
inte du gör det?
Nej, precis. Det gäller, det är min personlighet. Det är när jag ska
måla eller vad som helst så gör jag det själv, för att då blir det riktigt
gjort. Det ligger i min personlighet.
(intervjuutdrag)
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Denne rektor antyder att det eventuellt kan bli tal om merarbete i de fall
han delegerar uppgifter till andra. Kanske blir han inte nöjd med hur den
andra personen hanterat uppgiften och måste då göra om den själv. Kanske skulle det ha varit smidigare att ha gjort det själv från början?
Svårigheten med att delegera kan enligt Mintzberg (1989) ha sin förklaring i det faktum att muntlig kommunikation har en sådan betydande position för en ledare. Mycket av informationen som en ledare hanterar är av
muntlig karaktär och skrivs aldrig ner. Genom en mängd muntliga kontakter får ledaren en bild av det som sker, och ska en uppgift delegeras måste
ledaren berätta för någon annan allt som är nödvändigt att veta, vilket kan
ta mycket tid i anspråk. Tid, som inte alltid finns i den utsträckning som
krävs. Det finns ingen skriftlig sammanställning av informationen, som
bara kan lämnas över i ett dokument. Dessutom, även om det finns tillräckligt med tid, så kan mycket av den kunskap som ledaren har vara av
diffus och omedveten karaktär. En sådan kunskap kan inte enkelt föras
vidare till andra, så därför, menar Mintzberg, är ledaren:
/…/ damned by his or her own information system to a ”dilemma of
delegation” – to do too much him or herself or to delegate to subordinates with inadequate briefing. (s. 14)

Det här är alltså en annan typ av dilemma angående delegering som rektorerna hamnar i. Att den som rektor delegerat uppgiften till inte lyckas utföra uppgiften på det sätt som rektor tänkt sig, vilket i sin tur kan leda till
merarbete för rektor, kan alltså ha att göra med att den kunskapsbas som
är nödvändig inte finns hos den person som rektor delegerat till.
Ett ytterligare dilemma berör det avstånd som delegering kan skapa. Att
delegera ansvar och uppgifter framstår i ledarskaps- och organisationsforskningen som något eftersträvansvärt. En ledare måste vara duktig på
att delegera för att vara en bra ledare och för att olika kvalitativa aspekter
inom organisationer ska tillgodoses, anses det (Yukl, 1998, jfr även teorier
om distribuerat ledarskap, se t.ex. Southworth, 2003). Denna uppfattning
framkommer även bland rektorerna. Ur ett perspektiv är det således helt
logiskt och rätt att delegera. Ur en annan synvinkel är det rent förkastligt
för en rektor att delegera. I kapitlet har tidigare framkommit hur betydelsefullt fungerande relationer är för skolledarskapet. Närhet och tillgänglighet har förts fram som angelägna för hur dessa relationer byggs upp och
underhålls. I och med delegeringen finns risken att avståndet ökar till verksamheten och människorna i den. Det mest centrala för en ledare är att
komma åt de djupare nivåerna av olika gruppers kultur (Schein, 1992),
dvs. att identifiera olika kulturella ståndpunkter inom organisationen (Sergiovanni, 1984). Rektorerna i min studie hävdar att skolledarskapet hand-
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lar om ett relationsbyggande där ledarskapet sker mest via de relationer
som de bygger upp gentemot sina medarbetare. Vad sker då om rektor avskärmar sig från dessa relationer genom att låta exempelvis biträdande
rektorer eller elevvårdspersonal vara de som underhåller och utvecklar relationerna till lärarna?

Sammanfattning
Rektorernas arbete styrs av vad som händer i olika delar av verksamheten,
men även av de direktiv uppifrån som rektorerna har att hantera. Rektorernas vardag handlar på ett strukturellt och mycket övergripligt plan, till
stor del om att se till att verksamheten i skolan löper på relativt friktionsfritt. Det innebär en mängd olika saker. Det handlar om uppgifter och aktiviteter som mer självklart sammankopplas med rektorsjobbet, såsom det
som brukar benämnas pedagogiskt ledarskap, administrativa uppgifter,
ekonomifrågor, elevvård, hantering av personalfrågor och frambringande
av en god arbetsmiljö. Det är ofta denna sida av rektorers arbete som traditionellt sett beaktats i tidigare studier av rektorers arbete och ledarskap,
och som då ofta sätts i samband med resonemang om skolutveckling och
effektivitet. Rektorerna arbetar dessutom för att lokalerna och utomhusmiljö ska vara acceptabla, ändamålsenliga och välskötta. Utöver det förekommer också diverse aktiviteter som vid första anblicken kan tyckas ligga
än längre ifrån vad man tänker sig att rektorer sysslar med. Det kan vara
att ordna så att kopieringsmaskinen fungerar, eller att se till det finns toalettpapper att tillgå. Denna sida ignoreras, förbises eller förkastas ofta i
studier av skolledarskap. Liknande till synes triviala aktiviteter bör dock
inte utan vidare avfärdas som meningslösa, vilket diskuteras i kapitel 9.
För att verksamheten ska löpa på smidigt ser rektorerna till att det finns
en form av struktur i verksamheten, så att alla vet i stort sett vad som gäller. Här behöver rektor själv inte vara konkret och kroppsligen synlig.
Dessutom bygger skolledarskapet till stor del på en interaktiv verksamhet,
vilken har flera syften. Dels förmedlar rektor en bild av sig själv, vem man
är och vad man står för, till personalen. Dels får rektor kunskap om verksamheten och människorna inom den. I interaktionen har rektorerna således en chans att förmedla budskap, hålla sig uppdaterad med vad som sker
i verksamheten, lära känna personal och bygga upp förtroende. Det är
också tillfällen då rektorerna har en god chans att förmedla och modifiera
bilden av dem själva som individer och rektorer. Allt detta framhäver rektorerna som en nödvändighet för att ledarskapet ska fungera, vilket resoneras vidare kring i diskussionskapitlet.
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Rektorernas starka betoning av vikten av att möta och prata med lärare
och andra, leder till att man skulle kunna tro att rektor ständigt vandrar
runt i skolkorridorer och i klassrum. Så är inte fallet enligt min studie, och
inte heller enligt den översikt av forskning som Hultman (1989) gjort. Den
mesta tiden befinner sig rektor i, eller i nära anslutning till, sitt rum. Genom att befinna sig på en bestämd plats, så finns rektor där man förväntar
sig att finna henne eller honom. Därmed är rektor tillgänglig för vem som
helst som vill söka kontakt. Rektorerna har dessutom på så vis nära till sin
telefon och till sin dator, vilka är viktiga kommunikationsmedel. Om rektor istället är ute i verksamheten så är hon eller han tillgänglig för ett fåtal,
men otillgänglig för det stora flertalet.
Både då rektorerna pratar om sitt ledarskap och i deras ageranden,
framkommer att de fäster stor vikt vid relationer och relationsskapande.
De förordar och agerar i linje med öppenhet, tillgänglighet och kommunikation, vilket i studien framkommer som en förutsättning för att fungerande relationer ska kunna skapas och underhållas. Det centrala i rektorernas ledarskap kan sägas vara att bygga upp och att underhålla fungerande relationer till olika människor. Dessa relationer bygger rektorerna
upp genom ständigt pågående kommunikation med olika individer. För att
möjliggöra kommunikation försöker rektorerna vara tillgängliga, dvs. de
är närvarande i så hög grad som möjligt. Efter en tid av relationsskapande
når ledarskapet en sorts metanivå; en symbolisk nivå, där rektors ledarskap finns ”i väggarna” på skolan (jfr Hultman, 1998:52). Det innebär att
de flesta av lärarna och personalen på skolan vet ungefär var rektor står i
olika frågor, och rektor vet i sin tur hur olika individer i skolpersonalen
tänker och tycker om olika saker. Relationerna mellan rektorerna och
skolpersonalen inbegriper i bästa fall tillit, vilken kan sägas utgöra en form
av plattform varifrån ledarskapet kan byggas. I kapitel 9 återkommer jag
till hur detta kan diskuteras som ett makt - tillitsförhållande.
I sin position agerar rektor länk mellan sina överordnade och olika personalgrupper på skolan. Detta innebär att hon eller han redovisar skolans
verksamhet uppåt, samt tar till sig, begrundar, hanterar och eventuellt för
vidare nedåt idéer och påbud från sina chefer. Idéer föds även bland personalgrupper på skolan, och händelser i verksamheten kan resultera i att
olika initiativ till ageranden tas av rektor. Ibland måste rektorerna förankra och diskutera med sina överordnade innan de kan göra verklighet av
sina initiativ. Rektorerna befinner sig därmed i en slags mittemellanposition mellan olika delkulturer, där rektorerna befinner sig i ett ständigt
samspel med såväl nivåerna under som över rektor själv. I nästa kapitel
avhandlas just den kulturella komplexitet som rektorer verkar inom, en
kulturell pluralism som existerar både inom själva skolan och bland olika
externa intressenter som är berörda av skolans verksamhet.
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De två tidigare kapitlen handlar om vad rektor gör samt mer specifikt om
hur rektor gör för att leda en skola, dvs. hur skolledarskapet gestaltar sig.
I det här kapitlet och nästa, riktas blicken mot olika faktorer som samspelar och ger de förutsättningar som finns för rektorers arbete. Kapitlet
handlar om varför rektorers arbete och ledarskap gestaltar sig så som det
gör utifrån några kulturella dimensioner. Ledarskap sker inte i ett vakuum,
utan den kulturella kontexten bör beaktas om ledarskapet ska kunna förstås. Jag har i detta kapitel valt att fokusera på den kulturella mångfald
som rektor har att hantera, medan jag i det nästföljande kapitlet låtit genusaspekten få en framträdande roll.

Meningsbärande kulturella uttryck
För att förstå organisationers kulturer uppmärksammas (1) fysiska objekt
såsom föremål och dekorationer samt spatial utformning, (2) händelser
och aktiviteter såsom ceremonier, traditioner och rutiner, och (3) språkliga
uttryck såsom skvaller, smeknamn, rykten och metaforer (Jones, 1996).
Genom att uppmärksamma dessa meningsbärande kulturella uttryck kan
uppfattningar, värderingar, känslor och förväntningar skönjas inom organisationen, och man kan få ett grepp om hur individer inom organisationen interagerar och kommunicerar. Skildringen av rektor Lilians arbete
under ett och ett halvt år (kapitel 5) berättar om livet i skolan. I det här
avsnittet tas olika aspekter upp av det som framkommit där, och då framför allt sådant som har betydelse och kan skapa förståelse för rektorers arbete och ledarskap. I början av kapitlet utgår jag således från det som
framkommit i kapitel 5, vilket innebär att det enbart bygger på data inhämtad från fältarbetet hos Lilian. I fortsättningen av kapitlet bygger
framställningen på empiri från samtliga rektorer.
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Den fysiska miljön
Den fysiska miljön i den skola som Lilian arbetar kan betraktas som ganska typisk för skolor av den här storleken. Det finns en matsal, en gymnastikhall, tvåvåningslängor med lektionssalar för de lite äldre eleverna och
enplanslängor med lektionssalar och grupprum för de yngre barnen. Förskolebarnen har sin verksamhet i friliggande byggnader som ligger en liten
bit ifrån själva skolan. Skolans expedition inrymmer ett konferensrum
samt rum för rektor, biträdande rektorer, administrativa assistenter och
skolsköterska. Den ligger i en länga där man, efter att ha passerat fika/personalrummet och postfacken, via en korridor kommer till lokalerna
där eleverna vistas. Den rumsliga närheten mellan rektor, biträdande rektorer och administrativa assistenter signalerar att dessa tre yrkesgrupper
samarbetar och har vissa arbetsuppgifter gemensamt.
Avskildheten från lärare och elever visar på att det finns ett avstånd
mellan skolledningen å ena sidan, och lärare och elever å den andra. Detta
avstånd kan tolkas i kulturtermer där rektorer, lärare och elever tillhör
olika kulturer (jfr Hultman, 1998). Denna kulturella mångfald diskuteras
vidare i avsnittet Olika skolkulturer nedan. I Hultmans (1998) termer
handlar det om att rektor och lärare rör sig i olika revir. Länken mellan
skolledning och lärare utgörs av fika-/personalrummet som, enligt Hultman, tillsammans med korridorer kan sägas utgöra ett gemensamt revir för
rektorer och lärare där kulturmöten kan ske. I fika-/personalrummet finns
kaffebryggare och kylskåp och det är här som fredagsfikat iordningsställs
av olika personer enligt ett i förväg uppgjort schema (där både lärare och
annan skolpersonal och skolledning finns med).
För att återgå till rektors omedelbara närhet förflyttar vi oss till Lilians
arbetsrum. Att rektor har ett eget arbetsrum, beläget på ett visst avstånd
från de utrymmen som lärare och elever dagligen använder sig av, kan visa
på att rektor innehar en speciell position (jfr resonemanget om att leda underifrån i avsnittet Ledarskap som struktur eller interaktion). Denna exklusivitet och särskildhet kan även bidra till bilden av chefen som hängiven sitt företag, vilket är Fogelberg Erikssons (2005) tolkning av ett liknande fenomen i ett verkstadsföretag. Lilians arbetsrum kan vidare betecknas som typiskt för ett rum som hyser en rektor. 49 Här finns ett stort
skrivbord belamrat med pappershögar. Det står en dator, en telefon och en
telefonsvarare bredvid buntarna med papper. Bakom skrivbordet finns en
bokhylla, och en annan bokhylla är placerad längs ena väggen. Framför
49 En utformning som för övrigt kan jämföras med den utförliga beskrivning av ett för

den tiden modernt skolledarrum i Tidning för överlärare från 1952, som finns återgiven i Ullman (1997:166). Mycket är sig likt, t.ex. att det ska finnas ”ett konferensbord
(upplagsbord) med stolar (ca 6 platser)”. Detta kan ses som en antydan om att skolledarrollen faktiskt inte förändrats så mycket över tid.
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skrivbordet står ett runt bord med fem stolar runt om och längst inne i
hörnet bakom bordet finns en fåtölj.
Det ligger nära till hands att göra tolkningen att rektorns rum inbjuder
till kommunikation i olika former. Rektorn går att kommunicera med via
telefon, e-post och telefonsvararen, förutom via personlig kontakt ansikte
mot ansikte. Det finns även en anordning för direktkommunikation till
olika delar av övriga skolan, men den används sällan. Det lilla runda bordet ger möjligheter för rektor att ha möten med ett fåtal personer (och om
det är flera mötesdeltagare finns möjligheten att förflytta sig till konferensrummet som ligger i närheten). Dessutom är dörren till rummet vanligtvis
öppen, vilket kan betraktas som en välkomnande signal. Det enskilda
rummet med dess möjligheter till mottagande av ett fåtal personer, signalerar att här sitter en person som arbetar självständigt, men som vid olika
tillfällen har besök av andra människor.

Händelser och aktiviteter
Den fysiska miljön inbjuder alltså till möten av olika slag. Möten i olika
former; informella och formella, planerade och spontana, är också något
som regelbundet återkommer i Lilians vardag. Under en och samma dag
möter rektor vanligen ett flertal olika personer som ska samtala med rektor om diverse saker. Det kan vara vaktmästare, lärare, elever, andra rektorer, städledare, föräldrar, elevvårdspersonal, poliser, socialtjänstemän,
ekonomer, inredningsarkitekter etc. Listan kan göras lång. Samtal och prat
menar Sims et al. (1993) är den mest basala symboliska processen varigenom ledare definierar och omdefinierar egna och andras idéer och ståndpunkter. Som Alvesson (2003) säger så sker just mycket av kulturell påverkan (och då ser jag den som en ömsesidig påverkan mellan ledare och
ledda) under mötesaktiviteter, i och med att innebörder, föreställningar
och värderingar då skapas och återskapas. Samtal och den sociala konversationen (småprat, skvaller etc.) utgör även tillfällen då ledarskapet legitimeras. Lärarnas beredvillighet att komma och prata och diskutera med
rektor visar på att ledare och ledda är öppna för ömsesidig influens och att
de är överens om, och godtar, att ledarskapet existerar. Mötens och relationers betydelse för skolledarskapet togs upp i föregående kapitel och
diskuteras vidare i kapitel 9.
En del handlingar och aktiviteter har en symbolisk sammansvetsnings- eller samordningsfunktion. Skolavslutningen är en ceremoniell händelse då
rektor har ett tillfälle att svetsa ihop individerna och de olika kulturerna på
skolan. De klassvisa uppträdandena ger betraktaren en uppfattning om vilka
elever (och lärare) som tillhör en viss klass, och låter aktörerna få en vikänsla; här är vi i 5A! Rektors framträdande, med traditionsenligt tal, kan
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ses som en symbol för ett samhörighetstänkande som är klassöverskridande;
här är vi på denna skola! Det ger även rektor ett visst tolkningsföreträde, då
hon här kan förmedla sin uppfattning och mening om skolan. Det visar också att rektor innehar en så pass betydelsefull position att hon fått en egen
punkt i programmet. I formella tal liknande detta (och även i andra former
av kommunikation) uttrycks och återskapas kulturella innebörder (Alvesson, 2004). Avslutningslunchen för lärare och övrig skolpersonal uttrycker
även den en samhörighetsidé, samtidigt som rektors avtackningstal till anställda som ska sluta av olika anledningar låter enskilda individer bli extra
uppmärksammade. Hela avslutningsritualen kan ses som ett sätt att förmedla och sprida en känsla av välbehag, glädje, gemenskap och solidaritet.
En händelse och aktivitet som kan sägas ha en symbolisk innebörd är
Öppet hus. Att anordna Öppet hus kan vara ett sätt att synliggöra skolans
verksamhet, som ett led i en legitimeringssträvan. Rektor Lilians arbete
med att under denna dag dela ut verksamhetsplanen förstärker den tolkningen. Hela idén andas en önskan om att visa att det skolan gör är viktigt! Lilians strategiska placering mitt i händelsernas centrum kan även det
betraktas som en symbolisk handling för att påvisa rektors centrala position på skolan.
Andra aktiviteter som kan ha samma symboliska funktion som skolavslutningen är av mer vardaglig karaktär. Det kan vara rektors morgonrunda förbi de biträdande rektorernas och administrativa assistenternas rum,
med ett ”god morgon” och lite småprat, ”avstämningsrundan” under dagen till desamma för att höra om det har hänt något speciellt då rektor varit oanträffbar under en stund, eller förmiddagsfikat och lunchen som intas
tillsammans med skolledningspersonalen och annan skolpersonal (även om
det sker grupperingar runt de runda borden i fikarummet, man sätter sig,
enligt min tolkning, hos dem man känner samhörighet med). Detta agerande kan utgöra ett led i att skapa samhörighet och trivsel. Vilket framgick i föregående kapitel så innebär dessa ritualer också att rektor kan synliggöra sig själv som ledare, har en chans att förmedla och modifiera bilden av sig själv som individ/rektor och därtill håller sig á jour med det
ständiga informationsflödet.
Lite uppmärksamhet bör ägnas åt förfarandet kring anställningsintervjuerna. Anställningsintervjun fungerar i de flesta skolor som en nyckelhändelse
där rektorer (eventuellt i samarbete med annan personal) kan välja ut människor som i olika avseenden (exempelvis vad gäller yrkeskompetens, socialt
och personliga värderingar) kan bedömas passa in på just denna skola (Hall,
1996; Earley & Weindling, 2004). Ett tydligt exempel på det finner vi i Strachans (1999) studie om rektorer på Nya Zeeland. Rektorerna i studien verkar utifrån feministiska värderingar och betonar under anställningsförfarandet att om den som söker platsen inte är enig med rektor i den frågan, så
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kommer han eller hon inte att platsa på skolan. Anställningsförfarandet är
således ett sätt varigenom rektor kan använda sin maktposition (även om de
inte är ensamma om att fatta beslutet) för att forma eller påverka verksamheten/kulturerna i klassrummen och i arbetslagen. Dessutom är det ett tillfälle då rektorerna kan se till att få in människor i organisationen som är
någorlunda likasinnade med dem själva, eller som kompletterar dem på ett
önskvärt sätt, vilket kan underlätta för dem att leda skolan.
Själva förfarandet kring anställningsintervjun kan betraktas som en
form av ritual. En ritual kan sägas utgöra en verksamhet med vissa återkommande mönster vilka innehåller symboliska och expressiva element
(Alvesson & Due Billing, 1999). Då det är dags för rektor att göra en anställningsintervju sker alltid någon form av förberedelse, bl.a. genom att
ansökan läses igenom. Därefter är det dags för själva intervjutillfället. Rektor Lilian berättar först om skolans organisation, lokaler, antal barn etc.
(”fantastiska lokaler, men de ligger lite avsides”, ”det pågår generationsväxling bland personalen”, ”vi har det bra förspänt med elevvård”, ”det
går ca 60 barn i varje årskurs i år 7-9”). Berättelsen anpassas utifrån vad
som kan vara relevant i just det aktuella fallet.
Därefter ombeds den sökande att berätta om sig själv. Efter det kommer
en fas då uppfattningar och värderingar utbyts, med frågor som; ”Vad är en
god lärare?” och ”Hur jobbar du när du hanterar problem?” Lilian och den
andra personen som är med på intervjun (oftast en biträdande rektor) förmedlar sina värderingar och önskvärda scenarier på skolan (”vår strävan är
att F och 1 ska ha nära samarbete, och år 2 och 3 ska ha nära samarbete”)
och den sökande berättar om sina (t.ex. sin syn på föräldrar). I slutet av intervjun kommer de till en punkt då Lilian känner av läget; ”Har du sökt annat?” Då den sökande har lämnat skolan är det tid för eftersnack där Lilian
diskuterar med den andra person som varit med på intervjun om vilket intryck den sökande gett, och om man tror att personen i fråga kan passa in i
organisationen såväl kompetensmässigt som socialt.

