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ABSTRACT
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education in the control and administration of the school sector). Whit an Summary in Eng-
lish. Acta Universitatis Upsaliensis. 
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This thesis addresses the problem of how it is possible to understand the governing system
for the school sector by studying how the relationship between the government and munici-
palities comes to the fore in the position held by the directors of education, who are the
administrative directors of education in the municipalities. In order to put the position of the
directors of education in its place in the government’s system for administrating the school
sector, we have studied how this office developed to be a part of the central administration of
school activities in the municipalities. The study includes an analysis of how the position and
function of this office changed up until the 1990’s, as well as what experiences the directors
of education who served during the 1990’s had of the control and administration of matters
in the school sector.

The empirical material of the study consists partly of documents and literature – particu-
larly historic texts, and partly of a questionnaire and interviews. The questionnaires have
been carried out among all of the directors of education that served during the whole 1990’s. 
The results of the study show that the changes in the government’s system for governing the
school sector have rendered the system itself somewhat obscure. Positions of responsibility
have not become clear. Hidden control becomes visible by the way in which economic issues
are handled and by the existence of the agreement on school development – both of which
are control instruments in the school sector, but not parts of the national control and admin-
istration system. Underpressure has been developed in which the government, through its
decrees, has strengthened the school level in issues that need to be solved on the municipal
level in the present system, without the municipal level actually being strengthening.
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Förord

 

Det är i förordet som utrymme finns att tacka alla som medverkat till att denna
avhandling föreligger. Det är både enkelt och svårt. Enkelt för att de senaste
åren hade arbetet inte varit möjligt utan min inspirerande och kreative handle-
dare Ulf P. Lundgren och inte utan ekonomiskt stöd från stiftelsen S.A.F. och
dess ordförande Solveig Paulsson. TACK!

Läsgruppen med Erik Wallin och Christina Gustafsson, ni vet att jag är djupt
tacksam för Er engagerade läsning och inte minst till Er generösa inställning
att dela med Er av Ert kunnande! Tack också till Annika Ullman och STEP-
gruppens

 

i

 

 medlemmar som har bjudit på Er tid och ert engagemang såväl i
sakfrågan som i det stöd som är så viktigt för att inte ge upp på vägen. 

Det svåra med att tacka är att Ni är så många som, på vägen fram till av-
handlingsarbetet, deltagit i oändliga diskussioner om styrning och ledning av
svensk skola och påverkat mig att fortsätta studierna. Jag tänker på alla freda-
gar och lördagar under åren som tillbringats på Institutionen för Internationell
pedagogik vid Stockholms Universitet där jag tog min mastersexamen. Sen
blev det Högskolan i Örebro där seminarierna pågick även till och från dessa,
tur att det var Du som körde Britta Wingård! Ett resultat av våra samtal blev en
handbok i utvärdering där styrning och ledning också kom med.
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 Det finns fler.
En del av Er var med redan på 1970-talet då vi, som fackliga företrädare,
skulle lära oss att tillämpa MBL-lagens möjligheter på kommun- och länsskol-
nämndsnivå. På 1980-talet skrev vi lathundar på Sveriges Lärarförbunds
kansli varje år för att hjälpa till med tolkningen av lagar och förordningar,
propositioner och utskottsbetänkanden. Vi ägnade mycket tid åt statsbidrags-
systemet. Vi testade läroplanens uppdrag mot statsbidragsbestämmelserna i
Arbetsdomstolen (AD). Fast anställda lärare sades upp för att sedan återanstäl-
las som vikarier i början av 1980-talet. Vi undrade hur det rimmade med alla
barns rätt till utbildning och inte enbart skolpliktsskyldigheten. Den förhand-
lingen inleddes med att jag gav en minikurs i skolans statsbidragssystemet för
ADs jurister. 

Mitt intresse för styrning och ledning drivs av en önskan att kunna med-
verka till att mötet mellan lärare och elev får de allra bästa tänkbara förutsätt-
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ningar att fungera väl. Kanske är det därför som mitt intresse har hållit i sig i
över trettio år. Praktiskt har jag under åren prövat olika sätt att både förstå,
tillämpa och försöka förändra villkoren för och i den svenska skolan. Det har
jag bland annat gjort som lärare, fackligt aktiv, biträdande skoldirektör, rek-
torsutbildare och ledamot i två statliga utredningar.
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 Ni som var med i de båda
utredningar, tack för de debatterna! Erfarenheter av fritidspolitikerns villkor
fick jag under en period som suppleant i en nämnd, dock ej på skolområdet.
Det är intressant att vara mottagare av de verksamhetsansvariga tjänstemän-
nens sätt att lägga fram beslutsunderlag. 

Erfarenheter från olika praktiker har bidragit till många frågor och funde-
ringar kring förhållandet stat, kommun och skola och kring balansen mellan
politiker, professionella, föräldrar, elever och andra intresserade av skolan.
Åren i Botkyrka (1987–1994) har betytt mycket för mitt eget tänkande. Där
fick jag pröva mina erfarenheter i en för mig ny praktik tillsammans med
fantastiska människor. Utmaningarna var många liksom sätten att lösa dem på.
Ni är många i Botkyrka som ska ha ett stort tack! Tack vare Botkyrkas sätt att
arbeta med de mångkulturella frågorna sett ur ett ledningsperspektiv fick jag
en inbjudan till Nova University för att inför deras rektorer och skolchefer dela
med mig av mina erfarenheter. Dess dåvarande administrative chef Lloyd
DuVall har sen dess, på olika sätt, supporterat mina studier med e-post från
Huachuca. Thanks a lot Lloyd! 

Under slutet av 1990-talet hade jag förmånen att arbeta i två olika projekt
under tre år vardera kring styrning och ledning. Det ena skedde tillsammans
med svenska och polska kollegor i Kraków, Polen. Det andra var ett samarbete
mellan kollegor från de nordiska länderna och från Estland, Lettland, Litauen.
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Nu kom frågor om styrning och ledning åter i en ny belysning. Vad är det i
historien som medverkar till att vi idag har det styrsystem vi har och hur påver-
kar den vår syn på möjliga lösningar. Hur skulle jag med min förståelse av
förändringarna i det svenska styrsystemet kunna bidra till samtalet med dessa
länders ledningar, som strävade och strävar efter att bygga upp en demokratisk
skola? Ni som var med i Polen under dessa år, dzi
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 bardzo!
För att kunna undanröja hinder och skapa möjligheter krävs både kunskaper

och tillgång till agendan. Detta oavsett om jag är lärare, skolchef eller politi-
ker. Besluten är många och många är inblandade i dessa när det gäller utbild-
ningsfrågor. Utbildning är i det svenska skolsystemet en resa som ofta startar i
förskolan när barnet är cirka två år och avslutas i samband med gymnasiet över
ett decennium senare. Styrning och ledning kan studeras på flera olika sätt,
vilket också görs. Det pedagogiska uppdraget finns uttryckt såväl i lag som i
förordning (t.ex. läroplaner). För att kunna utveckla och förverkliga dessa
krävs bland annat personella och materiella förutsättningar och naturligtvis
förutsättningar att kunna värdera verksamheten. Det är svårt att alltid se hur
olika delar påverkar varandra när man står mitt i vardagsslitet. Hur fördelar
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och använder vi till exempel de resurser som finns och vilken kunskap ligger
till grund för alla de beslut som fattas? Frågorna är värdeladdade. De handlar
om hur vi ser på barn, på lärande, på vad som är kunskap det handlar om vad
vi värderar. Praktiskt konkret kan det handla om att kunna frigöra och omprio-
ritera resurser i hela ”systemet” (barnhälsovård, skolhälsovård, sociala myn-
digheter, polis, föreningsliv) att tillsammans med hem och närsamhälle se till
barnens hela resa från förskola till och med gymnasiet. Det är inte en fråga
enbart för den enskilda skolan, inte ens för skolväsendet i kommunen, det är en
fråga som är gemensam för alla som bryr sig. 

Alla som arbetar i eller med skolan har denna utmaning, men några har
större möjligheter att påverka förutsättningarna, nämligen de som har ett led-
ningsansvar för verksamheten. Politiker och professionella på statlig, kommu-
nal och skolnivå ingår alla i ett system och där kommunikationen dem emellan
har betydelse för de förutsättningar som skapas. I kommunen möts det natio-
nella uppdraget och de lokala erfarenheterna. De beslut som fattas i kommu-
nen och som direkt eller indirekt påverkar läroplansuppdraget bygger bland
annat på erfarenheter och resultat från olika uppföljningar och utvärderingar.
Ansvaret för hur dessa förslag bereds finns hos någon, vanligtvis en skolchef.
Med mitt intresse för styrning och ledning av svensk skola fann jag att skol-
chefen därför kunde vara ett lämpligt studieobjekt för att bättre förstå skolans
styrsystem. 

Jag vill tacka alla skolchefer och andra som svarat på all mina frågor i
enkäter och intervjuer. Förhoppningsvis känner ni igen er samtidigt som ni blir
en aning utmanade av mina slutsatser så att samtalen kan fortsätta! Kanske
med en något annorlunda startpunkt? 

En slutpunkt ska dock sättas. Gert! Utskriften är klar. Tack ska du ha!

Stockholm i juni 2003

 

Elisabet Nihlfors

 

I detta förord har jag även velat exemplifiera de två notsystem jag använder
mig av, fotnot på aktuell sida och slutkommentar direkt efter kapitlet. Fotnoten
på sidan anger källan jag åberopar. Slutkommentaren ger ytterligare förkla-
ringar och beskrivningar av ord, personer eller händelser. 
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 Forskningsgruppen Studies in Educational Policy and Educational Philosophy vid Uppsala
universitet under ledning av Professor Lundgren (www.upi.artisan.se).
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 Jag var v.ordf. i Skolkommittén som bland annat lyfte fram pedagogiska bokslut som ett område
som borde kunna utvecklas (SOU 1997:121). Den andra utredningen jag deltagit i var Kommittén
för uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor (SOU 1998:112). Mina tankar kring
barnens resa från förskola till gymnasium har jag bland annat utvecklat i boken 

 

Mod att leda

 

(Nihlfors, 1998) och i artikeln Vem vakar över barnens pedagogiska resa (Nihlfors 1998a).
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Del I
Utgångspunkter

 

Var inte bröstgänges med dina definitioner. Du
vill hafva sanningen i handen: godt och väl –
om du kan! Lifvets hemlighet är som en fågel i
skogen. Håll dig icke bland dem som rusa fram
oskickligt och vilja hafva honom lefvande eller
död. Du skall nalkas försiktigt och hålla dig
stilla – så får du höra honom sjunga! 
(Hans Larsson: 

 

Intuition

 

, sid. 67)
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KAPITEL 1

 

Problemområden och utgångspunkter

 

1.1 Bakgrund, syfte och problemområden

 

Det övergripande syftet med denna studie är att studera det statliga styrsyste-
met, hur det har vuxit fram och utformats speciellt när det gäller växlingen
från styrning till ledning på den centrala kommunala nivån. Jag vill visa hur
det statliga styrsystemet har byggts upp och förändrats och motiven för detta
samt hur en enskild tjänsteman, i det här fallet skolchefen, som har att växla
styrning till ledning, uppfattade detta. 

Skollag och läroplaner är de nationella uttrycken för vad som förväntas av
skolan. Med de nationellt fastställda läroplanerna som grund formas lokala
läroplaner på den enskilda skolan utifrån de förutsättningar som där råder.
Många av de beslut, som enskilda skolor har att utgå från, när de planerar och
genomför sitt arbete, fattas på såväl nationell, kommunal som skolnivå. Beslut
som i flera fall har en utgångspunkt i det statliga styrsystemet. De nationella
besluten som rör skolan har oftast en mottagare, politisk eller professionell på
central kommunal nivå eller på enskild skola. Beslutsfattare på nationell nivå
förväntar sig att mottagaren tar ansvar för genomförandet. Det är denna väx-
ling från statlig styrning till kommunal ledning som är en av mina utgångs-
punkter när jag försöker förstå förändringarna under åren i de statliga styrsys-
temen. 

Skolans verksamhet är omfattande både till sitt innehåll, i tid, volym och
även ekonomiskt. Detta innebär att styrning och ledning är komplicerade pro-
cesser att följa, beskriva och analysera. Lägger man därtill att skolan är en
nationell verksamhet som ska genomföras i landets alla kommuner, på ett för
alla barn och ungdomar likvärdigt sätt och att det ska ske genom politiska och
professionella överväganden, i nära samverkan med hem och närsamhälle är
komplexiteten än mer påtaglig. 

Utbildning är en av kommunens huvuduppgifter. Kommunerna hade år
2000, tillsammans med övriga huvudmän ansvaret för mer än 2.5 miljoner
lärare, barn, unga och vuxna som arbetade i och med utbildning.
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för barnomsorg och skola var en av de största utgifterna för kommunen.
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 År
2001 motsvarade det 44 procent av kommunernas bruttokostnader.
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 Villkor,
förutsättningar och den miljö där utbildningsverksamheten ska förverkligas
varierar från kommun till kommun. Skatteunderlag, arbetsplatser, bostadssitu-
ation, närhet till storstad, närhet till högskola och universitet är några exempel
på faktorer som påverkar kommunen också när det gäller att förverkliga läro-
planens intentioner på enskilda skolor. En del av de beslut som fattas på kom-
munal nivå kan, utan inbördes prioritering, gälla till exempel rekrytering och
kompetensutveckling av personal, tidsanvändning, resursallokering, organisa-
tionsstrukturer (lokaler), ledarskap (det professionella och det politiska) samt
kontrollsystem (uppföljning, utvärdering, tillsyn). Detta är exempel på beslut
som ska ge förutsättningar för att förverkliga det nationella uppdraget på den
enskilda skolan.

Hur ansvaret för utbildningsverksamheten ska fördelas och organiseras har
varit en ständigt återkommande fråga i skolans historia. För drygt tio år sedan
lade regeringen fram en proposition gällandet ansvaret för skolan.
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 Dåvarande
skolminister Göran Persson (s) angav att syftet var att klarlägga ansvarsförhål-
landena mellan stat och kommun och mellan politiker och anställda. Skollagen
reviderades med anledning av propositionen. Bland annat upphörde den speci-
allagstiftning som funnits på den kommunala nivån alltsedan slutet av 1950-
talet. I de tidigare bestämmelserna angavs att det i varje kommun skulle finnas
en skolstyrelse och en skolchef. I ansvarspropositionen blev det fritt för varje
kommun att avgöra hur man ville organisera sig. Huvudmannens ansvar för att
skapa förutsättningar, följa upp och utvärdera verksamheten förtydligades. Att
skapa förutsättningar skulle inte enbart vara en fråga för rektor och lärare på en
enskild skola utan handlade även om politiska prioriteringar inom kommunens
totala verksamhet. Att göra dessa prioriteringar krävde kunskap om såväl de
nationella uppdragen som de professionellas ställningstaganden på enskilda
skolor. Det var rektorer och lärare som i samverkan med eleverna förväntades
välja innehåll och metoder i undervisningen. Läroplanskommittén uttryckte
detta senare på följande sätt: 

 

”Läroplaner blir därmed viktiga för att fastställa
och legitimera inte bara värdegrund utan också urval och organiserande av
stoff.”
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 I dessa ständigt pågående processer med många inblandade på olika
nivåer finns ett statligt styrsystem som bland annat ska klargöra ansvarsfördel-
ningen mellan stat, kommun och skola. 

Under 1990-talet skedde flera organisationsförändringar i kommunerna.
Med det markerade ansvar som rektor och lärare respektive huvudmannen fick
via lag och förordning blev mötesplatserna dem emellan mera betydelsefulla.
En sådan är den där planer ska fastställas, resurser allokeras och resultat analy-
seras. En mötesplats där huvudmannen ofta representeras av skolchefen. Det
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politiska uppdraget, i flertalet kommuner fullgörs företrädesvis av fritidspoliti-
ker med begränsad tid till förfogande. Bland annat av det skälet finns en för-
valtning vars omfattning och kompetens är beroende av politikernas priorite-
ringar inom olika ansvarsområden samt val av organisation. Eftersom förvalt-
ningen är involverad i ärendehanteringen såväl före som efter beslut kan
gränsdragningen mellan politik och förvaltning i praktiken vara svår att dra.
Men då politiska beslut på såväl nationell som kommunal nivå utgör grunden
för skolverksamheten är det viktigt att skilja mellan politiska beslut och beslut
fattade av tjänstemän. En andra utgångspunkt i mitt arbete är därför att repre-
sentativ demokrati förutsätter en åtskillnad mellan politik och förvaltning även
om denna inte kan göras kristallklar. 

 

1.1.1 Problemställning

 

Syftet med denna studie är att studera det statliga styrsystemet, hur det har
vuxit fram och utformats när det gäller växlingen från styrning till ledning på
den kommunala nivån. Genom att välja skolchefen som studieobjekt vill jag
synliggöra den professionella delen i kommunens centrala förvaltning (se
skolchefsdefinition i avsnitt 1.2.5). Oavsett vilken syn som finns på den cen-
trala förvaltningen i kommunen kan och bör frågan ställas om skolchefen är att
betrakta som en del i styrningen och ledningen av det nationellt beslutade
skolsystemet. 

Min problemställning är:

 

Hur kan statens styrning av skolsystemet förstås, genom att studera hur
relationen mellan stat och kommun framträder i skolchefstjänsten.

 

 

 

För att närma mig denna frågeställning behöver jag kunna placera in skol-
chefstjänsten i de statliga styrsystem som gällt för skolan. Följande frågeställ-
ningar behöver då besvaras med anledning av problemställningen ovan:

 

– Hur växte skolchefstjänsten fram som en del av den centrala ledningen för skol-
verksamheten i kommunen?

– Hur förändrades skolchefstjänstens position och funktion fram till 1990-talet?
– Vilka erfarenheter av skolans styrning och ledning har de skolchefer, som tjänst-

gjorde under hela 1990-talet?

 

Som framgår av syfte och problemställning ovan växlar min studie fokus mel-
lan styrsystem och skolchefstjänst. De utgör i denna studie varandras förutsätt-
ningar då jag utgår ifrån att det sker en växling från styrning till ledning på den
centrala kommunala nivån. 

Nedan redovisas några utgångspunkter och centrala begrepp som ligger till
grund för denna studie. De definitioner som görs markeras i fetstil. De ställ-
ningstaganden som framförs grundas, utöver vad som framgår nedan, även på
andra studier vilka presenteras i kapitel 2. 
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1.2 Utgångspunkter och centrala begrepp

 

Denna studie ska studera det statliga styrsystemet för svensk skola. Jag tar min
utgångspunkt i den styrning som bygger på lag och förordning och utgår från
att staten har en medveten strävan att påverka kommunerna i deras ansvarsta-
gande av kommunens utbildningsväsende. I det ligger även att staten i detta
avseende är överordnad kommunen. Det är styrsystemets uppbyggnad som
studeras inte hur väl olika delar fungerar. Styrsystemet är endast en del av allt
det som påverkar kommunens handlande och riksdagens beslut är inte det-
samma som olika kommuners praktik. 

Nationella styrdokument beslutas av riksdag och regering och utgör basen
för skolans verksamhet. Dessa skapar tillsammans en helhet inom vilken an-
svaret fördelas mellan olika nivåer och professioner i systemet. Detta konstitu-
erar det statliga 

 

styrsystemet

 

 för skolan. Inom styrsystemet finns olika verktyg
eller instrument som ska tillämpas. När så sker kan 

 

styrning

 

 av verksamheten
ses som ett antal olika styrprocesser. Styrning har en riktning och behöver en
mottagare för att styrning ska kunna växla över till 

 

ledning 

 

av verksamhet.
Mottagare är idag såväl politiker som professionella, grupper som individer. 

 

1.2.1 Ett statligt styrsystem

 

I denna studie studeras styrsystemet utifrån fyra olika komponenter en juri-
disk, en ekonomisk och en ideologisk samt en som avser uppföljning och ut-
värdering. Modellen är hämtad från Lundgren.
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 Han har visat hur skolans
verksamhet styrs, regleras och begränsas av organisationens utformning, per-
sonaltäthet, utbildningsnivå, lokalernas utformning etc. Flera av de faktorer
Lundgren lyft fram: 

 

“... curriculum, the administrative apparatus, school laws
and school legislation...”

 

 anses svåra för lärare och elever att påverka annat än
genom den politiska processen.
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 Å andra sidan, menade Lundgren:

 

... the curriculum, the administrative apparatus and the laws of the school can be
analyzed and related to the economic, social and political structure of the society.
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En liknande analys, med rötter i den ovan angivna modellen, återfinns i bered-
ningsgruppen för ansvarsfördelningen och styrningen på skolområdets slutrap-
port. Där beskrivs styrsystemet som tre dimensioner, tre delsystem inom ett
samlat styrsystem.
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Skillnaden mellan de tre delsystemen sammanhänger dels med hur återkopp-
lingen sker, dels med deras inbördes förhållanden. Samtliga tre delsystem kräver
som återkoppling information från utbildningsverksamheten. 
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Det ideologiska styrsystemet – i huvudsak målen – utgör det övergripande del-
systemet gentemot vilket effekterna av de övriga två måste förstås.

 

9

 

De juridiska och ekonomiska besluten på utbildningens område vilar på ideo-
logiska ställningstaganden. Det är mot den bakgrunden beredningsgruppen
såg det ideologiska delsystemet som överordnad de andra två. Berednings-
gruppen beskrev en styrning där de mål som staten satte upp för skolverksam-
heten, reglerades genom ramar, som sattes av de tre delsystemen och som
sedan återfördes genom utvärdering i en form av ”kretslopp”. Detta kan ses
som en sorts idealmodell för styrning och ledning där erfarenheter återförs så
att kommande beslut kan ta hänsyn till dessa. Beredningsgruppens arbete låg
till grund för regeringens proposition om ansvaret för skolan. Där föreslog
regeringen att staten skulle ange mål och riktlinjer för verksamheten som vi-
lade på grundläggande demokratiska värderingar, att ett generellt ekonomiskt
stöd skulle införas och ett system för uppföljning och utvärdering. Det senare
skulle ge riksdag och regering en samlad bild av skolverksamheten som stöd
för bedömning om vilka åtgärder som behöver vidtas nationellt. Så blev också
beslutet.

Som utgångspunkt för mitt arbete använder jag alltså Lundgrens modell av
styrsystemet. Den återfanns i beredningsgruppens arbete samt återkom även i
riksdagens beslut om ansvaret för skolan.
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 I figuren nedan (Figur 1:1) väljer
jag att låta den 

 

juridiska styrningen

 

 vara överordnad de andra två. Det grundas
på att det är staten förbehållet att stifta lagar och utarbeta förordningar och
anvisningar. Det är utifrån denna rätt som staten kan bygga ett styrsystem.
Fortfarande är det så att besluten vilar på ideologiska ställningstaganden. Lä-
roplanerna är exempel på det, de är en del av den juridiska styrningen då de är
att betrakta som förordning och fastställs av regeringen och timplanerna för
grundskolan är en bilaga till skollagen. Läroplanerna innehåller övergripande
mål och riktlinjer för utbildningen, som vilar på en värdebas, som uttrycker
vad riksdag och regeringen anser vara viktig kunskap och är därmed även en
del av den 

 

ideologiska styrningen

 

. Skolan finansieras i huvudsak av statliga
och kommunala skattemedel. Både stat och kommun har rätt att fatta beslut
om skattesatser och resursernas användning. Statens 

 

ekonomiska styrning

 

 av
skolan regleras genom riksdagsbeslut i huvudsak i samband med budgetpropo-
sitionen. 

 

Uppföljning och utvärdering

 

 återfinns inom alla tre delsystemen och
är samtidigt en del av hela styrsystemet som bland annat förväntas ge underlag
för kommande beslut. Av detta skäl har uppföljning och utvärdering lagts in i
figuren 1:1 som en bakgrund.

Följande definition av styrsystem görs i denna studie:

 

Styrsystem är det system av regler som staten formellt ställer upp för att
påverka och följa upp skolans processer och resultat.
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Ansvaret inom styrsystemet fördelar sig mellan staten (riksdag och regering),
kommunen eller huvudmannen och skolnivån. Huvudman kan vara kommun,
landsting eller ägare av fristående skola. Denna studie avser endast kommunal
nivå och jag använder i texten omväxlande huvudman eller kommun. I det
nuvarande styrsystemet riktar staten ansvaret för utbildningsverksamhetens
genomförande till kommunen som huvudman.

 

ii

 

 I skollagen står även att kom-
munen ska ha en rektor som ansvarig på skolnivå och läroplanerna riktar sig
både till rektor och till lärare. Läroplanen för förskolan riktar sig däremot till
arbetslaget. Samtliga nivåer har ansvar för uppföljning och utvärdering av
verksamheten med eventuella justeringar som följd. Detta åskådliggörs i mo-
dellen nedan.

Denna modell som i allt väsentligt överensstämmer med Lindensjö och
Lundgrens modell är en av utgångspunkterna för denna studie.
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 Till modellen
knyter jag sedan ett antal begrepp som jag utvecklar i det följande. Modellen
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Utbildningsreformer och politisk styrning 
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Förlag, 2000, sid. 104.

Figur 1:1. Ett styrsystem bestående av tre delsystem (ringarnas storlek uttrycker ingen
inbyggd värdering).

Figur 1:2. En modell av styrningens komponenter.
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ska ses mot bakgrund av modellen av styrsystemet i figur 1:1. Ovanstående
modell för styrning visar exempel på olika verktyg som finns inom systemet på
olika nivåer.

 

1.2.2 Styrning och styrprocesser

 

Den politiska styrningen av skolan bygger på mål mot vilka styrningen riktas
och en effektiv återkoppling förväntas ske mellan målen och verksamheten.
Styrningens uppgift kan sägas vara att samordna och fördela en organisations
aktiviteter och resurser så att organisationens målsättning främjas maximalt.
Själva handlingen sker i ett antal olika processer och är utsatt för olika grad av
påverkan. Det kan till exempel handla om att förmedla mål, påverka någons
handlande, processer och resultat. 

Definitionen av begreppet styrning rör flera områden som till exempel be-
slutsprocesser, kommunikation, struktur och kontroll. Ordet styrning härstam-
mar från grekiskans 

 

kybernan

 

, som på latin blev 

 

gubernare

 

 och senare på
franska 

 

gouverner

 

 och på engelska 

 

govern

 

. Det grekiska ordet kybernets be-
tecknade styrman eller rorsman på ett skepp.
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 Kybernet återfinns i cyberneti-
ken, den vetenskap som införde begreppet feed-back som en självkorrigerande
och återkopplande princip.

 

13

 

 Något som aktiveras när en avvikelse inträffar
och blir en viktig del av styrningen. Hur de olika instrumenten eller verktygen
inom styrsystemet är utformade och hur de sedan hanteras och återkopplar är
därför av intresse. 

Styrsystemets olika verktyg eller instrument förväntas ge förutsättningar för
styrning. Inom den 

 

juridiska styrningen

 

 utgörs instrumenten huvudsakligen av
lagar, förordningar och anvisningar. Dessa kan även inbegripa reglering av
organisation, ansvar och befogenheter. Utöver skollagstiftning finns bestäm-
melser i till exempel regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, arbetsmiljö-
lagstiftningen, arbetsrättslig lagstiftning, förvaltnings- och kommunallagar. 

Den 

 

ideologiska

 

 styrningen består huvudsakligen av läroplanerna i alla dess
olika delar som kursplaner, timplaner och allmänna råd. Hit kan även räknas
betygskriterier. Som exempel på indirekt styrning av ideologisk art kan näm-
nas den statliga lärar- och rektorsutbildningen. 

Den 

 

ekonomiska

 

 styrningen kan innebära att fördelningen sker efter olika
fördelningsprinciper och/eller att resurserna specialdestineras. De ekonomiska
medlen påverkar personaltäthet, omfattning av kompetensutveckling, grupp-
storlekar, lokalmässiga förutsättningar etc. det vill säga formar en del av ra-
marna för verksamheten. 

 

Uppföljning och utvärdering

 

 är en del av återkopplingen mellan målen och
verksamhetens genomförande och resultat. Ansvaret för återkopplingen vilar
på den enskilda skolan, kommunen och på statens egna myndigheter. Uppfölj-
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ning och utvärdering återfinns inom samtliga tre ingående delar i styrsystemet
och kan både utformas och uppfattas som såväl kontrollerande, värderande
som dömande. Men utvärdering innebär även att beskriva, analysera och vär-
dera en verksamhet i syfte att förstå och förklara för att förnya, förbättra och
utveckla verksamheten. 

