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FÖRORD 

 

Den 1 januari 2019 trädde en ny bestämmelse i kraft i Skollagen (SFS 2010:800) gällande 

skolchefen: 

Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse 

att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet 

inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten 

eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Lag (2018:608). (Skollagen 2 

kapitlet 8a§) 

Med anledning av detta genomförde Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en enkät till 

landets kommuner, som besvarades under perioden juni-september 2019. 

Masterstudenten Jabil Seven, tillika skolchef undersöker i sin masteruppsats, våren 2020 

bakgrunden till bestämmelsen och vilka förväntningar som olika intressenter har på denna 

förändring. Uppsatsen baseras på dokument och intervjuer av olika beslutsfattare och avsikten 

var att detta skulle kompletteras med skolchefers egna utsagor.  

Då det blev känt att SKR genomfört en enkät till landets kommunala skolchefer gjorde 

handledaren Elisabet Nihlfors en framställan till SKR om att få ta del av underlaget för att 

undersöka om det kunde användas som en del i nämnda masteruppsats.  

Vi är tacksamma för att SKR, genom Bodil Båvner medverkat till att göra detta möjligt. 

Villkoren i överenskommelsen är att inga enskilda svar ska kunna identifieras och att 

materialet endast får presenteras i form av statistik. Detta eftersom respondenterna inte haft 

möjlighet att samtycka till att underlaget används i forskningssyfte och att de har utlovats 

anonymitet.  

När nu denna rapport föreligger och masteruppsatsen färdigställts har i enlighet med nämnda 

överenskommelse, underlagsmaterialet förstörts. 

 

Vi vill med denna rapport tacka för möjligheten att få ta del av materialet. Rapporten 

redovisar hur skolchefer i kommunal verksamhet såg på effekterna av den förändrande 

bestämmelsen i skollagen rörande skolchefer, knappt ett år efter ikraftträdandet.  

 

Stockholm, september 2020 

 

Elisabet Nihlfors   Jabil Seven 

Professor Uppsala Universitet Masterstudent Uppsala Universitet 
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1. Bakgrund 

 
SKR skrev i sitt brev till kommunerna/skolcheferna: Den 1 juli 2018 infördes en ny reglering i 

skollagen som anger att huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se 

till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom 

skolväsendet.1 Den nya bestämmelsen ska tillämpas från den 1 januari 2019. Huvudmannen kan utse 

en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. 

 
Mot denna bakgrund sände SKR ut ett antal frågor för att undersöka om förordningsändringen 

inneburit några direkta förändringar under det första året.  
 

 

2. Enkätens utformning och målgrupp 
Enkäten utsändes till landets samtliga kommuner i juni 2019 och var öppen till september 

2019. Av svaren framgår att det företrädesvis är skolchefer som har besvarat enkäten, endast 

tre respondenter uppger att det inte innehar en skolchefstjänst. 

 

Frågorna i enkäten rör huruvida kommunen har eller kommer att fatta beslut om att utse en 

eller flera skolchefer med anledning av den nya regleringen samt vilken typ av 

förvaltningsorganisation som finns. Den andra huvudfrågan rör om det blivit ekonomiska 

och/eller organisatoriska konsekvenser av den nya bestämmelsen. Slutligen ställs frågor om 

vilket kompetensutvecklingsbehov som skolchefen anser finns i den gena kommunen med 

anledning av den nya regleringen. 

 

Därutöver finns två andra frågor som vid tillfället var, och fortfarande är högaktuella. De 

gäller vilka åtgärder som vidtagits för att rekrytera och behålla rektorer respektive lärare.  

 

Samtliga frågor har fasta svarsalternativ med möjlighet till fritextsvar. SKR har även önskat 

att få in exempel på delegationsordningar med mera – ett material som vi inte haft tillgång till 

och därför inte omnämner i denna rapport. 

 

  

3. Svarsfrekvens, kommunindelning och val av organisation 

 
Enkäten sändes till samtliga 290 kommuner. Svar från 33 kommuner saknas vilket innebär en 

svarsfrekvens på 89 %.  Internbortfallet på de frågor vi behandlat är litet och redovisas vid 

varje fråga. 

 
Kommunindelning 

 
SKR delar in kommunerna i tre huvudgrupper: 

- Storstäder och storstadsnära kommuner (46 kommuner),  

- Större städer och kommuner nära större städer (108 kommuner) samt  

- Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (136 kommuner).  