Språkliga uttryck
De metaforer Lilian använder då hon pratar säger något om hur hon ser
på sitt arbete och ledarskap, och på skolan som organisation. Som Morgan (1986) säger:
/…/ the use of metaphor implies a way of thinking and a way of seeing that pervade how we understand our world generally. (s. 12)

Han menar vidare att många av våra förgivettaganden är metaforiska,
även om vi inte uppfattar dem som det. Han ger metaforen om organisa-
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tionen som en maskin som ett exempel. Denna metafor medför, enligt
Morgan, ett mekaniskt sätt att organisera och styra organisationer (de ska
fungera smidigt och effektivt mot ett förutbestämt mål), där mänskliga
egenskaper och kvalitéer kommer i skymundan.
Metaforen om organisationen som en maskin avspeglar sig tydligt i rektor
Lilians vokabulär. Hon pratar om att alla är ”kuggar i maskineriet” och ”vi
måste alla hjälpas åt att smörja”. Samma sak framkommer då Lilian berättar om processen hon gått igenom från då hon började som rektor till nu:
Ja men den första tiden när man kom in i det här jobbet, ett jobb där
du då inte har nån direkt utbildning. /…/ Då har du ju sett att det är,
för att prata kuggar igen då. Det är ett antal kuggar som det är viktigt att de löper i varandra. Och det är ju det man gör i början, man
griper tag i alla de där kuggarna och försöker att få det att häfta tag
i vartannat. (ja) Och det är förmodligen nödvändigt, för det måste
var så att, det måste rinna rätt så hyggligt utan en massa maskinhaverier. För annars så blir det så mycket gnissel i verksamheten, så det
är inte bra. (nej) Man kan klara av att ha lite sånt, men det får inte
vara /…/ majoritet, den typen av frågor, för då kommer du ju inte
längre.
(intervjuutdrag)

Här pratar rektor Lilian om ”kuggar”, ”maskinhaverier” och ”gnissel”.
Efter min tid hos Lilian kan jag dock inte säga att Lilian i praktiken leder
skolan på ett mekaniskt sätt där mänskliga kvalitéer kommer i skymundan, vilket användandet av maskinmetaforen skulle kunna antyda (Morgan, 1986). Kanske kan ordvalet ha en mer symbolisk betydelse, man vill
utåt framkalla en bild av en välordnad organisation där allt löper smidigt.
Dessutom kan metaforer i stil med denna ha ungefär samma funktion som
fabler. De tillåter oss att prata om händelser och situationer på ett distanserat sätt, där ingen person utlämnas.
Som motsats till maskinmetaforen kan nämnas Lilians metafor om ledaren som en förälder. Vid en intervju då vi pratar om hur hon tänker kring
hur man leder en skola, säger Lilian:
Jag tror att ledarskap bygger på precis samma sak som hur man
bygger upp en familjerelation. Att tilliten till att mamma och pappa
gör så här *skratt* för att det här är bäst. /…/ När det blir fel i ett
ledarförhållande, eller ett ledarskap, så är det egentligen när inte de
banden finns där emellan. /…/ Alltså det finns egentligen ingenting
där emellan där de har någon kommunikation. Man drar inte åt
samma håll och jaa, jag tror att det är så enkelt som att du kan jämföra med din egen lilla familj, och att du kan bli väldigt arg på
mamma eller pappa, men det handlar ändå om i botten att du förstår
att så här blir det ibland, och då måste det ändå vara någon som
drar vidare.
(intervjuutdrag)

160

Skolkulturer

Vi pratar vidare om vilka uppgifter som ligger på henne som rektor och
vilka som inte gör det. Lilian fortsätter:
Väldigt mycket är sånt dom [lärarna] måste sköta på egen hand /…/.
Återigen mamma-barn-perspektivet här. Mamma kan inte fixa sandlådan. Det måste barnen själva göra.
Känner du dig lite som en mamma?
Ja, och det gjorde jag som lärare också. Det har jag tänkt på många
gånger i det här jobbet, jaa jag känner mig som en mamma. /…/ Jag
tycker att det är samma grund, samma utgångspunkt i att det handlar om att det är egna människor som inte ska ha någon som kommer och tar över. Men ändå så vill man ge någon självklarhet i och
med att det här står jag för /…/. För jag vill inte känna mig velig,
utan jag står för det här, här vet du att du har mig. För det kan jag
känna att det tycker jag är bra, tydligheten i var människor finns.
Det tror jag ger barnen en trygghet, och det tror jag ger personalen
en trygghet också.
(intervjuutdrag)

Liknande idéer framkommer även i Ozgas (1993) antologi 50 , där en rektor
säger:
Leadership is such a difficult concept. Perhaps it’s a bit like motherhood – you want to encourage independence. (s. 72)

Familjemetaforen kan framstå i bjärt kontrast till maskinmetaforen, och
Lilians användning av dem båda kan avslöja en del om den komplexa situation som rektor befinner sig i. Inom västerländsk kultur betraktas ofta
rationella inslag (förnuft, tanke, resonemang, ordning och objektivitet)
som en motpol till emotionella inslag (passion, affekt, sinnesrörelse, kaos
och subjektivitet) (Putnam & Mumby, 1993). Ofta betraktas det förra som
något positivt medan det senare anses vara negativt i en organisation. Rationalitet förknippas dessutom med manlighet och känslomässighet i sin
tur med kvinnlighet (se vidare kapitel 8). Maskinmetaforen kan sägas
symbolisera den rationella synen på organisationer, medan emotionella inslag är tydligare i familjemetaforen.
Lilians uttryck om att vara ”en lugnare när man står med bilan” eller
att hon ”står i skottgluggen” (se kapitel 5) signalerar att hon befinner sig i
en motsägelsefull situation och en känsla av utsatthet. Vid ett annat tillfälle säger Lilian: ”Man måste vara kall. Det är när man tror att man har
kontroll som man inte har det, då kommer något som en bomb.” Även
50 I Ozgas antologi kommer enbart kvinnliga rektorer till tals. Dock används familjemetaforen även av manliga ledare (se Fogelberg Eriksson, 2005).
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denna utsaga lyfter fram utsattheten som är förknippad med skolledarpositionen i och med det oförutsägbaras ständiga närvaro. Med det avslutar
jag avsnittet om meningsbärande kulturella uttryck, för att övergå i ett resonemang om de olika delkulturer som omger rektorer och vilka konsekvenser som följer av detta. I fortsättningen av kapitlet bygger framställningen på data insamlad från samtliga rektorer i studien.

Olika skolkulturer
I min empiriska studie framkommer data som pekar på att man mycket väl
kan tala om olika kulturer inom skolan (jfr Siskin, 1994; Hultman, 1998;
2001a; Sundkvist, 2006). Det är således befogat att tala om skolkulturer i
pluralis. Andersson et al. (2003) nämner i sammanhanget några olika nivåer av kulturer som har betydelse för skolans verksamhet; förvaltningsoch ledningskulturer, lärarkulturer, elevkulturer och föräldrakulturer. Dessa kan i sig vara mer eller mindre renodlade och homogena.
Från rektorer och annan personal inom skolan kommer uttalanden om
att exempelvis förskolan och skolan är ”olika världar”, och att man uppfattar saker och ting annorlunda om man arbetar i år 7-9 än om man arbetar i år 4-6. Diskussioner förs om detta kanske också eftersom det ligger i
rektorernas uppdrag att kulturellt integrera yrkesgrupper med olika utbildning, traditioner, lön och arbetsvillkor (Utbildningsdepartementet,
2001). Förskola och skola ska integreras i en och samma organisation och
arbete i arbetslag eftersträvas. Arbetet med detta pågår på skolorna, men
det är inte en helt enkel uppgift (jfr Hultman, 2001a). Detta beror bl.a. på
de skillnader som förekommer mellan olika delkulturer inom skolan.
En rektor i min studie, Marita, talar om ”den mentala tröskeln” som hon
upplever då hon som rektor arbetar med att ”ta sig från ställe till ställe,
komma in i nya kulturer, sätta sig in i vad det handlar om och försöka
leda”. Hon menar att hon på grund av hennes skolenhets geografiska utspriddhet, samt förekomsten av olika kulturer ”hamnar på ytterspår hur du
än gör”. Vad kultur innebär är inte alldeles självklart, så därför frågade jag
Marita vad hon menar då hon pratar om olika kulturer inom skolenheten:
Ja hur menar jag… Det är kulturer alltså. I kultur finns ju så mycket.
Det är dels en uppfattning om det uppdrag man har, dels är det ju en
uppfattning om alltså var i kedjan man befinner sig som verksamhet.
/…/ Ja, jag ska säga, kultur, det finns en krock mellan yrkeskategorierna inom förskolan och det finns en ännu större krock mellan skola
och förskola. Men redan inom förskolan finns det ju en konkurrens
mellan förskollärare och barnskötare. /…/ Ibland inte alls uttalad,
men det märks i kulturen.
(intervjuutdrag)
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Marita säger sig alltså märka av olika personalgruppers skilda uppfattningar och idéer om verksamhetens uppdrag och gestaltning, och detta
kommer till uttryck i vad hon ser som olika gruppers kultur. 51 Olika begrepp som cirkulerar i den pedagogiska diskussionen kan exempelvis ha
helt olika innebörd i förskola respektive skola. Marita menar att om man
för en diskussion kring exempelvis värdegrundsbegreppet 52 så för man en
helt annan diskussion inom förskolan än den man för i skolans värld.
I citatet ovan framkommer även att Marita uppfattar kulturkrockar
mellan de som arbetar inom skolan och de som är verksamma inom förskolan, samt mellan förskollärare och barnskötare. Här ser hon en konkurrens och ett missnöje inom förskolan som hon menar kan ha sin grund
i medarbetarnas olika utbildning. På något sätt tycks personalen inom förskolan känna sig nedvärderade av dem som arbetar inom skolan. Förskollärare menar dessutom att de känner sig diskriminerade, motarbetade och
osynliggjorda av sina arbetsgivare, vilket framkommer i flera insändare i
ortens lokaltidning. Barnskötarna kan i sin tur, enligt Marita, känna sig
nedvärderade av förskollärarna, som har högre utbildning än de själva.
Det blir viktigt att hävda sin position på arbetsplatsen. Samtidigt ser Marita att de från skolans håll bekräftar förskollärarnas och barnskötarnas
känsla av att spela i en annan division:
Skolan bekräftar hela tiden det här, att vi är lite för oss själva, att
skolans uppdrag är så här, det är en pliktig form, och det är det ju,
det är helt rätt, det säger ju jag också. Det är skillnad mellan pliktiga
och frivilliga former. Men just det här att man hela tiden outtalat
bekräftar det som förskolan känner, det är svårt att jobba ihop det
här.
(intervjuutdrag)

Skolplikten, eller med andra ord; de organisatoriska förhållandena (uppdragsbeskrivningen), är enligt Marita det som leder till olika status verksamheterna emellan, och som åstadkommer åtskillnader av de olika verksamheterna.
Även Lilian hävdar att det tveklöst finns grupperingar bland personalen
utifrån vilka åldrar som de arbetar med. På ett ledningsmöte pratar Lilian

51 Se Markström (2005), för en inblick i hur förskolans verksamhet relateras till sko-

lan. Förskoleverksamheten är å ena sidan en verksamhet för sig, med egna syften, och å
andra sidan upplever man inom förskolan krav och förväntningar på att det ska vara
en skolförberedande verksamhet. Dessa två sidor är inte alltid kompatibla, vilket kan
upplevas som problematiskt.
52 Lilian förklarar värdegrunden som ”allting som är runt omkring [det som ligger
utanför kursplanerna i själva ämnena], alltså att bygga upp hela vårt demokratiska system. Att bygga upp vårt förhållningssätt mot varandra.”
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och en av de biträdande rektorerna om skillnader mellan personalen som
arbetar i år 7-9 (högstadiet) och de som arbetar med de yngre eleverna:
Lilian och biträdande rektor pratar om att det är mer homogent i
personalgrupperna på mellan[stadiet] än vad det är på hög[stadiet].
Det är svårt att få folk på hög[stadiet] att jobba ihop sig, menar de.
Det är mycket mer homogent bland dem som undervisar i de lägre
åldrarna. Där är det istället fel att bryta sig ut ur arbetslaget. De pratar om att timplanen ligger i vägen för att använda t.ex. en mattelektion till att lösa konflikter i klassen. Så tänker man på hög[stadiet],
men inte längre ner.
(från fältanteckningar)

Citatet visar att Lilian och den biträdande rektorn uppmärksammat olika
sätt att agera och tänka kring saker och ting hos personalgrupperna på de
olika stadierna. I ett samtal med Lilian framkommer vidare att hon ser en
slagsida bland personalgrupperna som innebär att de lärare som arbetar
med de yngre barnen/eleverna jobbar mer med värdegrundsfrågor, medan
de lärare som har de äldre eleverna fokuserar mer på ämnesfrågor och
kursplanen. Lärare i 7-9 prioriterar ämnet, de är ämnesföreträdare och vill
inte gärna släppa ifrån sig timmar från sitt ämne till diskussion kring de
etiska frågorna, menar Lilian. Detta har enligt henne sin grund dels i traditioner, ämneslärarsystemet är ”en kvarleva sedan vi hade real” som hon
uttrycker det, dels i organisatoriska förhållanden.
I de lägre stadierna och i förskolan är arbetslagen mindre och de är
sammansatta utifrån tanken att den här personalgruppen är ansvarig för
just den här mer begränsade barn-/elevgruppen. Lärare som arbetar med
de yngre barnen träffar dessutom samma grupp om cirka 20 barn hela dagen året om (till skillnad från 7-9-lärare som ofta undervisar 100-200 elever), vilket gör det enklare att stuva om ämnena för att ge plats för sammanhållna diskussioner. Skillnaderna mellan de olika arbetslagen kommer
även till uttryck i de diskussioner som förs på arbetslagsträffarna i de högre respektive lägre stadierna. En biträdande rektor som deltar i arbetslagsträffarna för år 4-6 respektive 7-9 berättar:
De diskuterar olika frågor på sina lagmöten. Och av det här skälet
att man kanske inte har så väldigt stora kontaktytor till vardags, så
diskuterar högstadielaget oftast elever. /…/ Det är elevproblemen.
Och det kan ju vara så att en elev har bekymmer, har problem va.
Och då kanske man som klassföreståndare ska ta en hemkontakt,
och då förhör man sig med kollegorna hur går det i det ämnet och i
det ämnet, och är det likadant i alla ämnena, och så diskuterar man
det då. Den diskussionen först knappast överhuvudtaget på mellanstadiet, för där har vi ju inte samma behov, för det är ju klassläraren. /…/ Ja där [på mellanstadiet] diskuterar dom väl mer organisato-
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riska frågor. Vad som hittills har diskuterats under läsåret har ju varit elevens val, upplägg av friluftsdagar, de kan diskutera inköp med
mera med mera. /…/ Jaa, för jag menar inköp diskuteras aldrig på
högstadiet. /…/ Därför att dom äskar ju sina pengar var och en för
sig så att säga, varje ämne äskar sina pengar. Men sen inom ämnesgruppen kan man diskutera det. /…/ Så tar du språkgruppen, de är
ju tre lärare, och dom diskuterar ju givetvis inköp. Men det är ju
inget de drar upp i lagmöten. För det intresserar ingen annan.
(intervjuutdrag)

Det hela handlar således om vad som utgör kontaktytan mellan lärarna i
de olika arbetslagen. Lärarna i år 7-9 finner gemensamma beröringspunkter i elevunderlaget, eftersom många lärare undervisar elever från samtliga
klasser, eller i diskussioner om läromedel i de fall då flera lärare undervisar
samma ämne. Lärarna i år 4-6 hittar istället sin gemensamma referenspunkt i pedagogiken och undervisningsmetodiken.
Det råder alltså, med Scheins (1992) termer, delvis andra normer och
beteenderegler bland lärarna i de högre stadierna än hos de i de lägre. Att
tala om de olika arbetslagen som olika sociala världar (Siskin, 1994) tror
jag är fullt möjligt. 53 I de olika arbetslagen utkristalliseras olika former av,
och innehåll i, gemenskapen. I de lägre stadierna kanske man skulle kunna
tala om en samarbetskultur där kollektivet (arbetslaget) framstår som viktigt. Att ”bryta sig ut”, som rektor och biträdande rektor pratar om ovan,
och låta bli att samarbeta med sina kollegor innebär ett brott mot de rådande normerna och värderingarna. På högstadiet accepteras däremot individualism och någon tradition av generellt samarbete kring projekt finns
inte på samma sätt. Ett exempel på det är att på de två skolor som jag har
varit på som också har ett högstadium, finns inte arbetslag i samma form
som i de lägre stadierna. Här utgör samtliga 7-9-lärare i teoretiska och
praktiska ämnen, samt elevvårdspersonal som arbetar i år 7-9, ett enda
stort arbetslag. Träffar sker med den rektor eller biträdande rektor som
har ansvaret för denna kategori lärare, men att skapa ett samarbete där
alla är delaktiga kring ett projekt tycks vara svårt. Att däremot få samtliga
lärare i de respektive arbetslagen på de lägre stadierna att arbeta tillsammans kring ett projekt är något jag sett flera exempel på.
Ovanstående visar att rektorerna menar flera saker då de refererar till
begreppet kultur. Kultur handlar om den uppfattning man har om sin
verksamhet, dess uppdrag och roll. Personalens utbildning och organisatoriska förhållanden har betydelse för kulturen. Kultur handlar, förutom om
särskilda uppfattningar, även om ett visst sätt att bete sig, där normer och
53Dock vill jag inte tolka ”olika världar” som att inte några gemensamma grund-

läggande värderingar och beteenderegler står att finna överhuvudtaget, vilket annars
just uttrycket ”olika världar” skulle kunna antyda.
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värderingar spelar en roll. Även hur man pratar och vad man pratar om,
eller inte pratar om, ingår i det som rektorerna menar med kultur. Rektorerna uppmärksammar således att diskurserna skiljer sig åt mellan olika
(del)kulturer inom skolan. Sådant som framhålls vara betydelsefullt för
formationerna av delkulturer är yrke, utbildning och det stadium (vilka år)
som lärarna undervisar i. Andra variabler kan vara exempelvis genus, ålder och intressen. Vilken/vilka variabler som är av störst betydelse kan
man fundera över, men ett slutgiltigt svar tror jag inte står att finna. Delkulturerna behöver inte vara konstanta över tid, utan förändras
(Van Maanen & Barley, 1985; Hatch, 1997), och det kan vara svårt att
avgöra vad som egentligen är av betydelse då en delkultur kan skönjas.
Om vi exempelvis ser kollektivismen inom de lägre stadierna och individualismen bland lärarna i de högre stadierna, så kan detta säkert förklaras
utifrån förslagsvis yrkestraditioner och genus.