I slutet av 1980-talet fick utvärdering bland annat mot bakgrund av en ökad
decentralisering ytterligare en dimension: 

 

”Samtidigt med denna förändring
har ett nytt starkt centralt styrinstrument vuxit fram – utvärderingen.”

 

 14

 

 Utö-
ver att vara en del av den nödvändiga återkopplingen i systemet beskrivs den
här även som ett styrinstrument. 

 

Utvärdering torde vara ett av de starkaste instrumenten för styrning av utbildning.
Om central utvärdering genomförs i ett system som förändras mot en ökad decen-
tralisering kan detta innebära att en ny form av central styrning kommer att infö-
ras.
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Utifrån regeringens utvecklingsplan 1996/97 skärptes kraven på uppföljning
och utvärdering eller som det kallades kvalitetsgranskning.

 

16

 

 Skolverket skulle
utveckla ett nationellt kvalitetsredovisningssystem och statliga skolinspektörer
anställdes återigen. Staten utfärdade även en särskild förordning med krav på
att huvudmän och skolor årligen skulle upprätta skriftliga kvalitetsredovis-
ningar.
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 Av den nu gällande förordningen framgår att kommunens kvalitetsre-
dovisning ska bygga på skolornas och att uppföljningen ska göras mot de
nationella målen för utbildningen. I slutet av 1990- talet, uttrycker regeringen
i sin utvecklingsplan: 

 

Skolverkets uppdrag är att kommentera, värdera och ta ställning till resultaten
från sitt samlade arbete med uppföljning, utvärdering och tillsyn. Arbetet med att
säkra utbildningens kvaliteten är en nyckelfråga.

 

18

 

 

Kravet på kvalitetsredovisning är idag en förordning men föreslås i skollags-
kommitténs betänkande att bli lagstadgat.19 Orden är många för den nödvän-
diga återkopplingen i systemet. Ord som har olika laddningar och betydelser.
Dahllöf och Wallin skrev om effektkontroll när de i slutet av 1960–talet stude-
rade läromedlens roll i utbildningen och beskrev fyra olika typer: utprövning,
individualdiagnoser, resultatkontroll respektive värdering.20 De två senare har

14 Lundgren, U. P., ”Att utvärdera utbildning och att styra den.” I Franke – Wikberg, S. (red.),
Skolan och utvärderingen. Fem professorer tar ordet Stockholm: HLS Förlag, 1989, sid. 89. 
15 Ibid., sid. 90.
16 Regeringens Skrivelse 1996/97:112, Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning –
kvalitet och likvärdighet.
17 SFS 1997:702, Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet med ändring 2001:649.
18 Regeringens skrivelse 1998/99: 121, Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning –
Samverkan, ansvar och utveckling, sid. 118.
19 SOU 2002:121, Skollag för kvalitet och likvärdighet Stockholm: Utbildningsdepartementet,
2002, sid. 34.
20 Dahllöf, U. & Wallin, E., Läromedelsforskning och undervisningsplanering Stockholm: Nord-
iska kommittén för pedagogisk forskning, 1969, sid. 18.
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beröring med det som här behandlas. Resultatkontroll handlade i detta sam-
manhang om att fastställa effekterna av om systemet svarar mot de preciserade
mål som gäller för systemet. Medan värdering av systemet relaterar effekter i
olika avseende även till mål utanför det som studeras. Vad som utvärderas, vad
som kontrolleras, vilken tillsyn som är aktuell och hur uppgifterna presenteras
och redovisas är styrande för verksamheten. 

Ovan gavs exempel på direkta och indirekta styrmedel. Pettersson och Wal-
lin använder utöver dessa även reaktiva och informativa styrmedel.21 Som ex-
empel på reaktiva styrmedel nämns till exempel utslag från juridiska institutio-
ner som Skolväsendets överklagandenämnd eller Kammarrätten. Kunskaper
utifrån resultatuppföljningar och utvärdering samt forskning fördes till infor-
mativa styrmedel. 

Några ytterligare exempel på olika typer av styrning ska kort kommenteras
nedan. All styrning som bygger på lag och förordning kan betraktas som nå-
gon form av regelstyrning. När regelstyrning används i olika texter avses dock
oftast en styrning som bygger på tämligen exakta regler och kan till exempel
gälla användningen av tilldelade resurser, styrande timplaner etc. Målstyrning
kan ange önskvärda resultat men inte hur dessa ska nås. Målen kan vara mer
eller mindre precisa. I deltagande målstyrning ligger en förväntan att använda-
ren, de som ska realisera målen, själva är aktiva deltagare i att tolka och kon-
kretisera målen. Ramstyrning kan utformas så att minimi- eller maximigränser
sätts till exempel för antalet timmar i olika skolformer respektive antalet skol-
dagar. Idag används ofta uttrycket mål- och resultatstyrning som då avser en
kombination av uppsatta mål men samtidigt med krav på att redovisa upp-
nådda resultat som också är angivna i målen. Resultatstyrning kan även upp-
träda separat till exempel med krav på uppföljning och utvärdering av verk-
samheten. Eftersom den juridiska styrningen är överordnad blir all styrning
olika typer av regelstyrning. Vad som skiljer dem åt är att det betonar olika
komponenter. En renodlad regelstyrning är således ett påbudssystem. Mål och
resultatstyrning är ett regelsystem där grunden är regler för hur mål och resul-
tat ska användas.

Styrning har en avsikt, en riktning och är ett uttryck för en värdering och
finns i ett sammanhang där olika värden kommer till uttryck. Det är inte enbart
inriktning och visioner som uttrycker värderingar utan även beslut kring olika
regler och kontrollen av dessa. 

Definitionen av styrning i denna studie är:
Med styrning avses processer som skapas när styrsystemets olika verktyg
används.

Styrsystemet riktar sig idag till den politiska nivån i kommunen och den pro-
fessionella på skolnivån. Spänningen mellan statlig och kommunal styrning
21 Pettersson, S. & Wallin, E., ”Utvärderingsmakt.” I Rombach, B. & Sahlin-Andersson, K. (red.),
Från sanningssökande till styrmedel Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag, 1995, sid. 99.
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och mellan graden av politisk respektive professionell styrning kan illustreras
i nedanstående figur, hämtad från beredningsunderlaget till skolans utveckling
och styrning.22 Där används termerna decentraliserad respektive centraliserad
tillsammans med politisk och professionelliii styrning i förklaringen av figu-
rens uppbyggnad. 

Figur 1:3. Två dimensioner av styrning av svensk skola.23

Med utgångspunkt i figuren beskrev beredningen fyra modeller för styrning.
En stark centralstyrning exemplifieras i A då den politiska styrningen på cen-
tral nivå är stark och de kommunala politikerna utformar den lokala skolpoliti-
ken. D har också en stark politisk styrning men i en mer decentraliserad form.
En stark professionell styrning återfinns i B. Utbildningsadministrationen har
här en stark ställning i utformandet av den nationella skolpolitiken, genom att
den bygger på sakkunniga och välutbildade tjänstemän (inklusive lärare). Ex-
empel C är ett utbildningssystem som bygger på en professionellt stark lärar-
kår som ansvarar för att formulera läroplansmål på lokal nivå och att förverk-
liga dessa.

Sedan mitten av 1800-talet har styrningen av den obligatoriska skolan förändrats
så att den fram till mitten av 1900-talet gick från modell C över modell B till
modell A för att sedan vända mot modell B.24

Sedan 1970-talet har styrningen gått i riktning mot modell C och D enligt
beredningen. En riktning som rymmer strategier i styrningen som kan karakte-
riseras av decentralisering, avreglering, ökad lokal självständighet eller förny-
else. 

1.2.3 Ledning
En förutsättning för styrning är att det finns en eller flera mottagare av uppdra-
gen som kan växla över till ledning. Som framgått ovan finns i dagens styrsys-
tem rektor, lärare och arbetslag som mottagare på skolnivå och kommunfull-

22 Du Rietz, L., Lundgren, U. P. & Wennås, O., Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet
DsU 1987:1 Utbildningsdepartementet. Stockholm: Allmänna förlaget, 1987, sid. 25.
23 Ibid.
24 Ibid., sid. 26.
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mäktige på kommunnivå. Själva ordet ledning har olika betydelser. Den ena är
fysikalisk och avser till exempel en komponent för överföring av elektrisk
energi och elektriska signaler. Detta kan ske dels i kroppar genom vilka ladd-
ningar kan strömma utan kemisk förändring dels en genomströmning där en
kemisk förändring sker. En annan betydelse går tillbaka till engelskans gui-
dance i betydelsen ledning i bön eller meditation eller genom yttre tecken, en
gudomlig anvisning om en i en viss situation riktig handling. Styrning i någon
form av målstyrning har en riktning som med viss ledning ska kunna omsättas
i en praktik. Ledning är inte detsamma som ledarskap vilket är ett uttryck för
den personliga förmågan att utöva ledning. Det behandlas inte i denna studie.
Styrning som växlar över till ledning kan i fysikalisk mening ske såväl med
som utan förändring vid växlingen. Ser man ledning som dubbelriktad kan det
handla om att ta emot uppdrag och återkoppla resultat där graden av föränd-
ring får ställas i relation till målet om en likvärdig skola.

Definitionen av ledning i denna studie är:
Ledning används som ett uttryck för de processer genom vilken styrning
övergår till genomförandeprocesser där ansvar finns för att organisera och
påverka verksamheten. 

1.2.4 Ansvarsnivåer
Det är staten som formulerar och fattar beslut på nationell nivå om utbildning-
ens mål och innehåll medan kommunerna ska formulera sina mål i skolplaneriv

eller motsvarande. Dessa formuleringsarenor, där beslut fattas, liksom realise-
ringsarenor, där besluten förväntas bli genomförda, förändras när fler blir in-
volverade i att både tolka uppdragen och medverka i genomförandet. Med
formuleringsarenor avses alltså de arenor där formuleringen av och beslut om
utbildningens mål och innehåll formas, staten för de nationella, kommunen för
det kommunala och skolan för sina olika enheter. Dessa formuleringsarenor
förutsätter andra arenor där besluten sen förverkligas eller realiseras, så kal-
lade realiseringsarenor.25 I vissa fall kan dessa arenor ses som separata i andra
fall överlappar de varandra. En kommun kan uppträda både som den som
formulerar beslut och den som ska realisera besluten.v Frågan och samman-
hanget måste därför tydliggöras. Några av de inblandade aktörerna redovisas
nedan.

Den statliga nivån består idag av riksdag och regering, (tidigare Kungl.
Maj:t) utbildningsdepartementet och Statens Skolverk, som ersatt Skolöver-
styrelsen (SÖ). Skolverket har som huvuduppdrag att arbeta med uppföljning
och utvärdering samt tillsyn.vi Det finns även andra myndigheter och institut
som har nationellt ansvar för vissa frågor. Som exempel på sådana myndighe-
ter kan nämnas Nationellt centrum för flexibelt lärande, Myndigheten för kva-
25 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P., Utbildningsreformer och politisk styrning Stockholm: HLS
Förlag 2000, sid. 128.
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lificerad yrkesutbildning respektive Specialskolemyndigheten. Som exempel
på institut kan nämnas det Specialpedagogiska institutet.26 

Tidigare fanns Statens Arbetsgivarverk (SAV) som träffade avtal på det stat-
liga området. Idag är det Svenska Kommunförbundet (Svekom) som är part i
förhandlingarna med bland annat lärarna på det kommunala området. På regi-
onal nivå finns Skolverkets fältorganisation och länsstyrelsen som tidigare
handlade en del skolfrågor samt landstingen som är huvudman för viss utbild-
ning. Tidigare fanns länsskolnämnder som en del av SÖ. Den centrala kommu-
nala nivån består av Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse, olika special-
nämnder eller styrelser samt förvaltningschefer, skolchef eller motsvarande.
Kommunen ska svara för att den verksamhet som regering och riksdag lägger
fast genomförs. Kommunen ansvarar för att verksamheten har tillräckliga re-
surser så att den kan bedrivas i den omfattning som föreskrivs. Huvudmannen,
kommunen ska också följa upp och utvärdera verksamheten samt ansvara för
att åtgärder vidtas när brister framkommer. Det kommunala ansvaret innebär
inte att skolstyrelsen eller motsvarande skall gripa in i metodiska eller pedago-
giska frågor av professionell karaktär. De ska däremot noga följa och låta
utvärdera verksamhetens resultat och vid behov kräva förändringar och för-
bättringar.27 Skolnivån består av rektor, lärare och andra yrkesgrupper samt
elever. Det kan på vissa skolor finnas försöksverksamhet med föräldra- eller
elevstyrelser. I ett antal kommuner finns även fristående skolor.vii Den enskilda
skolan ska utifrån de nationella målen och riktlinjerna samt med de förutsätt-
ningar som ges i kommunen genomföra verksamheten. Några av de aktörer
som nämnts ovan kan inplaceras i figur 1:4.

26 Regeringskansliet, Faktablad Utbildningsdepartementet, U02.002, februari 2002.
27 Regeringens proposition 1988/89:4, Om skolans utveckling och styrning. 

Figur 1:4. En modell av ansvarsfördelningen i svensk skola.
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I figur 1:4 kan till exempel följande placeras in: Utbildningsdepartementet
(A), Skolverket (B), Skolverkets fältorganisation (C) samt landstinget (D)
återfinns i den övre delen. De kommunala organen Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelse kompletteras med en skolstyrelse eller utbildningsnämnd (E)
och utbildningsförvaltning med en skolchef (F). På skolnivå återfinns rektor
och lärare (G). Eventuella föräldra- och elevstyrelser skulle kunna inplaceras
vid (H) även om deras uppdrag inte är av samma art som de övrigas. 

Staten riktar sig, som tidigare angetts, direkt till rektor, lärare och arbetslag
via skollag och läroplaner, men även indirekt med bestämmelser som riktas till
skolan via kommunfullmäktige eller tidigare via skolchefen. Staten vänder sig
alltså såväl till den politiska som den professionella arenan, såväl till grupper
som enskilda yrkesföreträdare. Kring och inom de här nämnda nivåerna och
aktörerna finns olika intressegrupper som påverkar styrprocesserna. Att läro-
planerna primärt riktar sig till lärarna innebär inte, enligt ansvarspropositionen
att lärarna undantas från kommunens ledning. 

Skolan skiljer sig i detta avseende inte från annan kommunal verksamhet. Om en
lärare brister i sina åligganden enligt läroplanerna är det sålunda kommunens eller
annan skolhuvudmans uppgift att, i första hand genom sin skolledning, inskrida
för att åstadkomma rättelse.28

Politiska beslut fattas inte enbart på den statliga och kommunala nivån utan
även på såväl regional som lokal nivå. Även internationella beslut påverkar
verksamheten. Det kan till exempel vara beslut inom EU kring validering av
utbildning eller särskilda bidrag till utbildningsområdet. Beslut, som fattas av
de politiska instanserna, bereds och genomförs av professionella inom respek-
tive område varför gränsdragningen, vad gäller styrning, i praktiken kan bli
otydlig. 

På den kommunala nivån ansvarar skolchefen för hur ärendena bereds av
förvaltningen och i förekommande fall av berörd skola. Ärenden som hanteras
i nämnder och styrelser, är som regel offentlig handling och möjliga att ta del
av. Eftersom media bevakar ärenden till nämnder och styrelser får oftast all-
mänheten information via press, radio och TV om förvaltningens förslag till
nämnden samtidigt som nämndens ledamöter får handlingar. De beslut som
fattas påverkar ramarna för verksamheten både direkt och indirekt. Skolchefen
påverkas av såväl politiker, föräldrar som olika intressentgrupper och är själv
en av flera förvaltningschefer i kommunens arbete. Även om det är många som
påverkar vilka frågor som tas upp på en nämnd eller styrelses dagordning
torde kunskap och förståelse, position och funktion hos den tjänsteman som
föreslår dagordningen ha betydelse. 

Gränsdragningen mellan politiker och förvaltning eller mellan politiskt och
professionellt ansvar ökar med den offentliga sektorns komplexitet. Precise-
rade mål och tydligt innehåll, kräver alltmer specialiserade politiker, mer och

28 Regeringens proposition 1990/91:18, Om ansvaret för skolan, sid. 22
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bättre information och därmed kunniga personer inom förvaltningen. Formule-
ringsarenan, där politiken formuleras, delas i ett politiskt respektive adminis-
trativt skikt.

Problemet med denna skiktning av formuleringsarenan är att den kan medföra
trögheter i beslutsprocesser och riskerar att leda till en närmast total ostyrbarhet.
Beslut fattade i riksdagen kan således upphävas lokalt, och decentraliseringens
effekter på lokal nivå blir att besluten koncentreras till ett fåtal personer. Utbild-
ningsfrågor involverar komplicerade juridiska, pedagogiska och ekonomiska pro-
blem, vilket gör det svårt för den enskilde medborgaren att utöva inflytande. Hur
ärenden förbereds av skolförvaltningar påverkar i hög grad vilka beslut nämn-
derna kommer att ta.29 

Allt fler har blivit involverade i beslutsfattandet. Detta blir synligt till exempel
när bristen på resurser och kraven på nedskärningar medför att nya reformer
endast kan genomföras på bekostnad av något annat. ”Därmed utmanar nya
reformer, mer än tidigare, olika intressenter vilka kräver att tidigt få delta i
beslutsprocesserna.”30

Lokal skolutveckling är ett annat exempel på ett område där fler intresse-
grupper representeras på lokala formuleringsarenor och där deras styrkeförhål-
landen sinsemellan kan bli avgörande. ”Spelets” regler kan alltså bestämmas
av den lokala maktstrukturen och tolkningar kan göras som anpassar mål och
resurser så att de stämmer överens med redan pågående eller planerade verk-
samheter. Kompromisser mellan central skolförvaltning, fackförbund, kom-
munförbund, intresseorganisationer och politiska partier kan bygga på uppfatt-
ningar som inte fullt ut speglar de enskilda medlemmarnas villkor. Tidiga
kompromisser kan leda till att klyftan mellan formuleringsarena och realise-
ringsarena ökar, därför att organiserade grupper blockerar direktinformation.31

Om avståndet mellan formulerings- och realiseringsarenan ökar minskar för-
mågan att genomföra reformer. Därför krävs nya strategier för politisk styr-
ning till vilken decentraliseringen kan föras. Men det är inte helt problemfritt. 

Byråkratin växer således på kommunal nivå och vi får en rad lokala formulerings-
arenor /…/ Således kan decentraliseringen av en komplicerad sektor som utbild-
ningen innebära en dekoncentration av beslut inom förvaltningen. Det innebär i
sin tur att administrationen totalt sett ökar och dess makt förstärks.32

Citatet ovan speglar en relation mellan den statliga och lokala praktiken där
kommunen, den mellanliggande praktiken, snarare ses som ett hinder än en
möjlighet för genomförandet av den nationella skolpolitiken. Oron för en

29 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P., Utbildningsreformer och politisk styrning Stockholm: HLS
Förlag, 2000, sid. 174. 
30 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P., Politisk styrning och utbildningsreformer Stockholm: Liber
Utbildningsförlag, 1986, sid. 75.
31 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P., Utbildningsreformer och politisk styrning Stockholm: HLS
Förlag, 2000, sid. 144.
32 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P., Politisk styrning och utbildningsreformer Stockholm: Liber
Utbildningsförlag, 1986, sid. 75.
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kommunal administration som ersättning för den nationella är tydlig. Samti-
digt understryks att det är ett omfattande arbete som ska ske lokalt om en
professionalisering av verksamheten ska vara möjlig.

En reforms genomförande i ett alltmer decentraliserat skolsystem kräver därför
att dess motiv också översätts lokalt. Den kräver t ex att den lokala skoladminist-
rationen inte bara reproducerar den centrala administrationen utan blir en aktiv
del av decentraliseringen i den bemärkelsen att den bidrar till att tolka motiv och
avsikter med offentligt beslutade reformer. Detta accentuerar skolledarnas ansvar
men också lokala skolpolitikers och – inte minst – lärares ansvar visavi statligt
fattade beslut.33

En annan aspekt av samma problematik är att studera hur balansen har påver-
kats av medias roll inte minst beroende på att ”Utredningar, propositioner och
riksdagsbeslut förmedlas medialt, tolkas medialt och transformeras medi-
alt.”34 Utöver formulerings- och realiseringsarenan kan ytterligare en arena
identifieras, där politik tolkas, transformeras och medieras.35 En arena som
finns såväl centralt som lokalt och är mer eller mindre offentlig. Ovan togs
exemplet med media som tolkar och transformerar ärenden som ska eller har
behandlats av nämnden eller inom den kommunala förvaltningen. Men det
finns fler kanaler för information och arenor för kommunikation än media. En
nyligen presenterad studie, där debatten kring betygsgränserna på de natio-
nella proven har analyserats, pekar till exempel på betydelsen av e-post, inter-
net, fackliga och politiska möten på olika nivåer som viktiga arenor för medie-
ring. 36 Flera av dessa är inte offentliga. 

Figurerna 1:1–1:4 ger sammantaget några utgångspunkter för skolans styr-
ning och ledning. Det är en konstruktion som visar en komplicerad verksam-
het. Uppbyggnaden är hierarkisk i den meningen att besluten i riksdag och
regering är överordnad kommun och skola. Av detta följer dock inte automa-
tiskt att överordnade beslut genomförs på något okomplicerat sätt. Enbart an-
talet ansvarsnivåer och de olika styrprocesser som pågår visar snarare på
motsatsen. Då graden av inflytande i en demokratisk process förväntas vara
hög är konflikt och förhandling snarare regel än undantag. En konstruktion är
nödvändig att göra för att kunna ställa den i förhållande till förändringar i det
statliga styrsystemet som ägt rum. Ett sätt att närma sig problemområdet är
att studera hur relationen mellan stat och kommun framträder i skolchefs-
tjänsten.

33 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P., Politisk styrning och utbildningsreformer Stockholm: Liber
Utbildningsförlag, 1986, sid. 77.
34 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P., Utbildningsreformer och politisk styrning Stockholm: HLS
Förlag, 2000, sid. 175. 
35 Ibid.  
36 Folke-Fichtelius, M., ”Utbildningspolitik och medielogik.” I Lundgren, U. P. & Forsberg, E.
(eds.), Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, Research Reports 2003:1, Upp-
sala: Uppsala Universitet, 2003.
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1.2.5 Skolchefstjänsten, dess position och funktion
Styrning är ett antal processer som skapas när styrsystemets olika verktyg
används. När dessa övergår till genomförandeprocesser där ansvar finns för att
organisera och påverka verksamheten kan styrning sägas ha växlat över till
ledning. Skolchefstjänsten kan ses som ett uttryck för växlingen från den stat-
liga politiska styrningen till den kommunala professionella ledningen. Det
finns därför flera skäl att välja skolchefen som studieobjekt i en studie om
skolans styrsystem. 

Skolchefen är oftast den chefstjänsteman som ansvarar för hur ärenden be-
reds till den politiska nämnden eller styrelsen i en kommun och därför kan
påverka både underlag och verkställighet av beslut och därmed också förut-
sättningarna för utbildningens centrala delar. Denna befattning är idag en
kommunal chefstjänst, en av flera förvaltningschefer, från att tidigare ha varit
en statligt reglerad befattningshavare med särskilt ansvar för utbildning.
Tjänsten kan ses som en del av den professionella styrningen på kommunal
nivå samtidigt som den är nära sammankopplad med och servar den politiska
nämnden. Det är en tjänst som befinner sig i ansvarskedjans mitt och kan
därmed betraktas från olika håll. Vad som avses med skolchef i denna studie
redovisas nedan.

Idag finns omkring ett 30-tal olika titlar för det som tidigare benämndes
skoldirektör, skolchef eller rektor tillika skolchef. Dagens chefer för utbild-
ningen i en kommun är en av flera förvaltningschefer och de två titlarna, skol-
och förvaltningschef, används ibland synonymt. Förvaltningschefer i en kom-
mun har ett gemensamt åtagande inom den aktuella kommunen samtidigt som
det finns skillnader i att vara chef för de olika verksamhetsområdena. I en del
kommuner med kommundelsnämnder kallas chefer för skolområdet i respek-
tive kommundel för skolchef medan tjänsten i en annan kommun kan avse hela
kommunens skolväsende. Skillnaden mellan att vara chef för en kommundel
respektive chef för hela kommunens utbildning framgår alltså inte av titeln.
Min utgångspunkt är att skolchefen är en av flera förvaltningschefer i en kom-
mun men med ett särskilt ansvar för genomförande av de nationellt fastställda
läroplanerna. Skolchefen kan arbeta direkt under en nämnd eller styrelse och
har i det avseendet inte någon ytterligare tjänstemannanivå mellan sig och
nämnden. Samtidigt är skolchefen anställd av kommunen och kan därigenom
vara underställd kommundirektören. Ett flertal andra konstruktioner är också
möjliga. För att markerar skolchefens utbildningsansvar och att ansvaret gäller
verksamheten i hela kommunen kallar jag dessa befattningshavare för skol-
chef, oavsett deras titel.

Följande definition görs av skolchef:
Med skolchef avses den befattning som närmast under en kommunal poli-
tisk nämnd eller styrelse, har ett ledningsansvar för utbildningsverksamhe-
ten i hela kommunen. 
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I texten används omväxlande skolchef och skolchefstjänst som beteckning för
såväl position som funktion. Det är alltså inte skolchefen som person som är
föremål för studien vilket innebär att jag inte behandlar eller gör någon be-
dömning av själva ledarskapets utövande. 

Befattningens position och funktion är två sätt att spegla ledningens ställ-
ning och uppgifter i relation till styrsystemet. Position är ett senlatinskt ord,
posi´tu som kan översättas med ställning, ståndpunkt, läge samt latinets po´no,
sätta, ställa, lägga. Den tidigare definitionen av skolchefen anger skolchefens
ställning genom tjänstens placering i organisationen. Utifrån den kan man
söka svar på frågor som vem skolchefen rapporterar till, vilket uppdrag som
ingår i tjänsten etc. Ställning i organisationen kan även gälla frihet och själv-
ständighet i yrkesutövningen såväl internt som externt i organisationen. Kon-
kret kan det gälla ärendehantering, yttranden liksom uttalanden i massmedia.
Ställningen i organisationen kan även kopplas till krav på utbildning och behö-
righet samt förekomsten av kompetensutveckling och karriärmöjligheter. Frå-
gor som alla är intressanta när det gäller att studera hur relationen mellan stat
och kommun framträder i skolchefstjänsten.

Definition av skolchefens position:
Här används position i betydelsen skolchefens placering och ställning i styr-
systemet utifrån officiella dokument.

Ordet funktion kan härledas från latinets fu´nctio med betydelsen förrättning
av fu´ngor i betydelsen fullgöra, utöva. Skolchefens funktioner kan dels gälla
vad som formellt och informellt förväntas av skolchefen dels vad hon/han
faktiskt gör. Att det är skillnad på detta är inte förvånande i en komplex och
dynamisk verksamhet. Ett av flera exempel på detta finns i en studie som ge-
nomförts bland skolchefer där det framgår att skolcheferna ser skolutveckling
som sin viktigaste uppgift men när de rapporterar hur de använder sin tid
hamnar skolutveckling på tredje plats.37 

Funktion kan även ses som en relation mellan olika sociala enheter som har
betydelse för varandra. Ett sådant synsätt, som ligger närmre denna studies
syften, kan innebära att skolchefen betraktas som en del av en relation mellan
stat, kommun och skola och där alla enheter har betydelse för varandra. 

Definition av skolchefens funktion:
Här används funktion i betydelsen, det skolchefen förväntas göra i enlighet
med offentliga dokument. 

Genom att studera hur relationen mellan stat och kommun framträder i skol-
chefstjänsten ska det statliga styrsystemets förändringar studeras med stöd av
de utgångspunkter och centrala begrepp som här har presenterats.