                                                           
1 Skollagen (SFS 2010:800); 2 kap. 8 a § 
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Dessa tre huvudgrupper kan sedan brytas ner i flera olika kommungrupper2 

 

I några fall har vi gjort jämförelser utifrån antalet innevånare. Detta eftersom en 

återkommande fråga är vilken kapacitet en huvudman behöver för att kunna möta den statliga 

regleringen och de åtaganden som åvilar huvudmannen till exempel vid anordnande av 

utbildning. Med kapacitet kan avses kunskap och kompetens men det kan även avse 

skattekraft, vilka ekonomiska resurser som finns tillgängliga för insatser inom 

välfärdssektorn.  

 

Variation mellan olika huvudmän är stor, enbart när det gäller antalet innevånare i 

kommunerna. I december 2018 varierade innevånarantalet mellan 2 450 och närmare 1 

miljon. Cirka 60 % av landets kommuner har färre än 20 000 innevånare, mediankommunen 

har 16 000 innevånare. Variationen är även stor vad gäller valet av organisation för 

utbildningsområdet hos olika huvudmän. Det beror delvis på omfattningen verksamheten men 

också på olika sätt att se på styrning och ledning av verksamheterna.  

 

I Kommunutredningens slutbetänkande, Starkare kommuner – med kapacitet att klara 

välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) framgår att de nordiska grannländerna menar att 20 000 

innevånare är en sorts ”brytpunkt” för att en kommun ska klara välfärdsuppdraget på ett 

”effektivt och robust” sätt (Ibid. sid 30). Utredarna konstaterar också att det i Sverige fanns en 

diskussion, i samband med att grundskolans införande, om kommunernas storlek. Då 

diskuterades 8 000 som det lägsta antalet innevånare för att klara att driva en effektiv 

grundskola (ibid).  

 

När skolchefstjänsten infördes 1956/58 skulle innehavaren vara såväl pedagogiskt som 

organisatoriskt ansvarig för verksamheten. Större kommuner skulle ha en skoldirektör utan 

undervisningsskyldighet och utan ansvar för en skolenhet (kommunen skulle ha lägst 20 000 

inv.). Något mindre kommuner skulle ha en förste rektor som skolchef. Det vill säga en 

skolchef som också hade ledningen av en eller flera skolenheter. I små kommuner var titeln 

rektor tillika skolchef. Fördelningen grundade sig även på skolorganisationens storlek. Då 

1956/58 innebar detta att knappt 50 kommuner fick en skoldirektör, ca 200 förste rektor och 

800 rektor tillika skolchef (Nihlfors, 2003 sid 99). 

 

Någon koppling mellan kommunens storlek och skolorganisationens omfattning finns 

inte när skolchefen 2019 åter benämns i skollagen. Huvudmännen – kommunen och 

fristående alternativ – avgör själva om det ska finnas en eller flera skolchefer. 

 

Val av organisation 

 

Något som skiljer kommunen som huvudman från övriga skolhuvudmän är att kommunen 

utöver sina politiska beslutsorgan Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse även kan inrätta 

en eller flera styrelser för olika sakområden. Samtliga ledamöter i dessa organ är utsedda 

utifrån resultatet i kommunalvalet. Det innebär att majoriteterna kan förändras över tid och att 

det kan vara olika majoritetsförhållanden på riksdags- och regeringsnivå respektive i 

                                                           
2https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html 

https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html
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kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Vi har i denna sammanställning inte gjort några 

jämförelser mellan kommunerna utifrån politisk majoritet. Men vill understryka frågans 

betydelse då en av skolchefens uppgifter är att serva styrelsen med underlag vilket innebär en 

gränsdragning mellan politiska och professionella frågor (jfr Moos & Paulsen, Eds., 2014; 

Moos, Nihlfors & Paulsen, Eds., 2016).  

 

Kommunens val av organisation innebär att förvaltningsorganisationen ser olika ut på 

skolområdet i olika delar av landet. Två nationella undersökningar har genomförts 2002 och 

2009 i två forskningsprojekt som ger exempel på vilka olika val av organisationer som 

kommuner gjort (flertalet återfanns i båda undersökningarna i de två första): 

 

- En förvaltningschef – en nämnd 

- Två förvaltningschefer – två nämnder 

- Kommunalförbund eller enbart samordning 

- Beställare – utförarorganisation 

- En förvaltningschef – två nämnder 

- Två förvaltningschefer – en nämnd 

- Lokala organ 

- Kommundelsnämnder med samordning 

- Kommundelsnämnder utan samordning  

(Nihlfors, 2003; Johansson, Nihlfors, Jervik Steen & Karlsson 2016) 