Rektor mittemellan: ”Man är chef, men man är ändå inte chef”
Ytterligare delkulturer som är av väsentlig betydelse för rektorers arbete
utgörs av de nivåer som finns över rektorsnivån. Som framkommit tidigare
så finns i den kommun där studien genomförts tre hierarkiska nivåer (över
lärarnivån) inom utbildningsväsendet; rektorsnivån, kommunala politiska
nivån och skolchefsnivån. Över den kommunala politiska nivån finns sedan den nationella politiska nivån, Utbildningsdepartementet 54 , med sin
koppling till Skolverket 55 .
Under studiens gång framkommer hos rektorerna både ett ifrågasättande av, och en tilltro till, de högre nivåerna. Ju längre ifrån verksamheten de
överordnade befinner sig (som de kommunala politikerna och än mer de
nationella politikerna), desto mer ökar ifrågasättandet av att de har en realistisk syn på vad som egentligen sker i skolan. Kanske är det inte särskilt
förvånande. En tanke kan vara att ju längre ifrån verksamheten i skolan
man befinner sig, desto mindre insikt i skolkulturerna har man. Kritiken
av de högre nivåerna blir tydlig exempelvis då en av rektorerna pratar om
ett projekt som är tänkt att utföras i dialog med Skolverket:

54 På utbildningsdepartementet arbetar även opolitiska tjänstemän. Men för enkelhetens skull benämner jag ändå denna nivå ’den nationella politiska nivån’.
55 Till utbildningsdepartementets verksamhetsområde hör Skolverket, som är en myndighet som ansvarar för den löpande verksamheten inom statsförvaltningen. Regeringen fastställer mål, riktlinjer och resursfördelning för myndigheternas verksamhet, men
bestämmer inte hur myndigheterna ska tillämpa en lag eller hur de ska besluta i olika
ärenden.
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Ja Skolverket är jag kritisk mot. Fastän anledningen till att jag känner mig kritisk mot Skolverket i det här projektet, det är att namnet
dialog talar om att det är två parter. Men allt det här som vi har hållit på med, det handlar om att det är bara vi som har jobbat fram
nånting och redovisat inför någon. (ja) Och detta tror jag är för att
de inte tycker att de är duktiga nog att kunna blanda sig i våra diskussioner. De tycker inte att de kan ge oss råd. (nehej) Utan de
gångerna jag känner att vi har försökt att föra diskussion omkring
vårt arbete, men det har ju alltså varit i väldigt liten skala för de har
inte känts intresserade utav det vi håller på att lägga upp. (nehej) Då
har jag upplevt att de har svarat på ett teoretiskt sätt, nästan som att
de har läst rena kunskaper i en bok och förmedlat vidare till oss.
(jaa) /…/ Vi har jobbat fram hela det här konceptet själva. Deras roll
i det hela har varit att vi har suttit på möte och talat om var vi är.
Men vi har inte fått nånting tillbaka.
(intervjuutdrag)

Den här rektorn menar att för att vara värdefulla dialogpartners behöver
Skolverket mer kunskap om hur man får en skolenhet på fötter, t.ex. med
fungerande arbetslag. De behöver veta hur man jobbar med utveckling så
att det är praktiskt möjligt i organisationen. ”Det får inte vara så att vi får
hjälpa dem i deras famlande, vad blir det då? En blind leder en blind?” säger rektorn. Avståndet mellan den nationella politiska nivån och rektorsnivån tycks vara mycket stort, och det går även här att tala om två olika
världar, som dock är beroende av varandra. Med skolchefsnivån känner
rektorerna lite större samhörighet. De vet mer vad de pratar om, menar
rektorerna, vilket följande intervjuutdrag från en av rektorerna visar:
/…/ Skolverket har jag den åsikten om att… det känns som att de
tjänstemännen inte vet vad de pratar om.
Men [skolchefsnivån] då?
Jo, de vet vad de pratar om.
Och kommunhuset [kommunala politiska nivån]?
De vet inte vad de pratar om. Nej, jag har mycket förutfattade meningar här, men nej det känns som att [skolchefsnivån] vet vad de
pratar om.
Så där går nån slags gräns?
För de utför, men medan däremot den andra rollen /…/ då vill man
bara tala i termer om vad det är man vill ha. Och så vill man inte
tala om problemen för att åstadkomma det. Och det är ju det vi sitter med. Och därför känner vi igen oss med [skolchefsnivån]. Vi talar mycket om problemen för att komma fram dit där. Men det är ju
rätt behändigt att inte behöva befatta sig med den problematiska vä-
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gen, att egentligen bara tala om att det är dit du ska. Så jag tycker
inte att de går in i de diskussionerna med oss på ett riktigt sätt.
(intervjuutdrag)

Återkommande möten och samtal är en förutsättning för att en känsla för,
och en insikt i, den vardande kulturen ska kunna ernås. Varannan onsdagsförmiddag samlas alla rektorer till chefsmöte med skolcheferna. Här
är det forum där skolcheferna har chansen att nå ut med information och
kanske skapa viss diskussion. Mycket kontakt med den närmaste högre
nivån (skolchefsnivån), har annars att göra med de ekonomiska förhållandena. 56 Kontakterna med skolchefsnivån tätnar betydligt under den del av
hösten som rektor till viss del ägnar åt budgetarbetet, eller då lönerna ska
bestämmas. För skolchefsnivån finns alltså en möjlig arena för det relationsskapande som är nödvändigt för att en förståelse och tillit ska kunna
skapas mellan de olika kulturerna. En sådan arena existerar inte för möten
mellan rektorsnivån och de högre nivåerna, vilket eventuellt kan förklara
den skeptiska attityden som kan anas hos rektorerna gentemot de högre
politiska nivåerna.

Samordna och se sammanhang i en motsägelsefull värld
I min studie framkommer att rektorerna till stor del har en samordnande
funktion. Det är de som ska se helheten och finna sammanhang i verksamheten. Lilian säger:
När man har en sådan utplattad organisation så säger det ju egentligen sig självt att det handlar ju inte om att man direktleder människor i ett arbete, för att det gör de ju själva. Utan du står mer för
samordnande ledarskap. Och, alltså att se till att det här är en verksamhet som fungerar som en verksamhet fastän det ändå är så att
den består utav att det är verksamhet utifrån varenda vuxen människa som jobbar här. Och ja, jo men mitt viktigaste uppdrag… skulle
jag nog ändå vilja lägga under den här beteckningen samordning
utav dels alla de här i personalen. Plus att det faktiskt handlar om
att samordna elev- föräldra- och kundintresse, alltså det allmänna
samhället utanför, att samordna dom intressena.
(intervjuutdrag)

56 När det gäller det ekonomiska flödet så får den kommunala politiska nivån pengar
från regeringen (nationella politiska nivån), pengar som de i sin tur förhandlar om med
skolchefsnivån. Tjänstemännen på skolchefsnivån har sedan till uppgift att fördela
pengarna till de olika rektorsområdena inom kommunen, så att rektorerna får en viss
pott pengar att handha och använda inom sitt område.
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Det gäller således att samordna såväl de olika verksamheterna inom skolan,
som olika intressegrupper inom och utom skolan. Det rör sig med andra ord
om att samordna olika delkulturer. Detta ingår även i rektors formella uppdrag. Enligt Utbildningsdepartementet (2001) ska rektor hantera lojaliteter
mellan politiker, medborgare, elever och den egna personalen samt hantera
skiftande krav och förväntningar från olika intressegrupper i samhället.
Samordningsidén är dock inte helt oproblematisk. Som jag visat ovan har
rektorer en mängd olika intressenter att ta hänsyn till i sitt arbete, och därmed vitt skilda förväntningar att svara upp emot (jfr Møller, 1996; Svedberg, 2000; Persson et al., 2003). Møller (1996) menar att detta ofta resulterar i att rektor hamnar i ett vägkors eller i en lojalitetskonflikt, och att det
uppstår olika dilemman som rektor har att hantera. Hon säger:
Samtidigt som det förväntas att rektor utformar en professionell och
självständig ledarroll på varje enskild skola, blir rektorn /…/ själv utsatt för stark styrning ovanifrån, nedifrån och från sidan. Dels blir
man styrd genom ett omfattande mål- och regelsystem, dels genom
ekonomiska ramar, och även genom det samspel eller motspel som
etableras med den egna personalen och föräldragrupper. Att vara skolledare kan närmast beskrivas som ”en övning i motsägelser”. (s. 164)

I Hultmans (1998) termer kan det handla om att rektorn tar hänsyn till
olika aktörer, dvs. till olika lojalitetsfält. Han menar att rektor både är lokal och central i och med sin position mellan å ena sidan lärare (som inte
kan ses som en enhetlig grupp), och å andra sidan kommunens tjänstemän
och politiker. I detta följer att det kan uppstå svårigheter i rektors försök
att upprätthålla lojalitetsfälten. Hultman menar att detta inte ska uppfattas som att rektor är helt i händerna på andra. Flera studier visar att rektorer inte är passiva aktörer som bara har att svara upp mot omgivningens
krav (se Strachan, 1999; Wyn et al., 2000). Hultman menar, i likhet med
Siskin (1994) och Kelchtermans & Ballet (2001), att det istället handlar om
förhandlingar där rektor både kan vinna, förlora och kompromissa. En
sådan förhandling ser vi exempel på i följande situation, där en lärare
kommer in på Lilians rum tillsammans med biträdande rektor och vill diskutera en elevs behov av stöd:
De sitter vid runda bordet och pratar om vilken hjälp pojken behöver, bl.a. med datorn. ”Det är ju en familj så man får tårar i ögonen”, säger biträdande rektor. Lilian menar att drabbad familj eller
inte, så handlar det om ett medicinskt behov. Biträdande rektor tar
upp att familjebilden har betydelse. Det handlar om vad som står på
utlåtandet att pojken behöver, menar Lilian. Skolsköterskan har inte
ansett att det är dags för assistent ännu. Läraren menar i sin tur att
skolsköterskan inte har sett pojken i vardagliga situationer, och han
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håller inte med om skolsköterskans bedömning. Lilian menar att det
blir lite dumt att vi sitter och diskuterar så här, det som efterfrågas i
pappret är pojkens behov av hjälp med att bära datorn. ”Vi måste
göra noggranna viktningar, det kan rusa iväg, för du vet [åt läraren]
hur många elever med särskilda behov vi har”, säger hon. Lilian vill
veta mer konkret vad en assistent skulle kunna göra och även ta ett
samtal med den som skrivit utlåtandet, samt med skolsköterskan.
Mötet avslutas. ”Du håller på att övertyga mig”, säger Lilian till läraren.
(från fältanteckningar)

Här blir rektors position emellan olika intressenter tydlig. Det handlar om
att ta hänsyn till lärarens uppfattning om elevens behov, att lita på skolsköterskans bedömning av situationen samt att beakta den bedömning
som gjorts av den som har skrivit utlåtandet. Dessutom ingår att känna till
och väga in föräldrarnas och barnets hemförhållanden samt att lyssna till
den biträdande rektorns åsikter. Samtidigt vet rektor att de tilldelade ekonomiska resurserna från hennes överordnade är begränsade. Det gäller att
”anpassa kostymen”, som hon uttryckt det i ett annat sammanhang. Rektor måste tro på den åtgärd som sätts in, så att det inte blir ”som att
slänga godis till draken”, som Lilian uttryckt angående en situation där lärarna fått mycket resurser men där situationen ändå inte förbättrats.

Skolan som emotionell arena
Glädje, nostalgi, tragik, förnöjsamhet, känsloutbrott och konflikter är utmärkande för skolor, eftersom de är verksamheter som genomsyras av möten mellan människor (Hultman, 1998). Således kan skolor betraktas som
emotionella arenor (Fineman, 1993). Känslor är ett ständigt närvarande
inslag i rektorers vardag, erfar jag under min tid i skolans värld. Mer eller
mindre känsloladdade händelser förekommer frekvent. Det kan vara alltifrån möten med personal eller föräldrar, till situationer där individer
drabbats av sjukdom eller faktiskt dör. Som rektor får man således hantera
såväl livets skiftningar som döden. I rektors vardag ingår att uppfatta,
sondera, använda, styra och hantera känslor. Både sina egna och andras.
Och att arbeta med känslor kan vara krävande. Den tragedi som exempelvis uppstår när barn plötsligt inte finns i sina klasser längre, ställer tillvaron upp och ner i skolvärlden. Det skapar osäkerhet och grubblerier över
hur situationen ska hanteras, och frågan uppkommer vad som kan kännas
rätt för så många som möjligt att göra i den situation som uppstått. Det
ligger på rektors ansvar att försöka se till att hitta en så bra lösning som
möjligt i en situation där det egentligen inte finns något rätt eller fel.
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Lilian pratar om detta med känslor efter några extra tuffa dagar med,
som hon uttrycker det, ”svårlöslig problematik med personal som inte
fungerar, barn som inte fungerar”, då hon menar att ”det blev för mycket
för mig”. Hon säger:
…det som man ju vet om tar på en, det är egentligen att hantera sina
egna känslor i det här svåra. För att man ska hantera sina egna känslor samtidigt som man jobbar med andras känslor. För det är känslorna som berör.
(intervjuutdrag)

Det är känslorna som berör, men att visa känslor försvårar situationen, enligt Lilian:
Det är ju alltid så att så fort du visar känslor så är det ju så att det
blir fel på något håll. Det bästa är att vara känslokall på det viset. Jo
men att få ha känslor då, då är det ju många gånger att du tar ställning /…/. Som med det knepiga fallet med [en elev], det är ju känslor
som man har där när man tycker att man blir irriterad på föräldrarna. Och när man då låter sig ha känslor så vet man om att då blir
det ju egentligen svårare att hantera situationen. Det är enklare att
vara lite kall och känslolös för då blir det inte så här upptrappat.
/…/ Jaa, jag kan ju säga så att erfarenheten har ju sagt mig ändå att
de gångerna du inte har med känslorna, då är det enklare att hantera
det. Och det talar ju för att det är känslorna man ska… bearbeta i de
här tunga processerna.
(intervjuutdrag)

Att lösa problem, t.ex. med personal, och samtidigt blanda in känslor fungerar inte, menar hon. Det handlar om att lösa problemet ”på ett annat plan”,
som Lilian uttrycker det. Att visa känslor, eller kanske snarare att inte ha
kontroll över känslor, försvårar situationen, menar Lilian. Men att vara kall
och känslolös är också en känsla. Det är ett emotionellt tillstånd som kanske
kan beskrivas som en känsla av kontroll. Jag pratar med en biträdande rektor om hur han ser på att som ledare visa känslor. Han säger:
Ja men, visa känslor [tvekande] jo men… jag menar det handlar i så
fall om glädje och vad ska vi kalla det neutralt läge och kanske att
bli irriterad. Det är väl känsloskalan.
(intervjuutdrag)

Jag frågar vidare på vilket sätt det skulle vara totalt oacceptabelt att uttrycka sig i ett fall då han exempelvis blir upprörd över något som en lärare gjort.
Jaa [dröjande] där jag totalt gör bort mig så att säga menar du? (ja)
Ja det är ju man börjar gapa och skrika hysteriskt och jag menar
slänger ur sig okvädningsord så att det, näe det är inte acceptabelt,
så att man förgör någon annan människa.
(intervjuutdrag)
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Förmågan att kunna kontrollera sina känslor och att kunna behärska sig
tycks enligt Lilian och den biträdande rektorn vara föredömlig och underlätta för dem då situationer ska hanteras. Detta framkommer även i Halls
(1996) studie, i vilken de kvinnliga rektorerna arbetsdagen igenom arbetar
med att visa upp en bild av sig själva där de har kontroll över både sig
själva och situationen. Likaså Blackmore (1999) hävdar att hanterandet av
icke korrekta, negativa känslor är av avgörande betydelse för de kvinnliga
rektorerna i hennes studie:
Women principals are expected to manage their own and others’
negative emotions, often denying their negative emotions of passion
and anger for their own survival, for fear of being seen ‘weak’, nonrational and psychologically inadequate. (s. 164)

De känslomässiga normerna föreskriver rationalitet, medan starka känsloyttringar snarare betraktas som ett hinder. De här normerna för vilka
känslor som får uppvisas är inte officiellt formulerade och fastställda uppifrån, utan har snarare uppkommit i interaktion mellan individer. Därför
handlar det bättre uttryckt om ”work feelings” (Putnam & Mumby,
1993:49), än om ”emotional labor” (Hochschild (2003:7, orig. 1983) (se
kapitel 3, avsnittet Kultur – känslor). Att vara lugn, att tänka igenom noga
och att inte bli upprörd ingår i de starka sociala värderingarna som många
av oss har växt upp med (Sims et al., 1993). Känslor är privata och bör
inte tillåtas uppvisas hur som helst, eftersom de då kan stå i vägen för pålitlighet och förutsägbarhet.
Att uttrycka och förmedla vissa känslor, som exempelvis passion, ilska eller hat till personer kan allvarligt skada, eller i varje fall påverka, en arbetsrelation. Inte desto mindre är det känslor som människor faktiskt känner. På
något sätt måste alltså känslorna hanteras. Hur hanterar man då sina känslor som dyker upp, men inte får synas? Lilian menar att tillfälle att få prata
med någon man hyser förtroende för är en viktig ventil. Att prata med hennes närmaste chef kan kännas bra, menar hon. Men då sker det inte utifrån
det känslomässiga, utan mer utifrån praktiska rektorsfrågor. Att bearbeta
och samtala om svåra fall i ledningsgruppen kan vara ett sätt att hantera och
bearbeta känslor, berättar Lilian, samtidigt som hon menar att hon nog
egentligen tycker att känslorna är något man ska hantera själv i hemmet,
”med mannen”. Det är annars så lätt att det blir ett spel, anser hon, där personer pratar av sig sina känslor genom att ”kasta skit” på andra.
De tillbakahållna känslorna hanterar rektorn ovan alltså i samtal med
nära kollegor och framför allt med maken. Ove menar att han bara i undantagsfall ”tar med sig känslorna hem”. De känslor som uppkommer i ett
svårt möte ventileras i ledningsgruppen, menar han. Sims et al., (1993) be-
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nämner detta ”off-stage relief” (s. 140), vilket kan ske på olika sätt, exempelvis genom samtal med en partner eller en kollega, vän, läkare eller terapeut, genom olika typer av spel, tävlingar eller lekar, eller genom utväxlande av skämtsamma meddelanden via faxen eller e-posten.
Ett sätt att få utlopp för känslorna kan således vara genom att skämta
eller berätta historier, vilket indirekt ger uttryck för de känslor man bär
på. Skämtsamheter förekommer regelbundet ute på skolorna. Ofta kan
skämten tolkas som ventiler för att lätta på det emotionella trycket (se
även avsnittet Ironi som strategi? i nästkommande kapitel). Rektorerna
kan skämta om de knappa ekonomiska förhållandena som råder, som under ett möte som Lilian har med två män som vill sälja skolmöbler. Männen agerar försäljarmässigt, de visar bilder på möbler i en pärm och delar
ut visitkort. ”Ni ordnar väl pengarna också”, skämtar Lilian. Några nya
möbler har inte köpts in på de fyra åren som hon har arbetat på skolan.
Skämt används också i situationer då rektorerna upplever svårigheter i
sina arbeten, då undertonen egentligen är allvarlig. Det kan handla om
svårigheter att få ihop organisationen, att få ihop ekonomin, om viktig information som inte kommit rektorerna tillgodo, eller hopplösheten i att
”aldrig” få tag i de personer som de söker. De skämtar således om vardagliga situationer som alstrar frustration, nedstämdhet, oro, tvivel och besvikelse, och där de via skämten kan ge utlopp för dessa känslor. Rektorerna
skämtar även med elever, men då om mer elevnära ämnen.