37 Johansson, O. & Bredeson, P. V., “Value Orchestration by the Policy Community for the Lear-
ning Community: Reality or Myth.” I Begley, P.T. (ed.), Values and Educational Leadership. New
York: State University of New York, 1999, sid. 64.
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Kommentarer Kapitel 1
i Med bruttokostnad avses kostnad med avdrag för interna intäkter samt försäljning av verksamhet
till andra kommuner.
ii Berg, G. m.fl. (1999) menar att det är tveksamt om kommunen kan vara huvudman för skolan när
det är staten som formellt sett är den som ger organisationen det yttersta verksamhetsuppdraget
(sid. 110). 
iii Med professionella avses här yrkesgrupper med lång kvalificerad utbildning.
iv Skollagskommittén föreslår i sitt betänkande 2002:121 att regler om skolplan ska tas bort med
hänvisning till regeringsformen.
v Berg, G. M.fl. (1992) menar med hänvisning till Lindensjö & Lundgren 1986 att staten utgör
formuleringsarena och kommunen realiseringsarena. Staten står för reformernas grundinnehåll
och vissa styrinstrument men lämnar sen över ansvaret till kommunen att implementera reformen. 
vi I enlighet med regeringens utvecklingsplan (skr. 2001/02:188) delas Skolverket i två myndighe-
ter, den ena för granskning och kvalitetsbedömning och den andra för utvecklingsfrågor bland
annat i samverkan med fackliga organisationer och intresseorganisationer.
vii Läsåret 2001/2002 gick fem procent av grundskolans elever i fristående skolor och fem procent
av gymnasieeleverna. Variationen är stor mellan kommunerna.
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KAPITEL 2

Tidigare forskning

2.1. Studier med relevans för skolchefen 
Trots att skolchefen haft en central ställning under en följd av år och infly-
tande över skolverksamhetens utveckling i respektive kommun finns få stu-
dier där skolchefen har varit utgångspunkt. Ser vi till forskning där skolchefen
relateras till den politiska styrningen är antalet studier än färre. Detta kan jäm-
föras med The Study of the American School Superintendency.1 En undersök-
ning som alltsedan 1950-talet genomförts av AASA och redovisats ungefär
vart tionde år.2 Dessa studier tar fram underlag för både forskare och policy-
makers. 

Mina sökningar har bland annat skett i Libris på sökorden: skolchef, skoldi-
rektör, förvaltningschef, styrning och ledning i olika kombinationer och böj-
ningar. Jag fann endast en handfull titlar i närheten av det aktuella problemom-
rådet. Sökningen gav totalt 382 träffar vilket kan jämföras med ca 1800 träffar
vardera på styrning respektive ledning. Det var för övrigt på sökningen skolle-
dare, inte skolchef som en licentiatuppsats om skolchefer kom upp. Detta visar
också på svårigheten att kategorisera skolchef som en grupp inom förvalt-
ningschefsgruppen och inte som chef för en skola. Andra kombinationer har
också prövats, skolchef, skoldirektör med flera varianter tillsammans med styr-
systemets olika delar, juridik etc. Förvaltningschef, som är samlingsbegreppet
för chefstjänstemän i kommunen, är dock ett område där antalet studier ökar
liksom studier kring förändringar av kommunens organisation. Sökning har
även gjorts i databasen ERIC.3 Sökordet superintendent gav för åren 1990–
2000 totalt 899 träffar. Superintendent är svårt att översätta till den definition
av skolchef som jag använder, då titeln kan stå för såväl skolchef, distriktschef
som rektor tillika skolchef. Artiklarna tar upp relationer mellan superintendent
och styrelsen, men framför allt frågor kring ledarskap med särskilt fokus på
kvinnligt ledarskap och etnisk bakgrund. Skolchefens utbildning, karriär, rör-

1 Glass, T. E., Björk, L. & Brunner, C. C., The study of the American School Superintendency
Arlington: American Association of School Administrators, 2000.
2 AASA betyder American Association of School Administrators.
3 ERIC betyder Educational Resources Information Center.
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lighet och familjeförhållanden är andra vanliga områden. Ett par artiklar rör
Roles in Curriculum Development and Instructional Leadership som bygger
på undersökningar gjorda bland skolcheferi i Sverige och ”superintendents” i
Wisconsin.4 Beträffande den svenske skolchefen konstateras:

Swedish superintendents’ leadership had traditionally been legitimated through
the imprimatur of the State and its authority. With the decentralization of autho-
rity to municipalities, superintendents have become much more vulnerable, and
accordingly more attuned, to local political pressures.5 

Samma författare har i en annan artikel beskrivit skolchefen som

…a transformative link between two distinct, yet interdependent, communities,
the school policy community (state and federal legislatures and officials) and the
school learning community (all professionals and other staff members who work
in schools).6

Då antalet träffar var begränsat kring det område som min studie avser har jag
sökt kunskap i studier där jag kunde förmoda att skolchefen direkt eller indi-
rekt benämndes. För att göra det enorma material som då fanns tillgängligt
hanterbart sökte jag i olika studier och i annan litteratur med sökorden styrsys-
tem, styrning och ledning företrädesvis på skolområdet. Eftersom detta har
påverkat mitt arbete på flera olika sätt redovisar jag här nedan ett urval av det
material som jag anser har relevans för de definitioner jag valt, mitt val av
metoder och som även påverkat mina slutsatser. 

Jämförelser med andra länder och även andra typer av förvaltningschefer
har jag begränsat, då det är styrsystemet för den svenska skolan och skolche-
fen som här särskilt studeras. Den amerikanska studien som jag relaterade till
ovan ger dock intressanta frågeställningar även för svenska förhållanden trots
att skolchefstjänsterna i sig inte är jämförbara. Som exempel kan nämnas deras
bakgrund, tid i yrket och det nära samarbetet med styrelsen, den ekonomiska
dominansen samt olika påtryckargruppers betydelse. I den AASA rapport som
publicerades år 2000 konstateras att:

Successful superintendents will be those who have excellent communication
skills, understand the instructional process, and can work to create functioning
coalitions that will ensure the financial and educational survival of the public
school system.7

4 Bredeson, P. V. & Johansson, O., Leadership for learning ERIC Document Reproduction Service
No. ED 411 583, 1997.
5 Ibid., sid. 22.
6 Johansson, O. & Bredeson, P. V., “Value Orchestration by the Policy Community for the Lear-
ning Community: Reality or Myth.” I Begley, P. T. (ed.), Values and Educational Leadership New
York: State University of New York Press, 1999, sid. 51. 
7 Glass, T. E., Björk, L. & Brunner, C. C., The study of the American School Superintendency
Arlington: American Association of School Administrators, 2000, sid. X. 
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Även jämförelser med förhållanden i de nordiska länderna begränsas av att
olika styrsystem gör att villkoren för ”skolchefstjänsten” varierar. Ansvarsför-
delningen mellan olika nivåer i Danmark är sådana att folkeskolen lyder under
kommunen såväl vad avser ekonomi, drift, pedagogiskt innehåll som resultat.
Gymnasiet däremot har utbildningsdepartementet som ansvarig för det peda-
gogiska innehållet, medan länet ansvarar för ekonomin och driften. Vid varje
skola finns en skolebestyrelse. I denna ingår föräldrar, elever och personal
samt rektorer. I folkeskolens bestyrelse kan representanter från kommunen
finnas med, medan det i gymnasiets bestyrelse ingår representanter för såväl
kommunen som det län där gymnasieskolan är belägen. Det här ger andra
förutsättningar för den svenske skolchefens motsvarighet i Danmark.8 I Fin-
land finns på kommunal nivå kommunfullmäktige och kommunstyrelse med
tillhörande förvaltning ledd av skoldirektör eller skolsekreterare beroende på
kommunens storlek. Uppgifter och befogenheter för olika organ och tjänste-
män finns i respektive kommun. Skoldirektören har som uppgift att vara le-
dande tjänsteinnehavare för utbildningsnämnden och dess avdelningar.9 Norge
är det land som ger de flesta möjligheter till jämförelser.

I opplaeringsloven som ble iverksatt 1. august 1999, er kravene til etatssjefens
skolefaglige utdanning svakere. Her står det kun at kommunen skal ha skolefaglig
kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået.10

Titeln skolchef har försvunnit även i Norge och det finns ett flertal titlar som
hänger samman med val av organisation. Skolchefen framstår mer som en av
flera kommunala chefer. Under våren 1999 lades en proposition fram i Stor-
tinget ”Mot rikare mål” som uttryckte en ”… klar dreining fra statlig kontroll
av resultater til statlig tilrettelegging for utvikling.”11 Även om det är lärare
som har den centrala rollen i de utbildningspolitiska texterna är det kommu-
nen/fylkeskommunen som utgör det lokala ledet. Kommunerna anses ha stärkt
sin roll alltsedan 1980-talet och en förklaring kan vara det nya ”… inntektssys-
temet med rammeoverføringer fra staten til kommuner og fylkeskommuner.”12

I slutet av 1990-talet blev det tydligt att kommunernas ekonomiska situation
drabbade skolan. I Norge fanns öronmärkta resurser till andra områden och en
diskussion fördes om även skolans resurser skulle öronmärkas. Alternativet
var att ta bort öronmärkningen inom andra områden. År 2000 diskuterades att
överföra förhandlingsansvaret från staten till kommunerna. En norsk studie
som jag återkommer till längre fram är Farsunds studie om hur skolchefsposi-
tionen formats i Norge.13 En studie som har inspirerat mig i mitt arbete.

8 Nordisk Ministerråd, Skoleledelse i Norden Köpenhamn: NMR Nord 2000:14, 2000, sid. 99, 81.
9 Ibid., sid. 125, 149.
10 Ibid., sid. 202.
11 Ibid., sid. 213.
12 Ibid., sid. 214.
13 Farsund, M. C., Skolepolitikk mellom sentral styring og lokal autonomi. Om formingen av
skolesjefsposisjonen i Norge Oslo: Norges Forskningsråd. KULTs skriftserie nr 104, 1998.
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2.2 Styrning och styrprocesser
Med styrning avses i min studie processer som skapas när styrsystemets olika
verktyg används. I beredningsunderlaget till skolans utveckling och styrning
sägs att: ”Själva organisationen av strukturer och funktioner för att leda, ad-
ministrera och kontrollera en offentlig verksamhet är i sig ett styrmedel.”14

Styrning tar sig olika uttryck. Den kan vara både direkt eller indirekt, formell
eller informell och inrymmer normer och värden som mer eller mindre tydligt
kommer till uttryck i ord och handling. Styrning är med andra ord ett begrepp
som används på många olika sätt. I Sandberg och Fogelberg Erikssons kun-
skapsöversikt konstateras.

En ytterlighet är att betrakta styrning som allt som påverkar mänskligt liv och en
annan ytterlighet är att med styrning endast åsyfta hierarkiska relationer. En snäv
definition skulle således kunna vara att benämna makt, d v s att någon genom sina
beslut bestämmer över någon annan, som styrning. En bred definition kan inne-
fatta all, såväl avsiktlig som oavsiktlig, påverkan mellan människor i en organisa-
tion (Milsta 1994).15

Cregård väljer i sin avhandling om förvaltningschefer att betrakta styrning
som påverkan, eller försök till påverkan mellan två eller flera aktörer.16 Något
som bygger på mellanmänskliga relationer. Mühlenbock har studerat hur två
kommuner omvandlade den statliga styrningen av skolan.17 Ledande politiker
och tjänstemän samt ett par verksamhetsföreträdare i kommunerna intervjua-
des. Hon fann bland annat att skolan måste ses som en del av den kommun den
tillhör, då det visade sig ha stor betydelse för skolan hur den kommunövergri-
pande nivån styrde kommunen och framför allt vad som var i fokus för styr-
ningen: ”Hur en kommun styr skolan beror alltså på vilken eller vilka funktio-
ner som kommunen anser att skolan skall fylla.”18 

I ett större forskningsprojekt under åren 1994–1998 studerades föränd-
ringen av den formella styrningen av skolan i åtta svenska, en finsk och två
norska kommuner samt ett landsting.ii Frågeställningen gällde huruvida den
formella omstruktureringen haft några substantiella återverkningar på skol-
verksamheten. Styrning och ledning ses i dessa studier som att ledning förut-
sätter styrning, medan styrning innefattar ledning. Ledning är i detta arbete
primärt ett begrepp som har med skolans organisation att göra medan styrning
kopplas till skolan som institution.iii Definitionen av styrning är ”… en påver-
kan som till sitt innehåll ger åtminstone indikationer om vad som – enligt
uppdragsgivaren – avses att åstadkommas, men inte nödvändigtvis hur detta

14 DuRietz, L., Lundgren, U. P. & Wennås, O., Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet
DsU 1987:1 Utbildningsdepartementet. Stockholm: Allmänna Förlaget, 1987, sid. 46.
15 Sandberg, S. & Fogelberg Eriksson, A., Ledarskapsforskning – en kunskapsöversikt Linköping:
Centrum för studier av människa, teknik och organisation, 2000, sid. 5.
16 Cregård, A., Förvaltningschefers styrning Göteborg: Göteborgs Universitet, CEFOS, 2000.
17 Mühlenbock, Y., När det lokala tar hand om det centrala Göteborg: Göteborgs Universitet,
Förvaltningshögskolan rapport 21, 1999.
18 Ibid., sid. 86.
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ska ske.”19 Styrning delas sedan upp i två delar, dels styrning av skolan dels
styrning i skolan. Skolans uppdrag är ett uttryck för den formella styrningen av
skolan medan den informella styrningen, ofta historiskt och kontextuellt be-
tingad kallas styrning i skolan. Det är företrädesvis den enskilda skolan som är
i fokus för forskningen och den kommunala nivån inbegriper såväl den poli-
tiska som professionella delen. Skolchefen är inte i fokus i detta projekt.

Beslut kring skolfrågor fattas såväl nationellt som lokalt och de som ska
verkställa besluten finns även de på olika nivåer. Sannerstedt har gjort en be-
skrivning av tre typer av det han benämner som beslutsfattare och tillämpare.20

Det traditionella, rationalistiska där förvaltningen ses som ett instrument för
beslutsfattarna. Motsatsen är ”street-level bureaucrats”, ett begrepp som lanse-
rades av Lipsky på 1980-talet. Med detta avses oftast yrkeskunniga professio-
nella personer som arbetar i direktkontakt med människor.21 Huvudtesen är att
dessa människor både har handlingsfrihet och förmåga att utforma politiken på
sitt område. En tredje typ kan placeras mellan dessa två och har bland annat av
Hjern liknats vid ett nätverk av aktörer som på olika sätt påverkar politiken.22

I studier av styrning och ledning av svensk skola ställs ofta dessa olika model-
ler mot varandra trots att den verklighet som studeras snarare kräver en kombi-
nation av samtliga. En skillnad i betraktelsesätt mellan ett uppifrån respektive
nedifrån perspektiv är i grunden olika syn på lagar som styrinstrument. Där-
med inte nödvändigtvis i förlängningen ett val där beslutsfattarens avsikter
ställs mot utförarnas faktiska handlande. 

2.3 En ändrad ansvarsfördelning
Skolan är en organisation som i grunden vilar på beslut i riksdag och regering.
Genom historien löper en diskussion om vem eller vilka som ska besluta om
hur lag och förordning ska tillämpas i den enskilda praktiken. Graden av de-
centralisering i och av beslut har varierat och framför allt haft olika förtecken
beroende på i vilken tid eller i vilken instans frågan behandlats. Denna proble-
matik har varit föremål för många och omfattande studier. Här ska endast ett
fåtal exempel tas fram som något visar decentraliseringens komplexitet. Lane
har, efter en litteraturgenomgång, funnit nio huvudområden inom decentralise-
ring.23 Dessa är utlokalisering, integrering, privatisering, implementering,
kommunalisering, participation, access, beslutsfördelning och formalisering.

19 Berg, G., Groth, E., Nytell, U. & Söderberg, H., Skolan i ett institutionsperspektiv Lund: Stu-
dentlitteratur, 1999, sid. 44.
20 Sannerstedt, A., ”Implementering – hur politiska beslut genomförs i praktiken.” I Rothstein, B.
(red.), Politik som organisation Stockolm: SNS Förlag, 1999, sid. 18.
21 Lipsky, M., Street-Level Bureaucracy New York: Russel Sage, 1980.
22 Hjern, B., ”Förvaltnings- och implementeringsforskning.” Statsvetenskaplig Tidskrift 1986, sid.
7–16.
23 Lane, J-E. ”Skolväsendets decentralisering – teoretiska utgångspunkter.” I Selander, S. (red.),
Forskning om utbildning Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB, 1992.
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Han gör en genomgång av dessa olika begrepp i förhållande till skolan och
konstaterar att varje skolutredning säger sig vilja verka för en decentralisering
och ändå är skolan fortfarande tämligen centraliserad. Kanske finns svaret i att
skolan svårligen kan placeras i antingen en central eller lokal modell. Han
konstaterar avslutningsvis att en:

… ökad lokal flexibilitet och lokalt engagemang och ansvar kan ge effektivitets-
vinster men det kan också leda till större olikheter i service med stora skillnader i
kostnader. Mindre central styrning kan minska byråkratin och den administrativa
överbyggnaden, men det ökade spelrummet behöver inte gå till de professionella
grupperna, lärarna, utan mindre statlig kontroll kan ge mer lokal politik och admi-
nistration som inte befrämjar skolnyttigheterna i nationellt perspektiv.24

Effekterna av förändringarna under 1990-talet finns av naturliga skäl inte med
i Lanes studie. En ökad komplexitet kring begreppet decentralisering är också
att utöver att det saknas en given definition av begreppet är det ofta parat med
politiska värderingar och ambitioner. Pierre ställer en generell fråga om varför
man decentraliserar och ger fem tänkbara svar. 25 Ett skäl kan vara att national-
staten vill spara pengar och att det är svårt att upprätthålla en likvärdig standard
i hela landet med de finanser som är vid handen. Det kan vara svårare att hävda
centralism när professionalismen på lokal nivå är väl så hög som nationellt.
Den offentliga sektorn och politiker har tappat förtroende och legitimitet och
behöver finna former att öka medborgarnas delaktighet. Regionerna stärker sin
ställning gentemot det nationella inte minst genom internationaliseringen. Det
senare, att idéer och lösningar på organisatoriska och administrativa problem
sprids mellan länderna, kan också vara ett skäl till decentralisering. 

Att det finns ett spänningsförhållande mellan decentralisering och behovet
av central kontroll är något som bland annat kommer till uttryck i utvärdering.
Weiler analyserar tre vanliga argument för decentralisering och finner att alla
har sina problem.26 Om det handlar om omfördelning av makt stöter det på
problem då staten har uppenbara intressen av att kontrollera vissa nyckelfunk-
tioner i samhället, dit hör utbildning. Handlar det om att effektivisera styr-
ningen genom att till exempel bättre kunna använda tillgängliga medel har
detta sina fördelar men innebär även ett stort mått av osäkerhet. Tanken att
decentralisera själva lärostoffet så att det bättre kan anpassas till olika lokala
förutsättningar betraktas ofta som meningsfullt men stöter på problem när det
är generella, nationella och internationella behov och jämförelser som sätts i
fokus. Efter denna analys lyfter Weiler in två problem med decentraliseringen
nämligen det ökade antalet konflikter och den minskade legitimiteten, inte

24 Lane, J-E. ”Skolväsendets decentralisering – teoretiska utgångspunkter.” I Selander, S. (red.),
Forskning om utbildning. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium AB, 1992, sid. 316.
25 Pierre, J. ”Decentraliseringens politik och politikens decentralisering.” I Rothstein, B. (red.),
Politik som organisation Stockholm: SNS Förlag, 1997, sid. 132. 
26 Weiler, H. N., ”Desentralisering og styring av utdanning – En øvelse i motsigelser?” I Gran-
heim, M., Lundgren, U. P. & Tiller, T.(red.), Utdanningskvalitet – styrbar eller ustyrlig? Oslo:
TANO, 1990, sid. 47.
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minst för centrala politiska beslut. Det moderna pluralistiska samhället skapar
en större oenighet om utbildningens mål och kriterier för utvärdering. Balan-
sen mellan utvärdering och kontroll är svår när det gäller att samtidigt finna en
balans mellan det centrala och lokala. Utvärdering kan då bli ett medel till det
som Weiler kallar ”kompensatorisk legitimering”.27 Det vill säga det är mer
angeläget att legitimera den nationella nivån genom utvärderingsinsatser än att
samla in själva informationen.

Lundgren framhåller några bakomliggande förklaringar till den uppkomna
situationen den enorma volymökning som skett både vad gäller antalet stude-
rande och studietidens längd.28 När det ekonomiska utrymmet minskade och
expansionen skulle rymmas inom ram skapades ett dilemma. Även Lundgren
lyfter fram demokratisering, effektivitet och professionalisering som tre motiv
för decentralisering. Ett uttryck för dessa kan vara den svenska mål- och resul-
tatstyrningsmodellen. Ett dilemma i en sådan modell när det gäller styrning
och ledning av utbildningen kan vara att finna balansen mellan att de profes-
sionella ska ”äga” målen lokalt samtidigt som bedömningar görs nationellt.
Media kan i det sammanhanget ha betydelse:

Decentralisation means that national politicians have lost clear-cut instruments
for action. Media storms tend, then, to call back initiative from the local level to
the central level, which affects the legitimacy of a decentralisation process and
can even block the implementation of decentralisation. It seems also to change the
balance between governing by goals and governing by results, by increasing the
central control of education and limiting the space for professional development.
It is a risk that decentralisation becomes a new centralisation through governing
by evaluation, so taking away the flexibility that is a necessity for development.29 

Decentraliseringen har många olika förtecken och kan utformas på olika sätt.
Ofta förknippas den med avreglering, ökad självständighet som i sin tur ska
skapa förnyelse. Men om decentraliseringen endast innebär att ansvar men
inga befogenheter fördelas, skapar det snarare den motsatta situationen. Det
krävs nya strategier för styrning i en decentraliserad organisation.

För det första kräver den, för att fungera, att centrala administrativa enheter åter-
kallar sin etablerade kontroll och makt över utbildningen, dvs att de tolererar en
rad olika tolkningsmöjligheter. Detta kräver en reformering av administrationens
uppgifter och framförallt en attitydförändring beträffande ansvar för utbildnings-
väsendet. För det andra finns en risk att den kontroll som skolsystemet haft cen-
tralt enbart delegeras lokalt, dvs att decentraliseringen blir en dekoncentration;
med andra ord att den centrala skoladministrationen reproduceras i varje kom-
mun.30

27 Weiler, H. N., ”Desentralisering og styring av utdanning – En øvelse i motsigelser?” I Gran-
heim, M., Lundgren, U. P. & Tiller, T.(red.), Utdanningskvalitet – styrbar eller ustyrlig? Oslo:
TANO, 1990, sid. 61.
28 Lundgren, U. P., “Governing the Educational Sector.” Artikel publicerad för The Open Society
Institute, Budapest och The World Bank. Washington, 2001.
29 Ibid., sid. 10.
30 Not 30 se nästa sida.
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Wahlström tar i sin studie upp en del av konsekvenserna med anledning av
förändringar i ansvarsfördelningen på skolområde, mellan stat, kommun och
skola.31 Hon menar att ansvarsfördelningen inte i första hand är en fråga om
huvudmannaskap, utan en fråga om graden av kommunalt och lokalt infly-
tande. De förändringar som skett av ansvarsfördelningen, från central styrning
till betydligt ökad decentralisering och från övervägande regelstyrning till
övervägande målstyrning, bör inte ses som en successiv och kontinuerlig pro-
cess, menar Wahlström, då flertalet förändringar har skett inom den statliga
regleringens ramar. I de beredningstexter hon studerat framgår att staten länge
sett sig som garant för skolans likvärdighet genom olika regleringar.

Detta ’förgivettagande’ av statens roll och rollkaraktär kom att brytas i och med
propositionen om kommunalt huvudmannaskap och ansvarspropositionen. /…/
Från och med 1990 framträder staten i en annan rollkaraktär och gränserna för
spelplanen ritas om.32

En förändring i statens roll, enligt Wahlström är att: ”… statens roll har skiftat,
från att huvudsakligen reglera i förhand till att lägga tyngdpunkten vid att
utvärdera i efterhand.”33

Förändringen från regelstyrning till målstyrning är något som även behand-
lats inom ramen för EGSIEiv- projektet (Education Governance and Social
Integration and Exklusion) där Sverige deltagit i fallstudierna som ett av nio
länder. Textanalyser och intervjuer med system actors respektive school actors
ligger till grund för analyserna. Nationellt intervjuades såväl politiker som
professionella. På kommunal nivå endast politiker och på skolnivå rektorer,
lärare och andra medarbetare.v Utifrån deras huvudfråga finner de bland annat:

… that increased access to education is combined with increases exclusion by
means of education. Within this set we also note a lack of difference in perspecti-
ves between system actors and school actors.34

Intressant är att notera att den professionella delen på kommunnivå inte var
aktuell för intervju utan endast den politiska. De som intervjuats är i överens-
stämmelse med de som utpekas i styrsystemet. Frågan är om de professionella
på kommunnivå ser utvecklingen annorlunda än politikerna. Bland de som
intervjuats framträder ekonomins avgörande inflytande mest bland skolans ak-
törer: ”Economy and governance by economic means is a much more promi-

30 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P., Politisk styrning och utbildningsreformer Stockholm: Liber
Utbildningsförlag, 1986, sid. 75.
31 Wahlström, N., Om det förändrade ansvaret för skolan Örebro: Örebro Studies in Education 3,
2002.
32 Ibid., sid 217.
33 Ibid., sid. 218.
34 Lindblad, S. & Popkewitz, T. S. (eds.), Education governance and social integration and exclu-
sion: Studies in the power of reason and the reasons of power Uppsala: Uppsala Reports on
Education 39, 2001, abstract.
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nent theme in the narratives of local actors, and particulary of school actors
than of the rest.”35

Ekonomistyrning förknippas med kommunernas ekonomiska situation och
situationen medför att den lokala budgeten prioriteras före läroplanernas mål.
De enda nationella instrument som anses kraftfulla av centrala och inte minst
för lokala aktörer är kursplaner och nationella test samt betygssystemet. Det
finns en klar skillnad mellan:

… system actors and school actors. Where the former talk about the need to
transform and decentralise the education system, the latter talk about financial
cuts that are destructive for educational work and were than most vulnerable stu-
dents suffer most. From the school actors’ point of view the transformation of
education and new ways to govern school create disorientation rather than profes-
sional opportunities.36

Studien tar även upp skolutvecklingsavtalen och konstaterar att:

The influence of the traditional State actors has been reduced, particulary the
local system actors argue. However central representatives of the local actors,
particulary the Swedish Association of Local Authorities but also the big teachers
unions at central level, are perceived as more influential today than earlier.37

Skolutvecklingsavtalet som tecknades mellan Svenska Kommunförbundet
och de båda lärarförbunden 1995 har studerats av Kroksmark på uppdrag av
Göteborgs stadskansli. 38 Studien består dels av en dokumentstudie dels av
intervjuer och en enkät. Enkäten var riktad till rektorer. Ur deras perspektiv
framstår avtalet som ett arbetsgivaravtal. Svarsfrekvensen var endast 50 pro-
cent. I en starkt fallande skala uppfattas avtalet viktigast för rektor, sedan för
lärare och till sist, knappt märkbart för stadsdelsnämnden. En slutsats som
Kroksmark drar efter sin Göteborgsundersökning, är att decentraliseringen av
skolan under 1990-talet innebär att rektor i princip tappat taget om möjlighe-
ten att driva lokal skolutveckling. Tidigare fanns en kommunal organisation
som kunde råda, tipsa och erbjuda olika former av lokalt utvecklingsarbete,
nu förväntas rektorerna klara detta själva. Tillhammar har på uppdrag av par-
terna utvärderat det första skolutvecklingsavtalet. 39 Han konstaterar att där
skolchefen intresserade sig för avtalets genomförande där skedde även för-
ändringar. 

35 Lindblad, S. & Popkewitz, T. S. (eds.), Education governance and social integration and exclu-
sion: Studies in the power of reason and the reasons of power Uppsala: Uppsala Reports on
Education 39, 2001, sid. 313.
36 Lindblad, S., Lundahl, L. & Zackari, G., “Sweden: Increased inequalities – increased stress on
individual agency.” I Lindblad, S. & Popkewitz, T. S. (eds.), Education governance and social
integration and exclusion Uppsala: Uppsala Reports on Education 2001, sid. 326.
37 Ibid., sid. 314.
38 Kroksmark, T., ”Skolutveckling enligt Avtal… eller till 5000.” I Kroksmark, T. (red.), Rektors
visioner. Studier gjorda i Göteborg 2000 Alingsås: Didaktisk Tidskrift Förlag, 2001, sid. 140.
39 Tillhammar, S., Skolutveckling och partssamverkan Stockholm: Lärarnas Samverkansråd och
Stibra skolkonsult, 1999.
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2.4 Från styrning till ledning
Ledning i min studie används som ett uttryck för de processer genom vilka
styrning övergår till genomförandeprocesser där ansvar finns för att organisera
och påverka verksamheten (se definition i 1.2.3). Dubbelsidigheten i väx-
lingen mellan styrning och ledning kan exemplifieras bland annat med en stu-
die av Ekman som handlar om polisens arbete.40 Problematiken åskådliggörs
redan i titeln: Från text till batong. Texten, ofta i form av lagar och förord-
ningar påverkar förutsättningarna för verksamheten även på polisens område
men det är i småpratet, det vardagliga samtalet som praxis utformas. Ekman
menar att det är polispraktiken som normerar verksamheten inte de texter som
produceras. Att växlingen kan innebära återkoppling till beslutsfattarna visas i
Farsunds studie där hon konstaterar att ”… lovgivning og regulering ofte har
kommet etter at praksis allerede er etablert.”41 Att dessa processer kan vara
problematiska framgår av Cregårds studier där hon beskriver förvaltningsche-
ferna.42

De betraktas som en yrkesgrupp som är klämd mellan olika uppfattningar, värde-
ringar och krav. De slits mellan ideologi och vardag, övertygelse och regler, orga-
nisation och profession samt mellan effektivitet och realitet.43

Blom fann i sin studie att:

De kommunala förvaltningscheferna befinner sig i den absoluta knutpunkten av
den process där relationerna mellan politik och förvaltning, och den kommunala
samhällstyrningen formas.44 

Något som Hultman förstärker när han konstaterar att studier av chefens roll
och arbete kan vara den arena där vi kan ”… studera den demokratiska utveck-
lingen i vårt moderna samhälle.” 45 Samtliga dessa citat ovan visar på den
dynamiska process som ledning innebär.