Titlarna för ansvariga chefstjänstemän har varit ett 30 tal olika. Exemplen ovan på olika 

organisation spänner mellan en skolchef för respektive skolform till en skolchef med ansvar 

för såväl skola, kultur som fritidsområdet. Den största förändringen mellan 2002 och 2009 var 

att kommundirektören blivit chef även för förvaltningschefen för skolområdet och att 

betydligt fler kommuner hade infört en mellanchefsnivå (Johansson, Nihlfors, Jervik Steen & 

Karlsson, 2016). Som framgår nedan återfinns flera av dessa organisationsformer i svaren på 

SKRs fråga 3 år 2019 (se nedan). 
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4. Redovisning av frågorna rörande skolchefen i SKR enkäten 
 

Här nedan presenteras de olika frågorna i samma ordning som de ställdes i enkäten följt av en 

rak redovisning av de inkomna svaren.  

 

4.1 Antal skolchefer och val av organisation (fråga 1 och 1a) 

 

Fråga 1: Har er kommun fattat beslut om att utse en eller flera skolchefer med anledning 

av den nya regleringen?  

 

Svarsalternativ Antal svar 

Ja 191 

Nej, tidigare beslutad delegation gäller   63 

Nej, men ny delegationsordning ska upprättas     3 

Ej svarat på enkäten   33 

Totalt 290 

 

De 191 som svarade ja på fråga 1 ovan gick vidare och besvarade följande fråga: 

 

Fråga 1a: Presentation av organisationen i kommunen, hösten 2019 enligt alternativen: 

 

Svarsalternativ Antal svarande 

191 

En övergripande chef för samtliga verksamhetsområden, som tillika är 

skolchef enligt nya regleringen 

143 

Två eller fler jämbördiga chefer tillika skolchefer med ansvar för olika 

verksamhetsområde 

  29 

Flera chefsnivåer     9 

Annat alternativ Egentligen: Inget av ovanstående. Beskriv gärna   10 

Totalt  191 

 

 

En övergripande chef för samtliga verksamhetsområden, som tillika är skolchef enligt ny 

reglering (143). Två eller flera jämbördiga chefer tillika skolchefer med ansvar för olika 

verksamhetsområden (29). Exempel på flera chefsnivåer (9) är  

 

- En övergripande skolchef enligt nya regleringen med underställda chefer för olika 

verksamhetsområden  

- En övergripande chef för utbildningsområdet där underställda chefer för olika 

verksamhetsområden är skolchefer enligt nya regleringen  

- En övergripande skolchef i kommunen med underställda chefer baserat på områden, 

stadsdelar eller motsvarande  

- En övergripande chef i kommunen med direkt underställda skolchefer baserat på 

områden, stadsdelar eller motsvarande  

 

Utöver de ovan angivna alternativen finns ytterligare varianter, då 10 svarar att ingen av dessa 

stämmer med deras organisation. Här finns exempel på kommuner med 2 eller fler, upp till 4 
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skolchefer. Att de valt att inte svara på alternativet ”två eller fler jämbördiga chefer” är svårt 

att veta, kanske just ordet jämbördig avgjorde att de valde ett annat alternativ? Här finns 

också de som har flera nämnder inom skolområdet. 

 

Kommentar: Förvaltningsorganisationen följer tidigare presenterade mönster. Antingen finns 

det en sammanhållen nämnd för 1–16 år eller så delas den upp skolformsvis (i olika 

varianter). Ibland finns nämnderna inom en och samma förvaltning och har antingen en 

övergripande skolchef eller en för respektive skolform. Det finns även två nämnder och två 

förvaltningar med en eller flera skolchefer. Vilket uppdrag de olika skolcheferna har framgår 

inte av detta material. 