Sammanfattning
Skolans fysiska miljö, olika händelser och aktiviteter samt språkliga uttryck kan betraktas som meningsbärande kulturella uttryck. Det handlar
exempelvis om hur skolan spatialt är utformad så att olika delkulturer
hålls isär eller kan mötas, om hur ritualer kan ha en sammansvetsnings- eller sorteringsfunktion, samt om hur metaforer kan spegla hur rektor uppfattar sitt arbete, och skolan i allmänhet.
Fortsättningsvis framkommer att skolan mycket väl kan betraktas som
bestående av olika delkulturer, med till viss del skilda normer och beteenderegler. Detta skapar en utmaning för rektorerna då det förekommer kulturkrockar samt medför att deras arbete med nödvändighet innebär kulturintrång. Rektorerna arbetar i sin position emellan olika delkulturer med
att upprätthålla lojalitetsfälten (Hultman, 1998). Även nivåer över rektorsnivån kan betraktas som delkulturer, vilka rektorerna förhåller sig till.
Det handlar om politiker på kommunal och nationell nivå, samt om skolcheferna i kommunen. Här framkommer både tilltro och viss skepsis mot
de högre nivåerna. Ifrågasättandet grundar sig till stor del på en misstro till
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att de som befinner sig långt ifrån vardagen på skolan har en kunskap om
hur denna vardag fungerar.
Skolor kan betraktas som emotionella arenor (Fineman, 1993), och rektorerna arbetar mitt i detta ständiga känsloflöde. Det finns ett register av
accepterade känslouttryck, och likaså ett register som rymmer icke accepterade känslor. Kontroll och behärskning är viktigt för rektorerna. De icke
accepterade känslorna, som inte får släppas fram, men icke desto mindre
är närvarande på olika sätt, kan hanteras genom det som Sims et al. (1993)
benämner ”off-stage-relief”.
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GENUSDIMENSIONEN
OCH SKOLLEDARSKAPET

I föregående kapitel nämner jag att bakgrund, utbildning och organisatoriska förhållanden kan vara källor till indelning i olika delkulturer. Genusdimensionen kan, som Gherardi (1995) hävdar, vara en ytterligare orsak till differentiering inom en organisation, då genuskulturen skiftar mellan generationer, yrkesgrupper etc. Ett beaktande av genusaspekten kan
dessutom erbjuda en extra dimension då frågan ställs om varför rektorers
arbete och ledarskap gestaltar sig så som det gör. Inspirerad av Ackers
(1990) föreslagna nivåer/dimensioner (se kapitel 3) diskuterar jag här genusordningen inom skolan, och mer konkret dess genuskontrakt, samt
dess betydelse för rektors arbete och ledarskap.

Genusarbetsdelning och genuskodade yrken
Att det finns en hierarkisk genusarbetsdelning i skolan framstår tydligt. Exempel kan tas från den skola där jag bedrivit den största delen av mitt fältarbete, som omfattar barn från 1 till 16 år. Inom förskoleverksamheten förekommer i stort sett inga män. Först på mellanstadiet 57 börjar de manliga
lärarna dyka upp, för att sedan öka ytterligare i antal på högstadiet. Det
finns alltså genuskodade yrken inom skolan. Andra exempel på detta är yrken som vaktmästare och datatekniker som är manligt genuskodade, medan
yrken som matbespisningspersonal, psykolog, kurator, skolvärdinna, skolsköterska och administrativ personal finner jag vara kvinnligt genuskodade.
Inom skolan finns alltså exempel på både isärhållande och hierarkisering
vilka enligt Hirdman (1988) är de logiker varpå genussystemet vilar.

57 Lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet finns inte längre officiellt som begrepp
inom skolan. Mellanstadiet kallas numer år 4-6. De olika benämningarna används
dock parallellt i praktiken.
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I skolledningen på samma skola fanns i drygt ett år en kvinnlig rektor, två
kvinnliga biträdande rektorer och en manlig. På slutet av mitt fältarbete
ersattes en kvinnlig biträdande rektor av en manlig. 58 Exakt hur det såg ut
på nivåerna över denna vet jag inte, men erfarenheter från ett möte med
rektorer och personer från styrelsen på nivån över rektorsnivån inom
kommunen ger en vink om hur det kan ha sett ut. Med på mötet var tolv
kvinnliga rektorer och tre manliga. Från styrelsen var istället fördelningen
fem kvinnor och tio män.
I Sverige har antalet kvinnliga rektorer ökat markant de senaste decennierna, från endast sju procent 1980 till drygt 60 procent läsåret 2002/2003
(Skolverket, 2003). Ett yrke som tidigare alltså varit manligt genuskodat
borde nu kanske snarare ha blivit kvinnligt genuskodat? En händelse hos
en av de kvinnliga rektorerna som jag följt fick mig att inse att så kanske
inte är fallet. Det är i slutet av en anställningsintervju där både rektor Lilian och biträdande rektor Ernst är med. Efter att ha genomgått den vanliga
proceduren med presentation av skola och tjänst, och lite frågor om kvinnans uppfattningar om läraryrket, säger kvinnan som söker svensklärartjänsten: ”Du är rektor förstår jag”, till den biträdande rektorn. ”Nej, vi
kanske missade att presentera oss”, svarar rektor Lilian, varpå presentationen sker. Den arbetssökande tycks alltså utifrån sina föreställningar om
hur en rektor ska vara, ha gjort bedömningen att Ernst torde vara rektor.
Om det beror på att han är man, eller på att han är äldre än Lilian, eller på
att han är den som ställt flest frågor är oklart, men det är inte otroligt att
det faktiskt har att göra med att man ofta förväntar sig män på högre positioner. Som Tallberg Broman (2002) framhåller; även långt efter att statistiken har visat på en förändrad könsrepresentation inom en yrkeskår så
associeras ofta yrket med det kön som av tradition förknippas med yrket.
Trots den stora andelen kvinnliga rektorer så kan rektorsyrket fortfarande vara manligt genuskodat. Rektorerna i min studie vittnar om att så
kan vara fallet. Trots att det idag är så vanligt med kvinnor på chefsposition inom skolan, har rektorerna i studien erfarit att det bland föräldrar,
lärare och folk i allmänhet i huvudsak är män som i första hand förknippas med ledarskap. Gunilla säger:
Ja, en man med slips då är ju liksom högre i kurs initialt, men inte
sen behöver han inte göra det om det inte är så. Men det gör det,
både hos föräldrar och hos personal.
(intervjuutdrag)

Rektorerna har upplevt att olika människor förväntar sig att ledaren/chefen
ska vara en man, och Lars säger sig ha märkt att en del personer fortfarande
kan ha svårigheter med att acceptera kvinnor som är chefer:
58 Den kvinnliga biträdande rektorn fick en rektorstjänst på en annan skola.
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Ja, det, alltså det tror jag fortfarande att det kan finnas en del karlar
som kan ha svårt att bli chefade av tjejer.
(intervjutdrag)

Även om rektorsyrket verkligen har blivit kvinnligt genuskodat, så är det
ingen garanti för att genusordningen blivit rubbad. Hirdman (1988) menar
att en sådan förändring inte självklart rubbat den manliga normens dominerande ställning. Med stöd av viss empiri hävdar hon att där kvinnor
kommer in på tidigare manliga platser och gör manliga sysslor, där försvinner männen ut mot nya områden. Jag uppfattar att kan man förklara
det som att män och kvinnor beter sig som två magneter med pluspolerna
mot varandra. Kanske är det detta vi ser exempel på här, att männen bara
har flyttat några pinnhål upp i den hierarkiska strukturen eller flytt till
andra domäner?

Genusordningen i skolan
I min studie har det framkommit att det i skolan (liksom i hela samhället,
se Hirdman, 1988; Wikander, 1999), existerar normer och beteenderegler
som skiljer sig åt för kvinnor och män. Förväntningar på, och föreställningar om, kvinnor och män är således inte desamma. Det är detta som
Hirdman (1988) menar med genus, dvs. föränderliga tankefigurer ”män”
och ”kvinnor”, vilka ger upphov till och skapar föreställningar och sociala
praktiker. Föreställningar om att kvinnor och män är olika, och att kvinnor har ett särskilt förhållande till kvinnor, och likaså att män har ett särskilt förhållande till män artikuleras vid ett flertal tillfällen under min tid
hos rektorerna. ”Det ligger ett manligt och kvinnligt rollspel i det här”,
säger exempelvis en manlig biträdande rektor som förklaring till varför
den kvinnliga rektorn har svårt att prata med en kvinnlig lärare, och han
själv har svårt att prata med en manlig. Vid ett annat tillfälle framkommer
den manlige biträdande rektorns tankar om att det kanske istället kan vara
en fördel att vara av samma kön då relationen har slagit knut på sig; ”ni
två som är av samma kön kanske kan lösa det”, menar han. Att det kön
man tillhör har betydelse för hur relationer utvecklar sig mellan människor
tycks hur som helst vara en åsikt som förekommer. Med andra ord; kulturella föreställningar om kvinnor och män har betydelse för och påverkar
och påverkas av sociala praktiker, hur man ser på sig själv och hur man
agerar i olika situationer.
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”En kvinna ska fixa det”
Avsiktligt valde jag att under mina fältarbeten inte själv ta upp frågor av genuskaraktär med rektorerna, utan istället avvakta för att se när och hur de
skulle dyka upp av sig själva. Dock var jag under hela min tid ute hos rektorerna öppen för möjligheten att genus på något sätt kunde ha betydelse för
skolledarskapet. En dag hos en av rektorerna hände något som ledde till att
vi sedan kunde prata om det som skett, och om andra genusrelaterade frågor. Den här situationen handlade om att den kvinnliga rektorn blivit kritiserad av en av de administrativa assistenterna för sin ledarstil (hon ansågs
ha svårt att släppa ifrån sig uppgifter). Rent konkret handlade det om att
ordna en del praktiska saker inför ett större möte. Rektorn och en av de biträdande rektorerna pratar upprört om händelsen. Rektorn menar att visst,
hon lägger sig i mycket och har svårt att lämna ifrån sig arbetsuppgifter.
Den biträdande rektorn kontrar med att säga att hade rektorn varit man så
skulle inte ledarskapet ha blivit ifrågasatt på det här sättet. Nej aldrig, håller
rektorn med. Då hade det accepterats. Om rektorn hade varit en man så
hade inte assistenten kritiserat hennes ledarskap, upprepar de då jag frågar
vad de menar. Vid en senare intervju passar jag på att fråga mer om händelsen. Varför hade inte rektorn blivit kritiserad om hon varit man, frågar jag.
Rektorn funderar och säger sedan efter en lång paus:
Kvinnor har högre förväntningar på kvinnor, än vad de har på män.
/…/ Jag har egentligen inga riktiga belägg för det, det är inte så. Men
känslomässigt så, känslan har jag nog helt klart att kvinnor förväntar sig mer utav kvinnor. Och det du förväntar dig utav en kvinna
det är egentligen att vara den som inte säger ’nej men jag är ledsen,
nu klarar jag inte mer’. Vi förväntar oss att kvinnor går in i mammarollen och egentligen aldrig säger att ’nu är jag trött’.
(intervjuutdrag)

Detta hänger alltså, enligt rektorn, samman med att kvinnor förväntas att
klara ”allt”, att göra många saker samtidigt, och att egentligen aldrig säga
nej. Helt andra förväntningar finns, menar rektorn, på män. ”Man accepterar att en man har sina brister eller förtjänster och så vidare. Men en
man kan vara på ett visst sätt utan att vi egentligen har så mycket åsikter
om det”, anser samma rektor. Hon berättar vidare om sina tankar om förväntningar på kvinnor och män i ledarposition:
Alltså, jag tror att vi som kvinnliga chefer… förväntar oss att vi
har… alltså att det finns det här mönstret som vi har för övrigt i
samhället. Kvinnor förväntar sig mer utav kvinnor. Och jag tror att
det, ja det hänger ju så mycket samman med vad man själv skaffar
sig för bild utav vem jag är och hur jag gör /…/. Men visst, jag har
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den bilden efter femtio år. En kvinna… ska fixa det. /…/ Och det ingår som en del i mönstret. Vi gör det, och vi bara gör det utan att
egentligen bli förbaskade. Och att det finns som en del i samhällsmönstret.
(intervjuutdrag)

Samma tema framkommer i intervjuer med andra rektorer. Rektorernas
erfarenheter visar att män ofta har en mer tillbakalutad hållning. Med det
är inte sagt att män för den skull får mindre uträttat. Liknande mönster
tycker sig Bengt se bland lärarna på skolan:
Jo men det hör man ju ibland att ’dom skiter i det’. Eller ja just det.
’Det är en lat jävel, han kunde väl ringt hem’, också där alltså så. (ja
ja) Och där kommer ambitionen hos tjejerna, så visst hör man det.
(intervjuutdrag)

I följande samtalssekvens med Gunilla avhandlas en möjlig förklaring till
att män kan ha en mer tillbakalutad hållning:
Ja då, joo, det kan jag ju, på så vis kan jag ju säga att det är lättare för
en man att glida lite för det finns andra, på nåt vis så är det många
som ser till så att dom får andra att göra jobbet åt dom. (jaha ja)
Att männen får andra att göra jobbet?
Jaa, att >de@ får kvinnor att göra jobbet åt dom. (jaha) Om dom är
nya och man, så är det lite synd om dom. (jaha okej *skratt*) Men
ny och kvinna hon får nog stå sitt kast. (jaha) Den upplevelsen har
jag haft.
/…/ Men hur får männen… alltså hur får männen de här andra att
göra jobbet då?
Dom spelar väl på sin manlighet.
Jaha? (unisont skratt) Och hur gör man det då?
Joo, då skulle man ju kunna tänka sig att man är ny och man hinner
inte med och då har vi inbyggt i oss att män, små pojkar, ska vi ta
hand om. (ja ja) Och då kommer mamman fram i oss tror jag, och
då så hjälper man och fixar mycket för pojkarna.
Men om det är en kvinna som är ny och inte hinner med, vad händer
då, då?
Ja då ses nog hon av kvinnorna som att hon får nog, vi ska nog se
om hon fixar det här. Hon har större krav på sig, hon får inte den
hjälpen, generellt sett, det får hon naturligtvis av vissa, men inte av
många.
(intervjuutdrag)

I sekvensen ovan samspelar kvinnor och män på ett sätt som resulterar i ett
visst mönster. Här framkommer även att kvinnliga ledare måste bevisa att
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de är lämpliga som chefer, vilket inte män behöver på samma sätt (se avsnittet Ledaren – en man?). Då jag frågar Gunilla varför hon tror att det är på
det här sättet svarar hon att det beror på fördomar och könsroller i samhället. Både Lilian och Gunilla ser således ett mönster på skolorna, vilket de
hävdar är en del av ett samhällsövergripande genusmönster, eller med andra
ord; en genusordning.
Då jag jämför mina erfarenheter hos den första (en kvinna) respektive
tredje (en man) rektorn som jag har skuggat, upplever jag tendensen att
medarbetarna runt den manlige rektorn på ett tydligare sätt arbetar självständigt, tar för sig arbetsuppgifter och står som ansvariga för olika åtaganden. En annan skillnad som jag erfar, gentemot de två kvinnliga rektorerna
som jag följt, är att den manlige rektorn oftare rör sig ute i verksamheten
utan ett bestämt ärende. Dessa två förhållanden får mig att spekulera i revirtermer, för att låna ett begrepp från Hultman (1998); har den manlige rektorn större fysiskt revir, medan de två kvinnliga rektorerna har större revir
uppgiftsmässigt? Att detta i så fall enbart skulle gå att förklara i genustermer
är en för långt dragen slutsats. Andra variabler skulle kunna vara minst lika
betydelsefulla, exempelvis har det säkert till stor del att göra med hur det ser
ut organisatoriskt runt omkring rektorn. Utifrån det som framkommit för
övrigt i min studie så kan dock en hypotes vara att det faktiskt har att göra
med det genusmönster som finns på skolorna och i samhället.

Ledaren = en man?
Rektorerna har upplevt att människor förväntar sig att ledaren/chefen ska
vara en man och de har märkt av föreställningen om att män är bättre ledare/chefer än kvinnor. Ingrid säger:
/…/ jag tror att det är lättare att ifrågasätta en kvinna än en man,
många gånger alltså. Det tror jag.
(intervjuutdrag)

Rektorerna förmedlar en bild av att män uppfattas som mer självklara ledare. Män erhåller ledarstatus enbart för att de är män, medan kvinnor får
anstränga sig för att bli accepterade som ledare. Den här situationen är
inte unik, utan framkommer även i internationella studier. HasibuanSedyono (1998) redovisar att kvinnliga ledare i Indonesien stöter på fördomar och stereotypier utifrån genus, vilket leder till att kvinnor måste
jobba hårdare än män, eftersom de startar på minus:
Women have to work much harder than men because they start from
a negative point. (s. 89)
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En informant i en studie gjord av Asian Institute of Management under
slutet av 1980-talet (i Hasibuan-Sedyono, 1998) säger:
For men, starting at ‘zero’, and getting to a ‘plus’ is easier. For
women, starting from ‘negative point’, they have to erase the ‘negative’ first before they can even go to ‘zero’! In this sense, a woman
has to prove herself first. She has to work harder to be accepted at
the same level as men! (s. 89)

För att accepteras måste kvinnor som är ledare jobba hårdare (eller i varje
fall på ett annat sätt) än de manliga kollegorna. I min studie erfars kvinnliga skolledare som mer ambitiösa, jobbar mer övertid och har svårare att
säga nej. Lars säger:
/…/ jag har fått intrycket att tjejerna jobbar mer övertid. Har haft
svårare att säga ’nu skiter jag i det här och går hem’. /…/ Och dom
som springer in i väggen är ju, det vet vi ju, det är ju kvinnor inom
offentlig sektor. Det är inte bara på chefsnivå va.
(intervjuutdrag)

Bengt uttrycker något liknande:
Mm, ja och då kan man väl säga, då är det ju, kvinnorna ligger på
plus, alltså dom är ju… Det kan ju vara att det är mest kvinnor, och
så har det slumpat sig så. Men dom är ofta ambitiösa och ligger i,
och det ska bli, och dom ger sig inte och så. Medan männen de kan
vara, det där ordnar sig, det där kan vi ta sen. Alltså lite mer så. Så
att… kvinnorna har nog alltså drivit på mer framåt alltså ordentligt.
På gott och ont kanske lite grann, alltså dom har offrat sig själva
många. (okej) Jobbat för hårt och… i skolan och barnomsorgen då.
(intervjuutdrag)

Även om kvinnornas ansträngningar att erhålla ledarstatus innebär att de
”ligger på plus”, som Bengt uttrycker det, så kan det också betraktas som
ett problem, vilket framkommer i följande händelse. Under ett anställningsförfarande där två manliga rektorer (Ove och en annan) gemensamt
ska anställa en psykolog genomfördes tre anställningsintervjuer. Två av de
sökande är kvinnor och en är man. Under intervjun med mannen kommenteras det faktum att han är man med en mening; ”Bra att du är man,
alla andra skolpsykologer är kvinnor, och sånt ska vi ju också tänka på.”
Under bägge intervjuerna med kvinnorna ställs frågor om huruvida kvinnorna är bra på att säga nej då det blir för mycket. En av rektorerna menar att kvinnor ofta är duktiga på att hålla många bollar i luften samtidigt,
och att kvinnor vill vara duktiga på alla plan, både hemma och på jobbet.
”Ni hänger ofta i så länge ni kan, fast ni mår dåligt, och säger inte till”,
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säger rektorn. ”Då är det bättre att säga till oss så tar vi på oss det”, fortsätter han. ”Det är bättre att de sparkar på oss, det har vi betalt för.” Rektorn säger detta för att visa att de är rädda om sin personal, säger han.
Det här mönstret finner även Deem (2003) i sin studie om ledarskap,
genus och organisationskultur på brittiska universitet. Bland de kvinnliga
ledarna i studien finns erfarenheten att kvinnor i ledarposition är mer villiga att ta på sig extra uppgifter, även sådana som manliga ledare håller
ifrån sig. Männen gör detta för att kunna ägna sig åt arbetsuppgifter som
har högre status och är mer karriärlänkade, menar kvinnorna i Deems studie. Kanske har det också, eller istället, att göra med det som rektorerna i
min studie framhäver; en kvinna förväntas göra ”allt” utan att säga ifrån.
Oavsett vad det beror på, så finns exempel på att männen kan välja mer
vad de vill och inte vill göra, medan kvinnorna gör resten. En förklaring
till detta kan vara det samspel som förekommer mellan kvinnor och män,
vilket Gunilla berättar om i föregående avsnitt. Samspelet innebär, som
framgått tidigare, att kvinnor ställer upp och hjälper männen på ett annat
sätt än vad de hjälper andra kvinnor, eller själva blir hjälpta.
Ytterligare ett exempel på detta är när en av rektorerna uttrycker uppfattningen om att en manlig biträdande rektor inte tar tag i så mycket som
han borde. ”Han ställer upp sina gränser för vad han har för avsikt att göra,
och de uppgifter han inte vill ta i, de låter han vara”, menar hon. Dessa
”väggar” finns, enligt rektorn, inte lika tydligt hos de kvinnliga biträdande
rektorerna. Hon förklarar hans agerande utifrån hans ålder (han närmar sig
pension). Den manlige biträdande rektorns tydliga gränssättande är (kanske
förvånansvärt?) inte heller ett särskilt stort irritationsmoment, menar hon.
Eller som hon säger: ”Jag är inte alls ute efter att göra ner honom. Jag har
faktiskt accepterat att det är så här /…/, och jag är glad för de bitarna han
gör.” Kanske hör även detta samman med att rektor inte förväntar sig lika
mycket av en man, som av en kvinna? Samt att kvinnor, självklart och utan
att reflektera över det, ställer upp och hjälper till när de uppfattar att en
man behöver hjälp. Det är intressant att fundera över hur rektorn skulle reagera om de kvinnliga biträdande rektorerna började agera liknande som
den manlige biträdande rektorn. Skulle beteendet accepteras lika lätt då?
Gunilla menar att en man som är chef har mycket gratis. Ofta hänger
det samman med att män tillskrivs större auktoritet. Möten med invandrarelever och invandrarföräldrar, eller i situationer med ”strulputtar”, som
Bengt kallar dem, tar flera av rektorerna upp som exempel på tillfällen då
de tror att det är en fördel att vara man. Samma sak tror Ingrid. Då jag
frågar hur Ingrid märker av en del invandrarpappors reaktion svarar hon:
Ja de vill ju knappt prata med mig. Dom har svårt att ta att jag är
kvinna och chef. Det…
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Vem vill dom prata med istället då?
Ja man kan ha med vem som helst bara det är en man. (ja ja) Och
det vet jag, vi diskuterade faktiskt det här, jag kom på det nu, med
rektorn på [en annan skola], för där är det ju väldigt mycket invandrare. Och hon hade med sig, tror jag, ibland kunde hon ha med sig
vaktmästaren eller nån. Det kvittade bara det var en man, för att
komma ifrån det här.
(intervjuutdrag)

Här blir det tydligt att det faktiskt spelar roll om rektor är kvinna eller
man, det kön man har påverkar hur rektor kan utöva sitt jobb. Det blir
också tydligt att ledarskapet, som Sims et al. (1993) påpekar, endast
kommer till stånd om både ledare och ledda är överens om och godtar att
det finns. Om de som är tänkta att ledas inte tillskriver en person ledarskapsstatus finns det heller ingen ledare (Gronn, 1999).