En annan dimension av växlingen rymmer relationen och balansen mellan
den politiska och professionella styrningen till exempel på lokal nivå. För
Skolverkets räkning har tematiska studier av styrningen genomförts i ett antal
kommuner, genom att följa några ärenden från idé till beslut.46 I rapporten ges

40 Ekman, G., Från text till batong- om poliser, busar och svennar Stockholm: Ekonomiska Forsk-
ningsinstitutet vid Handleshögskolan EFI, 1999. 
41 Farsund, M. C., Skolepolitikk mellom sentral styring og lokal autonomi Oslo: Norges forsk-
ningsråd, 1998, sid. 215.
42 Cregård, A., Skolchefers arbete. Om chefskap och styrning inom skolsektorn Göteborg: CEFOS
Rapport 6, 1996.
43 Ibid., sid. 23.
44 Blom, A., Kommunalt chefskap- en studie om ansvar, ledarskap och demokrati Lund: Universi-
tetsförlaget Dialogos, 1994, sid. 18.
45 Hultman, G., Spindlar i känsligt nätverk Linköping: Liköpings Universitet, Skapande vetande,
1998, sid. 123.
46 Skolverket, Skolpolitiker, eldsjälar och andra aktörer. Hur styr kommunerna skolan? Stock-
holm: Liber Distribution, rapport nr. 166, 1999, sid. 33.
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en bild av politikerrollen som mer reaktiv än aktiv. Initiativen togs främst av
förvaltningen men även av enskilda rektorer, lärare eller näringsliv. Det var
inte enbart politiker i specialnämnder som behandlade skolfrågor utan även
politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelse. En slutsats som dras i
Skolverkets rapport är att rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän inte
stämmer vare sig med intentionerna i ansvarssystemet eller med Skolverkets
uppfattning om hur den representativa demokratin ska fungera. 

Det vi ser är att tjänstemännen i princip fyller en tänkt politisk funktion. Är detta
liktydigt med att tjänstemännen styr eller är det enbart ett uttryck för en praktisk
och möjlig arbetsfördelning?47 

Att politikernas inflytande är begränsat, är en uppfattning som delas av Löf-
qvist utifrån han studie av, om det svenska systemskiftet haft någon betydelse
för arbetet med elever i behov av stöd.48 Han fann att politikernas inflytande
begränsades till formella beslut medan den reella beslutsstrukturen i praktiken
fanns på förvaltningsnivå. Det är förvaltningschefen tillsammans med rekto-
rerna som fördelar resurserna. Detta sker med erfarenhet från tidigare år och
det finns ingen tydlig politisk styrning från kommunal nivå.49 Kommunalpoli-
tikerna har förlorat legitimitet. Om man vill återta den, menar Löfqvist handlar
det om att skapa en förtroendefull dialog med de individer som i praktiken gör
jobbet. Som tidigare angett ser Johansson och Bredeson skolchefen som en
länk till såväl stat som skola.50 De menar också att det måste finnas en dialog
och en grundläggande förståelse mellan politiker och professionella som en av
förutsättningarna för att implementeringen av utbildningsreformerna ska
kunna lyckas. Skolchefer och rektorer förväntas i ett mer decentraliserat skol-
system ha en större politisk roll än tidigare. Detta kan påverka kommunikatio-
nen mellan skolchefer, rektorer och lärare.

Blom fann i sina studier en obalans i relationen mellan förvaltningschefer
och politiker på kommunal nivå och menar att politikerna befann sig i klart
underläge.51 Ett resultat som endast delvis stämmer överens med Norells stu-
die några år tidigare, där han också fann exempel på ett ömsesidigt beroende
mellan politiker och tjänstemän: ”Det är inte ovanligt att ledande politiker
och ledande tjänstemän kommer att bilda ett slags tandem.” 52 Ingen av dessa
avhandlingar behandlar skolchefen specifikt men tangerar problemområdet då
de studerar förvaltningschefer och styrningsfrågor. Det gör även Lundgren när

47 Skolverket, Skolpolitiker, eldsjälar och andra aktörer. Hur styr kommunerna skolan? Stock-
holm: Liber Distribution, rapport nr. 166, 1999, sid. 41.
48 Löfqvist, S., Den bångstyriga verkligheten Umeå: Statsvetenskapliga institutionen 1999.
49 Ibid., sid. 88.
50 Johansson, O. & Bredeson, P. V., “Value Orchestration by the Policy Community for the Lear-
ning Comunity: Reality or Myth.” I Begley, P. T. (ed.), Values and Educational Leadership New
York: State University of New York Press, 1999.
51 Blom, A. P., Kommunalt chefskap – en studie om ansvar, ledarskap och demokrati Lund: Uni-
versitetsförslaget Dialogos, 1994 sid. 167.
52 Norell, P. O., De kommunala administratörerna. En studie av politiska aktörer och byråkrati-
problematik Göteborg: Göteborgs Universitet, Studies in Politics nr 21, 1989, sid. 269.
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han undersöker den kommunala förvaltningen som rationalistiskt ideal.53 En
av hans slutsatser är.

Då kontrollen över de olika styrinstrumenten ligger utlagda på olika organisato-
riska enheter i kommunen, leder detta till slutsatsen att det inte existerar något
homogent och väl sammanhållet styrsystem, i stället verkar flera styrsystem pa-
rallellt, ibland i samverkan, ibland var för sig eller att de rent av motverkar varan-
dras syften. Det finns inte någon enskild aktör som har kontroll över samtliga
styrmetoder samtidigt.54

Norell har i sin studie gjort en sammanställning över tre olika sätt att betrakta
en förvaltning: en politisk, en pragmatisk och en facklig-juridisk. Den all-
männa inställningen till administrationen inom respektive grupp är enligt föl-
jande. Den politiska synen präglas till exempel av misstro, att förvaltningen
bedriver politik utan politisk förankring. Den pragmatiska visar skeptisk res-
pekt och anser att förvaltningen har en politisk roll som dock kan balanseras.
Den facklig-juridiska är starkt positiv och anser att förvaltningen är en opoli-
tisk balanserande kraft. 55 I förlängningen får dessa olika synsätt effekt på
såväl lojalitet som funktion. En konsekvens med det politiska synsättet kan
vara att den politiska organisationen förstärks till exempel med politiska sekre-
terare medan det fackligt-juridiska tillsätter tjänster efter strikt meritvärdering.
Dessa olika sätt att betrakta en förvaltning på har relevans för min studie då
skolchefstjänsten under större delen av 1990-talet sakandes i offentligt mate-
rial, från att tidigare ha varit en i lag reglerad tjänst. Denna bristande tydlighet
hänger i sin tur samman med frågan om hur självständig skolchefsbefattningen
kan anses vara i förhållande till den politiska styrningen. Lundqvist uttrycker
detta i följande fråga: ”Är de politiska makthavarna beredda att acceptera att
förvaltningschefen handlar efter ett offentligt etos, vilket kan motverka deras
egna försök att driva igenom sin politik?” 56 En av mina utgångspunkter är att
gränsen mellan förvaltning och politik även på kommunal nivå bör göras tyd-
lig. Frågan är av vem.

Ett system som förutsätter en aktiv politisk styrning i ett decentraliserat
system kräver resurser för lokala politiker. Kunskapen om skolan behöver vara
stor om motiv och avsikter ska tolkas så att förutsättningar att genomföra läro-
planernas intentioner kan skapas. Samtidigt ökar behovet av återkoppling mel-
lan dem som formulerar besluten respektive realiserar dem. I en artikel där
Mårdén bland annat behandlar målstyrning handlar det bland annat om balan-
sen mellan den politiska arenan och realiseringsarenan. Om mål är uttryck för
”… individens ostyrbara strävan till inre harmoni och yttre balans” och de
samtidigt ska operationaliseras så att deras värdeinnehåll förminskas till mät-

53 Lundgren, M., Den kommunala förvaltningen som rationalistiskt ideal Uppsala: Uppsala Uni-
versitet, sociologiska institutionen, 1999.
54 Ibid., sid. 211.
55 Norell, P. O., De kommunala administratörerna Göteborg: Göteborgs Universitet, Studies in
Politics nr 21, 1989.
56 Lundquist, L., Ämbetsman eller direktör? Förvaltningschefernas roll i demokratin Stockholm:
Norstedts juridik 1993, sid. 158.
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bara data, står vi inför ett problem: ”Ett sätt att med bibehållen trovärdighet
ändå hävda att det är mål man styr mot är att hålla isär målformuleringsare-
nan och den lokala genomförandearenan.” 57 Då kan de, som formulerat må-
len inte avkrävas något direkt ansvar för att dessa blir genomförda.

2.4.1 Tydlig ledning
I samband med förändringarna i början av 1990-talet diskuterades ett antal
olika förslag till kommunal organisation. Berg intervjuade 1991, dåvarande
sektionschefen på Svenska Kommunförbundet, Bertil Andersson rörande den
statliga strategin kring målstyrning. 58

Andersson konstaterade i intervjun att det sannolikt måste finnas en nivå
mellan politikerna och skolorna för att klara kompetenskraven. Men om det ska
vara en skolförvaltning i traditionell mening, en stab kopplad till kommunsty-
relsen eller någonting annat menade han berodde på de lokala förutsättningarna. 

Kommunala skolchefer har av tradition i huvudsak haft ett verkställaransvar. Det
nuvarande systemet öppnar för olika möjligheter inklusive möjligheten att kom-
munen beslutar att inte ha någon skolchef alls, utan kanske satsar på någon form
av resurspersoner utan några egentliga beslutsfunktioner.59 

Göran Persson uttalade sig ungefär samtidigt i en annan intervju med Berg.
Persson, då skolminister, framhöll att den kommunala skolchefens arbete för-
utsätter att han/hon kan urskilja skolans roll i den kommunala utvecklingen.
”Om skolans mål ska ha någon som helst giltighet måste ledarna vara synliga
bland dem som har till uppgift att förverkliga målen.” 60 En förutsättning för
synlighet kan vara tydlighet. Tollgert-Andersson har i intervjuer med politiska
och tjäntemannaledare på hög nivå i regioner och kommuner undersökt ledar-
skapet i ett internationellt perspektiv.61 Utöver Sverige deltog fem andra euro-
peiska länder.vi En skillnad mellan Sverige och övriga länder, och som är in-
tressant i detta sammanhang, är att de medverkande länderna kännetecknades
av en större tydlighet både vad avsåg ledarskap och organisation. ”Det råder
inget tvivel om vem som har ledaransvar över vem, vilket ibland är otydligt i
svenska organisationer.”62 

I Skollagskommitténs redovisning av klagomålshantering visade på bris-
tande tydlighet.63 Det hade framkommit vid Skolverkets granskning av de an-
mälningar som inkommit. I huvuddelen av fallen hade skolhuvudmannen inte

57 Mårdén, B., ”En reform med dubbla bottnar.” I Alexandersson, M. (red.), Styrning på villovägar
Lund: Studentlitteratur, 1999, sid. 178.
58 Berg, G., ”Statlig styrning och kommunal skoladministration.” I Pedagogisk Forskning Uppsala
104. Uppsala: Pedagogiska Institutionen, Uppsala Universitet, 1992.
59 Ibid., sid. 54.
60 Ibid., sid. 57.
61 Tolgert-Andersson, I., Brobygge – ett internationellt perspektiv på ledarskap i politiskt styrda
organisationer Stockholm: Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, 1999.
62 Ibid., sid. 116.
63 SOU 2002:121, Skollag för kvalitet och likvärdighet Stockholm: Utbildningsdepartementet,
2002.
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fått möjlighet att reagera eller agera. De hade inte haft kännedom om frågan,
som oftast gällde en enskild skolenhet. Att elever och föräldrar inte vände sig
till skolhuvudmannen när man var missnöjd med ett ärende kan, enligt utred-
ningen till stor del bero på att de inte visste att möjligheterna fanns och hur de
skulle gå till väga om de inte tyckte att kontakterna på skolnivå räckte till.
”Det kan också bero på att elever och föräldrar inte uppfattar den politiska
nämnden som en oberoende instans som objektivt skulle ta sig an deras klago-
mål utan mer som en del av myndigheten.”64

Skollagskommitténs antagande används här som ett exempel på förhållan-
det mellan kommun och stat, mellan skola och kommun och mellan politisk
och professionell styrning. Om det är så att föräldrar inte upplever den poli-
tiska nämnden som en oberoende instans, gäller det då även förvaltningsnivån
och skolchefen? Eller är förvaltningsnivån inte känd till skillnad mot Skolver-
ket. Att ärenden bereds inför politiska beslut är tämligen oomstritt. Frågan
gäller om det är känt vem som ansvarar för ärendets beredning och verkställig-
het och om kunskap finns om gränsdragningen mellan det politiska ansvaret
respektive tjänstemannaansvaret och de befogenheter som finns kopplade till
detta ställt i relation till det nationella uppdraget.

Att det finns spänningar inbyggda i ett system där gränsen mellan politisk
och professionell inte alltid är tydlig är en truism. Tollgert-Andersson sam-
manfattar detta efter sin undersökning kring ledarskapet i Sverige och fem
andra europeiska länder.

Att arbeta med en styrelse som delvis är sammansatt på konfliktbasis och i en
organisation där rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän ibland är otyd-
lig särskiljer också chefsrollen i den politiskt styrda organisationen från närings-
livschefen. Dessutom kan målen för en verksamhet i en politiskt styrd organisa-
tion aldrig enbart vara liktydig med en ekonomisk lönsamhet utan de är mer
mångdimensionella, vilket innebär att de kan uppfattas som otydliga.65

2.5 Ledning och ledarskap
I denna studie finner jag det angeläget att försöka skilja mellan ledning och
ledarskap, då det är själva styrsystemet jag studerar genom skolchefens posi-
tion och funktion och inte skolchefen som person eller hur hon/han utför sitt
arbete. Sandberg och Fogelberg Eriksson har i en kunskapsöversikt över aktu-
ell ledarskapsforskning definierat skillnaden mellan ledning och ledarskap.66

Ledarskap avser främst den direkta kontakten mellan ledare och medarbetare.
Ledning har en vidare innebörd och innefattar ledarens samtliga uppgifter,

64 SOU 2002:121, Skollag för kvalitet och likvärdighet Stockholm: Utbildningsdepartementet,
2002, sid. 112.
65 Tolgert-Andersson, I., Brobygge – ett internationellt perspektiv på ledarskap i politiskt styrda
organisationer Stockholm: Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, 1999, sid. 11. 
66 Sandberg, S. & Fogelberg Eriksson, A., Ledarskapsforskning – en kunskapsöversikt Linköping:
Centrum för studier av människa, teknik och organisation, 2000.
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t.ex. administrativa, ekonomiska och representativa uppgifter, sådant som syf-
tar till att uppnå målen och skapa förutsättningar för verksamheten. Berg me-
nar att skolans ledning, i förhållande till givna institutionella förutsättningar,
primärt utövas av professionella och äger rum på verkställande förvaltnings-
nivå.67 För ledning fodras ledarskap som fullgör uppgifter och funktioner som
är förbundna med ledning. I Lind Nilssons studie används också ledning som
ett något vidare begrepp än enbart ledarskap.68 Ledning och management an-
vänds av Lind Nilsson som synonyma begrepp då management står för led-
ning, styrning av en verksamhet och därmed avser såväl ledandet som sådant
som de personer som leder verksamheten. 

Även management kan definieras olika. Sandberg och Fogelberg Eriksson
menar i sin genomgång, att management styrning innebär en mer administrativt
präglad verksamhet medan ledning innebär mer av visions-, mål- och syftes-
diskussioner. Skolchefer kan säkert anses utöva båda dessa men begreppet
ledning används i denna studie för att markera skolchefen som en del av det
demokratiska samhällssystemet, underordnat det politiska systemet vilket stäl-
ler delvis andra krav på ledning än motsvarande i näringslivet. Johansson och
Johansson som har studerat en del av skolans planeringsdokument konstaterar
att styrningen mer och mer överlåtits till tjänstemän och ”marknadskrafter”.69

En större del av samhället skulle därigenom undantas från politiskt inflytande.
Med marknadskrafter avser de valfrihet och därmed följande konkurrens genom
privatisering, skolpeng och beställar- och utförarorganisation. Hur den statliga
styrningen av svensk skola växlas till ledning på det kommunala planet kan
därför vara av intresse att studera då ledningen av svensk skola inbegriper både
en politisk och en professionellvii dimension och balansen dem emellan. Lund-
quist ifrågasätter emellertid om det är den kommunala nämnden eller förvalt-
ningschefen som svarar för ledningen av den kommunala förvaltningen.70

Organisationens historia har betydelse för synen på styrning. Detsamma
gäller ledning. Söderström beskrivning av ledarskap har relevans även för sy-
nen på ledning av svensk skola.71 Han menar att ledarskapet varken har efter-
frågats eller premierats. När verksamheten växer kan detta bli problematiskt.

Ledarskap i sig har som regel varken efterfrågats eller premierats; det är den
professionella och individuellt präglade arbetsinsatsen bland barn, patienter eller
klienter som utgör grunden för verksamhet.72

67 Berg, G., Groth, E., Nytell, U. & Söderberg, H., Skolan i ett institutionsperspektiv Lund: Stu-
dentlitteratur. 1999, sid. 45.
68 Lind Nilsson, I., Ledarskap i kris, kaos och omställning Uppsala: Uppsala Studies in Education
98, 2001, sid. 20.
69 Johansson, B. & Johansson, B., Att styra eller inte styra Lund: Pedagogiska institutionen, 1994,
sid. 211.
70 Lundquist, L., Ämbetsman eller direktör? Förvaltningschefens roll i demokratin Stockholm:
Nordstedts juridik, 1993, sid. 48.
71 Söderström. M., Ledning och ledarskap i högskolan – några perspektiv och möjligheter SOU
1992:15, Göteborg: Allmänna förlaget.
72 Ibid., Sid. 17.
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I modern tid har dock dessa verksamheter vuxit till sig i omfattning och blivit
så komplexa att rationella organisationsformer och ledningsprinciper krävs.
Möller lyfter i sin studie om rektorer fram problemet med att många tror att
ledare har avgörande betydelse vilket i sin tur medför att syndabockar kan
pekas ut och de egentliga orsakerna förblir okända.73

Det faktum att många tror att en ledare har avgörande betydelse, bidrar till att
producera en ideologi som sätter ledarskap som primär orsaksfaktor till utveck-
lingen i skolan. Därmed kan också syndabockar pekas ut, och man slipper leta
efter andra orsaker. Detta är ett individualistiskt perspektiv som beslöjar samban-
det mellan skola och samhälle, och vi riskerar att skolans problem privatiseras.
Ändå vill jag framhäva att som skolchef är man medlem i en samhällsinstitution
där man har valt en position med ett bestämt ansvar. Man kan inte undgå det
formella ansvaret med hänvisning till att andra faktorer spelar roll för utveck-
lingen.74

Möller fann vissa indikationer på att det skolchefen prioriterade hade bety-
delse för vad enskilda rektorer valde att göra. Skolchefen har betydelse, frågan
är vilken funktion som tillskrivs tjänsten i det statliga styrsystemet för svensk
skola.

2.6 Skolchefens position och funktion
En del av skolchefens position kan ställas i relation till tjänstens titel och
innehavarens utbildningsbakgrund. I det sammanhanget är Ullmans studie om
rektors titel intressant även i en studie av skolchefen.75 Det pågick en strid om
rektorstiteln under ett antal år. Ett trendbrott skedde kring 1958 då folkskolans
överlärare blev rektorer. Samtidigt vann överlärartraditionen från folkskolan
mark på bekostnad av rektorstraditionen från Läroverket. Kampen handlade
om huruvida uppdraget som förste rektor skulle gå till den rektor som före-
trädde kommunens högsta skolform, eller den rektor som hade erfarenhet från
folkskolan och enhetsskoleförsöken. I ljuset av detta är det intressant att notera
att det företrädesvis blev de tidigare överlärarna och de kommunala skolin-
spektörerna som tillträdde som skolchefer 1958. 

Farsund har studerat hur skolchefstjänsten vuxit fram i Norge. Redan 1860
upprättades skoldirektörsämbetet.76 Tjänsten placerades på stiftsnivå med till-
syns- och vägledningsfunktion över den lokala verksamheten. 1959 lagstadga-
des om en skolinspektör i varje kommun och en skoldirektör i varje fylke/län.
Ämbetet skulle representera sakkunskap och objektivitet inom administratio-
nen. Skolinspektörstiteln ändras till skolchef 1969 och Farsund menar att änd-

73 Möller, J., Lära och leda i skolan Stockholm: Förlagshuset Gothia, 1996.
74 Ibid., sid. 160.
75 Ullman, A., Rektorn. En studie av titel och dess bärare Stockholm: HLS Förlag, 1997, sid.169.
76 Farsund, M. C., Skolepolitikk mellom sentral styrning og lokal autonomi. Om formingen av
skolesjefposisjonen i Norge Oslo: Norges Forskningsråd. KULTs skriftserie nr. 104, 1998.
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ringen förebådade en förändrad ställning för skolchefen. Han skulle inte
längre inspektera och utöva tillsyn utan integreras i det kommunala styrsyste-
met och likställas med övriga förvaltningschefer i kommunen. Hennes studie
rör ändringar i skolchefspositionen i relation till förändringar i kommunen och
den kommunala självstyrelsen liksom skolchefens positionering mellan stat
och kommun.

”Skoleinspektøren” var knyttet til realiseringen av enhetsskolen i sin klassiske
form. Perioden fra 1957 til 1985 fremstår som en brytningsfase preget av frem-
veksten av kommunalismen der skoleprosjektet og kommuneprosjektet brytes
mot hverandre. ”Skolesjefen” står med føttene plantet i to prosjekter som er i ferd
med å gli fra hverandra. I den perioden vi er i nå fremstår skolesjefen mer som
kommunal sjef med ansvar för ”den kommunale tilpasningsskolen”. Hvorvidt
denne tendensen vil bli forsterket eller modifisert gjenstår å se.77

Skolchefens bakgrund och tid i yrket kan också vara av intresse för att bedöma
skolchefens position i organisationen. Farsund kan i sitt material se en föränd-
ring inträda 1975 vad gäller norska skolchefers bakgrund. Då har skolchefen
en yrkeserfarenhet med klarare administrativ karaktär än tidigare. Huruvida
förändringar i rekryteringsmönstret kommer att påverka den specifika skol-
kompetensen och om kunskapen om livet i skolan kommer att svikas, är frågor
Farsund ställer sig. 

Ett uppdrag som skolchefen i sin funktion som styrelsens eller nämndens
tjänsteman har och har haft, är att ansvara för att ärenden förbereds, omsätts i
praktiken, värderas och återkopplas till nämnden. De ärenden som förbereds
kan ha initierats av staten, kommunen eller en enskild skola, enskilda politiker
eller tjänstemän samt genom olika intressegrupper som fackföreningarna,
elever, föräldrar och allmänheten, genom media eller på annat sätt. Organisa-
tionen ser olika ut, i olika kommuner vilket påverkar skolchefens position.

En definition av förvaltningschef finns i Bloms studie av det kommunala
chefskapet.78 Med förvaltningschef menar hon en kommunal chef som inte har
någon ytterligare tjänstemannanivå mellan sig och en politisk nämnd. Till
gruppen förvaltningschefer räknas såväl traditionella kommunala sektorsinde-
lade fackförvaltningar som kommundelsförvaltningar. Ett annat exempel finns
i Cregårds arbete där skolchef är detsamma som förvaltningschef med ansvar
för skolan oberoende av hur de titulerar sig själva.79 Förvaltningschefen är en
del av kommunens styrning och är som skolans högsta chef ansvarig gentemot
den politiska nämnden. 

Förvaltningschefen har emellertid inte enbart att rätta sig efter olika uppsättningar
av normer och verklighetsbilder. Hon eller han deltar själv i skapandet av dem.

77 Farsund, M. C., Skolepolitikk mellom sentral styrning og lokal autonomi. Om formingen av
skolesjefposisjonen i Norge Oslo: Norges Forskningsråd. KULTs skriftserie nr. 104, 1998., sid. 242.
78 Blom, A. P., Kommunalt chefskap – en studie om ansvar ledarskap och demokrati Lund: Univer-
sitetsförlaget Dialogos AB, 1994, sid. 11.
79 Cregård, A., Skolchefers arbete. Om chefskap och styrning inom skolsektorn Göteborg: CEFOS
Rapport 6, 1996, sid. 18.
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Det innebär att förvaltningschefen själv kan påverka vilka framställningar av styr-
ning som framstår som relevanta. Mötena mellan olika grupperingar och deras
verklighetsbilder är avgörande för hur framställningar ser ut.80

Blom arbetade i sin studie med en modell där det kommunala chefskapet in-
rymde en ansvarsfunktion respektive en ledarskapsfunktion.81 Hon studerade i
början av 1990-talet Malmö och Örebro kommun. När förvaltningscheferna
anställdes direkt under kommunstyrelsen var det svårt för en förvaltningschef
att uppfattas som ledare av de underordnade. Detta förstärktes av att det fanns
politiker som ville markera att chefen inte skulle vara förvaltningarnas intres-
seföreträdare utan garanten för att den politiska viljan slog igenom i förvalt-
ningarnas faktiska handlande. Motsvarande återfanns i Örebro kommuns be-
ställar- och utförarmodell där relationen mellan chef och underordnad var att
likna vid ett affärsmässigt kontraktsskrivande. En slutsats utifrån de struktur-
förändringar hon studerade var att konsekvensen för chefskapet kan bli att
endast ansvarsfunktionen blir kvar.82 

Hur skolchefer ser på sina arbetsuppgifter framkommer i en utvärdering
som har genomförts av Larsson och Tillberg.83 Utvärderingen gjordes inom
projektet: Eolus – skolutveckling genom lärande samtal.viii Dessa samtal in-
gick i Svenska Kommunförbundets arbete med att stödja och påskynda ut-
vecklingen inom skolan, och var ett delprojekt inom En satsning till två tu-
sen.ix Studien genomfördes genom en enkät som gavs vid två tillfällen till ett
urval av deltagarna samt återkommande intervjuer med några av samtalsgrup-
perna. Eoulus omfattade 1998 ca 130 skolchefer och biträdande skolchefer (av
totalt 450) som indelade i grupper om sex till åtta personer träffades under två
dagar vid fyra tillfällen under året för diskussion och gruppstöd. Före utbild-
ningen angavs de vanligaste skolchefsrollerna vara samordnare, förhandlare
och administratör det ville säga gamla traditionella chefsroller. De roller man
helst vill ha var visionär, utvecklare och uppföljare, vilka avvek en hel del från
det man gjorde. Visionär angavs som en av de mest önskvärda ledarrollerna av
hela 88 procent och utvecklare av 67 procent. Administratör, effektivitetsjä-
gare och ekonom fanns inte bland de mest önskvärda chefsrollerna. Förhand-
lare, planerare och samordnare var också roller som man inte vill ha i den
utsträckning som var fallet före utbildningen.84 

80 Cregård, A., Förvaltningschefers styrning Göteborg: Göteborgs Universitet, CEFOS, 2000, sid.
26.
81 Blom, A., Kommunalt chefskap – en studie om ansvar, ledarskap och demokrati Lund: Univer-
sitetsförlaget, Dialogos AB, 1994.
82 Ibid., sid. 175.
83 Larsson, P. & Tillberg, U., EOLUS – skolutveckling genom lärande samtal? Göteborg: Handels-
högskolan IMIT 1999.
84 Ibid., sid. 281. 
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2.7 Skolchefen i systemets mitt
Med stöd i en av flera möjliga organisationsteorier ska komplexiteten i vek-
samheten ytterligare belysas. Bolman och Deal använder fyra olika perspektiv
som de presenterar i studier av organisationer och ledarskap: det strukturella,
”human resources”(HR), politiska respektive symboliska perspektivet.85 De
lyfter fram ett antal centrala begrepp inom respektive perspektiv: regler, roller,
mål, policy, teknologi, och miljö i det strukturella. Behov, färdigheter, och
relationer inom HR. Makt, konflikt, konkurrens, organisationspolitik i det po-
litiska perspektivet. Kultur, ritual, mening, metafor, ceremoni, historia, och
hjältar i det symboliska.86 

När jag fritt översätter och använder dessa perspektiv, i ett försök att presen-
tera skolchefen i den tänkta ”mittpunkten”, kan bilden bli följande. Skolan
som organisation finns för att den ska förverkliga läroplanens mål vilket kräver
samordning inom och mellan enskilda skolor men även inom och mellan olika
förvaltningar. De nationella såväl som de lokala målen ska av olika skäl följas
upp och kontrolleras (strukturellt). Detta utgör samtidigt ett problem då sko-
lans mångfacetterade uppdrag inte alltid låter sig ”mätas” och återkopplingen
kan vara långsam eller rentav icke existerande. Insatser i förskolan visar sig i
början av grundskolan osv. (HR). Skolan i dess olika delar har såväl sin ge-
mensamma som särskiljande historia som till exempel folk- och realskolan.
Kulturen återskapas och nyskapas och ny mening ges till verksamhetens ut-
formning (symboliskt). Skolan, som en del av ett demokratiskt samhälle byg-
ger på en ansvarsfördelning mellan politiker och professionella och mellan
olika nivåer i systemet (strukturellt) samtidigt som denna ansvarsfördelning
ska genomsyras av delaktighet och medinflytande (HR). Även om läropla-
nerna fastställs i enighet finns naturligtvis motsättningar. Läroplanerna ska
tolkas och tillämpas i organisationen på alla nivåer vilket innebär att dessa
konflikter och motsättningar ska hanteras, såväl politiskt som pedagogiskt.
Utifrån ett politiskt perspektiv menar Bolman och Deal, behöver en konflikt
inte vara tecken på att något är fel eller saknas. Fokus är inriktat på strategi och
taktik mer än på själva lösningen. Fördelningen av resurser kan tas som exem-
pel på en situation där det politiska perspektivet kan tillämpas. Konflikter kan
vara av olika karaktär: 

Horisontella konflikter kan vi hitta i kontaktytan mellan avdelningar och divisio-
ner. Vertikala konflikter förekommer mellan olika nivåer. Kulturella konflikter
finns mellan grupper som har olika värderingar, traditioner, åsikter och livsstilar.87

Skolchefen kan betraktas ur samtliga dessa fyra perspektiv som Bolman och
Deal valt. Andra exempel från andra organisationsteorier skulle kunna använ-

85 Bolman, L. G. & Deal, T. E., Nya perspektiv på organisation och ledarskap Lund: Studentlitte-
ratur, 1997.
86 Ibid., sid. 34.
87 Ibid., sid. 204.
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das men då det inte är min utgångspunkt har jag valt att endast, med detta
exempel, visa på den komplexitet som en skolchef kan befinna sig i. Skolche-
fens placering i figur 2:1 nedan visar att skolchefen återkommer oavsett om jag
betraktar styrning och ledning vertikalt, horisontellt eller kanske cirkulärt. 