 

4.2 Konsekvenser inom olika områden, ekonomi, organisation mm. (fråga 2 och 3) 

 

Fråga 2: Har den nya regleringen medfört ekonomiska konsekvenser 

Svarsalternativ Antal svar 

Nej 232 

Ja inkl. Annat   22 

Ej svarat på denna fråga    3 

Ej svarat på enkäten   33 

Totalt 290 

 

De som besvarat frågan valde mellan de olika givna alternativen på följande sätt: 

Svarsalternativ Ja inklusive Annat Antal svarande 

22 

Utökade arbetsuppgifter för förvaltningsledningen 15 

Utökade arbetsuppgifter för stödfunktioner i förvaltningen (HR, 

ekonomi, juridik etc) 

8 

Andra extra lönekostnader 5 

Annat 4 

 

Fråga 3: Har den nya regleringen medfört organisatoriska konsekvenser   

 

Svarsalternativ Antal svar 

Nej 231 

Ja inkl. annat  24 

Ej svarat på denna fråga    2 

Ej svarat på enkäten  33 

Totalt 290 

 

Även här kunde de som svarade ja, välja alternativ vilket skedde enligt nedan: 

 

Svarsalternativ Antal svarande 24  

Ledningsstrukturen i förvaltningen 20 

Stödfunktioner i förvaltningen (HR, Ek, Juridik) 4 

Annat 4 
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Kommentar: De som genomfört någon förändring har antingen minskat eller ökat antalet 

chefer. Någon har anställt en controller. Några påpekar att det finns en otydlighet inte minst 

för allmänheten att veta vilken skillnaden är mellan en skolchef och en verksamhets- eller en 

förvaltningschef. Organisationsförändringarna har för en del inneburit ekonomiska 

konsekvenser. 

 

4.3 Kompetensbehov  

 

Fråga 4: Kompetensutvecklingsbehovet i kommunen  

Här efterfrågas skolchefernas bedömning av om det finns behov av kompetensutveckling i 

kommunen med anledning av den nya regleringen och om det finns annan 

kompetensutveckling som är angelägen för skolchefen. Frågorna var formulerande på följande 

sätt: 

- Bedömer ni att det i er kommun finns ett behov av kompetensutveckling med 

anledning av den nya regleringen? Exemplifiera gärna. 

- Kan ni ge exempel på ytterligare kompetensutveckling som behövs i rollen som 

skolchef? 

 

Svarsalternativ Antal svar 

Ja   92 

Nej 144 

Vet ej   18 

Ej svarat på denna fråga     3 

Ej svarat på enkäten   33 

Totalt 290 

 

Exempel ges av några få. Av dessa svarar ungefär en tredjedel att juridiken är ett angeläget 

område då det finns ett förtydligande av vad skolchefsrollen innebär i förhållande till den 

statliga regleringen. Även behovet av gemensam utbildning av förvaltningsledning och 

politiker lyfts fram och detta är angeläget inte minst när någon del av utbildningen ligger 

inom en annan förvaltning som t.ex. socialförvaltningen där kunskapen om skolan är lägre. 

 

I övrigt lyfts behovet av ökad tydlighet i alla led och betydelsen av att alla aktörer diskuterar, 

problematiserar och analyserar konsekvenserna av denna reglering. Några lyfter även fram att 

kommunernas olika storlek, olika kapacitet innebär olika förutsättningar vilket i sin tur ökar 

efterfrågan på nätverk, kontinuerlig information etc. 

 

4.4. Tid i yrket  

 

Fråga 5: Tid som skolchef  

Här formulerades frågorna på följande sätt: 

- Hur länge har du arbetat i din nuvarande tjänst? 

- Har du haft motsvarande position (skolchef) i andra kommuner? 
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Av de 254 som har besvarat denna fråga är flertalet nytillträdda i kommunen eller har arbetat 

upp till 3 år (147 personer). 

 

Alla har inte besvarat frågan om de innehaft en motsvarande tjänst i annan kommun (det 

interna bortfallet ökar från 3 till 19 personer). Resterande (80 personer) uppger att de arbetat 

som skolchef i annan kommun. Ett skäl till att antalet som inte svarat ökade på denna fråga 

kan bero på att en del personer kan ha haft motsvarande tjänst hos en fristående huvudman 

eller i annan verksamhet men det fanns inte med som ett svarsalternativ. 

 

Av de med kortast tid på tjänsten dvs. upp till 1 år (58 personer) har 18 uppger att de haft 

tjänst i annan kommun. Även bland de som arbetat mer än 10 år (18 personer) uppger en 

handfull (5 personer) att de haft tjänst i annan kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År på nuvarande  

Tjänst 

Antal Varav några har  

varit skolchef i annan 

kommun tidigare 

År i nuv. tjänst bland de 

som svarat 

% av 254 

>1år 58 18 23 % 

1–3 år 89 26 35 %  

4–6 år 56 19 22 % 

7–10 år 33 12 13 % 

10 år eller längre 18   5 7 % 

Svar nej  158  

Ej svarat på denna 

fråga 

  3   19   

Ej svarat på 

enkäten 

33   33  

 290 290  
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5. Redovisning av övriga frågor i SKR enkäten 
De båda frågor som ryms under denna rubrik har fasta svarsalternativ där flera kan markeras 

utan inbördes rangordning. Utöver dessa finns möjlighet att ange ett eget alternativ. 