Ironi som strategi?
Vid en anställningsintervju hos Lilian framkommer åter det här med att
kvinnor förväntas kunna göra många saker samtidigt. Lilian ber kvinnan
som söker förskollärartjänsten berätta om sig själv och sitt arbetssätt.
Kvinnan säger att hon ska börja göra en sak i taget, det blir så mycket
strul annars (med bullar som bränner vid i ugnen, då hon varit tvungen att
rusa iväg för att ta hand om något av barnen). ”Ska du bli man?”, replikerar då Lilian med glimten i ögat.
Då denna rektor mer explicit gör uttalanden om manligt och kvinnligt
är det ofta i form av skämt eller ironi, vilket även de två följande exemplen
visar. Ett tillfälle tilldrar sig även det under en anställningsintervju, men
denna gång gäller det en biträdande rektorstjänst. De pratar om hur kvinnan som söker tjänsten hanterar konflikter. Den sökande säger att om hon
känner att hon inte klarar av en konflikt så är hon ju inte ensam, ”då frågar jag om hjälp”, säger hon. ”Men då har vi en karl i ledningsgruppen
som vi lägger det på”, säger rektor och skrattar. Ytterligare ett tillfälle är
då Lilian gått till matsalen för att diskutera en kommande ommöblering
med bespisningspersonalen. Bespisningspersonalen börjar genast prata om
smutsiga och trasiga gardiner, men rektor får matmor att inse att det är
klokare att vänta med att införskaffa nya tills matsalen målats om. Då Lilian lämnat matsalen vänder hon sig till mig och säger: ”Klassiskt kvinnor
det där med gardinerna. Det har de varit på mig om det sen jag kom.”
De tre exemplen ovan visar på hur Lilian intar en skämtsam eller ironisk
position då hon uttrycker sig om kvinnligt och manligt. Ironi kan fungera
som ett instrument för motstånd, och användas som en strategi för kvinnor att hantera sin position och den rådande genusordningen (Ferguson,
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1991; Wahl et al., 1998). Skämt och ironi kan även användas som ett sätt
att hantera och bearbeta känslor (se avsnittet om Skolans emotionella arena i föregående kapitel). Ferguson (1991) menar att ironi kan sägas utgöra:
/…/ the slippage between what is said and what is meant or between
what is said and what can be understood. (s. 338)

Även Gherardi (1995) är inne på samma linje då hon hävdar att ironi inbegriper komponenter av ifrågasättande eller tvivel:
It suggest that the world can be described in different terms, but it
does not propose these other terms as alternative, ’better’, ‘more correct’, or ‘truer’. Irony is a processual invitation; an invitation to consider how things (gender relationships, for example) can be redefined; how common sense can be problematized. Irony does not offer
solutions; instead, it calls the linguistic games which produce a certain vision of the world into question. (s. 145)

Wahl et al. (1998) presenterar tre former av ironi som strategi, där graden
av underordning hos kvinnan samt hur stor genusmedvetenhet som finns
avgör hur ironin används. De tre formerna är (1) Den maktlösas överlevnadsstrategi. Den används för att distansera sig från sin situation för att bevara sin egen självkänsla och utmanar inte genusordningen. (2) Protest. Här
sker ett öppet synliggörande av uttryck för genusordningen. Den verkar förändrande av densamma genom att det orsakar förvirring, genans, skratt och
osäkerhet. (3) Den gemensamma förståelsen. Den är ett sätt att kollektivt
hantera situationer och därmed hämta kraft. Den kan underminera genusordningen, men även medverka till status quo. De tre formerna av strategier
behöver inte användas var för sig, utan kan användas samtidigt.
Wahl et al. menar att för en chef som är underordnad utifrån sin position som kvinna (se Hirdmans, 1988, genusteori), men överordnad i sin
position som chef, kan ironi utgöra en av få förekommande fungerande
maktstrategier. Genom att ironisera synliggörs den överordnades tolkningsföreträde på ett genusmedvetet sätt, och man ifrågasätter utan att
utmana. Om vi ser till de tre situationerna som presenterats ovan, så kan
en tolkning av det första uttalandet; ”Ska du bli man?” visa på rektors
medvetenhet om det rådande genuskontraktet. Kvinnor förväntas klara av
många saker samtidigt, medan män får/kan/bör ägna sig åt en sak i taget.
Uttalandet kan också förmedla en känsla av samhörighet kvinnor emellan,
som bygger på gemensamma erfarenheter. I den andra situationen ovan,
där rektor framhåller att problem med konflikter kan lämnas över till en
”karl i ledningsgruppen”, kan en tolkning vara att rektor anspelar på föreställningen om att kvinnor inte är lämpade som chefer. Även här finns så-
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ledes en genusmedvetenhet. I bägge av dessa fallen kan ironin möjligen ha
en potential som förändrare av genusordningen.
Det tredje fallet skiljer sig en aning från de två andra. Uttalandet; ”Klassiskt kvinnor det där med gardinerna”, är till tonen snarare sarkastiskt ironiskt än humoristiskt - ironiskt som de två tidigare. Ferguson (1991)
skiljer mellan ironi och sarkasm, men menar att ironi kan ha en glidning åt
det sarkastiska hållet. Kanske skulle inte Ferguson instämma i min tolkning att det handlar om ironi i det aktuella fallet. Men om vi ser till de tre
formerna av strategier som Wahl et al. (1998) presenterar så anser jag att
situationen kan kopplas samman med den första strategin. Jag uppfattar
det som att rektor, till skillnad från de tidigare fallen, på ett mer tydligt
sätt vill distansera sig från föreställningen om kvinnan som husmoderlig
genom att driva med den. Rektorn tycks inte vilja identifiera sig med den.
Hon åsyftar inte en samhörighet utan ett avståndstagande, och använder
därmed närmast ironin för att bevara sin egen självkänsla snarare än att
utmana genusordningen.

Mammor och militärer
De benämningar som framkommer på kvinnliga chefer då vi samtalar om
fördomar är just ”mammor” och ”kärringar” eller ”tanter”. Mammatypen
är, enligt Gunilla, ”fixaren”. Hon är dessutom lyssnande, inkännande och
trygghetsskapande. Gunilla och Ingrid menar båda att föräldrar (mammor)
och kvinnorna i personalen har lättare att prata om personliga saker med
dem just för att de är kvinnor. Ingrid säger:
/…/ jag kan ju även se att det finns kvinnor som känner en trygghet i
att jag är kvinna. De kommer och berättar saker. Det finns ju föräldrar som kan berätta massor med saker som man inte vill höra. Men
de gör det säkert beroende på att jag är kvinna. Saker som dom inte
skulle säga till en man. För ibland kan man få höra väldigt mycket
saker.
(intervjuutdrag)

”Kärringar” och ”tanter” är mer negativa benämningar på kvinnliga chefer. De pratar mycket utan att det egentligen händer så mycket, och de har
ett behov av att älta. Bengt förklarar:
/…/ jag menar som det har varit någon skoldans nångång, då det har
varit bråk, att någon har fått stryk. Jag menar då så kan man ju reda
ut det och ha någon strategi hur man ska göra nästa gång. Men då
kan det gå igång en tre fyra stycken som måste prata om det här i en
kvart tjugo minuter bara för att ha pratat om det. (ja ja *skratt*) Du
ser där har jag lite fördomar. Men det är dom gånger man kan upptäcka det. Men det är väldigt sällan alltså.
(intervjuutdrag)

185

Kapitel 8

Prat utan handling förknippas alltså med ”kärringar” och ”tanter”. Motsatta egenskaper kan man säga sammankopplas med fördomar om, och erfarenheter av, den manliga ledaren som ”kör sitt eget race”, som Ingrid och
Gunilla uttrycker det. Det är en man som inte lyssnar på andra, utan bara
gör. Ingrid tänker tillbaka på en man som agerade så, som hon tyckte fortfarande var militär (han var omskolad militär). Andra egenskaper som associeras med män och manlighet är tydlighet och, som jag tidigare nämnt, auktoritet. Manliga beteckningar motsvarande ”mammor” och ”kärringar”, eller ”tanter”, tycks inte vara lika vanliga, men kanske kan ”pojkar” och ”militärer” ha liknande funktion.

Förväntningar på kvinnliga respektive manliga rektorer
Då vi pratar mer uttryckligen om huruvida rektorerna upplever att de har
vissa förväntningar på sig bara för att de är just kvinna eller man svarar
Gunilla:
Jaa säkert, jag får ju inte vara som en man, och jag får inte vara som
en kärring. (nehej) Utan jag ska ju vara *skratt* jaa jag ska vara en
bra ledare.
(intervjuutdrag)

Med att ”vara som en man” menar Gunilla som framgår ovan en person
som ”kör sitt eget race, kanske inte lyssnar så mycket”, och en ”kärring”
menar hon ”bara pratar och det inte händer något”. Jag frågar vidare:
Och en ledare som varken är man eller kärring hur är den då, som
du tror att folk vill att en ledare ska vara?
Det är en ledare som känner sig trygg i sin roll, som vet vad man vill
med sitt jobb.
(intervjuutdrag)

Vad exakt som Gunilla menar med det svaret framkommer inte, men i vårt
fortsatta samtal framgår att en kombination av vad som kan kallas traditionellt kvinnliga respektive manliga egenskaper tycks vara idealet. 59 En
kombination av kvinnors och mäns erfarenheter är även en tillgång i en
ledningsgrupp, menar Lars. En enkönad ledningsgrupp är något bristfällig,
menar han, eftersom kvinnor och män ”har lite olika erfarenheter”. När
jag pratar med Lars om huruvida han tror att människor i hans närhet har
vissa förväntningar på honom bara för att han är man svarar han först nej,
men fortsätter sedan:
59 Jag tolkar Gunilla i vårt samtal som att hon inte menar att det självklart måste vara
en kvinna som har så kallade kvinnliga egenskaper, och inte heller att manliga egenskaper självfallet måste innehas av en man.
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Alltså det skulle kunna vara då att nita till den här [en lärare/facklig
representant som enligt Lars har ställt till med förtret för såväl tidigare rektorer som övriga lärare] då. /…/ Bara för att jag råkar vara
karl. Ja eftersom det har varit två kvinnor [som rektorer] här tidigare, som egentligen har vikt sig va. Men alltså det har aldrig uttalats.
(nej nej) Det kan ju vara så, det behöver inte bero på att man är karl.
Man hoppas… Det är väl så när man får en ny chef, eller en ny
medarbetare, så har man vissa förväntningar. Och det är väl ingen
som direkt har sagt det så, så det är väl mer en eftertolkning kanske.
(intervjuutdrag)

Lars tycks ha anat en förhoppning hos personalen att han som ”karl” ska
kunna lösa problemen med den besvärlige läraren; att det på något sätt skulle vara skillnad på honom som rektor och de två kvinnorna som varit rektorer på skolan före honom. Det kan tolkas som att ett antagande finns om att
han som man skulle ha större auktoritet. Även Bengt svarar först nekande
på frågan om han känner vissa förväntningar på sig bara för att han är man.
Senare framkommer dock liknande som i fallet ovan, att han som man eventuellt förväntas ha större auktoritet att hantera bråkiga elever och kan ha
lättare att bemöta vissa invandrare (som genom sin kulturella bakgrund
kanske har svårt att acceptera att underställa sig kvinnor). Bengt säger:
Jo då, alltså det ska man inte sticka under stol med, det här med
auktoritet gentemot eleverna. Alltså att ha hand om strulputtar och
säga ’nu är det slut’ och ’kom in till mig’. Så där är det, det kan ju
vara ren personlighet i och för sig, men det har att göra lite med att
man är man och så att ungarna gör ju som jag säger, ungdomarna.
Och det förväntar jag mig, och det har ju lärarna kanske den förväntan att det ordnar jag då. Men jag tycker det är lätt, och det är inget
svårt, och ungarna gillar mig och så där. Men det har ju säkert också
med min manlighet att göra också. (jaa) Och det märktes kanske
mer då med det här med invandrare, på [en skola som Bengt arbetat
på tidigare] var det ju 25 procent invandrare; att våga. För där har
ju också folk fördomar, alltså att man inte ska våga sig på, och så
där och tassar lite. Och där får man ju vara lite tuff, och då är det
bra att vara man. Mot föräldrar och sånt där va, ’det är det här som
gäller alltså, du tar inte hand om din son, skäms’.
Och det är okej för att du är man att du säger så?
Ja visst. Ja. Har det varit en kvinna så har det inte gått kanske.
(intervjuutdrag)

Bengt menar att hans manlighet tillåter honom att uppträda på ett visst
sätt, ett sätt som en kvinna inte på samma sätt ”får” göra, utifrån andra
människors förväntningar.
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Ingrid säger också till en början att hon inte tror att hon har särskilda
förväntningar på sig bara för att hon är kvinna. Då vi pratar vidare framkommer emellertid att hon märkt av att manliga lärare har försökt spela
lite på att hon är kvinna genom att flirta, att invandrarpappor kan ha
svårt att acceptera henne som kvinna och chef, och att mammor delar med
sig av ytterst personliga erfarenheter eftersom de, som hon tror, känner
trygghet i att Ingrid är kvinna. Situationer som kan kopplas samman med
människors förväntningar på, eller fördomar om, kvinnor och män; gissningsvis förväntningar på att en kvinna går att styra genom smicker, att en
kvinna inte kan vara chef, och att kvinnor är relationsinriktade, inkännande och omhändertagande. Här framgår även tydligt att det inte enbart
handlar om huruvida chefen är kvinna eller man. Det har även betydelse
huruvida de människor som rektor interagerar med är kvinnor eller män.

Sammanfattning
Kvinnliga och manliga rektorerna verkar till viss del utifrån olika förutsättningar. Fördomar och förväntningar, både från rektorerna själva och
från människorna i deras omgivning, styr i viss mån hur rektorerna kan
utöva och faktiskt praktiserar sitt ledarskap. En aspekt som framkommer
är att manliga rektorer mer självklart och omedelbart erhåller ledarskapsstatus och auktoritet. Detta gör att manliga rektorer inte på samma sätt
som sina kvinnliga kollegor behöver bevisa sin duglighet, genom att exempelvis arbeta övertid eller visa sig verkligt ambitiösa. Mäns självklara ledarauktoritet leder till att de inte stöter på problem exempelvis i möten
med personer med invandrarbakgrund eller stökiga elever. Kvinnor kan i
dessa situationer behöva agera på omvägar, kanske genom att involvera en
man för att hantera situationen. Så medan manliga rektorer förväntas ta
krafttag och handla auktoritärt, så förväntas kvinnliga rektorer följa en
mjukare linje, att ägna sig åt omsorg gentemot andra människor.
De manliga rektorerna upplever ofta vad som kan benämnas positiva
förväntningar på sig. Detta trots att de kvinnliga rektorerna många gånger
i praktiken upplevs som ambitiösa och drivande, medan de manliga rektorerna ibland erfars ha en mer tillbakalutad attityd. De manliga rektorerna
förväntas klara av olika situationer, t.ex. med bråkiga elever. Huruvida de
kvinnliga rektorerna upplever att förväntningarna på dem är positiva är
mer tveksamt. Å ena sidan finns förväntingar på att de ska klara av att
”allt” och inte säga nej. Å andra sidan finns en skeptisk hållning till att de
verkligen ska lyckas. Som framkom ovan så finns uppfattningen om, och
erfarenheten av, att kvinnliga rektorer ifrågasätts och måste bevisa sin
lämplighet som ledare på ett annat sätt än sina manliga kollegor, vilket
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pekar på att kvinnorna slåss mot mer negativa förväntningar (jfr Hasibuan-Sedyono, 1998). De måste med andra ord bevisa att de klarar av situationer, något som förutsätts från början då det gäller manliga rektorer. Ett
annat exempel är att fördomar om och förväntningar på kvinnors mer omsorgsmässiga förmåga, leder till att en av de kvinnliga rektorerna upplever
sig få en särskild roll som lyssnare, något som jag av hennes uttalande tolkar inte enbart upplevs som något positivt.
Intressant att notera är spelet mellan kvinnor och män som jag både kan
se under mina fältarbeten ute på skolorna, och som omtalas i intervjuerna
med rektorerna. Män, både ledare och ledda, tycks kunna ha en mer tillbakalutad hållning, eftersom kvinnor, både ledare och ledda, täcker upp
och uträttar de uppgifter som faller mellan stolarna. Detta görs helt självklart, utan att någon direkt opponerar sig. En tolkning kan vara att de förekommande föreställningarna om att kvinnor klarar av att göra många
saker samtidigt, samt att högre förväntningar ställs på kvinnliga ledare,
har en bidragande orsak till att detta mönster skapas. Det här är således
ett exempel på hur de olika rollerna utmejslas via genusifierade processer
som Acker (1992) talar om. Här görs kvinnor och män, såväl ledare som
ledda, i det dagliga samspelet (Gherardi, 1995).
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DISKUSSION

So there is a boss, sitting in a comfortable chair, in a fine office, telling others what to do. He (rarely she) is worldweary, gets frustrated
and stressed, and shouts a lot – at people – because they often do
silly things. (Sims et al., 1993:105)

Det här är en bild av organisatoriskt ledarskap som enligt Sims et al.
(1993) omhuldas av manusförfattare till såpoperor på TV. Ibland är verkligheten långt ifrån dikten. För att nå en större förståelse för skolledarskapet och livet inom skolan så menar jag att vi måste betrakta skolan och
rektorers arbete utifrån dess egna premisser. Det har varit en av huvudambitionerna i avhandlingen. Genom att göra det kan till synes meningslösa
handlingar få mening och tills synes betydelselösa händelser få en innebörd. Här i diskussionskapitlet ska jag fortsätta att belysa innebörder och
betydelser i rektorers arbete och ledarskap.