2.7.1 Skolchefen och rektor
Forskning om rektor ska här inte kommenteras mer än perifert. Forskare från
fem nordiska länder har beskrivit skolledarnas formella ansvarsområden, reg-
ler och förordningar som styr deras arbete och de spänningar och dilemman de
upplever. Arbetet bygger såväl på en litteraturgenomgång som på undersök-
ningar i respektive land och har finansierats av Nordiska Ministerrådet
(NMR).

Den mest nutidige fase i udviklingen af politiske strategier der har indflydelse på
forståelsen af skoleledelsen dukker op omkring den decentralisering af uddanel-
sessystemerne som skete over hele Norden i slutningen af 80’erne og op til mid-
ten af 90’ere. Den svenske reform fra 1991 signalerer helt klart skiftet fra skolele-
deren som autonom professionel til en leder der indgår i partnerskab med de
kommunale forvaltninger i realiseringen af politiske mål.88

Relationen mellan kommunal, regional och central nivå varierar från land till
land. Oftast är det den kommunala nivån som ger stöd till den enskilda skolan.
Samtidigt finns det undersökningar från till exempel Norge, som visar att min-
dre än 30 procent av skolorna fått hjälp från kommunerna i utformningen och
implementeringen av olika planer. Skolledarna förväntas leda och utforma li-
vet i skolorna, samtidigt begränsas styrarrangemangen i många länder möjlig-
heterna för denna ledning. Oavsett om det är på grund av politiska önskemål
eller dåligt utvecklad politik har grundskolorna inte den överordnade kompe-
tens att leda och styra skolor som finns beskriven i politiska dokument.89

Nygren och Johansson har i NMRs material beskrivit den svenska rektorn
efter år 1945.90 De tar bland annat upp villkoren för att vara ledare i en poli-
tiskt styrd organisation. I dagens allt mer decentraliserade samhälle överlåts
många beslut på tjänstemän inom offentlig sektor och det handlar inte enbart
om verkställande beslut utan också om att fatta egna utifrån givna ramar. I
rektors fall är detta något besvärligt eftersom rektor till skillnad från många
andra chefer inom offentlig förvaltning till exempel skolchefer, enligt Nygren
och Johansson kan sägas ha dubbelt uppdrag, det vill säga både från stat och
kommun.

Johansson och Kallós har beskrivit skolchefen som ett filter mellan rektor

88 Moos, J. & Carney, S., ”Ledelse i den nordiske kontekst: Realiteter, muligheter og begrens-
ninger.” I Skoleledelse i Norden Köpenhamn: NMR Nord 2000:14, 2000, sid. 26.
89 Ibid., sid. 38.
90 Nygren, A. M. & Johansson, O.,”Den svenska rektorn efter 1945 – kvalifikationer, arbetsuppgif-
ter och utmaningar.” I Nordisk Ministerråd, Skoleledelse i Norden Köpenhamn: NMR Nord
2000:14, 2000, sid. 258.
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och styrelsen och tvärtom, med tolkningsföreträde av styrelsens beslut.91 Skol-
direktören har på lokal nivå blivit en av de viktigaste aktörerna när det gäller
implementeringen av både nationella och lokala politiska mål, menar de.

Johansson och Bredeson menar att de mål som förvaltningschefen priorite-
rar kommer att uppfyllas i kommunernas skolor betydligt oftare än de mål som
förvaltningschefen inte uppmärksammar.92 Hans position, menar de, tenderar
att innebära att hon/han oftare prioriterar stabilitet i organisationen framför
riskabla utvecklingsprojekt även om ett ökande intresse för utvecklingsprojekt
kan skönjas.

2.7.2 Tradition och kåranda
En annan viktig del av styrning och styrprocesser är den historia som organisa-
tioner bär med sig, i och genom de människor som är verksamma där, men
även av dem som är berörda av denna verksamhet. Söderström har visat hur
kyrkan och krigsmakten tjänat som modell för såväl de offentliga som ickeof-
fentliga organisationerna.93 Krigsmakten blev förebild för de flesta företagen
medan kyrkan blev det för skola, sjukvård och socialvård. 

Berg har utvecklat en kulturanalys som utgår från en hypotes där lärares
kåranda och yrkesnormer utgör en viktig, kanske avgörande del av skolans
kultur.94 Här återfinns en styrkälla som är väsentlig för det faktiska yrkesutö-
vandet. För att finna denna anda behöver man dels gå tillbaka i historien men
även studera den enskilda skolans kulturyttringar i nuet. 

Varje förvaltning har ofta en dominerande yrkesgrupp med en viss fastlagd
utbildning. Förvaltningschefen och de flesta ur chefsskiktet har detta yrke och
utbildning som bakgrund. Detta har behandlats av Steward som studerat styr-
ning och ledarskap i 100 engelska kommuner i slutet av 1980-talet.95 Han
konstaterade att yrkeskulturer har sina egna inbyggda värderingar som kan stå
i motsats till de politiska värderingar som råder i kommunen då ett av yrkesut-
bildningens syften är att uppnå enhetlig praxis. Motsättningarna skärps mellan
förvaltningar, mellan politiska partier och mellan kommunen och dess invå-
nare i synnerhet i åtstramningstider. Detsamma gäller mellan politiker, förvalt-
ning och yrkesgruppen. I ett annat sammanhang säger Steward att:

91 Johansson, O. & Kallós, D., ”Om rektorsrollen vid målstyrning av skolan” I Hård af Segerstad
(red.), Skola med styrfart Uppsala: Rektorsutbildningen, 1994, sid. 111.
92 Johansson, O. & Bredeson, P. V., “Value Orchestration by the Policy Community for the Lear-
ning Community: Reality or Myth.” I Begley, P. T. (ed.), Values and Educational Leadership. New
York: State University of New York Press, 1999.
93 Söderström, M., Ledning och ledarskap i högskolan – några perspektiv och möjligheter SOU
1992:15, Göteborg: Allmänna Förlaget.
94 Berg, G., Skolkultur, lärare och skolledare I Pedagogisk forskning i Uppsala , 118. Uppsala:
Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, 1994.
95 Steward, J., Styrning och ledarskap i kommuner Lund: Studentlitteratur, 1986/1988.
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Om man delegerar ansvar i en organisation som präglas av yrkeskulturen kommer
delegeringen enbart att leda till en ytterligare betoning av yrkeskulturen och ett
förnekande av de politiska målen.96 

Steward understryker vikten av dialogen som en förutsättning att skapa grund-
läggande värden i kommunens styrning och ledarskap. Berg lyfter fram det
pedagogiska samtalet, såväl mellan politiker och professionella som inom en
skolenhet, som nödvändigt för utvecklingsprocesserna.97 För att ett utveck-
lande samtal ska komma till stånd måste det finnas ett tillåtande klimat, något
som kulturen på skolan har ett avgörande inflytande på. Resultaten från SLAV
1 och 2 tyder på att: ”…det är organisationskulturen som sätter gränser för
ledarskapets inflytande över verksamheten…”98

Den starka yrkeskulturen diskuteras tio år senare av Sahlin Andersson när
hon undersöker varför organisationer låter sig omvandlas.99 En av de tre orga-
nisationer som studerades är en skola. Hon menar att många offentliga organi-
sationer tidigare varit uppbyggda av grupper vars arbetsfördelning sinsemellan
tagits för självklar och varit svår att påverka. Den förändring som inträtt är att
”… de tidigare så viktiga och tydliga grupperna och gränserna dem emellan
håller på att förändras i vissa fall till den grad att vi kan tala om aktörsgrup-
per i upplösning.” 100 Flera organisationer verkar vara på väg att utveckla en
annan typ av identitet. Från att vara starkt baserad på vilken professionell
verksamhet de traditionellt bedrivit till att baseras på att de är en organisation. 

En väsentlig del av utbildningsreformerna på 1990-talet var att ge större
frihet och ansvar till lärarna. Askling gav, i slutrapporten av det så kallade
miljonprojektetx, en översikt över skolutvecklingen från tiden före andra världs-
kriget fram till 1990-talet.101 Den bild som framträdde är att mycket av förny-
else- och utvecklingsinitiativ i början av 1900-talet, fram till andra världskriget
kom från lärarna själva. Under 1940- och 1950-talen var det dominerande
synsättet att utveckling och förnyelse borde hämtas uppifrån och utifrån.

Under denna tid var lärarna lågt värderade som utvecklingspotential för skolan.
Initiativen till förnyelse kom från myndigheter och forskarsamhälle, ofta med en
ideologisk överton.102

En motreaktion kom under 1970-talet bland annat genom SIA utredningens
markering av skolans inre arbete och lagarbetets betydelse för utveckling. Bil-

96 Steward, J., Styrning och ledarskap i kommuner Lund: Studentlitteratur, 1986/1988, sid. 155.
97 Berg, G., Groth, E., Nytell, U. & Söderberg, H., Skolan i ett institutionsperspektiv Lund: Stu-
dentlitteratur. 1999.
98 Ibid., sid. 199.
99 Sahlin-Andersson, K., ”Varför låter sig organisationer omvandlas?” I Jacobsson, B. (red.), Or-
ganisationsexperiment i kommuner och landsting Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag, 1994.
100 Ibid., sid. 171.
101 Askling, B., Strategier för skolutveckling Linköping: Linköpings Universitet, Skapande ve-
tande, 1997.
102 Ibid., sid. 23.
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den som framträder i slutet av 1900-talet kommenteras i rapporten på följande
sätt.

Till skillnad från vad som gällt i bl.a. USA och England, så var det i Sverige inte
lärarna själva som med stöd från skolforskare, verkade för att deras professiona-
lism skulle lyftas fram. Det var i samband med kommunaliseringen som staten
markerade det professionella ansvaret.103 

Kommunen ska alltså som huvudman, bland annat kommunicera de nationella
målen med en yrkeskultur och en organisation som båda är i förändring. Kom-
munen ska inte enbart kommunicera utan ansvara för att verksamheten ge-
nomförs inom de ramar riksdag och regering fastlagt. Det fanns påtagliga
oklarheter i ansvarsfördelningen mellan stat och kommun, ”... oklarheter och
rent av okunnighet i vissa kommuner och i många skolor om ansvarsfördel-
ningen mellan olika funktionärer inom skolorganisationen...” konstaterade
Askling.104 Det är dessutom så att många frågor som rör organisation, admi-
nistration och ekonomi hanteras på nivåer ovanför lärarna. 

2.8 Kommentarer
Tidigare forskning och studier som utifrån det statliga styrsystemet särskilt
belyst växlingen från styrning till den professionella ledningen på central
kommunal nivå är, som jag tidigare nämnt, få. En del av de studier jag lyft
fram kan förefalla perifera, men innehåller ändå avsnitt som på ett intressant
sätt belyser delar av det område jag behandlar. Det är då viktigt att komma
ihåg att min studie avser det statliga styrsystemet och den växling från styr-
ning och ledning som skolchefen får personifiera. Skolchefen befinner sig i
skärningspunkten mellan stat, kommun och skola och är, initialt i denna stu-
die, en befattning som befinner sig närmast under en kommunal politisk
nämnd eller styrelse. Funktionen är däremot inte lika given. 
Om styrning ska växlas över till ledning och fungera som en del av ett system
med feed-back är kommunikation en central fråga. Läroplanerna vilar på vär-
den som utgår ifrån delaktighet och kommunikation. Communicatio från lati-
net avser ett ömsesidigt utbyte. Lägger man därtill communicio, att göra ge-
mensamt, låta få del av och i, så närmar vi oss kommunen eller communis som
står för det gemensamma allmänna, det offentliga. Skolchefen, som är en del
av communis ingår i ett kommunicerande system som förväntas vara öppet för
inflytande och påverkan. Då krävs olika typer av kommunikation. Ska dess-
utom ett lärande ske ställs krav på att mötesplatser och deltagare skapar mil-
jöer som gör detta möjligt. Behovet av fungerande vägar för kommunikation
och dialog ökar i en decentraliserad verksamhet. Utbildningsväsendet är en

103 Askling, B., Strategier för skolutveckling Linköping: Linköpings Universitet, Skapande ve-
tande, 1997, sid. 29.
104 Ibid., sid. 94.
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verksamhet som rymmer ett otal kontaktytor där individer, grupper och organi-
sationer har olika intressen av vad som är bäst för verksamheten. Skolchefen
befinner sig mitt emellan stat och kommun, mellan politiker och professio-
nella. I en del av de studier som redovisats i detta kapitel kan skolchefen både
som position, funktion och ledare anas trots att han inte alltid har benämnts.

Det är en komplex bild av skolchefsfunktionen i skolans styrning och led-
ning som växer fram trots att skolchefen inte primärt är i fokus för de studier
som har redovisats. Om staten nu gått från att reglera i förhand till att utvär-
dera i efterhand reses frågan om det går att se hur detta skifte framträder när
styrningen växlas över till ledning på central kommunal nivå. Ekonomin är en
del av styrsystemet och återkommer i flera studier. Inte enbart beroende på
brist på resurser i flera kommuner utan även på hur tilldelningen av resurser
från staten till kommunen går till. Skolutvecklingsavtalets funktion i skolan
styrning och ledning är ett nytt inslag. Detta är några exempel på förändringar
i styrsystemet och frågan är om och hur dessa förändringar av relationen mel-
lan stat och kommun framträder i skolchefstjänsten och om det i sin tur kan
belysa problemområdet ytterligare. Hur styrsystemets intentioner förverkligas
beror på dess aktörer, vilket flertalet av de ovan relaterade studierna visar.

Figur 2:1. Nedan visar några av skolchefens kontaktytor.
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Kommentarer Kapitel 2
i Definition av skolchef saknas vilket försvårar jämförelse. Deras uppgift om att 75 procent av
samtliga svenska skolchefer svarat innebär att det totala underlaget var drygt 370 skolchefer i 289
kommuner. Det framgår inte när undersökningen är gjord men troligen 95/96. En jämförelse med
sammanställningen ur Årsbok för skolan ger att enkäten måste ha gått till kommuner med en eller
två skolchefer samt till kommundelschefer för att nå upp till antalet. En annan möjlighet är att
biträdande skolchefer tagits med istället för någon annan grupp.
ii SLAV är ett skolforskningsprojekt som står för Styrning, Ledning och skolans Arbete/Verksam-
het. Arbetet leds från Pedagogiska institutionen, Uppsala Universitet och Högskolan Dalarna.
iii Organisation och institution är två begrepp som Berg definierar bland annat i Skolkultur, lärare
och skolledare. Berg (1994). 
iv Projektet bygger på nio nationella studier, Australien, Finland, Tyskland, Grekland, Island, Por-
tugal, Spanien, Sverige. England och Scotland.
v Intervjuade är två fd. ministrar, ordförande i de båda lärarförbunden, chefen för Svenska Kom-
munförbundet och generaldirektören för Skolverket samt sex lokala politiker. Detta framgår i en
av EGSIE-rapporterna, Uppsala Reports on Education 37, sid 341.
vi De länder undersökningen omfattade utöver Sverige var Danmark, Italien, Nederländerna, Tysk-
land och Österrike.
vii Professionell är ett svårt uttryck att använda då oenighet råder om lärare ska räknas som profes-
sionella. (Se t.ex. Stenelo (1988), DuRietz, Lundgren, Wennås (1987)). Jag använder professionell
i betydelsen lärare med lång och kvalificerad utbildning. I den betydelsen kan de i modellen utgöra
den ena polen och de förtroendevalda politikerna den andra för att på så sätt tydliggöra yrkesgrup-
pens respektive de förtroendevaldas olika uppdrag i styrningen av skolan.
viii Eoulus står för Svenska Kommunförbundets satsning på nätverk och gruppstöd för skolledare
och skolchefer.
ix En satsning till tvåtusen är namnet på det överenskommelse rörande skolutveckling som träffa-
des mellan parterna på skolområdet 1995.
x Miljonprojektet bedrevs vid Linköpings Universitet under åren 1991–1996 och behandlade frå-
gor angående former för samverkan mellan universitet och skola.
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KAPITEL 3

Studiens uppläggning och avhandlingens 
disposition

3.1 Några bakgrundsbilder 
En ministudie om skolchefers arbetssituation, som jag genomförde 1997, ut-
gör ett underlag för denna studie. Fyra skolchefer skrev ner sina reflektioner
utifrån följande frågeställningar.1 

Ge en bild av det huvudsakliga innehållet i din yrkesverksamhet igår och idag. 
Har yrket förändrats över tid och i så fall hur och varför?
Kommer yrket att förändras över tid och i så fall hur och varför?
Attityder till detta och synpunkter på innehållet i denna förmodade förändring?

Några slutsatser från den studien, som har bärighet på detta arbete, var bland
annat deras beskrivningar av sitt arbete: utsattheten i yrket, ekonomins domi-
nans samt funderingar kring skolchefens framtida position och funktion.
Några citat får exemplifiera problematiken.

Den ekonomiska situationen i kommunen har under åren betytt att jag ägnat oer-
hört mycket tid åt att diskutera pengar, pengar och åter pengar. Uppföljning av
gällande budget, besparingsförslag, ny budget, förändrade ramar, uppföljning,
nya besparingar osv. osv. Det har också betytt att jag har upplevt att inte ett enda
förslag av vilket slag det än har varit har kunnat bedömas först och främst ur
innehållsmässig synpunkt utan första frågan blir ständigt: Har vi pengar?

… ofta ser jag bilden av ett timglas där jag sitter i mitten och måste vända upp
och ner på mig när tankarna tar slut och hela tiden balansera och ”sila” det som
skall ut och in och som gagnar arbetets utveckling – ett ökat tryck på alla nivåer
och när resurserna minskar ökar ansvaret och det går inte att ”gömma” sig bakom
någon titel det är människan som måste fram som redskap – krävs mer öppenhet,
ärlighet, moral och etik och synliggöra våra värderingar (så att det går att förhålla
sig).

Skolcheferna uttryckte även olika bilder av framtiden där någon kunde se en
stark kommunstyrelse och några få förvaltningschefer. En annan såg framför

1 Nihlfors, E., Skolchefen – nyckeln till skolans utveckling?! Örebro: Skolans styrning och ledning
D-kurs, 1997.
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sig få chefer – få politiker och menade att detta samtidigt kunde skapa ett
demokratiskt dilemma, ska till exempel förvaltningschefer väljas i personval
så att medborgarna får ett demokratiskt inflytande över besluten? En annan
möjlig framtidsbild, enligt en skolchef var att förvaltningschefen försvinner
och att rektorsrollen förstärks. Det kan bli en effekt när förvaltningschefen blir
hotfull för politikerna, då hon/han är kunnig, har visioner, känner sitt ansvar,
utmanar och har en helhetsbild av verksamheten i kommunen vilket inte en
enskild rektor kan ha. Vilken blir då politikerrollen? Skolcheferna lyfte i sina
reflektioner fram den mellanställning de hade mellan rektorernas klart uttalade
uppdrag och skolchefens uppdrag som högsta ansvariga tjänsteman inför
nämndens politiker. Deras engagemang för utbildningsfrågorna var uppenbar
och de återkom ofta till hur läroplansfrågorna konkurrerade med det ekono-
miska läget och det politiska inflytandet. Dessa skolchefer beskrev sin situa-
tion från den mittpunkt jag försökt exemplifiera i avsnitt 2.7. De såg sig som
delansvariga i att läroplanerna skulle genomföras och kände stor frustration
över den ekonomiska situationen som på något sätt var skild från läroplans-
uppdragen men ändå utövade stor påverkan på dessa. En skolchef uttryckte
också en hotbild om vad som kunde hända om och när obalans inträder i
relationen mellan den politiska och den professionella styrningen.

Kommunernas olika förutsättningar påverkar den enskilda skolans möjlig-
heter att förverkliga läroplanernas intentioner. Att kunskap om verksamheten
liksom relationer, inte enbart mellan lärare och elev utan också mellan politi-
ker och tjänstemän, har betydelse för hur läroplanerna tolkas och vilka förslag
som läggs är en självklarhet. Samtidigt kan fokus på en enskild befattningsha-
vare ibland innebära att styrsystemet kommer utanför fokus. Lösningen står att
finna hos den enskilde. 

När jag sökte metoder för att försöka förstå statens styrning av styrsystemet
genom att studera hur relationen mellan stat och kommun framträder i skol-
chefstjänsten, var valet av metoder inte självklart. Den inledande sökningen i
tidigare forskning och andra studier relevant för min frågeställning, som redo-
visats i kapitel 2, underströk problematiken. Först när jag sökte vidare i andra
typer av källor som statliga dokument och utbildningshistoriska skrifter, fick
jag fram en bild av skolchefen som påverkade mitt val av metoder.

3.1.1 Kort historisk tillbakablick
Skolchefstjänsten inrättades nästan 100 år efter det att de första statliga folks-
koleinspektörerna tillsattes. Dessa skulle vara Regeringens ögon i orterna,
som statsrådet Hammarskjöld uttryckte det.2 De följdes sedan av ytterligare
inspektörer som inrättades av landsting och kommun. När en skolchefstjänst
inrättades i varje kommun, gav det staten än fler ögon på orten. Beroende på

2 Fredriksson, V. (red.), Svenska Folkskolans Historia. Del III Stockholm: Albert Bonniers Förlag,
1942a, sid. 15.
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kommunens storlek och omfattning på utbildningssektorn kallades tjänsten
skoldirektör, skolchef eller rektor tillika skolchef. Tjänsten tillsattes av Kungl.
Maj:t.i Ett motiv för detta tillsättningsförfarande var bland annat att det ansågs
angeläget att tillsättningen kunde ske oberoende av eventuella lokala skolpoli-
tiska motsättningar och tillfälliga gruppintressen.3 Skolchefens uppdrag regle-
rades i skollagen och i skolstadgan.

Regleringen av skolchefstjänsten förändrades successivt under 1980-talet. I
samband med att en ny kommunallag trädde i kraft i början av 1990-talet togs
också bestämmelserna om hur kommunen skulle organisera sin verksamhet i
olika nämnder bort. Det fanns inte längre föreskrivet vare sig att en skolsty-
relse eller en skolchef skulle finnas i kommunen. Däremot angav skollagen
och senare läroplanerna, att det skulle finnas rektorer som var förtrogna med
den dagliga verksamheten i skolan. Av regeringens utvecklingsplan i slutet av
1990-talet framgick att rektor var den viktigaste länken mellan det nationella
och det kommunala uppdraget och den praktiska verksamheten i skolan.4

Skolchefen nämndes inte. De fackliga organisationerna, som tillsammans med
Svenska Kommunförbundet tecknat ett skolutvecklingsavtal konstaterade att
rektor hade en avgörande betydelse för att lärare och elever skulle kunna ut-
veckla bättre arbetssätt och arbetsformer med syftet att verksamheten skulle
kunna bedrivas effektivt.5 Ett par år senare återkom Svenska Kommunförbun-
det till rektors nyckelroll för såväl skolutveckling som skolans resultat.6 Skol-
chefen som regeringens ögon hade försvunnit. Tjänsten nämndes inte ens som
en länk mellan rektor och den politiska styrelsen i kommunen.

I slutet av 1990-talet återkom skolchefen när skolverkets inspektörer påta-
lade vikten av att skolchefen medverkar till att skapa förutsättningar för rektor
i dennes arbete.7 Skolchefen sågs också som garant för att det andra femåriga
avtalet, som träffats mellan Svenska Kommunförbundet och de båda lärarför-
bunden, skulle genomföras. För att förverkliga avtalet bildas arbetsgrupper
kring förvaltningschefen eller motsvarande för att utgöra en resurs till förvalt-
ningsledningen.8 Skolchefen hade nu blivit de avtalsslutande parternas ögon
på orten.

Utbildningsdepartementets skrift Lärande ledande behandlade rektors roll i
dagens styrsystem.9 Där betonas både de förtroendevaldas och förvaltnings-
3 Regeringens proposition 1956:182, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till skol-
styrelselag m.m.
4 Regeringens skrivelse 1996/97:112, Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning –
Kvalitet och likvärdighet Stockholm: Regeringen 1997, sid. 42.
5 Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Kommunförbundet, En satsning till tvåtusen
Stockholm: Svenska Kommunförbundet, 1996, sid. 14.
6 Svenska Kommunförbundet, En plattform för skolans fortsatta utveckling Stockholm: Svenska
Kommunförbundet, 1998, sid. 5.
7 Skolverket, Rektor som styrfunktion i en decentraliserad skolorganisation Stockholm, Skolver-
kets rapport 160, 1998.
8 Lärarförbundet, Nya skolavtalet. Kommentarer och vägledning Stockholm: Lärarförbundet 2001,
sid. 14.
9 Utbildningsdepartementets skriftserie. Rapport 4, Lärande ledare. Ledarskap för dagens och
framtidens skola Stockholm: Utbildningsdepartementet, 2001.
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chefens betydelse för rektors arbete. I rapporten lyftes bland annat förvalt-
ningschefens betydelse fram som förebild och företrädare för det demokra-
tiska, lärande och kommunikativa ledarskapet. Skolchefen förväntades nu
också vara en förebild för rektor och hade åter blivit en länk i skolans styrning
och ledning.

3.2 Metoder
Utifrån den bakgrund som beskrivits ovan och de frågeställningar som växte
fram valde jag olika sätt att samla data. Jag har använt mig av dokument och
litteraturstudier av särskilt historiska texter, enkätundersökning och intervjuer. 