Hur valet av alternativ tagits fram av SKR framgår inte.  

 

5.1 Åtgärder för att rekrytera och behålla lärare (fråga 6 och 7) 

 

Fråga 6: Vilka åtgärder planerar ni för att rekrytera och behålla lärare  

 

 
 

Annat – redovisas under Fråga 7. 

 

Då det var uppenbart att ett antal kommuner gjorde flera av de uppräknade åtgärderna gjorde 

vi en sammanställning av detta. Vi gjorde även en jämförelse utifrån de olika kommuntyperna 

men kunde inte se något framträdande mönster. Landsbygd och storstad prövar alla mer än ett 

42
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sätt för att rekrytera nya lärare och framförallt, som flera understryker behålla dem. Vilka 

åtgärder som de anser ger effekt framgår inte då det inte efterfrågas. 

 

 
Figur 1. Antal insatser som görs av en kommun (utifrån de fasta svarsalternativen) för att 

rekrytera lärare 

 

 

Fråga 7: Vilka åtgärder planerar ni för framtiden för att rekrytera och behålla lärare 

Flera svarar att det kommer att fortsätta med de valda alternativen och med det som angivits 

under Annat i fråga 8. Exempel på annat ges nedan, i bokstavsordning och oavsett hur många 

som angett dessa. 
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5.2 Åtgärder för att rekrytera och behålla rektorer (fråga 8 och 9) 

 

Fråga 8: Vilka åtgärder har ni använt under 2018 för att rekrytera och behålla rektorer   

 

 
 

 

Fråga 9: Vilka åtgärder planerar ni för framtiden för att rekrytera och behålla rektorer 

 

I likhet med rekrytering av lärare besvaras denna fråga med att insatserna kommer att 

fortsätta, att det viktigaste är att göra insatser som gör att rektorerna stannar. Bland svaren på 

Annat i fråga 10 ges följande exempel (i bokstavsordning och utan angivande av antal): 

 

Arbetsmiljön 

Fler rektorer/färre anställda per rektor 

Introduktion 

Karriärtjänster för rektorer  

Kompetensutveckling 

Ledarskapsprogram 

Ledarstöd 

Ledarutveckling 

Stöd under rektorsutbildningen 

 

En skolchef lyfter fram att fokus kommer att vara på att se över delegationen med 

kommentaren att ansvar och befogenheter och budget ska ligga på rätt plats i styrkedjan. 
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Säskilda satsningar på biträdande/

ledarskapsinriktning

Karriärtjänster för lärare med

Vilka åtgärder har ni använd under 2018 för rekrytera 
och behålla rektorer
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6. Sammanfattande kommentarer  
 

Tidigare undersökningar visar att chefen för skolverksamheten i en kommun kan ha upp till 

30 olika titlar. En rik titelflora finns ännu kvar och en skolchef kan vara placerad på olika 

positioner i den lokala hierarkin. För att nämna två vanliga organisationslösningar: En 

skolchef kan vara övergripande chef för hela verksamheten i kommunen och ha underställda 

verksamhetschefer (eller annan titel) eller så kan Skolchefen vara ansvarig för en skolform 

och vara underställd en Förvaltningschef (eller annan titel) som har det övergripande ansvaret.  

 

För att kunna undersöka vad en skolchef har för ansvar och befogenheter krävs en genomgång 

av kommunernas delegationsordning.  

 

Relationen mellan skolchef och politiska företrädare ingick inte i denna undersökning. Inte 

heller relationen mellan skolchefen och rektorerna som båda har en position i enlighet med 

Skollagen. Båda relationerna kommer, enligt redovisningen ovan att påverkas. Om 

skolchefens delegationsordning ändras eller en precisering av uppdraget görs i skollagen är 

det intressant att följa vilken förändring det innebär för rektorn.  

 

Avslutningsvis; denna rapport har redovisat rådata med några få kommentarer. Vi har avstått 

från att kvantifiera de öppna svaren och endast valt att lyfta fram exempel.  

En bearbetning av några resultat finns i den inledningsvis omnämnda masteruppsatsen av 

Jabil Seven (under 2020).  
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