Rektorers arbete – en meningsfull helhet
Den bild som finns av rektorers arbete från tidigare visar att rektorers vardag karakteriseras av en mängd olika (ofta tidsmässigt korta) aktiviteter
och ständiga avbrott (se översikt i Hultman, 1989). Det förmedlas utifrån
den bilden en känsla av att det är ett hopplock av nästan slumpmässigt
uppdykande arbetsuppgifter som rektorer har att hantera varje dag. Och
det ter sig som en näst intill omöjlig uppgift. Hultman (1998) räknar i sin
observationsstudie hur många moment 60 som fem rektorer ägnar sig åt
under en arbetsdag (resultatet blir 98, 94, 80, 67 och 56). Då rektorerna
tillfrågas efteråt om hur många moment som de tror sig ha ägnat sig åt
under dessa dagar så gissar de på betydligt färre (t.ex. 12). Hultman resonerar kring detta:
60 Med moment menar Hultman ett sammanhängande arbetsinnehåll. I de fall då arbe-

tet avbryts, för att senare återupptas, räknar Hultman det som fler än ett moment.
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Det kan ju vara så att rektors upplevelse av dagen faktiskt är att den
innehåller så få sekvenser. Jag tror att det är så. ”Under ytan” och
från rektors perspektiv är det kanske så. Det skulle innebära att arbetet är hektiskt, men bara på ytan. På djupet handlar det om kulturen. (s. 34)

I ett uppföljande samtal som jag hade med en av rektorerna i min studie,
Marita, diskuterar vi innehållet i en text som jag sammanställt utifrån de
deltagande observationerna hos denna rektor. 61 Det som framkommer i
vårt samtal stödjer Hultmans resonemang. Texten som vi diskuterar handlar bl.a. om teman som splittrat uppdrag och splittrad verksamhet. Marita
kommenterar det så här:
Men just jag tänker inte på det, alltså dagligdags att oj oj oj vad det
här är varierande eller så, det gör jag inte. Så därför stod jag väl lite
frågande. Ja det är klart att visst är det varierande, men det ligger ju
liksom i jobbet, så det är inget jag reflekterar över så. /…/ Sen är väl
jag, eh, jag tycker inte att det är så rörigt ändå.
Nej, det gör du nog inte.
Nej, och enheten tycker väl inte att det är rörigt, de tycker väl att det
är hyfsat tydligt även om man har synpunkter på ledarskapet. Men
det har man kanske på många ställen. Så /…/ jag tror inte att folk
tycker att det är rörigt. Utan det är nog folk som kommer utifrån
som…
(intervjuutdrag)

Marita tycker ändå att framställningen av det som hände under observationerna är rättvisande:
Jag tycker nog att det här är en beskrivning som jag kan ställa upp
på. Men det var väldigt rörigt, jag tänkte att det kan inte vara, gjorde vi det här?!
(intervjuutdrag)

Samtidigt som Marita håller med om beskrivningen, så tycks hon förvånad
över den rörighet som blir tydlig i situationer där hon själv (och, som hon
tror, andra i verksamheten), inte upplevt som speciellt röriga. Hultman
(1998) menar att om forskare ägnar sig åt enbart observationer utan uppföljande samtal med den/de som observerats, samt saknar kunskap om
skolans kultur, så riskerar man att få fram oriktiga slutsatser som handlar
om att rektorer ägnar sig åt icke-professionellt arbete och fel uppgifter.
Visst kan det vara så, men risken är att forskaren i sitt perspektiv tenderar
att bara se träden, men inte skogen (rektorerna å sin sida kanske inte ser
träden utan bara skogen?), för att låna en metafor från Hultman (1998).
61 Texten utgjorde en första analys av det som skett under min tid hos Marita.
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Det metodologiska tillvägagångssättet i min studie har varit användbart
för att kunna finna sammanhang och mening i en tillvaro som på ytan kan
uppfattas som rörig, splittrad och svår att förstå och finna mening i. Rektorernas arbete är inte en ändlös radda av osammanhängande arbetsuppgifter. Det är visserligen ett arbete som inbegriper kontakter med olika
människor och handhavande av diverse frågor och problem på en mängd
olika nivåer. Aktiviteterna kan ibland dessutom vara till synes triviala eller
kännas onödiga eller helt fel för en rektor att utföra. Men om vi ser till innebörden och betydelsen av dessa handlingar och aktiviteter så framträder
en meningsfull helhet, där varje liten komponent kan utgöra byggstenar i
rektorernas arbete och ledarskap.
Att fånga detta ledarskap med ord är inte lätt. Många har försökt kategorisera in det med hjälp av begrepp som administration, beslutsfattande, mottagande och givande av information, utvecklingsarbete, planering etc., för
att ibland sedan ange procenttal på hur stor del av tiden som används till
olika kategorier (se översikt över sådana studier i Hultman, 1989). Sådan
forskning kan tjäna ett visst syfte, men den riskerar även i mina ögon till att
ge en alltför förenklad och platt bild av ledarskapet. Man gör ett försök att
ge en tydlig bild genom att skapa reda i de aktiviteter som skolledare ägnar
sig åt, men man misslyckas med att gå bakom sina etiketteringar och problematisera dem, vilket även Gronn (1982) framför i sin kritik av ett antal
strukturerade observationsstudier (så kallade ”time and motion studies”) av
skolledare. Med andra ord; man misslyckas med att ge sina etiketteringar en
innebörd. Man söker illustrera skolledarens arbete i kvantitativa termer,
men metoden tillåter inte en kvalitativ analys (vilket också medges av t.ex.
Martin & Willower, 1981). Detta innebär att resultatet, som Gronn (1982)
säger, blir ”a list of bodily movements” (s. 24). För vad innebär administration? Och kan man vara säker på att det verkligen är informationsöverföring som är (allt) det som sker i den situation som observeras? Gronn tar
upp exemplet på alla de olika innebörder en så enkel gest som en blinkning
kan ha (utifrån Ryles, 1971, kända exempel, i Gronn, 1982), och menar att:
The question still remains: what do the administrators do at their
desks, do with their talk, do in the corridor, do on tours, and do
with their writing? (s. 24)

Således kvarstår efter rena observationsstudier frågan om vad skolledare
faktiskt gör. Det kan nu hävdas att det ju faktiskt gjorts en mängd studier
på senare tid där andra metoder (vanligen intervjuer) använts för att besvara
den frågan. Men även här används begrepp som administration, kommunikation etc., utan att gå särskilt djupt in i vad detta kan betyda; exempelvis
vad rektor gör med sin kommunikation, vad allt detta pratande är till för
och betyder för rektor själv och för andra människor inom och utom skolan.
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En möjlig förklaring till att det är vissa aspekter av ledarskapet som vanligen uppmärksammas i olika studier av ledarskap, medan andra negligerats
eller avfärdats som trivialt och icke-ledarskap, kan vara den traditionellt
starka kopplingen mellan ledarskap och manlighet, som Wahl (1996) hävdar
existerar och som indikationer har framkommit på i min studie. Holmquist
(1997) resonerar kring detta och menar att i och med att ledarskap är manligt definierat, så betonas prestation (där initiativtagande, styrka och karisma är centralt) snarare än relationer och omsorg. Därför räknas exempelvis
inte förskollärarens arbete med en grupp barn som ledarskap. Det som
uppmärksammas då man avser att studera ledarskap är därför ofta istället
sådant som hör samman med effektivitet, lönsamhet och måluppfyllelse,
medan aktiviteter som inte på ett tydligt sätt medger denna koppling kanske
betraktas som icke önskvärda, eller lämnas ouppmärksammade eftersom de
”ändå inte har med ledarskap att göra”. Det bestäms således redan från början vad ledarskap är och dessa antaganden grundas på ett ledarskapsideal
som är manligt definierat. Genom att uppmärksamma genusaspekter är det
möjligt att utmana detta manligt definierade ledarskapsideal. Resultaten av
den här studien kan ses som ett försök till detta.
Det är således lätt att mycket av det som sker i rektorers dagliga verksamhet lämnas ouppmärksammat och att man hamnar på en retoriknivå i
studier av skolledarskap. Det har, för att låna Sergiovannis (2003) resonemang om ledarskapets grammatik, i många studier av rektorers arbete ägnats för mycket engagemang åt ledarskapets fonetik; vad rektor gör, eller
säger sig göra, och för lite till ledarskapets semantik; vad det som rektor
gör betyder för andra, och för rektor själv. Här nedan ges mitt bidrag till
diskussionen om ledarskapets semantik. Det sker i form av ett resonemang
kring betydelsen av de möten som rektorer ägnar så stor del av sin tid till.

Möta människor – en grundval
för rektorers arbete och ledarskap
Möten kan sägas utgöra en form av grundval för rektorers arbete och ledarskap och möten inbegriper kommunikation och interaktion. En stor del
av rektorers vardag består just av en mängd möten med andra människor.
Det framgår såväl i tidigare studier som i denna. Varför engagerar sig rektorer i alla dessa möten? Vilken funktion har de? Varför utgör de en så betydelsefull del av rektorers arbete? Dessa frågor diskuteras här.
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Tydliggöra roller, synliggöra ledarskapet
och bringa reda i en oklar situation
I likhet med vad som framkommit i tidigare studier (se t.ex. Wolcott,
1973; och översikt i Hultman, 1989), så värdesätter rektorerna som ingår i
min studie situationer där de möter personer ansikte mot ansikte. Berger
& Luckman (1998) menar att ansikte-mot-ansikte-situationer utgör den
viktigaste upplevelsen av andra människor. Vid sådana tillfällen finns
chansen att ”uppleva den andres subjektiva känslor och tankar genom ett
maximalt antal symptom” (s. 41). Individerna i situationen upplever varandra som fullt verkliga och feltolkningar och hyckleri förekommer mer
sällan, eller är lättare att upptäcka, än vid en mer distanserad interaktion.
Här kan rektorerna med andra ord uppnå den av dem önskvärda tydligheten, vilket de framhäver som viktigt i deras ledarskap.
Wolcott (1973) talar om mötens formella respektive dolda funktion för en
rektor. Mötens formella funktion är att underlätta kommunikation och möjliggöra gemensamt beslutsfattande. Den dolda funktionen handlar istället
om att bekräfta roller samt verifiera individers positioner och hierarkiska
förhållanden. Berger & Luckmans (1998) idéer om typifieringsscheman kan
vara användbara för att utveckla detta resonemang. Berger & Luckman menar att människor uppfattar varandra utifrån typifieringsscheman om hur
exempelvis ”en man”, ”en köpare” eller ”en patient” ska vara. Så är fallet
även i ansikte-mot-ansikte-situationer. Vi uppfattar den andre utifrån våra
föreställningar om hur t.ex. en rektor eller en lärare ska vara, och utifrån
våra tidigare erfarenheter av personen och rykten och skvaller vi hört från
andra om just den personen. I denna nära interaktion, som en ansikte-motansikte-siuation utgör, är dock dessa typifieringsscheman känsligare för påverkan än vid avlägsnare former av interaktion, menar Berger & Luckman.
Dessa typifieringsscheman är naturligtvis ömsesidiga, vilket innebär att likaväl som läraren som möter rektor kan modifiera sin uppfattning om vem
denna rektor är och vad hon eller han vill med sitt ledarskap, så kan rektor
få en reviderad version av sitt typifieringsschema gällande läraren. Det här
är en viktig kunskap för bägge parter i det fortsatta arbetet.
De ständiga mötena som rektorer är inbegripna i kan med andra ord
vara ett sätt att bringa reda i alla dessa tvetydigheter som, enligt Cohen &
March (1986, orig. 1974), omger en rektor. 62 Vilka mål finns det? Vilken
makt har rektor? Hur vet rektor att hon eller han är framgångsrik? Cohen
& March menar att:

62 Deras forskning gäller rektorer på högskolor/universitet.
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Compared to the heroic expectations he and other might have, the
president has modest control over the events of college life. The contribution he makes can easily be swamped by outside events or the
diffuse qualities of university decision making. (s. 2)

Vem rektor är eller ska vara, och vad en rektor gör och bidrar med, är således inte alls solklart. Inte ens för rektor själv (jfr Franzén, 2006). Om vi
går via Sergiovannis (2003) resonemang om ledarskapets grammatik, så
blir de ständiga mötena med olika människor ett sätt för rektorerna att fokusera på ledarskapets semantik (se avsnittet Tid och tydlighet). Genom
att möta och kommunicera med olika människor så kan rektorerna upptäcka hur deras uttalanden och ageranden uppfattas av människorna omkring dem, dvs. av dem som rektorernas arbete berör. Utan denna kunskap
har rektorerna enbart tillhanda den fonetiska nivån av ledarskapet; rektorn vet enbart vad hon eller han tror sig ha sagt eller gjort, inte hur det
har uppfattats av andra. Eller för att följa Gronns (1983) resonemang; det
är först när rektorerna ser hur det som de sagt eller gjort har mottagits och
uppfattats av andra, som de vet vad de har åstadkommit.
Svaren på frågorna ovan skiftar också beroende på vem som tillfrågas.
Som framkommit i ett antal studier (se t.ex. Nytell, 1994; Mårdén, 1996;
Møller, 1996; Svedberg, 2000; Persson et al., 2003), så befinner sig rektorer i en mittemellanposition som karakteriseras av en ständig intressekonflikt. Wolcott (1973) menar att det handlar om en avsaknad av en entydig
rolldefinition och att en sådan definition inte heller står att finna:
If principals dream of a time when they no longer will have to face
such disparate expectations as those which seem to pervade their
professional lives, they do so because the dream itself affords some
comfort rather than because they believe such day will ever be a reality. (s. 296)

Det spänningsfält mellan olika intressenter som rektorer befinner sig i
kommer inte att upphöra. Det är en av de omständigheter som av nödvändighet är förknippat med rektorskapet. Därmed inte sagt att rektorskapet
är något statiskt (se avsnittet Delegeringsdilemman – rektor mejslas fram).
Jag menar inte att diskussioner och förhandlingar om vad skolledarskap är
ska avstanna. Tvärtom visar det sig i studien; diskussionen om vad en riktig rektor är och gör är något som sker fortlöpande på många olika plan
och i interaktion mellan människor. Ledarskap konstrueras och reproduceras således i samspel mellan människor. Liksom Sjöstrand et al. (2001:1)
hävdar kan ledarskap betraktas som ett ”interactional phenomenon”.
Sandberg & Tyrstrup (2001) menar att:
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/…/ theorizing on managerial leadership should include a variety of
recognized and unrecognised, formal and informal, internal an external arenas, which all in various ways impose, restrict and shape
the conditions relevant to the social (re)production and exercising of
management. (s. 7)

Det här är en process som pågår ständigt och på en mängd olika arenor,
både inom och utom organisationen och där kommunikation av olika slag
har en avgörande betydelse för konstruktionen och (re)produktionen av
ledarskap.
I möten med andra människor kan rektorer tydligt bevisa sitt engagemang och intresse i olika skolfrågor och problem. Rektorerna bevisar
därmed att hon eller han agerar i linje med rektorsrollen. Genom att ägna
större eller mindre intresse åt vissa frågor eller problem signalerar rektorerna dessutom sin inställning till vad de anser att en rektor är och ska
ägna sig åt, lika väl som det kan framkomma inställningar till vad de anser
att exempelvis lärare eller vaktmästare är och bör göra. När det gäller hierarkiska förhållanden så menar Wolcott (1973) att då statusmaskineriet
fungerar, så finns inga tvivel om exempelvis vem som ska närvara vid ett
möte. Ens närvaro på ett möte som sammankallats av ledaren kan verka
som ett kvitto på att man erkänner ledarens status som just ledare. Själva
interaktionsformerna på mötet; vem som pratar, vem som säger vad och
när, verifierar i sin tur olika individers roller och positioner.
Det krävs inte alltid ord i rektorernas interaktion med andra människor
för att ett budskap ska nå fram och de typifieringsscheman som Cohen &
March (1986, orig. 1974) pratar om ska revideras. I min studie pratar rektorerna om sig själva som symboler, och det framgår att det handlar om
ett ständigt ledarskap (se kapitel 6). Ledarskapet är därmed, med Sørhaugs
(2004) ord:
/…/ en funksjon man blir identisk med, og man blir det med hele seg.
Dette hender uavhengig av om lederen ønsker det eller forsøker å
unngå det. Selv de mest systematiske forsøk på å holde seg innenfor
klart definerte rollespesifikasjoner, hindrer ikke at alt ved en leder,
selv minimal mimikk og tilfeldige øyekast, kan bli relevant for andre.
(s. 31-32)

Genom att agera på ett speciellt sätt kan rektorerna, medvetet eller omedvetet, ordlöst förmedla en bild av sig själva och sitt budskap. På så vis är
skolledarskapet en form av symbolisk aktivitet. En rektor utövar skolledarskap oavsett vad hon eller han gör och oberoende av om hon eller han
är fysiskt närvarande eller inte. Därför ser jag på ett sätt rektorers arbete
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och ledarskap som samma sak. Ledarskapet uttrycks i alla handlingar som
utförs eller i de handlingar som uteblir. Som Gronn (1983) uttrycker det:
/…/ administration in a school can take place anywhere. It is time
consuming; it observes no set time schedule; and follows no set order
or format; for it can arise out of a chance meeting and can include
matters that might be routine, spontaneous, trivial, planned, or
highly eventful. (s. 19)

Hela tiden signalerar rektorerna till människorna omkring dem vad som är
viktigt eller oviktigt och hur de anser att saker och ting bör hanteras. Det
är ett ständigt ledarskap, som kan pågå överallt och när som helst.
Studien visar alltså att en riktig rektor (för att anspela på titeln till avhandlingen) konstrueras i samspelet mellan många olika aktörer. Rektorerna själva, elever, föräldrar, lärare, politiker, myndigheter och många andra,
har alla olika uppfattningar om hur en riktig rektor ska vara. Detta har
framkommit i tidigare studier (se kapitel 2). Rektorerna har med andra ord
olika normer att förhålla sig till i sitt arbete. Dessa uppfattningar blir tydliga
och förhandlas i möten mellan olika individer. Den historiska tillbakablicken över rektorers situation (se kapitel 1) visar att det är mycket som är sig
likt över åren. Olika omständigheter gör så att rektorers arbete och ledarskap av nödvändighet blir på ett visst sätt, även om vissa förändringar givetvis står att finna. Trots detta så kan svaret på frågan om vad en riktig rektor
är ändå sägas variera över tid. Hultman (1998) tar upp den kraftiga arbetsbelastning som lyfts fram i varje studie av rektorers arbetssituation, oavsett
när studien är gjord. Belastningen på yrkesrollen är således konstant över
tid, men dess innehåll och hur belastningen upplevs av yrkesutövaren (vad
som upplevs som belastande) kan variera. Svaret varierar även beroende på
om det är en manlig eller kvinnlig rektor som är i åtanke, vilket diskuteras
vidare i avsnittet Implikationer av att leda i den rådande genusordningen.

Skapa kunskap om delkulturer och individer inom dem
I studien framkommer data som pekar på att man mycket väl kan tala om
olika delkulturer inom skolan, det är alltså befogat att tala om skolkulturer i
pluralis. Det är således inte en homogen samling människor som rektor leder. Cohen & March (1986, orig. 1974) och Sjöstrand & Tyrstrup (2001)
menar att osäkerhet och ovisshet kan ses som ett ständigt närvarande inslag
i organisationer. En källa till ovissheten kan vara just den heterogena samling människor som finns inom en organisation, eller med andra ord; förekomsten av olika delkulturer. Delkulturerna inom skolan formas och omformas dessutom hela tiden (Van Maanen & Barley, 1985; Hatch, 1997). Ett
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sätt för ledaren att försöka minska osäkerheten och öka förutsägbarheten,
är att känna till olika intressegrupperingar inom verksamheten och ha kunskap om hur olika individer tänker och tycker. Den här vardagsnära kunskapen är oerhört viktig då rektorerna ska leda sin skola (Hultman, 1998).
Mot denna bakgrund är det inte svårt att förstå att rektorerna i min studie fäster så stor vikt vid att erhålla och ta del av olika människors föreställningar, åsikter och berättelser, vilket i sin tur, som framkommit tidigare,
sker via kommunikation. Rektorerna poängterar vikten av att de som ledare
har kunskap om olika grupperingar och individer, vad de gör och tycker i
olika frågor. De kommunicerar med en mängd olika individer; med biträdande rektorer, administrativ personal, föräldrar, elevvårdspersonal, elever,
lärare, socialsekreterare, polis m.fl. Jag tolkar det som att rektor på så vis får
olika bilder av verksamheten och människorna inom den. Genom att ta
hänsyn till de olika bilderna skapas en holistisk kunskap som rektorerna
kan agera utifrån. Den här holistiska kunskapen tror jag är viktig för att
rektorerna ska kunna bygga upp den tillit som är så viktig att den finns då
olika frågor ska drivas, samt erhålla den legitimitet som krävs för att överleva i sin position som rektor. Eftersom förutsättningarna ändras hela tiden så
är det här ett ständigt pågående arbete.
Rektorerna i studien talar om att de bygger upp ”kanaler” som de leder
via. Genom att hålla många kanaler öppna ut till olika delkulturer inom
och utom skolan, skapar rektorerna sig den här övergripande kunskapen
att agera utifrån. Kanalerna, som kan betraktas som liktydiga med relationer, byggs upp efter hand och underhålls sedan kontinuerligt. Detta sker
via återkommande möten (”många samtal, många träffar, många olika situationer”, som Lilian uttrycker det), helst ansikte-mot-ansikte med andra
människor. Om bägge parter är tillgängliga och öppna med sin position
och sina åsikter underlättas uppbyggandet och underhållandet av relationerna. Denna öppenhet och tillgänglighet är dock inte alltid så lätt att
uppbringa. Tid är en bristvara och en värdefull resurs för en rektor, och i
tillgängligheten finns en inbyggd dubbelhet och en problematik som bland
annat har att göra med olika delegeringsdilemman som rektorer har att
hantera (se avsnittet Tillgängligheten och dess dubbelhet). Val av tidpunkt,
timing, kan dessutom vara viktigt för rektor, vilket innebär en känsla för
när bägge parter är i läge för att mötas. Dessa lägen kan vara lättflyktiga,
och förtroende och tillit är något ogripbart och svårfångat.
Ett annat problem kan vara att de ledda inte inser betydelsen av att en
relation etableras ledare och ledda emellan och därför kanske inte bryr sig
om att mötas. Eller så är fallet tvärtom, de ledda inser verkligen mötets betydelse, och kan då genom att förhindra att en relation etableras arbeta aktivt för att täppa till de kanaler som rektorerna försöker att leda via. Det
kan vara så att mottagaren väljer att misstolka rektors budskap eller gör
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sig otillgänglig för möte. Det senare är ett effektivt sätt att stänga en kanal.
Exempel i studien visar på att rektorerna i dessa fall kan behöva leda på
andra sätt, via andra kanaler som fortfarande är öppna (jfr Meindls, 1990,
resonemang om social smitta).