En historisk bakgrund är nödvändig för en samhällsvetenskaplig studie.
Styrsystemet och skolchefstjänsten växer fram och utvecklas under lång tid.
Inrättandet av en skolstyrelse och en skolchef handlade delvis om att skapa en
samlad ledning för kommunens hela skolväsende men också om en syn på hur
skolan skulle styras och ledas. En samlad ledning för ett antal olika skolformer
som alla bar på sin historia av olika syn, bland annat på styrning och ledning.
För att kunna förstå förändringen från tiden före skolchefstjänstens inrättande
och den situation som råder idag är det nödvändigt att teckna en kort bakgrund
som inkluderar en del uppgifter om samhällsutvecklingen i stort.

3.2.1 Dokument och litteratur
Att beskriva hur urvalet av källor gått till är inte enkelt. Läsning av ett doku-
ment har lett vidare till nästa som via sin referenslista, eller en enskild källa,
tagit mig vidare. Ibland till ett stickspår. Urvalet har skett såväl framifrån som
bakifrån i tid räknat. Det vill säga ett beslut på 1990-talet leder tillbaka till
1940-talet eller en historisk beskrivning av hur lokalfrågorna stod i fokus i
mitten av 1800-talet leder vidare till 1990-talets marknadshyror. Begräns-
ningen av källor blir med nödvändighet en efterhandskonstruktion där de käl-
lor som bäst svarar mot frågeställningen kvarstår. Sökandet har dock skett
efter vissa temata. Styrsystem, dess olika delar, styrning, ledning och i kombi-
nation med skolchefsbefattningen har varit utgångspunkten för urvalet och se-
nare bearbetningar av data. De sökningar som gjorts i databaser har redovisats
i kapitel 2.

En viktig inspirationskälla som påverkat mitt sökande har varit Svenska
folkskolans historia i sex band, som utkom mellan åren 1940 – 1971. Initiativ-
tagare till detta verk var aktiva personer inom Sveriges Allmänna Folkskoll-
ärarförening, inför det då stundande 100 års jubileet av folkskolans ”födelse”.
De genomgångar som görs är väldokumenterade genom referenser vilket
gjorde det möjligt att gå tillbaka till ursprungskällor, vilket jag också gjort i
många fall. Flera av de personer som medverkat i historiebeskrivningen var
aktiva i och vid tiden för de skeenden de beskriver. Huvudredaktör var Viktor
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Fredrikssonii men det var ett stort antal personer som medverkade i författan-
det av de olika delarna. 

Mina huvudsakliga källor är statliga publikationer i form av offentligt tryck,
statens offentliga utredningar (SOU), Utbildningsutskottets betänkande
(UbU), departementsskrivelser och utredningar (DsU), regeringens skrivelser
(Rskr) samt regeringens propositioner (Prop.). Författningssamlingen (SFS)
liksom offentlig statistik (SCB) utgör också delar av det offentliga tryck som
jag använt. Som tidigare framgått har jag utifrån min problemställning funnit
det angeläget att ta min utgångspunkt i den styrning som bygger på lag och
förordning. Ett förhållandevis stort antal SOU har använts då det i dessa texter
går att finna ett bakomliggande resonemang som föregår beslut i samband med
propositioner.

Annan litteratur är Årsböcker i svensk undervisningshistoria.iii Dessa års-
böcker har utkommit alltsedan 1921. Rudolf Halliv tog initiativet till dem ge-
nom att redigera skriftligt material från undervisningens och skolans historia.
Finansiärerna har växlat. Tack vare dessa skrifter finns idag dokument beva-
rade och kommenterade, liksom enskilda personers minnen. Här återfinns till
exempel minnen nedskrivna av skolinspektörer och rektorer. En annan typ av
litteratur som jag har använt har författats av skolmän som alla varit aktiva i de
skeenden de beskriver.v 

Skrifterna innehåller utbildningshistoriska bilder och ger ytterligare per-
spektiv på den händelseutveckling avhandlingen vill belysa. Jag har även an-
vänt ett par memoarer för att lyfta fram enskilda personens upplevelser och
reflektioner till någon händelse som ett komplement till det företrädesvis of-
fentliga tryck som används. 

3.2.2 Källkritiskt förhållningssätt
Att läsa historiska texter kräver ett källkritiskt förhållningssätt. Frågeställning-
arna är många. I vilket sammanhang har texterna kommit till. Hur stor är tro-
värdigheten i själva innehållet? Hur väl insatt var upphovsmannen, från vilket
perspektiv eller position betraktade hon / han det skeende som beskrevs?10

Historikerna hävdar, skriver Tosh att texterna bör sättas in i sitt fulla tidsmäs-
siga sammanhang: 

Detta innebär ett seriöst beaktande av inte bara språkets resurser utan av författa-
rens identitet och bakgrund, texters produktionsvillkor, de avsedda läsarnas, ti-
dens kulturella attityder och de samhällsförhållanden som omslöt skribent och
läsare. Varje text är socialt insatt i specifika historiska villkor.11

Detta är nu inte en historisk avhandling utan en samhällsvetenskaplig studie av
skolans styrsystem vilket kräver en historisk förklaring. Det innebär naturligt-
vis att texterna ska sättas in i ett sammanhang och att källorna kritiskt ska

10 Bergström, G. & Boréus, K., Textens mening och makt Lund: Studentlitteratur, 2000, sid. 38.
11 Tosh, J., Historisk teori och metod Lund: Studentlitteratur, 2000, sid. 166.
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granskas, men jag torde kunna förhålla mig till texterna mer deskriptivt som en
fond för min analys. Om det till exempel ska vara möjligt att förstå hur skol-
chefstjänsten växte fram som en del av den centrala ledningen för skolverk-
samheten i kommunen, behövs en omvärldsuppfattning om och när beslut fat-
tades som berör problemområdet. Även ett sådant arbetssätt kräver ett sätt att
förhålla sig kritiskt till det urval jag gjort. Här har jag tagit en utgångspunkt i
Rolf Torstendahls grundpelare för en källkritisk granskning.12 Dessa är plura-
litetsprincipen samt den kronologiska, tendenskritiska respektive beroendekri-
tiska principen, vilka kommenteras nedan. 

Med pluralitetsprincipen menas att trovärdigheten förstärks efter källornas
antal och det faktum att majoriteten av källor ger stöd för uppgiften. Jag har
använt flera källor, företrädesvis från samma sfär. Att upphovsmännen stödjer
varandra uppfyller pluralitetsprincipen men kan även ses som att det är segrar-
nas historia som återges. Christina Florin lyfter fram det senare i sin avhand-
ling när hon beskriver kvinnornas kamp om katedern.13 

Kvinnorna som haft en annan roll i det professionella programmet har inte lämnat
efter sig lika självklara källsamlingar. Den stora betydelsen som kvinnorna haft i
yrket finns för det mesta bara speglad i det ”manliga” materialet. 14 

Även i denna avhandling är flera perspektiv utelämnade då det företrädesvis är
det statliga perspektivet som återges. Detta är perspektiv framtaget av personer
som antingen företrädde regeringen eller riksdagens olika partier på central
nivå alternativt ledande personer från fackföreningsrörelsen. Även offentligt
material har anpassats till det som kunde sägas. Utifrån offentligt tryck till-
sammans med skolinspektörer och andras egna berättelser menar jag ändå att
en tillräckligt säker bild kan tecknas av hur den centrala ledningen i kommu-
nen växte fram. Den kronologiska principen kan till en del stärka denna bild
eftersom det företrädesvis är äldre framställningar som använts vilket innebär
att det finns en hög grad av samtidighet mellan händelsen och källan. 

Dahlgren och Florén lyfter fram tendensen som ett mycket viktigt kriterium.
”Denna kan avslöjas på olika sätt, exempelvis genom förekomsten av värde-
laddade ord och uttalanden eller genom ett ensidigt urval av uppgifter.” 15

Flera av de författare jag använt har själva varit delaktiga i det arbete de beskri-
ver. Detta har naturligtvis påverkat deras sätt att skriva och texterna innehåller
värdeladdade ord och uttryck som kan gränsa till det tendensiösa.vi Att förfat-
tarnas texter påverkats av sin tids stora politiska och skolideologiska frågor
måste tas i beaktande. Till dem hör till exempel kyrkans makt över skolan,
olika skoltraditioner och bildningsideals effekter på skolväsendets utform-
ning.vii 

12 Torstendahl. R., Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820 – 1920 Uppsala:
Studia Historica Uppsaliensa XV 1964, sid. 2.
13 Florin, C., Kampen om katedern Umeå: Acta Universitatis Umensis, 1987.
14 Ibid., sid. 31.
15 Dahlgren, S. & Florén, A., Fråga det förflutna Lund: Studentlitteratur, 1996, sid. 191.



66

Slutligen den beroendekritiska principen, kräver att en skrift endast kan ha
ett självständigt bevisvärde om den kan anses oavhängig i förhållande till öv-
riga åberopade skrifter. Som jag konstaterat tidigare är bevisfrågan svår då de
händelser jag söker är begränsade och de som beskriver dem alla har varit nära
berörda. Det sätt jag valt är att i flera olika fall gå till primärkällan. De källor
jag använder är alltså skrivna av personer som var och till en del är väl insatta
i sakfrågorna och i de förutsättningar som rådde vid den tid de beskriver. En
styrka är att flertalet av källorna som jag använder är skrivna nära i tid till den
händelse den vill beskriva. Referenslistorna gör det möjligt att ta del av pri-
märkällor. 

3.2.3 Enkäter och intervjuer 
Den historiska genomgången visade på en avsaknad, i offentligt material, av
skolchefen som position och funktion under 1990-talet. För att få en bild av
skolchefstjänsten under decenniet genomförde jag en enkät till de skolchefer
som tjänstgjort under hela 1990-talet. Syftet var att få skolchefernas egna erfa-
renheter och beskrivningar av de förändringar som de upplevt 

Den säkraste sammanställningen över skolchefer fanns i Årsbok för sko-
lan.viii Jag har gjort en manuell genomgång av samtliga årsböcker mellan åren
1990/91–2000/01 för att få fram vilka som arbetat som skolchef under hela
1990-talet. Av de närmare 800 personer som tjänstgjort under 1990-talet fanns
65 som tjänstgjort under hela decenniet. Av dessa hade 51 skolchefer tjänst-
gjort i samma kommun medan övriga arbetat i två eller flera. Urvalsförfaran-
det beskrivs i kapitel sju.

Innan enkäten konstruerades hade jag, under år 2001 tre dokumenterade
samtal med tre före detta skolchefer varav en också har erfarenhet som kom-
mundirektör. Deras gemensamma erfarenhet sträcker sig från 1950-talet fram
till idag. Detta för att få ytterligare utgångspunkter för mitt arbete. Tillsammans
med de utgångspunkter och centrala begrepp som jag redovisat under 1.2 utar-
betades en enkät som testades på ett par andra skolchefer vid två olika tillfällen
innan den slutliga versionen färdigställdes och sändes ut. Enkäten byggdes upp
kring sex olika temata: några bakgrundsdata, uppdraget som skolchef, förvalt-
ningsorganisation, mötesplatser, skolutvecklingsavtal samt skolchefstjänsten
nu och i framtiden. Frågorna inom dessa områden försökte fånga in styrsyste-
mets olika delar, relationer i organisationen, bilder av skolchefens position och
funktion, samt var samtal fördes om olika frågor med anknytning till skolans
uppdrag. Knappt hälften av frågorna hade styrda svar, övriga var öppna frågor.
Ett par frågor hade svarsalternativ där olika svar kunde ges för början, mitten
och slutet av 1990-talet. Samtliga frågor gav utrymme för egna reflektioner och
kommentarer. Svarsfrekvensen var god (89 procent) liksom mängden kom-
mentarer i enkäten (närmare 600). Dessa kommentarer gör att flera enkäter
utvecklats till en form av brev. Hanteringen av enkäten inklusive bortfallsana-
lys samt redovisning av svaren återfinns i bilagorna 1 och 2.
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Att ställa frågor om en period, som sträcker sig mer än tio år tillbaka i tiden,
är naturligtvis vanskligt med tanke på allt som hänt och minnets begränsning.
Några av de reliabilitetsproblem som finns i förståelsen av vittnesutsagor har
analyserats av Trankell.16 Hans analyser visade på bland annat vår förmåga att
skapa ett selektivt minne format av våra tidigare erfarenheter. Logiken hjälper
oss att skapa en känsla av sammanhang vilket kan ge oss falska bilder av det
som faktiskt hände. Attityder och känslor påverkar också vad och hur vi
minns. 

Enkäten, som utgör en del av denna studie, utsändes våren 2002 och som
stöd för minnet inleddes enkäten med en sammanställning över viktiga beslut,
företrädesvis regerings- och riksdagsbeslut under 1990-talet (bil.2). Genom-
förandet av dessa beslut på kommunal nivå varierar i tid, vilket framgår av
enkätsvaren. Utifrån, inte minst alla kommentarer till enkäten verkar de hän-
delser som ägt rum under 1990-talet att ha underlättat för skolcheferna att
minnas för dem viktiga förändringar då det funnits händelser att hänga upp
minnesbilden på. 

Enkäten innehöll frågor där skolchefen ombads rangordna områden som de
ansåg att de hade prioriterat under olika perioder. Det finns en problematik i att
be ledare själva beskriva vad de gör eftersom denna bild inte nödvändigtvis
behöver sammanfalla med det som de verkligen gör. Om mitt syfte hade varit
att studera den faktiska verksamheten hade observationer varit nödvändiga. I
denna studie är det skolchefernas egen bild av sin verksamhet som jag efterfrå-
gar, som ett komplement till de offentliga texter jag studerat. Det jag söker är
deras uppfattning om sin egen position och funktion i styrsystemet. Andra kan
naturligtvis ha andra synpunkter på detsamma. 

Efter att en första sammanställning av enkäterna gjorts framkom att skolut-
vecklingsavtalet haft mycket stor betydelse för skolchefernas arbete. Jag fann
det därför angeläget att komplettera detta område med ytterligare information
framför allt kring själva konstruktionen av skolutvecklingsavtalet i förhållande
till skolans styrning och ledning. Några av dem inom Svenska Kommunför-
bundet och lärarnas organisationer som varit mycket aktiva i de två senaste
avtalskonstruktionerna och ansvarat för förhandlingarnas genomförande, kon-
taktades och var villiga att låta sig intervjuas. Slutligen har en av de skolchefer
som medverkat vid bildandet av en skolchefsförening intervjuats både om sina
egna erfarenheter som skolchef men framför allt om skälen bakom att en skol-
chefsförening bildades i början av 2000-talet. Ingen av dessa fyra som inter-
vjuats har besvarat enkäten. 

Hur har då dessa intervjuer genomförts? Intervjupersonerna kontaktades via
e-post och fick samma bakgrundsförklaring som framgår av missivbrevet till
enkäten (bil.2). Intervjupersonerna kontaktades därefter per telefon där syfte,
upplägg, tidsåtgång, resultat och återkoppling klargjordes. Lämplig tid och
plats för intervjun bestämdes.17 Intervjuerna har alla haft en stomme av frågor,
16 Trankell, A., Reliability of evidence Stockholm: Rotobeckmans, 1972, sid. 24.
17 Lantz, A., Intervjumetodik Lund: Studentlitteratur, 1993, sid. 68.
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som endast jag haft tillgång till då ingen, på min förfrågan önskat få dem
utsända i förväg. Intervjuerna har utvecklats till att den intervjuade har berättat
utan att jag har behövt ställa särskilt många frågor. En form av öppen intervju
men där det har växlat mellan om det var respondenten eller intervjuaren som
valde fördjupning. Intervjuerna bandades och samtliga har fått läsa intervju-
erna i utskriven form. Intervjuutskrifterna har godkänts och överenskommelse
har gjorts om att i de fall jag citerar någon och uppger namn innebär det att
vederbörande är kontaktad och har godkänt uppgifterna.18

 Sammanlagt har fyra skolchefer medverkat i förstudien, fem skolchefer i
förarbetet med bland annat enkätens utformning, ytterligare en skolchef och
tre personer med ansvar för förhandlingsarbetet som ledde fram till skolut-
vecklingsavtalen har intervjuats. Tillsammans med dem som besvarat enkäten
innebär det att 70-tal personer aktivt medverkat i att ta fram underlaget för
denna avhandling.

3.2.4 Etiska överväganden
Skolchefer är en grupp tjänstemän som har en utsatt position. Enkäterna har
därför hanterats konfidentiellt. Det innebär att resultaten av enkäten inte går att
härleda till vare sig kommun eller enskild tjänsteman. Uppföljning med kom-
pletterande frågor eller förklaringar har skett via e-post. Materialet har sedan
kodats. Information om förfarandet angavs i missivbrevet. Konfidentialiteten
gäller även vid intervjuer av skolchefer. Som framgått ovan har överenskom-
melse gjorts om att i de fall jag citerar någon och uppger namn innebär det att
vederbörande är kontaktad och har godkänt uppgifterna. Jag har dock funnit
att intervjupersonerna har varit av mycket stort värde för mig som informanter
men att det inte är nödvändigt att publicera intervjuresultaten separat. Vägle-
dande för mina etiska överväganden har varit HSFR´s forskningsetiska princi-
per.19 

Flera av de personer som blivit kontaktade av mig, känner till vem jag är
och min erfarenhet inom utbildningsområdet, vilket kort har skisserats i föror-
det. Det är en problematik att varligt hantera. Repstad lyfter fram denna
dubbla problematik att välja ett område att studera där man känner aktörerna
eller har en professionell kunskap om den verksamhet som utförs på fältet.20

Att vara expert på det fält man utforskar är problematiskt, eftersom man har
en tendens att bedöma snarare än att ge precisa beskrivningar av det som sker
utifrån aktörens horisont.21

Repstad konstaterar vidare att det kan finnas en risk att resultatet snarare blir
en festskrift istället för kritisk forskning. Ett påstående som jag menar att man
kan vända på. Det kan vara så att trettio års erfarenhet av styrning och ledning

18 Lantz, A., Intervjumetodik Lund: Studentlitteratur, 1993, sid. 21.
19 Hermerén, G., Kunskapens pris Uppsala: HSFR, 1996.
20 Repstad, P., Närhet och distans Lund: Studentlitteratur, 1993.
21 Ibid., sid. 24.



69

av ett system i teori och olika praktiker gör mig mer kritisk än vad jag annars
skulle vara. Kanske är det också så att en person som fyller i en enkät eller
besvarar en intervjufråga och samtidigt vet att den som lyssnar också har erfa-
renhet från fältet, berättar lite till. Samtidigt som det omvända kan gälla.

3.3 Avhandlingens uppläggning
Det sätt på vilket jag närmat mig skolans styrsystem återspeglas i avhandling-
ens olika delar. Den första delen presenterar syfte, problemområdet, utgångs-
punkter och centrala begrepp. Den andra delen beskriver utvecklingen fram till
år 2000 i tre perioder. Den första perioden är tiden före skolstyrelselagens
genomförande 1958 (kapitel 4). Den andra speglar den tid då skolchefstjänsten
var reglerad och en del i styrsystemet 1958–1990 (kapitel 5). Slutligen finns en
beskrivning av 1990-talet då kommunerna själva beslutar om organisation och
ledning, 1991–2000 (kapitel 6). Dessa tidsperioder sammanfaller med andra
förändringar. Den första perioden sammanfaller med att kyrkans makt bryts
och beslut tas om att genomföra enhetsskolan. Därefter kommer en period där
skolväsendet växer, alltfler blir involverade och kraven på ökat inflytande och
decentralisering förs fram. Slutligen införs ett nytt styrsystem inklusive nya
läroplaner för samtliga skolformer och ansvarsfördelningen mellan stat, kom-
mun och skola förändras. 

Den tredje delen har ett delvis annan utformning. I kapitel 7–8 redovisas
resultaten från enkätundersökningen bland de skolchefer vars tjänstgöring in-
kluderade hela 1990-talet. Under 1990–talet sammanfaller förändringar i sta-
tens styrning av skolan med organisatoriska förändringar inom kommunerna.
Eftersom det, med något undantag fanns en skolchef i varje kommun vid in-
gången av 1990-talet var det möjligt att studera förändringarna under detta
decennium utifrån denna position. Fokus i denna del av avhandlingen är skol-
chefens och företrädesvis den centrala kommunala nivån. Analysen av enkät-
resultaten inkluderar även kunskaper från arbete som gjorts såväl före som
efter enkätundersökningens genomförande i form av den tidigare nämnda mi-
nistudien av skolchefers arbetssituation samt intervjuer. 

Den fjärde och avslutande delen diskuterar resultaten och prövar huvudfrå-
gan om hur statens styrning av styrsystemet kan förstås genom att studera hur
relationen mellan stat och kommun framträder i skolchefstjänsten. 
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Kommentarer Kapitel 3
i Kungl. Maj:t dvs. Kunglig Majestät var under 1809 års regeringsform (1809–1974) benämningen
på de statsorgan som beslöt i kungens namn, med eller utan dennes personliga medverkan. Kung-
lig Majestäts kansli var t.o.m. 1974 en sammanfattande benämning på Statsrådsberedningen, de-
partementet, justitiekanslern och riksåklagaren.
ii Fredriksson började som medarbetare på Göteborgs Posten innan han avlade folkskollärarexa-
men. Han arbetade som folkskolinspektör och sedan som pressombudsman för Sveriges Folks-
kollärarförbund. Han var också ledamot av 1940 års skolutredning.
iii Huvudredaktör är idag Stig G. Nordström.
iv Rudolf Hall (1876–1950), skolman, historiker.
v Som exempel kan nämnas Sixten Marklund (1921) undervisningsråd och skolråd i Skolöversty-
relsen, chef för pedagogisk forskning och utvecklingsarbete, adjungerad professor vid pedago-
giska institutionen vid Stockholms Universitet. Gunnar Richardsson (1924) pedagog, professor
och riksdagsman.
vi Som exempel kan nämnas Marklunds kommentar kring kommunernas ansvar 1958 ”Tystlåtet
och nästan förstucket axlade kommunerna ett ansvar långt över sin tidigare roll, nu som ledare
även för högre skolor och detta nu helt utan kyrklig överhöghet.” 
vii Kyrkoherden var länge självskriven ordförande i skolråd. Trots att Sverige 1951 beslutade om
religionsfrihet fanns kyrkans formella makt kvar ända fram till 1956 års skolstyrelselag.
viii Årsbok för skolan har utgetts sen 1964 av Sveriges Lärarförbund, därefter av Lärarförbundet
fram till 2001/2002 då publikationen upphör.
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Del II
En central kommunal ledning

… att vår teoretiska verksamhet i sin högsta
form är af intuitiv art, och att det endast är
skenbart som vetandet vid öfvergången till
detta sitt högsta stadium synes förlora sitt
logiska sammanhang. 
(Hans Larsson: Intuition, sid. 8) 
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KAPITEL 4  

Behovet av en samlad ledning växer fram 
Tiden före 1958

4.1 Skolchefstjänstens tillkomst 
När skolchefen tillträdde sin tjänst 1958 fanns ett flertal olika skolformer i
kommunen, alla med sin egen styrelse och utan samordning sinsemellan.
Olika skolformer med sin egen historia och tradition som påverkade synen
bland annat på uppdraget och skolans styrning och ledning. Beslutet om en
skolstyrelse och en skolchef i varje kommun innebar en förändring av skolans
styrning och ledning. Kommunens ansvar blev tydligare inte minst vad gällde
att svara för uppbyggnaden av ett skolväsende som expanderade i volym och
krävde fler lärare och fler lokaler, vilket i sin tur innebar ökade kostnader. För
att till en del förstå skolstyrelsens och skolchefens situation i slutet av 1950-
talet ska några exempel lyftas fram som belyser styrsystemets framväxt inom
områden som lag och förordning, ekonomi och tillsynsfrågor. Det tar sin bör-
jan i olika skolformer som till exempel folkskola, läroverk, flickskola, privata
och praktiska skolor. 

4.2 Olika skolformer med olika styrelseformer
Genom 1842 års folkskolestadga blev folkskolan obligatorisk för kommunen
att anordna medan formerna för undervisningens bedrivande föreskrevs av sta-
ten. Ledningen var inte centraliserad. 

Denna skulle ledas av en lokalt vald skolstyrelse, där församlingens kyrkoherde
var självskriven ordförande. Regionalt ställdes folkskoleväsendet under biskopar
och domkapitel, som det ålåg att vart tredje år till regeringen avge rapport över
folkskolundervisningens tillstånd och behov inom stiftet.1

Denna ledning fanns egentligen kvar ända till 1958. Men redan 1853–1854 års
riksdag tog upp den lokala ledningen och kontrollen av folkskolan som ett

1 Marklund, S., Skolväsendets centrala ledning Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshis-
toria nr 187, 1998, sid. 21.
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problem. Förslag restes även om statliga skolinspektörer.2 En kommunal för-
ordning, vari sockenstämman försvann och den borgerliga och kyrkliga kom-
munen skildes åt, fastställdes 1862.i Den borgerliga kommunens organ skulle
främst handlägga ekonomiska frågor medan kyrkostämman ansvarade för frå-
gor kring kyrkan och folkskolan.

Skolstyrelsen, som nu kallades skolråd, behöll det självskrivna prästerliga ordfö-
randeskapet. Kyrkostämman, som hade att besluta om folkskolans budget och att
tillsätta ordinarie lärare, hade likaså självskriven prästerlig ordförande.3 

Folkskolans nära förhållande till kyrkan rådde tills en ny skolstyrelselag trädde
i kraft 1930, då huvudmannaskapet för den obligatoriska skolan överfördes på
städernas och landskommunernas förvaltning.4 Samma år infördes också nya
kommunallagar för stad och landsbygd.5 I kommuner med mer än 1500 invå-
nare skulle det finnas kommunfullmäktige. Lagen gav fullmäktige i städerna
möjlighet att utfärda reglemente för drätselkammaren som sedan också blev
stadens verkliga styrelse. Föredragande i stadskollegiet var en särskild tjänste-
man som kallades borgarråd, stadssekreterare, kommunalråd eller kollegieråd.
De beredde ärenden var och en inom sitt område och övervakade sedan verk-
ställigheten av stadsfullmäktiges beslut. Den viktigaste uppgiften var att föra
och förvalta stadens räkenskaper.6 Lagen gav också vissa kommuner, de med
stads- eller kommunfullmäktige, rätt att föra folkskoleärenden till en folks-
kolestyrelse, som inom sig utsåg ordförande. Små kommuner fortsatte att ha
folkskolan under kyrkostämma och skolråd även om församlingsprästen inte
längre var självskriven ordförande. Det dröjde fram till 1953 innan riksdagen
antog en gemensam kommunallag för såväl land som stad. Den trädde i kraft
1955. 

Lärdomsskolan var redan under medeltiden en kyrkans angelägenhet efter-
som syftet var att utbilda präster. I samband med reformationen vidgades upp-
draget till att omfatta utbildning av statens tjänstemän och skolorna fördes till
den statliga sfären. 1807 års skolordning fastslog, för första gången i svensk
skollagstiftning, att undervisningen borde avse även andra än präster och äm-
betsmän.7 I och med 1849 års skolstadga skapades elementarläroverk genom
att de tidigare skolformerna, gymnasier och trivialskolor med flera samman-
fördes. Reformen ökade kraven på lokaler och fler lärartjänster. Staten trädde
in vad gällde lärarlönerna och tog 1858 över lönekostnaderna helt.8 

2 Fredriksson, V. (red.)., Svenska Folkskolans Historia. Del II Stockholm: Albert Bonniers Förlag,
1942, sid. 336.
3 Tegborg, L Folkskolans sekularisering 1895–1909 Uppsala: Föreningen för svensk undervis-
ningshistoria, 1969, sid. 18. 
4 SFS 1930:262, Lag om skolstyrelse i vissa kommuner.
5 SFS 1930:258, Lag om införandet av lagar om kommunal styrelse på landet och i stad m.m.
6 Johannesson, G., Från köpstad till storkommun Stockholm: Natur och Kultur, 1978, sid.137.
7 SOU 1963:42, Ett nytt gymnasium. 1960 års gymnasieutredning Stockholm: Ecklesiastikdepar-
tementet, 1963, sid. 13.
8 Johannesson, G., Från köpstad till storkommun Lund: Natur och Kultur, 1978, sid. 91.
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Läroverken hade tidigt en överstyrelse. Den kan spåras tillbaka till 1772 då
en Ecklesiastikberedning tillsattes följd av en Uppfostringskommitté som i
princip kom att fungera som en läroverksöverstyrelse. Ett självständigt depar-
tement tillskapades 1840, Ecklesiastikdepartementet. 1864 inrättades en sär-
skild folkskolebyrå inom nämnda departement vilket också gav ökat utrymme
åt läroverksfrågorna. Samtidigt var banden mellan kyrka och läroverk starka.
Domkapitlet och biskopen tillsatte lärarna vid stiftets läroverk och biskopen i
egenskap av eforus (biskopens ämbetstitel i hans egenskap av högste chef för
stiftets läroverk) avgjorde vilka läroböcker som skulle användas i de olika
ämnena. Rektorerna hade en självständig ställning i slutet av 1850-talet, rekto-
rer vid lägre läroverk tillsattes av domkapitlet medan rektorer vid de högre
läroverken förordnades av Kungl. Maj:t.