Implikationer av att leda i kulturell pluralism rektorn i ett emotionellt spänningsfält
Rektorernas position emellan olika intressenter och delkulturer utgör en anledning till att de, som jag uppfattar det, befinner sig i ett emotionellt spänningsfält. De senaste årtiondenas omorganisering av skolväsendet, vilken inneburit exempelvis decentralisering, mål- och resultatstyrning, konkurrenstänkande, samt samorganisering mellan skola och barnomsorg, i kombination med ett allt kärvare ekonomiskt läge, har troligen skärpt detta emotionella spänningsfält (jfr liknande förändringar i engelsktalande länder och resultatet av dessa i Blackmore, 2004). Wolcott (1973) resonerar kring vad det
handlar om när det gäller att klara sig eller överleva som rektor:
Survival does not seem to entail doing the job outstandingly well –
no one can persistently satisfy so many individuals representing so
many divergent interests – but rather doing it well enough to remain
in the position at all. (s. 306)

Det går inte att som rektor tillmötesgå samtliga intressen, därtill är de för
många och för spretiga, men det gäller att hantera dem på ett tillräckligt bra
sätt, annars blir det svårt att vara kvar i rektorspositionen. Rektorerna måste med andra ord erhålla legitimitet från många håll, både yttre och inre sådan (Lundgren, 1986), för att kunna klara av sin situation och överleva som
rektor. Ovan har resonerats kring mötens betydelse för att skapa tillit och
förtroende ledare och ledda emellan. I mötena sonderas förväntningar, behov och önskemål från olika håll, som rektorerna sedan hanterar i sitt ledarskap. Inte sällan hamnar rektorerna i känsliga lägen som kräver noga övervägningar för att hitta rätta balansen mellan olika intressenter och upprätthålla tillit och legitimitet. Rektor själv är heller inte känslomässigt neutral,
utan arbetar dagligen, som framkommit i kapitel 7, med att uppfatta, sondera, använda, styra och hantera såväl egna känslor som andras.
Ett exempel att diskutera det emotionella spänningsfältet utifrån är den
märkliga situation som en av rektorerna i studien hamnar i gällande ett
projekt som Skolverket initierat. När rektorn ansöker om att få komma
med i projektet blir det avslag. Lite senare blir hon utvald av skolcheferna i
kommunen att vara med i samma projekt. Anledningen till att kommunen
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valt ut just denna skola att delta i projektet är att det anses vara dålig måluppfyllelse på skolan vad gäller ett specifikt område. Rektorn hyser dubbla
känslor inför projektet. Hon berättar att det känns ironiskt, hon är lite
misstänksam och är inte längre ”100 procent positiv” till deltagandet eftersom det inte är självvalt. Det är inte med samma glädje man går in i det,
när man inte valt själv, förtydligar hon. Rektorn håller vidare inte med om
bedömningen att hennes skola har dålig måluppfyllelse. Hon menar att urvalsförfarandet är bristfälligt och dessutom brukar skolan inte ligga så här
dåligt till. Detta gör att rektorn tänker sig noga för hur projektet ska presenteras för skolpersonalen, så att det inte ska uppfattas som en anklagelse
om att lärarna har gjort ett dåligt jobb.
Rektorn menar dessutom, efter några möten med personer från Skolverket, att hon är skeptiskt till att Skolverket verkligen kan utgöra ett stöd
i processen. Hon tycker inte att Skolverket bidrar med särskilt mycket användbar kunskap (kan de verkligen så mycket mer än vi?), och hon känner
en oro för att det kommer vara så att rektorerna mest får hjälpa Skolverket i deras famlande. Dessutom anser rektorn att hennes skola redan arbetar i linje med det som projektet handlar om. Men deltagande i projekt innebär ofta en resursförstärkning, det är rektorn medveten om. Å ena sidan
innebär deltagande i det här Skolverksprojektet att skolan kommer att erhålla ekonomiska resurser som möjliggör arbete med skolutveckling. Å
andra sidan är personerna från Skolverket otydliga med vilka resursförstärkningar som kan komma att bli aktuella, vilket diskuteras på ett möte
med deltagande rektorer och personer från Skolverket:
>Rektorn@ säger metaforiskt att det är bra att veta ”ska vi få ett mellanmål, eller en middag eller kanske en weekend”? Kan vi göra den
>rektorn måttar en liten bit med händerna@, eller kan vi göra den
>måttar en större bit@? Det handlar om personal och tjänster till hösten, vi bör få veta det nu om vi ska kunna göra något bra. En person
från skolchefsnivån förstår rektorernas tidsmässigt trängda situation,
och menar att det är bråttom med besked för ”pengar ger tid” och
”det brinner i tjänstefördelningen” inför hösten.
(från fältanteckningar)

Rektorn vet således inte vilka pengar hon kommer att ha till sitt förfogande i arbetet med projektet, vilket gör att hon måste kalkylera med en stor
osäkerhetsfaktor i sin planering av tjänstefördelningen inför hösten.
Situationen ovan belyser på ett tydligt sätt det emotionella spänningsfält
som rektorn befinner sig i, och det är bara en av alla de följetonger som
löper parallellt genom rektors vardag. Det handlar för denna rektors del
antagligen om känslor av besvikelse för att först inte bli utvald till projektet. Sedan misstänksamhet och minskad entusiasm då rektorn istället blir

200

Diskussion

beordrad att delta utifrån som hon anser bristfälliga urvalsprinciper. Hon
ser dock möjligheterna som ett deltagande kan skapa och hyser därmed en
del förhoppningar om stöd och hjälp. Samtidigt känner hon en del skepticism och tveksamhet till att det stöd och den hjälp hon och hennes skola är
i behov av kommer att erbjudas. Hon känner en oro här inför. Bland lärarna möter rektorn känslor av stress, oro och tveksamhet, vilket tycks ha
att göra med den tidsbrist som lärarna redan anser är ett faktum.
Exemplet visar också att rektorn fungerar som en form av buffert eller filter mellan krav och förväntningar från överordnade/utomstående och krav
och förväntningar från de verksamma inom den egna skolan. Samtidigt är
inte rektorn ett viljelöst och känsloneutralt medlingsinstrument, utan har
sina egna värderingar, krav och förväntningar att ta hänsyn till. I denna belägenhet befinner sig rektorerna ständigt i sin vardag. Som ytterligare ett exempel på en sådan situation kan nämnas rektorernas position under chefsmötena som sker varannan vecka, och då samtliga rektorer i hela kommunen träffar varandra och de chefer som de lyder direkt under, dvs. skolchefsnivån. Rektorerna fungerar då som en form av buffert eller filter mellan
förväntningar uppifrån och de verksamma på deras skolor. Informationen
på chefsmötena kan t.ex. handla om uppgifter som rektorerna ska skicka in
eller om projekt som ska genomföras. En av rektorernas uttalande om att
”man får sovra”, ”ta till sig det man vill och kan” och ”vifta bort resten”,
visar på dennes aktiva funktion som buffert eller filter.
På många sätt kan man tala om rektorernas situation som att de befinner sig i snittytan mellan en policyarena och en verklighetsarena (Hultman
& Klasson, 1998), eller mellan omgivning och organisation (Hultman,
2004). I avhandlingen framkommer exempelvis såväl rektorernas egna som
andras förväntningar på ett aktivt och skolutvecklande ledarskap. Samtidigt kräver den vardagliga verksamheten och de anställdas välmående ett
visst mått av stabilitet. Att befinna sig i en sådan position innebär utan tvivel att rektorerna befinner sig i ett spänningsfält, där mikropolitik, emotioner, kulturintrång i delkulturer samt genus (se avsnittet Implikationer
av att leda i den rådande genusordningen nedan) är komponenter som
samspelar på flera nivåer (detta illustreras i avslutningen av kapitlet).
Mycket av det som framkommer i avhandlingen berör just detta komplexa samspel och hur rektorerna hanterar detta. Det handlar om externers rätt att göra intrång i andra delkulturer, exempelvis skolchefsnivåns
rätt eller möjligheter att göra intrång i rektorsnivån och om rektorsnivåns
rätt eller möjligheter att i sin tur göra intrång i de delkulturer som finns
bland skolpersonalen/lärarna. Men det rör sig även om lärarnas rätt eller
möjligheter att göra intrång i rektorsnivån, eller rektorsnivåns rätt eller
möjligheter att göra intrång i de överordnades nivåer. Vilka rättigheter
finns att beordra och bedöma? Vilka valmöjligheter finns att låta bli? Till
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vilka konsekvenser leder det faktum att valet att låta bli att beordra och
bedöma ofta inte finns? Dessa frågor har rektorerna att hantera. Hur påverkas grundvalarna för ledarskapet, och hur kan rektorerna utföra olika
påtvingade åtgärder, utan det sker alltför stora emotionella påfrestningar
och utan att ledarskapet skadas? Ett sätt att diskutera dessa frågor är att
betrakta dem i ljuset av makt och tillit.

Makt – tillit
I studien framkommer att rektorernas makt att åstadkomma något i sitt
arbete är tätt förknippat med ett tillits- eller förtroendeförhållande mellan
rektorerna och olika individer/grupper. Tillit mellan ledare och ledda kan
betraktas som en av grundvalarna för ledarskapet. Den norske socialantropologen Tian Sørhaug (1996) diskuterar maktens och tillitens inbördes
förhållande. Han menar att makt och tillit förutsätter varandra, och att ledarskap inte kan basera sig på makt allena. Han definierar makt som:
/…/ kapasiteter i personer og institusjoner som får folk til å gjøre
ting de (sannsynligvis) ellers ikke ville ha gjort. Et slikt potensial foreligger i alle sosiale situasjoner, og det kan finnes i både ting og ideer, språk og handlinger, strukturer og prosesser. (s. 22)

Perssons (1994) definition av makt tydliggör att det även handlar om att få
personer att inte göra saker. Han definierar makt som:
/…/ en individuell eller kollektiv aktörs förmåga att framkalla, förändra och hindra handlande och uppnå avsedda konsekvenser. (s. 28)

Makt utövas med många olika metoder, på en mängd olika platser, och dess
resultat behöver inte vara förbundet i tid med dess utövning (Persson, 1994).
Kortsiktigt kan ledarskap fungera som ett rent maktförhållande, menar
Sørhaug, men i längden fungerar inte ett maktutövande som inte baserar sig
på tillit. Tilliten i sin tur kräver att det finns makt att sätta gränser.
Tilliten har möjlighet att skapas i relationerna mellan rektorerna och
människorna i de olika verksamheterna i skolan. Här kan man visa att
man tror på varandra, och också visa att man förvaltar förtroendet. Det
framgår att rektorerna, kanske framför allt då de är nytillträdda, men även
kontinuerligt under sitt arbete, ägnar tid åt att skapa bra relationer till sina
medarbetare. Bra relationer är de som bygger på, eller är byggda av, ömsesidig tillit. På så vis får rektorerna makt att driva igenom olika beslut och
förändringar, även sådana som inte varit populära bland de ledda. Med
andra ord skapar rektorerna i samspel med sina medarbetare ett förtroen-
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dekapital 63 som bygger på ömsesidig tillit. Detta kan ge rektorerna makt
att få andra (t.ex. lärare) att agera på ett sätt som de kanske inte annars
skulle ha gjort (jfr Sørhaugs maktdefinition ovan). Detta fungerar även
omvänt; lärare kan påverka rektorerna i en riktning som rektorerna annars
inte tänkt (se nedan om makt som ömsesidig relation).
Tillitsförhållanden är alltid paradoxala, framhåller Sørhaug (1996). De
förutsätter sig själva, eftersom de består av ömsesidiga förväntningar på
något som ännu inte är realiserat. Att ge tillit är riskfyllt, eftersom det aldrig finns några garantier för att mottagaren verkligen är värd den. Tillit betyder att ge utan att vara säker på att få något tillbaka (Møller, 2004).
Samtidigt leder användande av tillit vanligen inte till att tilliten förbrukas,
utan istället kan bruk av tillit skapa mer tillit (Sørhaug, 1996). Det gäller
således att våga för att kunna vinna. Här framkommer följaktligen en annan emotionell aspekt av rektorers arbete än den som diskuterats tidigare.
Att ge tillit innebär en slags kredit, som Møller (2004) säger. Det innebär
att man blottar strupen och chansar på att den andre är att lita på. Det här
är ett vågspel som bygger på en blandning av förnuft och känsla, menar
hon. På så sätt är rektorerna hela tiden utsatta för en osäkerhet i sitt arbete. De investerar mycket av sig själva i personliga relationer, men utsätter
sig samtidigt för att riskera ett nederlag.
Maktrelationer är inte ensidiga, utan ömsesidiga relationer. Persson
(1994) menar att maktrelationer främst är makt-motståndsrelationer som
består av ömsesidiga försök att påverka den andres handlande. Makt är
aktiv i och med att den vill åstadkomma något, medan motstånd 64 är reaktiv i den mening att den agerar på basis av det som makten vill frambringa. Min studie erbjuder exempel på situationer som kan betecknas
som makt-motståndrelationer. Situationer där lärare eller föräldrar avsiktligt undviker att möta rektorerna (otillgänglighetsstrategin), och/eller allierar sig med andra personer för att göra motstånd mot något som rektorerna vill åstadkomma (alliansstrategin), kan betraktas just som sådana.
Maktrelationer kan även diskuteras ur ett genusperspektiv. (Mer om
genusaspekter kring skolledarskapet står att läsa här nedan.) Kvinnliga
och manliga rektorer får ibland använda skilda metoder för att ett tillitsförhållande ska åstadkommas. Uppfattningen framkommer dessutom i
studien om att män som är rektorer i vissa situationer har en fördel gentemot sina kvinnliga kollegor. På något vis så tycks tilltron finnas till dem
som ledare redan på förhand, i och med att de är just män, vilket ger dem
ett försprång vad gäller maktförhållandet.
63 Hultman (2001a) använder begreppet förtroendekapital, men då i relationen mellan

lärare och elever.
64 Istället för begreppet motstånd används ibland begreppet motmakt. Jag väljer att
använda begreppet motstånd, i enlighet med det som Persson (1994) använder.

203

Kapitel 9

Implikationer av att leda i den rådande genusordningen
Franzén (2005) menar att diskurserna kring skolledarskapet i dagens
svenska skolor är både kvinnligt och manligt kodade. Den tydliga kopplingen mellan manlighet och skolledarskap har, enligt henne, blivit suddig
och mer komplex. Kanske beror det på en samverkan mellan det faktum
att så många kvinnor finns på rektorspositionen idag och att typiskt feminina kvalitéer så som samarbete och omsorg uppskattas och lyfts fram på
ett annat sätt än tidigare i den allmänna och vetenskapliga debatten om ledarskap (Fogelberg Eriksson, 1995). Dock visar det sig i den här studien
att rektorsyrket fortfarande kan vara manligt genuskodat, trots att det
dominerande antalet rektorer idag är kvinnor. Rektorerna erfar i olika situationer att det i första hand är män som förknippas med ledarskap. Det
yttrar sig i specifika situationer, som när en arbetssökande tar för givet att
Ernst, som är biträdande rektor, är den som är rektor, i stället för Lilian,
som i själva verket är den som är rektor, eller i upplevda förväntningar
från föräldrar, lärare och andra människor.
Det blir således tydligt i min studie att det florerar bilder av ”den typiska
kvinnliga rektorn” och ”den typiska manlige rektorn” (jfr Blackmore, 2002;
Franzén, 2005), vilka bl.a. uttrycks i fördomar om, och förväntningar på,
kvinnliga och manliga rektorer. Ingen påstår att alla kvinnliga rektorer är si
och alla manliga dito är så, men bilderna har ibland betydelse för hur rektorerna kan utöva sitt arbete och ledarskap, vilket även det påvisas i studien.
Betraktat på ett sätt kan man säga att föreställningar om kvinnor och
män, kvinnligt och manligt, inte artikuleras särskilt ofta, utan kan anses
till stor del tas förgivna. Betraktat på ett annat sätt så uttrycks dessa föreställningar dagligen i det som sägs och görs, även om det ofta lämnas oreflekterat. En kvinna eller en man agerar på ett visst sätt utan att vi reflekterar särskilt mycket över varför. Antaganden om genus tycks således utgöra en del av de basala antagandena, vilka utgör essensen av en grupps
kultur (Schein, 1992). Då rektorerna i studien i mer generella ordalag pratar om vad de gör, eller hur de gör för att leda en skola, framkommer inte
direkt några tecken på att genus skulle ha någon betydelse för deras arbete
och ledarskap. De flesta av rektorerna säger spontant att de inte känner
några särskilda förväntningar på sig bara för att de är just kvinna eller
man. Skolledarskapet framställs med andra ord till en början som en genusneutral praktik, där individuella förutsättningar ställs i förgrunden,
snarare än förutsättningar som går att koppla till genus.
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I det fortsatta samtalet med rektorerna framkommer dock olika utsagor
som motsäger detta. 65 Då vi går in mer på djupet i olika situationer i rektorernas arbete och diskuterar deras erfarenheter av fördomar och förväntningar visar det sig att rektorerna, såväl kvinnor som män, upplever att det
finns förväntningar på dem som kan relateras till det faktum att de är just
kvinna eller man, och det visar sig att de agerar utifrån något skilda premisser. De får lov att hantera vissa situationer på olika sätt, beroende på
om de är kvinna eller man, och beroende på om de personer som de möter
i sina jobb är kvinnor eller män. Detta blir också tydligt i olika situationer
under de observationer som gjorts av rektorerna. Genus har således betydelse för hur skolledarskapet utövas, och genus är också närvarande på
olika sätt i den vardagliga praktiken.
Om vi återgår till resonemanget om tydliggörande av roller som återfinns
tidigare i kapitlet, så kan det utvidgas till att omfatta en genusdimension.
Det visar sig att kvinnor och män i vissa fall förhåller sig till rektorsrollen på
olika sätt. Svaret på frågan som ställdes ovan om vem rektor är eller ska
vara, skiljer sig således beroende på om det är en kvinna eller en man som är
i åtanke. Vissa handlingar är acceptabla för en kvinna som är rektor, men
inte för en man i samma position, och vice versa, eftersom de går i linje med
det rådande genuskontraktet. I materialet framträder med andra ord ett balanserande mellan att vara ledare och att vara kvinna (jfr Smulyan, 2000),
samt ett liknande balanserande för männen som är rektorer. En kvinnlig
rektor ska vara relationsinriktad, men inte på bekostnad av att vara handlingskraftig. I så fall betraktas hon som en ”kärring”. En manlig rektor ska
ha auktoritet och vara tydlig, men det får inte ske på bekostnad av att vara
demokratiskt. Då uppfattas han som militärisk.
Även om jag funnit att de tre rektorerna som jag följt till viss del och i
vissa situationer förhåller sig till och utövar sitt arbete och ledarskap på
olika sätt, så kan jag inte genast sätta det i samband med genusaspekter.
Vad som däremot kan sägas är att det, utifrån de observationer som gjorts
på skolorna, samt med utgångspunkt i diskussionen kring rektorernas erfarenheter av fördomar och de förväntningar de upplever existerar, går att
urskilja konturerna till ett lokalt genuskontrakt (Hirdman, 1988). Detta
har både de kvinnliga och de manliga rektorerna att förhålla sig till och
hur detta görs är individuellt. Ett sätt att förhålla sig till genuskontraktet
är att använda ironi (Wahl et al., 1998). Genom att göra det kan rektorerna påvisa en medvetenhet om genus, samt göra ett försök att förändra eller
påverka det lokala genuskontraktet.
65 Liknande scenario, att skolledarskapet till en början av informanterna framställs

som genusneutralt, men att det sedan visar sig att genus på olika sätt har betydelse för
detsamma, uppträder även i andra studier av genus och ledarskap (se Lindvert, 1997;
Fogelberg Eriksson, 2005).
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Genuskontrakt är giltiga i en viss tid på en viss plats (Hirdman, 1988).
Detta tydliggörs i Forsbergs (1997) studie där hon gör gällande att olika
regioner i Sverige kan ha mycket olika genuskontrakt. Det är således inte
nödvändigt att gå utanför Sveriges gränser för att eventuellt finna variationer i de genuskontrakt som har betydelse för hur rektorers arbete gestaltar
sig. Komparativa studier i tid och rum kan således, som Sommestad (1995)
hävdar, vara givande för att undersöka genussystemets utbreddhet och variation. Intressant för fortsatta studier vore därför att med ett genusperspektiv och med ett liknande intresse för kultur som i denna studie, undersöka rektorers arbete och ledarskap i länder eller i regioner i Sverige som
på olika sätt skiljer sig från den region som denna studie är utförd i. 66 Ett
alternativ kan vara en historisk studie i samma syfte.