När läroverksöverstyrelsen inrättades 1904 innebar det att läroverken ställ-
des under en central statlig myndighet och att kyrkans överhet upphörde.ii Den
instruktion som Överstyrelsen utfärdade väckte kyrkans indignation. Av in-
struktionen framgick att den nya myndigheten var högsta instans med överin-
seende över de allmänna läroverken och motsvarande undervisningsanstalter
med statsunderstöd eller examensrätt. Eforus och domkapitelinstitutionen
nämndes inte. Det innebar alltså att tjänstetillsättning skulle ske utan eforus
inflytande liksom att bestämmanderätten i fråga om läroböcker överfördes på
överstyrelsen.9 Den nya läroverksstadgan, 1904 och instruktionen till läro-
verksöverstyrelsen innebar nästan en fullständig skilsmässa mellan kyrka och
läroverk. Irritationen bland kyrkoledarna ledde till en öppen konflikt och pro-
testskrivelser. Det var ecklesiastikminister Fritjuv Bergiii som utfärdade under-
visningsplanen för den nya realskolan. Regeringen avslog senare biskoparnas
petition. 

Lärdomsskolan med sina rötter i domskolor och katedralskolor utvecklades
alltså fristående från folkskolan. Läroverken hade av tradition nära förbindel-
ser med universiteten. Först 1894 kopplades folkskolan och lärdomsskolan
samman då folkskolans första klasser blev ett inträdeskrav till läroverket. Ge-
nom läroverksstadgan, 1904, inrättades en realskola med egen examen, realex-
amen och ett gymnasium med studentexamen.10 1909 tillkom den kommunala
mellanskolan, en kommunal motsvarighet till realskolan, som byggde vidare
på sexårig folkskola. Genom beslut 1927 och 1928 kom realskolestadiets
samtliga skoltyper att bygga på fyra- eller sex årig folkskola.11 

Flickskolor inrättades redan under 1800-talet och då i privat regi. Flickorna
kunde också ta studenten på privat väg. För att klara ekonomin behövde sko-
lorna bidrag från kommunen. På detta sätt övertog många städer efter hand
både flickskolor och handelsskolor. Från 1870-talet kunde flickskolorna er-
hålla statsbidrag och 1909 fick de rätt att utfärda normalskolekompetens vilket

9 Thelin, B., Exit Eforus. Läroverkens sekularisering och striden om kristendomsundervisningen
Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 1981, sid. 113.
10 SOU 1963:42, Ett nytt gymnasium. 1960års gymnasieutredning Stockholm: Ecklesiastikdepar-
tementet, 1963, sid. 14.
11 Ibid., sid. 18.
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öppnade för flickorna att komma in på vissa universitets- och högskoleutbild-
ningar.12 När flickskolor fick statbidrag kom de att stå under tillsyn av staten i
form av Läroverksöverstyrelsen. Läroverken öppnades för flickor i samband
med att 1927 års läroverksreform genomfördes. 

Samskoleformen skulle bli den normala, men i större städer, där denna ansågs
medföra en alltför stor ansvällning av ortens läroverk, skulle särskilda flickläro-
verk inrättas.13 

I och med grundskolans införande 1962 avvecklades flickskolorna formellt,
även om vissa fanns kvar in på 1970-talet. Statsunderstödda flickskolor skulle,
enligt en kungörelse som utfärdades 1929, ha en styrelse om minst fem perso-
ner. Skolöverstyrelsen fastställde såväl sammansättning som befogenheter en-
ligt särskilt reglemente. 

Det fanns även privata skolor av andra slag. 1957 års skolberedningen
gjorde i ett av sina betänkanden en indelning av de privata skolorna i fyra
grupper, så som de såg ut i början av 1900-talet.14 De två första grupperna
avsåg båda privatläroverk som fick statsbidrag men för vilka något olika be-
stämmelser gällde. Den tredje gruppen var skolor utan statsbidrag men under
skolöverstyrelsens inseende och den sista gruppen hade vare sig statsbidrag
eller stod under skolöverstyrelsens inseende.

Ännu en skolform var de praktiska skolorna. Till dessa räknades bland an-
nat yrkesundervisning i hantverk och industri, handel och husligt arbete. Det
som började som så kallade söndagsskoloriv under tidigt 1800-tal ersattes efter
hand av tekniska afton- och söndagsskolor för yrkesarbetande ungdom, som
och fick ekonomiskt stöd av kommunen. Så småningom ökade behovet av
yrkesundervisning och med början i de större städerna organiserades kommu-
nala yrkesskolor som erbjöd både dag och kvällskurser. De ställdes vanligen
under en särskild kommunal yrkesskolestyrelse.15

1918 beslutades om praktiska ungdomsskolor i kommunal regi och 1921
fastställdes en yrkesskolestadga som gällde in på 1960-talet.16 Under 1930-
och 1940-talen växte ett antal yrkesskolor upp, en del knutna till näringslivet
andra fristående. Det fanns även centrala verkstadsskolor under landstingen.
Dessa skolor speglade de förändrade förhållandena på arbetsmarknaden där
den tekniska utvecklingen ställde nya krav på utbildningsanordnarna. För att
utreda om det fanns behov av kommunala yrkesskolor tillsattes en statlig ut-
redning på 1950- talet. Denna föreslog bland annat att statsbidrag skulle utgå
till yrkesskolorna.17 

12 Florin, C. & Johansson, U., Där de härliga lagrarna gror Kristianstad: Tiden, 1993, sid. 83.
13 Dahr, E., Flickskolor i Jönköping Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, nr 134
1975, sid. 15.
14 SOU 1961:30, Grundskolan. Betänkande avgivet av 1957 års skolberedning Stockholm: Eckle-
siastikdepartementet, sid. 534.
15 Johannesson, G., Från köpstad till storkommun Lund: Natur och Kultur, 1978, sid. 115.
16 SOU 1963:42, Ett nytt gymnasium. 1960 års gymnasieutredning Stockholm: Ecklesiastikdepar-
tementet, sid. 33.
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4.3 En statlig tillsynsorganisation växer fram 
Läroverken hade redan tidigt en nära koppling till Ecklesiastikdepartementet
och rektorerna kallades vart tredje år till möte med ministern. Folkskolan hade
en annan utveckling och för denna inrättades inspektörstjänster. Då många av
de kommunala inspektörerna senare blev skolchefer och de statliga inspektö-
rerna som regel blev länsskolinspektörer är inrättandet av inspektörer intres-
sant som en del av utvecklingen av skolans styrning och ledning.

Inrättandet av statliga folkskoleinspektörer är ett exempel på hur staten suc-
cessivt vidtog olika åtgärder som försvagade kyrkans inflytande och ökade
statens.v Prästerståndet var inte positivt inställda till inspektörerna när de till-
sattes. De såg det som ett uttryck för att statsmakterna funnit deras ledning
otillfredsställande. Samtidigt fanns det präster som blev inspektörer. I riksda-
gen fanns en misstänksamhet gentemot dessa inspektörer i tron att de skulle
gynna katekesundervisningen på andra ämnens bekostnad.18 De första statliga
folkskoleinspektörerna förordnades 1861 för en treårsperiod, av ecklesiastik-
departementets chef. Tillsättningen skedde efter förslag av biskoparna. Initialt
var det 20 inspektörer som hade uppdraget som bisyssla. Uppdraget var att
följa upp 1842 års folkskolestadga. 1864–1866 hade antalet ökat till 28 in-
spektörer varav en på heltid, 14 präster, två seminarielärare, åtta läroverkslä-
rare, en konsistorienotarie och en folkskollärare.

Den första instruktionen angav bland annat att inspektörerna med noggrann
uppmärksamhet skulle följa folkundervisningens gång, personligen besöka
folkskolorna och inhämta kännedom om deras tillstånd och behov. Rapport
skulle lämnas till domkapitlet och ecklesiastikdepartementet. Inspektören
skulle även meddela skolstyrelsen eller dess ordförande, liksom de berörda
lärarna vad han hade kommit fram till. Skriftlig rapport skulle inlämnas senast
tre månader efter avslutad inspektion. Inspektörerna stod i nära kontakt med
ecklesiastikdepartementet genom speciella inspektörsmöten. Det var chefen
för ecklesiastikdepartementet som tog initiativ till dessa och vad som där
skulle behandlas.vi Om tid fanns kunde även inspektörerna initiera frågor.
Skolhusens utformning var ett av de ärenden som initierades av inspektörerna
vid det första mötet.19 Inspektörerna var regeringens ögon på orten, som stats-
rådet Hammarskjöld uttryckte det, första gången inspektörerna samlades till
möte. ”Och vad ögonen sett har på det mest levande sätt, genom den person-
liga umgängelsen, kommit till departementets kännedom genom inspektörsmö-
tena.”20

17 SOU 1954:11, Yrkesutbildningen. Betänkande av 1952 års yrkesutbildningssakkunniga Stock-
holm: Ecklesiastikdepartementet.
18 Fredriksson, V. (red.), Svenska Folkskolans Historia. Del III Stockholm: Albert Bonniers Förlag,
1942a, sid. 16. 
19 Persson, Ö., ”Några anteckningar om den statliga regionala skolinspektionen.” I Thelin, B.
(red.), Minnen och dokument III: Skolinspektörer minns Uppsala: Föreningen för svensk undervis-
ningshistoria, nr 174, 1994, sid. 13.
20 Fredriksson, V. (red.), Svenska Folkskolans historia. Del III Stockholm: Albert Bonniers Förlag,
1942a, sid. 15.



78

Landstingen började sin verksamhet 1862. Företrädare för landstingen an-
såg att skolan hade en bastardställning mellan kyrkan och staten. Staten kunde
dressera liksom kyrkan men varken kyrkan eller staten förmådde uppfostra
menade man. 21 Landstingen var, enligt egen utsago bättre skickade att handha
frågor om folkundervisningen. Landstingen trodde uppenbarligen på idén med
folkskoleinspektörer men ansåg dess organisation otillfredsställande och inef-
fektiv. Dessutom menade en ledamotvii behövdes det ”…en person; som kon-
trollerar kåren och skolstyrelsen oberoende av den officiella klicken.” 22 Allt
fler landsting anslog medel till folkskoleinspektionen och tillsatte även egna
inspektörer, 1867 hade 12 av landets 25 landsting anslagit medel till folkskole-
inspektionen. 

Stockholm och några större städer (Göteborg, Malmö, Norrköping, Gävle
och Helsingborg) hade genom beslut av regeringen andra lokala styrelsefor-
mer än landet i övrigt. I dessa städer fanns också lokala folkskoleinspektörer.
Men det är först i 1897 års folkskolestadga som det fanns bestämmelser om
kommunala folkskolinspektörer, även om de långt tidigare funnits på vissa
orter. C. J. Meijerberg, folkskoleinspektör i Göteborgs stift under åren 1861–
1863 blev Sveriges förste kommunale skolledare i egenskap av folkskolein-
spektör i Stockholm,viii hans huvudintresse ska ha varit kunskapskontroll.23

Länsstyrelsen hade vissa ekonomiska och juridiska funktioner i fråga om
folkskolans ledning. De utbetalade statsbidrag till lärarlöner och var besvärsin-
stans i löne- och bostadsfrågor. 1871 fick folkskolinspektörerna veto i fråga
om statsbidragen, som länsstyrelsen utbetalade. Inspektörerna skulle först
vitsorda ”… att de för statsbidragens erhållande stadgade villkoren blivit full-
gjorda.” 24 Från 1877 gällde inspektionen viss lärarfortbildning, granskning av
statsbidragsrekvisitioner och skolbyggnadsritningar. Det handlade mycket om
att etablera folkskolan, ordna klasser, ta fram läromedel, lösa olika organisato-
riska frågor mm.

Det fanns åtskilliga problem under folkskolans tidiga år. Skolråden ifråga-
satte kostnaderna för utbildningen. Antalet barn som fullföljde utbildningen
var lågt och landet var fattigt. 1868 var ett nödår med hög dödlighet, barnen
behövdes för insatser hemma på gården, skolvägarna var långa etc. Flera olika
centrala åtgärder sattes in, utöver inspektörer. En särskild folkskolebyrå inom
ecklesiastikdepartementet inrättades, folkskolestadgor och normalplaner an-
togs.ix Normalplanerna gav riktlinjer till kommunerna som de sedan skulle
utforma och få godkända av Domkapitlet. Denna ordning gällde fram till 1920
21 Persson, Ö., ”Några anteckningar om den statliga regionala skolinspektionen.” I Thelin, B.
(red.), Minnen och dokument III: Skolinspektörer minns Uppsala: Föreningen för svensk undervis-
ningshistoria, nr 174, 1994 sid. 16.
22 Fredriksson, V. (red.), Svenska Folkskolans Historia. Del III Stockholm: Albert Bonniers För-
lag, 1942a, sid. 17.
23 Persson, Ö., ”Några anteckningar om den statliga regionala skolinspektionen.” I Thelin, B.
(red.), Minnen och dokument III: Skolinspektörer minns Uppsala: Föreningen för svensk undervis-
ningshistoria, nr 174, 1994, sid. 14.
24 Fredriksson, V. (red.), Svenska Folkskolans Historia. Del III Stockholm: Albert Bonniers För-
lag, 1942a, sid. 81.
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då kommunerna själva, dock efter förebilder från Skolöverstyrelsen, fick utar-
beta och fastställa de lokala skolplanerna. Redan av 1878 års normalplan fram-
går bland annat att varje skola skall utarbeta en läroplan och en läsordning
efter skolans särskilda krav.x 

Nya instruktioner för folkskoleinspektörerna utfärdades 1914 av den nyin-
rättade överstyrelsen. Inspektörstjänsterna utannonserades vid denna tid av
överstyrelsen, domkapitlet fick yttra sig och Kungl. Maj:t tillsatte. Inrättandet
av Överstyrelsen påverkade de inspektörer som var underställda denna, då
deras uppdrag var att hålla samman och leda verksamheten. En gång i halvåret
skulle inspektörerna lämna in sina resplaner och redovisningar av sitt arbete.
Mer omfattande redogörelser lämnades in en gång per år. I disciplinärt avse-
ende var inspektörerna underställda överstyrelsen och dess medlemmar kunde
följa med på inspektörernas resor. Överstyrelsen kallade också till särskilda
inspektörsmöten för överläggningar och samvaro. Instruktionerna för skolin-
spektörerna, över vilka domkapitlet endast fick yttra sig, omfattade en mängd
olika områden bland annat skolorganisation, undervisning, schema, hälsovård,
läroböcker, undervisningsmateriel, lokaler, inventarier mm. Det kan noteras att
inspektionen inte enbart avsåg områden som reglerades av staten. 

Inspektör skulle aktgiva på nödvändigheten av folkskoleväsendets anordning ef-
ter olika orters växlande förhållanden ävensom beakta den enskilda lärarperson-
lighetens betydelse för framgången i arbetet och rätt att inom lämpliga gränser
göra sina särdrag gällande. Verksamheten borde därför icke avse att åstadkomma
en likformighet, som ej betingades av saklig hänsyn eller som kunna hindra arbe-
tets anpassning efter förhandenvarande omständigheter.25

Inspektörernas roll var att kontrollera och ge råd, men inte styra. De var ändå
en mellaninstans och påverkade statsbidragsansökningar. Deras beslut kunde
överprövas av överstyrelsen. De statliga inspektörerna kompletterades, som
nämnts tidigare i flera fall av tjänstemän som finansierades av kommunen och
även av landstinget. Efter 1915 blev de statliga inspektörstjänsterna heltidsbe-
fattningar. Inspektörerna arbetade intensivt och hade upp till 150–170 inspek-
tionsdagar per år. 1918 gjordes framställningar om att öka antalet inspektörer
från 34 till 52 vilket också blev beslutet ett år senare. Inspektionsområdena
ändrades också till 52 vilket bestod fram till 1951 då de borgerliga kommu-
nerna utgjorde grunden för indelningen.26

1917 kom en förordning om lokala skolledare för folkskolan. Nu var det en
plikt för större skoldistrikt att anställa kommunala ledare. Förr hade de setts
som ett biträde till skolrådet men nu gällde att den kommunala inspektören
eller överläraren skulle, närmast under skolrådet, utöva ledning och tillsyn
över distriktets skolor eller vissa av dem.27

25 Fredriksson, V. (red), Svenska Folkskolans Historia. Del IV Stockholm: Albert Bonniers Förlag,
1940a, sid. 77.
26 Fredriksson, V. (red.). Svenska Folkskolans Historia. Del VI Stockholm: Stiftelsen för förvalt-
ningen av Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings tillgångar, 1971, sid. 55.
27 Fredriksson, V. (red.), Svenska Folkskolans Historia. Del IV Stockholm: Albert Bonniers Förlag,
1940a, sid. 85.
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Genom ett ordnat system för detta med bestämda uppgifter och åligganden för
dessa lokala skolledare fick folkskoleväsendet en motsvarighet, låt vara en tills
vidare tämligen oenhetlig sådan, till befattningarna sedan lång tid tillbaka som
rektorer vid högre skolor.28

4.3.1 En gemensam överstyrelse
Läroverksöverstyrelsen inrättades 1904 medan det dröjde ända till 1914 innan
folkskolan fick en överstyrelse. Detta skedde genom en massiv insats av lärarna
själva. Folkskollärarna hade 1880 bildat Sveriges Allmänna Folkskollärarför-
ening som 1896 öppnades även för kvinnliga lärare. Föreningen drev frågan om
en överstyrelse. När man efterhörde medlemmarnas uppfattning fick man i stort
sett ett enstämmigt tillstyrkande om behovet av enhetlighet inom folkundervis-
ningen. Att bilda en gemensam överstyrelse för folkskolan och läroverken, var
då inte att tänka på, men chefen för läroverksöverstyrelsen övergick till att bli
chef för den nya folkskoleöverstyrelsen.xi Läroverksöverstyrelsen och folks-
koleöverstyrelsen bildade först 1920 Kungliga Skolöverstyrelsen (KSÖ).

Tanken var att KSÖ skulle vara en pedagogisk överledning som både hade
att övervaka verksamheten genom kontakt med skolorna men också skulle ta
initiativ och främja undervisningen. Den administrativa överledningen skulle
vara sekundär. När Överstyrelsen blev föremål för översyn av en grupp sak-
kunniga, som tillsattes 1936 och lämnade ett betänkande två år senare, visade
det sig att detaljfrågor kommit i förgrunden och den pedagogiska ledningen i
bakgrunden. För att råda bot på detta lyftes frågan om decentralisering till
domkapitlet, länsstyrelsen och folkskolinspektörerna fram. Kriget kom emel-
lan och förändringsarbetet avstannade.29 Yrkesskolorna som först utgjorde en
enhet inom folkskoleöverstyrelsen fick 1944 en egen överstyrelse, Kungliga
Yrkes Överstyrelsen (KYÖ). Det dröjde till 1965 innan alla samlades i en
gemensam överstyrelse, Skolöverstyrelsen (SÖ). 

4.3.2 Statens skoldirektör
Skolans ledning behandlades i 1940 års skolutredning. Där konstaterades att
flera orter hade skolor som tillhörde olika skolformer med skilda styrelser:
”Denna splittring synes ur flera synpunkter olämplig.” 30 Den hindrade bland
annat ett rationellt utnyttjande av både ekonomi och lokaler. Utredningen läm-
nade inte något förslag till ny ledningsorganisation eftersom skolorganisatio-
nen först måste klargöras och en utredning genomföras innan ledarskapet
kunde fastställas.

28 Marklund, S., Skolväsendets centrala ledning Uppsala: Föreningen för svensk undervisnings-
historia, nr 187, 1998, sid. 43.
29 Fredriksson, V. (red.), Svenska Folkskolans Historia. Del V Stockholm: Albert Bonniers Förlag,
1950, sid. 13.
30 SOU 1945:60, 1940 års skolutrednings betänkande och utredningar. IV Skolpliktstidens skolfor-
mer Stockholm: Ecklesiastikdepartementet, 1945, sid. 67.
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Efter en debatt i riksdagen rörande ansvarsförhållandena mellan stat och
kommun beträffande folkskolefrågor, tillsattes 1945 års folkskolesakkun-
niga.xii De skulle undersöka behovet av en mellaninstans för skolväsendet.
Arbetet pågick under en period då elevkullarna ökade med därav följande lo-
kalbrist. En effekt av detta blev ett förslag från kommissionen om att öka
antalet elever i varje klass, från 26 till 32 i folkskolan och från 24 till 30 i
småskolan.31 Kommissionen lade också fram ett förslag om att inrätta vad de
benämnde som statens skoldirektör. Varje folkskoleinspektionsområde skulle
förses med en ny mellaninstans, kallad skoldirektionen, som skulle överta frå-
gor som domkapitlet och Skolöverstyrelsen tidigare handlagt. Som exempel
gavs lokala organisationsplaner för folkskolorna, skolskjutsärenden och inrät-
tande i vissa fall av nya lärartjänster. 1945 års folkskolesakkunniga menade att
en centralisering av ärenden till SÖ inte kunde komma i fråga. 

En dylik anordning skulle också strida mot den uppfattning, som numera inom ett
flertal områden gör sig alltmer gällande, nämligen att i stället en decentralisering
bör genomföras.32

Förslaget var inriktat på folkskolans frågor men de sakkunniga såg en lösning
som gick utanför detta.

Det synes icke uteslutet, att mellaninstansen i en framtid kan få sig anförtrodd
vidgade uppgifter och måhända kan komma att fungera som mellaninstans även
för andra skolformer inom skolområdet. De sakkunniga anse därför, att mellanin-
stansen bör benämnas skoldirektion och området för dess verksamhet skoldirek-
tionsområdet. I anslutning härtill vore det enligt de sakkunnigas mening lämpligt,
att titeln folkskolinspektör utbyttes mot titeln statens skoldirektör, som bättre
torde motsvara folkskolinspektörens uppgift som verkställande organ för mellan-
instansen.33 

Skoldirektionen skulle bestå av fem ledamöter där ordförande, skulle vara en
lekman som utsågs av Kungl. Maj:t. Då förslaget kom strax före 1946 års
skolkommissions principförslag behandlades det inte separat utan frågan hän-
sköts, efter en diskussion i riksdagen, till 1951 års skolstyrelseutredning. 1946
års skolkommission tog tydligt ställning för en demokratisk och decentralise-
rad organisation. De tog även upp frågan om central och lokal styrning i ett
betänkande.

Från ämbetsmannastatens tid har demokratins samhälle ärvt byråkratismen. På
skolans område likaväl som på andra samhällsområden gäller det för demokratin
att lösgöra sig ur byråkratins fjättrar. I fråga om skolan synes vägen vara ökat
lekmannainflytande och decentralisering.34

31 SFS 1950:137, Kungl. Maj:ts kungörelse angående provisoriska åtgärder med anledning av
lokal- och lärarbristen vid folkskolan. 
32 SOU 1948:28, Betänkande och förslag angående nya mellaninstanser för folkskoleväsendet.
Avgivet av1945 års folkskolesakkunniga Stockholm: Ecklesiastikdepartementet, 1948, sid. 29.
33 Ibid., sid. 61.
34 SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling Stockholm: Ecklesiastikdepartementet, sid. 16.
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Kommissionen ville att detta skulle komma till uttryck på samtliga nivåer i
skolsystemet bland annat genom samverkan mellan skolstyrelse, rektor, lärar-
kollegier, målsmannaföreningar och lärljungeorganisationer. Skolans utveck-
ling borde bygga på de skapande krafterna ute på fältet. Det är intressant att
skolkommissionen särskilt lyfte fram att den frihet man ville tillerkänna det
lokala planet skulle inbegripa friheten att göra misstag och att kunna ändra
uppfattning.35 

I en proposition till 1946 års riksdagxiii föreslog departementschefen, att det
skulle vara obligatoriskt att anställa distriktsöverlärare i folkskolan i alla skol-
distrikt med minst tio läraravdelningar. Ett skäl till detta kan förklaras med
uppgifter från 1942 som visar att över 2000 distrikt saknade lokala skolledare,
13 hade kommunala folkskoleinspektörer och 410 överlärare tillika folkskollä-
rare. Mindre skoldistrikt kunde efter egen bedömning anställa skolsekreterare.
I skoldistrikt där omfattningen av folkskoleväsendet var större kunde skoldi-
strikten, istället för distriktsöverlärare, anställa kommunal folkskolinspektör
samt en eller flera överlärare med benämningen ”annan överlärare”. 

De obligatoriska skolledarna skulle närmast under skolrådet (skolstyrelsen) svara
för distriktets folkskolväsen och i övrigt fullgöra de skyldigheter som angavs i en
särskild, av skolöverstyrelsen godkänd instruktion. Överläraren skulle tillika vara
ordinarie folkskollärare i distriktet och utses av skolstyrelsen bland tre av skolö-
verstyrelsen på förslag uppförda sökande.36

Distriktsöverlärares och kommunal folkskolinspektörs anställningsförhållande
och åligganden samt frågan om skolsekreterare reglerades genom bestämmel-
ser i folkskolestadgan. 

Med anledning av enhetsskolereformen 1950, fick folkskoleinspektörerna
nya uppgifter av regional natur. Det handlade bland annat om att samverka
med olika skoldistrikt, företa utredningar, ta fram förslag till skolbyggnader
och skolskjutsanordningar för inrättande av högstadieskolor. Folkskoleinspek-
törerna fick också beslutanderätten i vissa frågor som till exempel frågor om
lärarbehörighet och fyllnadstjänstgöring. Inspektörerna var nu en mellanin-
stans vid sidan om domkapitlet.

4.4 Kommunerna och statsbidragen 
I 1862 års kommunallag gjorde man skillnad på stads- och landskommun i två
avseenden, geografiskt och ekonomiskt. I lagen befästes också den kommu-
nala beskattningsrätten men det var inte förrän 1910 som sambandet mellan
statlig och kommunal skatt vid taxering upphörde.37 Städer, köpingar och

35 SOU 1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling Stockholm: Ecklesiastikdepartementet, sid. 16.
36 Fredriksson. V. (red.), Svenska Folkskolans Historia. Del VI Stockholm: Stiftelsen för förvalt-
ningen av Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings tillgångar, 1971, sid. 78.
37 Johannesson, G., Från köpstad till storkommun Lund: Natur och Kultur, 1978, sid. 119.
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landskommuner blev borgerliga primärkommuner och församlingar kyrkliga
primärkommuner.38 Det fanns vid den här tiden 89 städer, ca 10 köpingar och
2 400 landskommuner. 

De ekonomiska frågorna var ett ständigt problem. 1942 uttrycktes det på
följande sätt.

I våra dagar är folkundervisningen praktiskt taget kostnadsfri för den enskilde.
Fordom buro kommuner och enskilda nästan hela kostnaden. Trycket var känn-
bart, och klagoropen stego mot de styrande. Under den obligatoriska folkskolans
krisår intog därför frågan om kostnaderna och dessas gäldande ofta den centrala
platsen vid riksdagsbehandlingen av folkskolärenden. Även då understundom de
ekonomiska synpunkterna icke betonades, lågo de dolda under yrkandena. Ett av
de för folkskolans fortbestånd viktigaste riksdagsbesluten var därför, att den per-
sonliga skyddsavgiften nedsattes till hälften, varvid den av staten sålunda efter-
skänkta delen gick direkt till respektive kommuner att där användas till dessas
folkskolor.39

Med skyddsavgift avsågs en personlig skatt, lika för alla, som togs ut för att
finansiera folkskolan. Under en tid fanns det en särskild skolskatt som uttaxe-
rades av alla skattskyldiga. Skolskatten inbetalades först till staten som sedan
efter ansökan lämnade bidrag till lärarlöner i fattiga församlingar. Förslag
väcktes och beslut togs av 1844–1845 års riksdag, att hälften av skolskatten
fick användas för skolans behov på orten och resten skulle inlevereras till sta-
ten. Beslut vid 1856–1858 års riksdag innebar att församlingarna fick behålla
hela beloppet. 