Avslutning
Vad är då skolledarskap? Denna avhandling kan ses som ett bidrag i diskussionen om detta. Den ger kunskap om hur rektorers arbete och ledarskap gestaltar sig och om några av de omständigheter som medverkar till
att gestaltningen blir som den blir. Svaret på frågan om vad skolledarskap
är, är avhängigt det perspektiv och de metoder som används då fenomenet
studeras. I studien används en etnografisk ansats och ett kulturellt perspektiv på ett sätt som inte gjorts tidigare i svenska förhållanden.
Det framkommer att det rör sig om ett skolledarskap på många plan
och att fenomenet är komplext och inte låter sig infångas i en enkel definition. Sørhaug (1996) har en poäng då han uttalar:
Det er etter min mening ikke teoretisk fruktbart å kjempe seg fram
til entydige og klare definisjoner av hva ledelse «er». Uansett hvor
god en slik definisjon blir, vil man alltid risikere å tape mer i innsikt
enn man vinner i klarhet. (s. 74)

66 Exempel på sådana regioner kan, om vi ser till Forsbergs resonemang och slutsatser,

vara bruksbygder där det traditionella bruksbygdkontraktet råder (som i vissa områden
i Bergslagen), eller skogs- och fjällbygder (som inre Norrland, exkl. Jämtland, och Tornedalen), eller i starkt religiösa bygder (som inre Småland och delar av Bohuslän). I
nämnda områdena råder, enligt Forsberg, traditionella genuskontrakt, medan i ”autonoma” områden som Gotland och Jämtland har otraditionella genuskontrakt. Det område som min studie är utförd i kan till skillnad från dessa närmast betraktas ha ett
modernistiskt genuskontrakt, vilket är ett relativt jämställt genuskontrakt med jämnare
arbetsmarknad, lönestruktur och utbildningsnivå mellan kvinnor och män, än i de traditionella regionerna.
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Jag har i början av detta kapitel framfört åsikten att det är lätt att hamna
på en retoriknivå, där etiketteringar riskerar att ge en alltför förenklad bild
av skolledarskapet. I avhandlingen ges i avsikt att undvika detta rikligt
med exempel tagna ur rektorers dagliga arbetssituation. Rektorers vardagliga arbetsuppgifter beskrivs, tolkas och analyseras, innebörder och betydelser av olika handlingar problematiseras. Förståelsen av rektorers arbete
och ledarskap som framkommer i studien utgår inte från ett på förhand
fastställt antagande om vad i rektorers arbete som är ledarskap, och vad
som inte är det. Vilket framkommer i studien, och som tagits upp tidigare i
det här kapitlet, så kan skolledarskapet ske i handlingar och situationer
som inte alls i första hand förknippas med ledarskap. Att bortse från,
osynliggöra eller nedvärdera dessa är olyckligt då dessa delar av rektorers
arbete faktiskt har meningsfulla innebörder.
Huvudpoängen i studien är att skolledarskapet företrädesvis sker i interaktion mellan rektorer och andra människor (se figur 2a, som illustrerar
detta samt de relationer som framstått som mest betydelsefulla för rektorerna i deras arbete och ledarskap). Därav kommer mötens essentiella betydelse. Detta är i sig inte någon ny slutsats utan har framkommit i tidigare studier. Däremot har det inte tidigare ägnats särskilt stort intresse för
vad dessa möten betyder för andra och för rektor själv. I avhandlingen erbjuds tolkningar kring just detta. Hur relationerna mellan ledare och ledda
gestaltar sig, hur de byggs upp och används, samt svårigheter som uppstår
då relationer inte fungerar, är också centrala teman i avhandlingen.
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Figur 2a. Ledarskapet som relationer.
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I figur 2b (nedan) illustreras, utifrån vad som påträffats i studien, hur rektorerna är inbegripna dels i interaktion med olika individer, dels agerar i ett
dynamiskt fält där delkulturer, genus, emotioner och mikropolitik är komponenter som framkommit och uppmärksammats i studien, och som samspelar och ger den kulturella kontext som rektorerna befinner sig i. Skolledarskapet sker i ett sammanhang som utmärks av en kulturell pluralism som
rektorerna har att hantera, och där mikropolitiska handlingar och beslut är
en del av livet inom skolan. Kontexten beskrivs även som ett emotionellt
spänningsfält. Den emotionella aspekten av rektorers arbete och ledarskap
har i mitt tycke inte uppmärksammats tillräckligt i tidigare forskning i förhållande till dess påtagliga närvaro i rektorernas vardag. Fortsatta studier
inom det området vore därför värdefulla. Vidare urskiljs konturerna av ett
genuskontrakt, där kulturella föreställningar om kvinnor och män, kvinnligt
och manligt blir tydliga, och som rektorerna förhåller sig till.
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Figur 2b. Ledarskapet som relationer i ett dynamiskt fält.

Figur 2a kan i viss mening sägas ha sitt ursprung i avhandlingens kapitel 5
och 6, medan figur 2b härrör till kapitel 7 och 8. Det handlar om ledarskapets dynamik, där rektor som person interagerar med rektorsrollen
(egna och andras föreställningar om denna, samt hur man som individ
förhåller sig till dessa) och med individer och grupper som är berörda av
skolan. Detta sker i en kontext som har vissa utmärkande drag och där jag
i min studie, utifrån mitt perspektiv, har fångats särskilt av vissa kompo-
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nenter. Komponenterna har inte samma framträdande position i alla situationer, utan det varierar. (Ibland framträder en eller två som tydliga,
ibland tre eller till och med fyra.) Ledarskapet inbäddas i denna kontext,
vilket både begränsar och möjliggör rektorernas agerande.
I föreliggande studie är rektorn den självklara utgångspunkten. Intressant vore att med en liknande metod som i denna studie, men där fokus
flyttas delvis från rektor till andra aktörer, ytterligare fördjupa sig i relationerna och samspelet mellan olika individer som finns i eller berörs av
skolan (rektorer, administrativ personal, lärare, elever, skolchefer etc.), 67 i
syfte att söka ytterligare kunskap om hur ledarskapet gestaltar sig.

67 En av rektorerna i studien framhöll en av de administrativa assistenterna som en
”stark informell ledare”, på grund av hennes stora kunskap om verksamheten och om
olika individer i den.
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A Real Principal
About leadership, gender and school cultures
Leadership is an issue of current interest within organisational theory. This
thesis is about principals’ daily work and leadership. I find it necessary to
draw attention to the context in which the principals work. That is why I
have chosen to use an ethnographic approach and a cultural perspective
when collecting and analysing the data. When this study was planned and
carried out there were some fundamental assumptions. One of them was
the assumption that principals practise some kind of leadership within the
school. What shape this leadership takes is a central question in the study.
Throughout the study I have used a gender perspective. This means that
the possibility that gender can have some significance for school leadership
is thoroughly considered.

Theoretical framework and perspective
Since the early 1980s a lot of attention has been paid to culture in organizations (Gronn, 1999). Traditional research about organizations has been
criticised for not offering realistic pictures of life in organizations (Alvesson, 1993). If one chooses a cultural perspective for one’s study, then organizations will be considered as artificial units, and the leadership will
also be considered as a cultural artefact (Sergiovanni, 1984). The researcher strives to be integrated within the cultural context which constitutes the organization, and from a grass-roots approach reach an understanding from “the inside” (Hatch, 1997). Thus organizations are cultures,
rather than structures, and it is within the dynamic culture that the leadership is practised (Bates, 1984).
Culture is an ambiguous concept, and there is no consensus about its
definition. In many definitions culture seems to have both a mental and a
communicative aspect (Hannertz, 1990). Thus culture is partly empirical,
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observable and descriptive. At the same time culture is mythical. Bates
(1984) claims that the mythical dimension has to do with meaningmaking, and the normative rules that constitute the foundation of our interpretations and actions. Culture is in this way a framework from which
people can construct their knowledge about the world.
Within the cultural perspective one current orientation stresses the importance of consensus within the organization. Others believe that such
consensus is impossible, and that an organization is divided into subcultures or social worlds (see for example Siskin, 1994; Hultman, 1998).
When you accept the possibility that an organization does not consist of
one homogeneous culture, a more complex and contradictory picture appears, a picture that becomes even more complex because the subcultures
are not constant over time (Van Maanen & Barley, 1985). Life within the
organization will go on through compromises and negotiations, or in other
words micro-political actions and decisions (Siskin, 1994; Kelchterman &
Ballet, 2001). It is the leaders’ task to handle this diversity within the organization. The leader has to know what is important and significant for
different subcultures, and has to deal with the web of conflicts and the tension that is present (Sergiovanni, 1984). Leadership is not a static phenomenon (Gronn, 1999). It is something you have to work on all the time.
One aspect which is often overlooked in studies about organizational culture is the gender aspect (Alvesson & Due Billing, 1999). In fact, organizations are not as gender neutral as they often have been described in earlier
research; they are gendered (Acker, 1990; Mills & Tancred, 1992; Gherardi,
1995; Pettersson, 2001). Gender processes are integrated in the social processes in organizations (Acker, 1992). Thus, it is in the daily activities when
people say and do things, and the meaning they ascribe to what is said and
done, that their conception of gender is formed (Gherardi, 1995).
Another aspect which rarely has been paid any attention to in earlier research is the emotional dimension of life in organizations. Organizations
can, according to Fineman (1993), be seen as emotional arenas. Feelings
are embedded in language and in symbols, and we learn appropriate emotional behaviour through observing how our performance is received by
others. Gherardi (1995) implies that the true glue of organizations is the
emotional structures that map out invisible walls and corridors according
to the positive and negative feelings that tie people together.

The aim of the study
The research is about the every day work of the principals. The overall aim
of the study is to show, from an ethnographic point of view, the what,
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why and how of events in the daily life of the principals studied. I am interested in what the principals actually do, and how they understand their
position and their leadership. My ambition is to try to understand the essence of being a principal and the complex situation in which they are doing their job. Some questions raised are: What do the principals’ working
days look like? What constitutes the foundations of school leadership?
What characterizes the context (the cultures) in which they work? Has
gender any significance for school leadership, if so, when and how?

Method
The study is divided into three parts. Part one is based on one and a half
years of fieldwork conducted in a compulsory school incorporating preschool to year nine. Here I shadowed one female principal during all of
her daily activities, both inside and outside the school area. Besides this, I
also accompanied two other principals, one man and one woman, for two
and four months respectively. I made this part two of the study because I
wanted to see how “typical” the first principal was, and to circumvent
some ethical problems. Part three is an interview study, which consists of
four interviews with two female and two male principals.
The empirical data mostly consists of field notes from participant observations and recorded interviews. All of the time when I accompanied the
principals, apart from more descriptive notes, I wrote down things that
caught my interest, things that I did not understand, and things that I
wanted to know more about. When the opportunity appeared we sat down
and talked about those things. Nine recorded interviews were performed
with the principals that I have been followed. Often I presented an excerpt
from my field notes, so the principals could recognise the context in which
my questions arose. I also collected written information like weekly letters,
notes from meetings, and articles from local media et cetera.

Empirical findings
The empirical findings are presented in four chapters, which offer a seasonal description of a principal’s work, and interpretation and analysis of
principals’ actions. Some circumstances in the context are taken into consideration, such as the cultural context and the gender aspect.
In my study the results support the theory of a multicultural organization. Different subcultures exist among the staff, and they have different
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values and norms of behaviour. Every day the principals have to try to understand, be aware of, and handle this cultural diversity. To do that, I
have found that the principals have to be available for conversations and
discussions with the staff. The principals have to listen to the staff, and
even make clear who they are and what they stand for. Principals have to
do this continuously. A key question for the principals is how the relationships to people both inside the school (e.g. teachers, administrative personnel etc.) and outside (e.g. parents, superior directors, politicians etc.),
are working out. That is one thing that has become clear in my study; how
important it is to maintain these relationships.
Some researchers stress the importance of consensus among leaders and
followers (see Fairholm, 1994). The result of my study challenges this assumption. Leaders and followers cannot, and do not need to, think alike
all the time and about everything. Nor do all the people within the school
work towards a common goal. That is a utopia. Different subcultures have
goals of their own; there is nothing wrong with that. Instead what is really
important is that leaders and followers have a functional relationship.
Thus, the kernel of the relationship is mutual trust. To create this trust as a
leader you have to be available, and create conditions for meetings and
discussions. It is during meetings that relationships are built up and maintained. And it is not necessarily in formal meetings, it can be just some
words exchanged in the corridor or in the dining hall. It is about taking
the time to listen and have a conversation about things as they stand today. That kind of meeting is a basic condition for school leadership, according to the results of my study.
How important functional relationships are, becomes evident when the
relationship in some way is disturbed. During my fieldwork I have mainly
seen two strategies that persons close to the principals have used, which
have complicated the leadership considerably. The first strategy is about
not being available for communication, and the other is about allying with
parents or colleagues to create opposition against the principal. These two
strategies constitute, especially when they are combined, an effective obstacle for relationship-building and with that; school leadership.
To lead a school, is mainly to lead from below. Through knowledge
about, and relationships with, people inside and outside school, the school
leadership is practised. It is not possible to lead a school without commitment from the school staff. Without followers there are no leaders (Gronn,
1999). The leaders must, in other words, make their followers into leaders
(Sims et al., 1993). For example, if some change is going to take place
within the school, the staff is the ones to implement the change. The principal cannot do it without them. When arguing for a certain issue a principal can influence or inspire teachers and others in a certain direction, but
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ultimately it is up to the staff to manage the situation and lead themselves
and the school into the change.
It has been obvious that in schools there is a hierarchic division of labour according to gender. There also exist norms and rules of behaviour
that are different for women and men. Prejudices and expectations to some
extent control how the principals actually act out their leadership and
daily work. One opinion that has become clear is that male principals
more immediately gain authority, unlike their female colleagues. Instead,
female principals have to prove themselves as leaders in one way or another. Maybe this has to do with the fact that leadership is often associated with men (Wahl, 1996).
Emotions are constantly present in the principals’ daily work. Principals
have to deal with their own feelings as well as those of others. There is a
range of accepted and not accepted feelings, and control, especially selfcontrol, is important for the principals. Unacceptable feelings are handled
in conversations with colleagues and at home.

Conclusion
This thesis can be seen as a contribution to the discussion about what
school leadership is all about. It shows that this leadership is a complex
phenomenon, which cannot easily be described in a few words. The main
point is that school leadership is carried out through interaction between
principals and other people. That is why meetings are of such great importance for principals. This is not a new conclusion; it has been stressed before in other studies. But, the new contribution is that my study offers interpretations about what these meetings mean to people and to the principals themselves. How the relationships between leaders and those led are
built up and how they are used, and difficulties that emerge when the relationships are not working, are also central themes in the thesis.
School leadership takes place in a multicultural context, which principals
have to be aware of and be able to handle. The context can also be described as an emotional arena, which creates a tension field around the principals. Contours of a gender contract are outlined, where cultural understandings of women and men become obvious, and which the principals
have to relate to. Se figure 1 below, which illustrates the most important relationships that the principals are engaged in during their daily work, and
some aspects of the context that has emerged and being noticed in the study.
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Figure 1. School leadership as relations in a dynamic field.

Finally, the study shows that school leadership can take place in actions
and situations which, at a first glance, are not at all associated with leadership. To neglect this is an unfortunate decision, because these parts of the
principals’ work actually have meaning, as has become clear in this study.
I do not claim that discussions and negotiations about what school leadership is should end. Quite the opposite, the discussion about what makes
“a real principal” is a continuing process on many levels and in interaction
among people.
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BILAGA 1

Intervjuguide till delstudie 3. Frågor/frågeområden att samtala
kring.
x

Hur länge har du arbetat som rektor? Vad gjorde du innan du blev
rektor?
-----------------x

Vad tycker du är centralt i ditt arbete? Vad är viktigast för dig på
din position som rektor? Vad ägnar du största tiden till?

x

Gör du sådant som inte tycker att du borde göra som rektor? Vad
i så fall?
---------------x

Vad är ledarskap för dig?

x

Hur arbetar du som rektor för att leda en skola? Kan du beskriva
hur du gör när du leder, kan du ge exempel?

x

När inträffar ledarskap i ditt jobb? Om jag kom in och observerade
dig en tid skulle jag ”se” detta? Är du alltid inblandad då ledarskap
sker i skolan, eller kan du ge exempel på annat? (vem leder vem?)

x

Märker du när ditt ledarskap fungerar? Vet du vad du har gjort
då? Kan du beskriva det?

x

Kan du beskriva något tillfälle som du märkt att ditt ledarskap inte
fungerat? Varför blev det så tror du?

x

Kan du se något speciellt med just ditt sätt att arbeta som rektor,
eller gör du som alla andra, tror du?
------------------

230

x

Tror du att det finns allmänna fördomar om kvinnliga respektive
manliga ledare? Vilka i så fall? Känner du igen dig i någon av dem
(känner du att någon fördom stämmer på dig själv)? Känner du dig
helt främmande för någon av dem (stämmer inte alls in på dig)?

x

Tror du att folk i allmänhet/lärarna och personalen på skolan/dina
chefer(/eleverna?) har vissa förväntningar på dig bara för att du är
kvinna/man? Kan du i så fall ge exempel på någon situation då du
märkt det? Hur hanterade du det?

x

Om du tänker tillbaka på de rektorer och biträdande rektorer som
du har arbetat tillsammans med, kan du se att det varit någon
skillnad mellan kvinnor och män (t.ex. deras sätt att arbeta eller
leda en skola)? Berätta!

x

Om du tänker på lärare och annan skolpersonal som du har runt
omkring dig, (personer som du kanske samarbetar extra bra med,
eller personer som du märker att du kan ha svårt att prata med
etc.) har du märkt att relationen till dem kan se annorlunda ut beroende på om de är kvinnor än till män? Vad kan det annars vara
som gör att relationen är som den är (att du samarbetar bättre
med vissa, eller har ”svårt” för andra?)?

x

Har du märkt vid någon situation i ditt arbete som ledare/chef att
det har haft betydelse att du är kvinna/man? Hur hanterade du det?

x

Har du märkt att det vid något tillfälle i ditt jobb som ledare/chef
kan vara en fördel att du är just kvinna/man? Varför tror du det?
Hur tror du det påverkar ditt ledarskap, eller din möjlighet att
leda?

x

Har du märkt att det vid något tillfälle i ditt jobb kan vara en
nackdel att du är just kvinna/man? Varför tror du? Hur tror du de
påverkar ditt ledarskap, eller din möjlighet att leda?
----------------------x

Om du blev rektor på en ny skola, hur skulle du då gå tillväga?
Vad är det första du skulle göra tror du? Varför?
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