Allt sedan debatten om lagstadgad folkskola rådde strid om dess finansie-
ring. Två olika uppfattningar stod mot varandra. Den ena såg folkskolan som
en nödhjälpsanstalt som behövdes då hemmen inte skötte sin uppfostrings-
plikt. Det var då naturligt att kommunen, som stod hemmen närmast övertog
uppgiften. Den andra såg folkskolan som en nationell medborgarskola och för
att nå ett sådant mål behövdes understöd från staten. Men striden gällde inte
enbart inställningen till folkskolan som sådan.

Vissa liberala folkskolevänner höllo nämligen principiellt före, att folkskolan
borde vara helt kommunal och stå så fri som möjligt från statens inflytande. För
många åter, som yrkade på ökat statsbidrag, var huvudsyftet minskande av kom-
munens skattebörda.40

I mitten av 1930-talet fick lärarna i folkskolan en fastare ekonomisk och social
ställning genom lönereglering och inplacering i det statliga lönesystemet.
Riksdagen beslutade 1935 om statbidrag till huvuddelen av kommunernas
kostnader för folkskolans verksamhet. Dessa beslut hade en förhistoria då en

38 Gustafsson, A., Kommunal självstyrelse. Stockholm, SNS Förlag, 1999, sid. 15.
39 Fredriksson, V. (red). Svenska folkskolans historia. Del II Stockholm: Albert Bonniers förlag,
1942, sid. 339.
40 Fredriksson. V. (red.), Svenska Folkskolans Historia. Del III Stockholm: Albert Bonniers Förlag,
1942a, sid. 69.
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utredning i början av 1930-talet föreslog i stort sett ett fullständigt förstatli-
gande av folkskolan. Förslaget fick stark kritik och genomfördes inte. Kritiken
gällde betydelsen av att det fanns ett kommunalt intresse för folkskolan inte
minst beroende på de skiftande förhållanden som rådde i olika kommuner.
Staten hade ensam haft ansvaret för elementarläroverken. Beträffande den
obligatoriska undervisningen beslutade staten över hur den skulle anordnas
medan kommunen, efter vissa bidrag från staten, skulle driva och bekosta folk-
skolan. Detta ledde till motsättningar mellan stat och kommun om hur skolans
behov skulle tillgodoses. 

Staten har kunnat anpassa sina bidrag efter tillståndet i statskassan, samtidigt som
den kunnat besluta om skolreformer, som lagt stora bördor på kommunerna vilka
dessa reagerat mot och haft svårt att bära.41 

Besluten 1935 innebar en ekonomisk lättnad för kommunerna vilket i sin tur
medförde ett ökat intresse för att förbättra skolornas villkor. Den ändrade in-
ställningen kommer till uttryck i remissvaren till 1940 års skolutredning där
allt starkare krav på statliga åtgärder framfördes liksom kritik av regeringen
för att ingenting hände. Kommunerna efterlyste lättnader i den statliga kvote-
ringen av skolbyggnadsverksamheten, beslut om den länge väntade nya under-
visningsplanen och om ökad lärarexamination för att avhjälpa lärarbristen, allt
i syfte att undanröja hindren för kommunernas strävanden att förbättra det
obligatoriska skolväsendet. 

I slutet av 1940-talet fanns åter en diskussion om vem som skulle ha kon-
trollen över folkskolan. Det är ett statligt intresse och bör ligga under statens
kontroll och ledning hävdade några. Samtidigt framhölls åter värdet av att
kommunen intresserade sig för skolan. En förutsättning menade man var att
kommunerna inte enbart skulle vidkännas utgifterna för skolan utan också ha
möjlighet att ha inflytande över dess utformning och ledning. Från tid till an-
nan uppkom också frågan om hur kostnaderna skulle fördelas mellan stat och
kommun.

Den kommunala självstyrelsen har gamla anor i Sverige.xiv Under 1940–
talet menade många att en kris hotade den kommunala självstyrelsen.42 Efter
andra världskriget lade staten ständigt växande arbetsuppgifter på kommu-
nerna, framför allt inom socialvården och skolan. Tyngdpunkten i den kommu-
nala verksamheten kom att ligga på nämnder/styrelser vars arbete reglerades
genom beslut av statsmakterna eller av de centrala myndigheterna. Fullmäk-
tige var skyldig att finansiera de åtgärder och den verksamhet som staten ålade
kommunerna. 

1940-talet var en tid med ökande barnkullar som innebar ökad planering,
organisation och administration. Skolmåltider infördes liksom specialunder-

41 Fredriksson, V. (red.), Svenska Folkskolans Historia. Del VI Stockholm: Stiftelsen för förvalt-
ningen av Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings tillgångar, 1971, sid. 28.
42 Johannesson, G., Från köpstad till storkommun Lund: Natur och Kultur, 1978, sid. 134.
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visning. Skolhus byggdes läsårsstatistik började samlas in och fler lärartjänster
tillkom. Statsbidragen spelar, som redan framgått, en stor roll för utveck-
lingen. Under perioden 1900–1940 ökade statsbidragens andel av kommuner-
nas folkskolekostnader från 30 procent till ca 63 procent.43

År 1953 revideras kommunallagarna. Kommunernas arbetsuppgifter var att
vårda sina angelägenheter såvida icke handhavande därav tillkommer annan
som uttrycket var. Man skulle alltså finansiera och sköta inte bara de angelä-
genheter som reglerades genom speciallagstiftning, till exempel byggnads-
ärenden, socialvård, skolväsende, utan också åtskilligt annat under förutsätt-
ning att åtgärderna kunde anses vara allmännyttiga.44

Samhället hade fram till 1950-talet omvandlats kraftigt. Antalet kommuner
ökade, städerna växte genom inflyttningen från landsbygden. Kring 1850
bodde 90 procent av Sveriges befolkning på landsbygden, femtio år senare
hade denna andel sjunkit till omkring 75 procent.45 Efter 1920 blev det allt fler
som bosatte sig i städerna, bland annat beroende på industrialiseringen, struk-
turförändringen inom jordbruket men också genom att städerna växte inte
minst genom inkorporering (tabell 4:1). 

Underlaget minskade på landsbygden. För att bevara den kommunala själv-
styrelsen beslöt 1946 års riksdag att mindre kommuner skulle slås samman till
storkommuner med minst 2000–3000 invånare. Reformen skulle träda ikraft
med ingången av 1952. Året efter antog riksdagen en ny kommunallag som var
gemensam för städer och landsbygd. Denna trädde i kraft 1955. Drätselkam-
maren bytte namn till kommunens styrelse. Antalet kommuner minskade från
2532 år 1930 till 1037 tjugofem år senare. Landskommunerna har då minskat
med 1562 medan städer och köpingar ökat med 67. 

43 Du Rietz, L., Lundgren, U. P. & Wennås, O., Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet
DsU 1987:1, Utbildningsdepartementet. Stockholm: Allmänna förlaget, 1987, sid. 54.
44 Johannesson, G., Från köpstad till storkommun Lund: Natur och Kultur, 1978, sid. 129.
45 Ibid., sid. 99.

Tabell 4:1. Antal kommuner 1930 – 1955 a

a  http://www.svekom.se/stat/statistik/antkom.htm

År Städer Köpingar Landskommuner Totalt

1930 113 45 2 374 2 532
1935 114 45 2 369 2 528
1940 117 51 2 355 2 523
1945 123 59 2 332 2 514
1950 132 82 2 287 2 501
1955 133 92    812 1 037
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4.5 Utbildningsväsendet expanderar 
I det trontal som hölls vid öppnandet av 1847–1848 års riksdag redovisades en
del statistik. Folkundervisningen var med beredvillighet införd i största delen
av rikets församlingar konstaterade man. Bakgrunden till detta uttalande torde
vara att av de 366 187 barnen i skolåldern undervisades 343 581. Över 100 000
barn undervisades i hemmen nästan lika många i ambulerande skolor. Men det
var endast cirka 11 000 barn som uppgavs äga kunskaper utöver stadgans
minimifordringar.46 Utvecklingen för folk- och småskolor under perioden
1868 – 1900 framgår av tabellen nedan.

Tabell 4:2. Antal barn i folk- och småskolor undervisande samt skolpliktiga
barn åren 1868–1900a

År 1914 gick drygt 30 procent av folkskolans elever i halvtidsläsande skolor.
Av 1919 års undervisningsplan framgick att de halvtidsläsande liksom de min-
dre folkskolorna klassades som undantagsformer. De sista halvtidsläsande
skolorna försvann inte förrän våren 1955 och de mindre folkskolorna tre år
senare.47 Riksdagen beslutade 1936 om obligatorisk sjuårig skolgång inom en
tolvårig övergångsperiod. Läsåret 1949/50 var den genomförd förutom i två av
landets 2 450 skoldistrikt.48

Det skedde stora förändringar i befolkningsutvecklingen mellan åren 1920
och 1950. En kraftig nedgång i födelsetalen under 1930-talet med ett botten-

46 Fredriksson, V. (red.), Svenska Folkskolans Historia. Del II Stockholm: Albert Bonniers Förlag,
1942, sid. 333.
47 Fredriksson, V. (red.), Svenska Folkskolans Historia. Del VI Stockholm: Stiftelsen för förvalt-
ning av Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings tillgångar, 1971, sid. 102.
48 Ibid., sid.122.

a Fredriksson, V. (red.), Svenska Folkskolans Historia. Del III Stockholm: Albert Bonniers Förlag,
1942a, sid. 142.
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läge 1933 noterades varefter de åter steg och nådde en kulmen 1945. Andelen
sysselsatta i jordbruk förändras under samma tid från ca 40 procent 1930 till ca
25 procent 1950. Ökning skedde inom industri, handel och samfärdsel. Det här
gav naturligtvis effekter i kommunerna då bosatta på glesbygden minskade
och allt fler flyttade in till tätorten. De tre största städerna ökade med mer än
25 procent under 1940-talet. Den fjärde demografiska förändringen bestod i en
begynnande invandring av i första hand politiska flyktingar.49 Såväl 1950- som
1960-talets inflyttning till städerna innebar besvärande bostadsbrist i attraktiva
områden. Att detta fick konsekvenser för skolorganisationen och dess plane-
ring är uppenbart. I tabellen nedan framgår ökningen av andelen ungdomar i
utbildning.

Tabell 4:3. Procentuell andel av åldersgrupperna 14–24 år under utbildning
1929/30 – 1969/70a

49 Richardson, G., Drömmen om en ny skola Skara: Liber Allmänna Förlaget, 1983, sid. 14 –16.

a SCB, Trender och prognoser. Befolkning, utbildning och arbetsmarknad Örebro: SCB, 1972.
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När skolchefen tillträdde sin tjänst fördelade sig barn i skolåldern på följande
sätt.

4.5.1 Behovet av lokaler ökar
Skollokaler är en annan fråga av stor betydelse kopplad till skolans uppbygg-
nad och expansion. Skolsystemet omfattar med tiden allt fler elever och samti-
digt utvecklades kommunerna mot allt större enheter. Lokalfrågor är ett exem-
pel på hur de olika delarna i styrsystemet vid den här tiden länkades samman.
Krav ställdes på skolhus och deras utformning bland annat för att kunna leva
upp till det som var skolans uppgift. 

Tillgången på skollokaler blev tidigt en angelägenhet för skolans ledare. När
klockaren skulle samla en större grupp barn omkring sig behövdes ett skolhus.
När ett sådant anskaffats betydde det att klockaren mer och mer togs i anspråk
för undervisning. Men vem skulle finansiera skolhusen och hur såg ett väl
fungerande skolhus ut? I ett yttrande från Herrestads kontrakt i Skåne på 1770-
talet framhålls att församlingarna inte borde bindas av några särskilda före-
skrifter. Sättet att bygga hus kunde lämnas till församlingen att besluta om.

… torde lämnas till församlingen med kyrkoherden att välja det lättaste och minst
kostbara, dock så, att avseendet därvid bör havas på husets varaktighet och be-
stånd, dess underhållande med minsta kostnad, samt att det om vintern kan hållas
varmt med besparing av vedbrand.50 

Nedtecknare av svenska folkskolans historia menar att det är rektorn och se-
dermera inspektören i Stockholm, P. A Siljeström som ska hedras för att ha
fäst uppmärksamhet på vådan av bristande hygien och bristande trevnad i skol-
lokalerna. Han besökte tidigt England och Amerika och väl hemma igen gick
han med alnmått i handen runt till alla huvudstadens skolor och mätte och
antecknade. Den samlade kunskapen utnyttjade han när han 1853 tog upp frå-

Tabell 4:4. Barn i skolåldern vid mitten av 1956a

a  SCB, Statistisk Årsbok för Sverige 1958 Örebro: SCB, 1958, Tabell 344.

Folkskolor och dyl. 792 694
Fortsättnings- och ersättningsskola     1 544
Högre skolor   63 153
Lägre privata skolor     4 046
Särskolor     3 397
Hemmen          87

Totalt 864 921

Ännu ej börjat skolgången 118 852
Övriga (inkl. uppgift saknas)     2 551

Totalt 986 324

50 Fredriksson, V. (red.), Svenska folkskolans historia. Del I Stockholm: Albert Bonniers Förlag,
1940, sid. 399.
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gan om skollokalerna i Pedagogiska föreningen, en sammanslutning av hu-
vudsakligen läroverkslärare. Dessa förde fram frågan inför offentligheten ge-
nom ett upprop i Aftonbladet.51 Fabrikör Almgren motionerade samma år och
ville att skollokalernas beskaffenhet skulle undersökas. Han bifogade Silje-
ströms föredrag men motionen avslogs. Siljeström beslöt då att själv ombe-
sörja planer för skolbyggnader. År 1856 utgav han dels boken Inledning till
skolarkitekturen, dels ett häfte Bidrag till skolarkitekturen. I den förra fram-
ställde han de allmänna principerna för uppförande och inredande av skolhus,
närmast avseende folkskolan så som han tänkte sig att de skulle kunna se ut i
framtiden. 52 

När de första folkskolinspektörerna lämnade sin redovisning för perioden
1861–1863 var, som omnämnts tidigare, lokalernas beskaffenhet en stor fråga.
Deras rapport resulterar i att en motion väcktes som föreslog att en normalrit-
ning för folkskolebyggandet skulle skapas. Allmänna besvärs- och ekonomiut-
skottet tillstyrkte men ansåg att man ej borde lägga band på kommunernas
beslutanderätt. 1865 kom normalritningar rörande skolhus. Under den återstå-
ende delen av 1860-talet byggdes mer än 700 nya skolhus och under 1870-talet
mer än 2000. Under perioden 1872–1876 byggdes enbart i Skara stift 146 nya
skolhus.53 1878 omarbetades normalritningarna och gällde fram till 1920 då de
åter förnyades. Redan 1862 uttalades att ingen skola skulle få byggas förrän
skolinspektören godkänt ritningarna. Han skulle också kontrollera att den fär-
diga byggnaden: 

… verkligen blivit uppförd i enlighet med den fastställda ritningen, på det att det
icke måtte gå med skolhusen som med många kyrkor, att de se helt olika ut i
verkligheten, mot vad de göra på den fastställda ritningen.54 

Medan staten övertog en allt större del av kostnaderna för lärarpersonalens
avlöning, förblev anskaffandet och underhållet av skollokaler och lärarbostä-
der alltjämt kommunernas uppgift. Att staten i en eller annan form måste bidra
till kostnaderna för skolbyggnader, framstod dock allt mer som ett villkor för
att en allmän höjning av standarden på landsbygdens skolväsen skulle kunna
genomföras. 1921 genomförde Skolöverstyrelsen en utredning av lokalbeho-
vet i riket. Man uppskattade behovet till 9 000 nya klassrum, 9 455 tjänstebo-
städer med över 28 000 eldstäder. Endast en femtedel av samtliga skoldistrikt
kunde anses ha tillgodosett sitt behov av skollokaler, enligt utredningen. Beho-
vet av lokaler var enormt. Av ekonomiska och administrativa skäl avvisade de
sakkunniga tanken på att staten helt skulle överta byggnadsskyldigheten för
folkskoleväsendet. Statens hjälp skulle få formen av ett efter skoldistriktens

51 Fredriksson, V. (red.), Svenska folkskolans historia. Del III Stockholm: Albert Bonniers Förlag,
1942a, sid. 232.
52 Ibid., sid. 234.
53 Ibid., sid. 240.
54 Persson, Ö., ”Några anteckningar om statliga regionala skolinspektionen.” I Thelin, B. (red.),
Minnen och dokument III: Skolinspektörer minns Uppsala: Föreningens för svensk undervisnings-
historia, nr 174, 1994, sid. 13.
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behov avpassat statsbidrag.55 Från och med 1936 infördes statsbidrag till
byggnader för folkskoleväsendet. Skolöverstyrelsen prövade från och med
1941 lokalbehovet innan ritningar upprättades. Skissritningar skulle sedan un-
derställas skolöverstyrelsen för förhandsgranskning. Från 1946 gällde nya
statsbidragsregler som gjorde statsbidragets storlek beroende av kommunens
ekonomiska bärkraft.xv 

1946 års skolkommission ansåg att ett befolkningsunderlag på 2 000–3 000
skulle räcka för att organisera en enhetsskola. Josef Weijne, som var ecklesias-
tikminister under åren 1946–1951, ansåg:

Enligt min mening bör en folkmängd av 2500 invånare i ett skoldistrikt vara
tillräckligt som underlag för en enhetsskola; på sina håll kan det vara befogat att
gå ner till 2000 invånare. Först när man understiger detta tal kommer svårigheter
att tillstöta.56 

Det skulle snart visa sig att dessa befolkningstal fick överges som underlag för
bildandet av storkommuner. Det berodde inte minst på att födelsetalen mar-
kant minskade efter rekordåret 1945. Skolöverstyrelsen uttalade att man borde
ha ett befolkningstal på 6 000–6 500 för att planera för ett högstadium av
grundskolan. Det fanns också de som menade att 7 500–8 500 invånare var
nödvändigt för ett fullt utbyggt högstadium. Skulle socialvården få önskevärd
omfattning borde invånarantalet vara 10 000. En bra struktur för näringslivet
krävde minst 7 000–8 000 invånare, kanske upp till 30 000.57 Kommunens
storlek och utbyggnaden av skolväsendet hängde med andra ord nära samman. 

Lokal- och lärarbristen resulterade 1950 i en särskild kungörelse som hand-
lade om hur barn skulle fördelas på klasser och grupper och vilka undantag som
kunde göras.58 Skolöverstyrelsen som årligen lämnade förslag beträffande lä-
rartillgång och lärarbehov redovisade en brist inför höstterminen 1954 på om-
kring 4 500 klassrum i folkskolan och nära 1 100 klassrum i högre skolor. Detta
ledde till en förändring av statbidragen 1957 så att en genomsnittskostnad, ett
belopp per kvadratmeter fastställdes för att hålla nere kostnaderna. I 1950 års
proposition angående riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling sades
att statsbidrag till byggnadsföretag för högre skolor under en övergångstid
borde finnas för att närma läroverksorganisationen till enhetsskolan.59 Vissa
högre skolor fick 1956 statsbidrag till skolbyggnation, verkstadsskolorna från
1951 och yrkesskolorna fick, för att öka kapaciteten, statsbidrag från 1957. För
gymnasieskolorna dröjde det in på 1960-talet innan statbidrag utdelades.60

55 Fredriksson, V. (red.), Svenska folkskolans historia. Del V Stockholm: Alberts Bonniers Förlag,
1950, sid. 204.
56 Persson, Ö., ”Några anteckningar om statliga regionala skolinspektionen.” I Thelin, B. (red.),
Minnen och dokument III: Skolinspektörer minns Uppsala: Föreningen för svensk undervisnings-
historia nr, 174, 1994, sid. 25.
57 Johannesson, G., Från köpstad till storkommun Lund: Natur och Kultur.1978, sid. 139.
58 SFS 1950:137, Kungl. Maj:ts kungörelse angående provisoriska åtgärder med anledning av
lokal- och lärarbristen vid folkskolan.
59 Regeringens proposition 1950:70, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående riktlinjer
för det svenska skolväsendets utveckling mm. 
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4.5.2 Behovet av lärare ökar 
Med utbildningsväsendets expansion följde ett ökat behov av utbildade lärare.
Skolans och lärarutbildningens utveckling är en historia som hänger nära sam-
man. När målet var att utbilda präster och ämbetsmän krävdes en metodik. När
den obligatoriska skolan tog form efterfrågades andra kvaliteter. Utbildningen
av lärare har med andra ord skett på många olika sätt, som här inte ska beskri-
vas. I samband med principbeslutet 1950 om nioårig enhetsskolan fattades
även beslut om en ny lärarutbildning. Om skolan skulle ha en kontinuitet från
första till sista årskursen kunde inte lärarna utbildas i olika system. Enligt
1960 års lärarutbildningssakkunniga var lärarfrågorna brännande under hela
tiden från 1940 års skolutredning till 1960–talet.61 En rad åtgärder hade vidta-
gits för att bemästra situationen bland annat med att öka intagningen till lärar-
utbildningen men även genom att förlänga delar av den. Samtidigt krävdes en
omfattande fortbildning av verksamma lärare vilket inleddes 1954. 

Början till en mer permanent lärarutbildningsorganisation utgör upprättandet av
lärarhögskolorna i Stockholm 1956, Malmö 1960, Göteborg 1962 och Uppsala
1964. Vad gäller utbildningens omfattning och inre struktur har förändringarna
dock hittills inte haft det långsiktiga perspektiv som hela skolreformen utgör.
Detsamma gäller den reform av klasslärarutbildningen vid folkskoleseminarierna,
som beslöts 1958.62

Tillgången på tillräckligt utbildade lärare var i slutet av 1950-talet en angelä-
gen fråga såväl för stat som kommun och utgjorde en omfattande planerings-
fråga för inblandade parter. Två åtgärder löste problemen temporärt, dels öka-
des antalet elever per klass, dels vidareutbildade sig folkskollärare till ämnes-
lärare. Detta ledde i sin tur till en lärarbrist även på klasslärarstadierna.63

4.6 På väg mot en enhetsskola
När skolstyrelsen och skolchefen tillträdde i slutet av 1950-talet var en huvud-
uppgift att skapa förutsättningar för en enhetsskola. Redan 1884 argumente-
rade folkskolläraren Fridtjuv Berg för ett för alla barn gemensamt skolsystem
som han kallade bottenskola i skriften Folkskolan såsom bottenskola.64 Detta
till skillnad från det då rådande parallellskolesystemet. Vägen fram till prin-
cipbeslutet om en nioårig enhetsskola var lång. Avslutningsvis ska några kom-
pletteringar göras för att fylla ut bilden av hur skolans styrning och ledning
förändrats.

60 SOU 1963:42, Ett nytt gymnasium. 1960 års gymnasieutredning Stockholm: Ecklesiastikdepar-
tementet, 1963, sid. 769.
61 SOU 1965:29, Lärarutbildningen. 1960 års lärarutbildningssakkunniga IV:1 Stockholm: Eck-
lesiastikdepartementet, 1965.
62 Ibid., sid. 18.
63 Ibid., sid. 42.
64 Berg, F., Folkskolan såsom bottenskola Stockholm: Lärarförbundet, faximilutgåva 1883/1992.
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1927 års läroverksreform innebar att både fyra- och sexårig folkskola ut-
gjorde grund för realskolestudier. 1940 års skolutredning föreslog en åttaårig
enhetsskola inom vilken man ville linjedela såväl kurser som elever från det
femte skolåret. Folk – och realskola skulle samordnas men fortfarande vara
särskilda skolformer. 1946 års skolkommission fortsatte arbetet och föreslog
en sammanslagen nioårig skola differentierad med tillval från sjunde året och
linjedelning det sista, nionde året. Detta förslag låg till grund för 1950 års
principbeslut om en nioårig enhetsskola. Den kommunala flickskolan och den
praktiska mellanskolan behövde dock inte ingå i det som benämndes för en-
hetsskola.65 Principbeslutet innebar att en försöksverksamhet startade 1950
och pågick fram till 1962. Försöksverksamheten leddes och redovisades av
Skolöverstyrelsen.xvi Försöken skulle vara allsidiga, det vill säga pröva olika
ändamålsenliga organisations- och arbetsformer med hänsyn till elevmateria-
let och lärokursens differentiering m.m.66 I beslutet om försöksverksamhet
sades också att i slutet av 1950-talet borde det vara möjligt att tillsätta en
sammanfattande utredning i differentieringsfrågan. Så skedde också. En skol-
beredning tillsattes 1957 och fick i uppdrag att konkretisera de tidigare beslu-
ten genom att lägga förslag kring organisation, läroplan och en för alla skolfor-
mer gemensam skolstadga. Skolberedningens ordförande var Ragnar Eden-
man (s), statssekreterare i ecklesiastikdepartementet. 

En överskuggande debatt gällde när differentieringen skulle genomföras
och hur studievägarna skulle organiseras inom den nioåriga skolan. En strid
uppstod mellan tidigare anhängare av parallell- respektive enhetsskolesyste-
met. Beredningen kunde enas kring en kompromiss, den så kallade Visbykom-
promissen, vilket möjliggjorde för beredningen att lägga ett förslag om en
nioårig grundskola.67 Kompromissens huvudpunkter var att en gemensam
skollag skulle fastställas för den allmänna folkundervisningen. I den framgick
att det är elevens och målsmannens gemensamma rätt att välja studieväg i den
obligatoriska skolan då skilda studievägar förekom. Förslaget och senare be-
slutet blev att det inom högstadiet skulle finnas ett fritt val. Mot bakgrund av
att grundskolan fick flera valmöjligheter i årskurserna 7 och 8 samt nio olika
linjer i årskurs 9 konstaterar Lundgren att: 

Något tillspetsat kan man säga att den konflikt som fanns i 1940 års skolutredning
mellan realskolans läroplan och folkskolans löstes så att realskolans företrädare
förlorade striden om organisationen men vann läroplanen.68

 
Skolstyrelsen och skolchefen tillträdde fyra år innan grundskolan skulle in-
föras.

65 Richardson, G., Lönnström, P. & Smedberg, S., Utbildningshistorisk forskning Uppsala: Upp-
sala studies in Education, 23. 1984, sid. 73.
66 SOU 1961:30, Grundskolan. Betänkande avgivet av 1957 års skolberedning Stockholm: Eckle-
siastikdepartementet, sid. 52.
67 Marklund, S., Från reform till reform. Del 3 Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 1982, sid.
52.
68 Lundgren, U. P., Att organisera omvärlden Stockholm: LiberFörlag Publica, 1979.
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4.7 Sammanfattning och kommentarer
Vad än skolan måtte sakna, styrelse brister henne inte konstaterar en rektor i
slutet av 1800-talet.xvii Domkapitlet, staten, kommunen, landstinget och läns-
styrelsen var några av de instanser som på olika sätt medverkade i såväl styr-
ning som ledning av verksamheten. I mitten av 1950-talet fanns ett stort antal
olika skolformer vars styrning och ledning varierade från skolform till skol-
form. Olika utredningar pekar på behovet av samordning för att bland annat
kunnat använda lokaler och övriga resurser mer effektivt. 

De största meningsskiljaktigheterna under denna tid rörde formerna och tid-
punkten för elevernas differentiering. Från samordning mellan folkskola och
realskola på 1920-talet, upplösningen av parallellskolesystemet och genom-
förandet av enhetsskolan. Inställningen till enhetsskolans införande varierade.
Svingby konstaterade i sin studie om läroplaner som styrmedel att svårigheter
med att etablera den nioåriga skolan bland annat återfanns i spänningsfältet
mellan organisation och läroplan.69

En del i detta är den inbyggda motsättningen mellan å ena sidan de centralt be-
redda och centralt fattade besluten om skolans omorganisation som gick emot
stora delar av den berörda lärarkårens synpunkter (realskollärarna) och å andra
sidan (centrala) önskemål om lärarinitiativ i linje med de påtvingade förändring-
arna.70

Det var sådana problem den nya skolstyrelsen och skolchefen ställdes inför när
de skulle medverka till att skapa förutsättningar för enhetsskolans genomför-
ande.

Genomgången i detta kapitel visar även på det ömsesidiga beroende som
fanns mellan kyrka, stat och kommun samtidigt som diskussionen ständigt
återkom om ansvarsfördelningen dem emellan. Utbildning var inte det enda
som kommunerna skulle ansvara för. Fattigvården, senare socialvården var en
tung och kostnadskrävande uppgift. Lagstiftningen utformades så att kommu-
nen gavs rätt att utforma sin verksamhet inom vissa ramar. Kommunen hade
ansvaret att vårda sina angelägenheter såvida det inte ankom på annan. Detta
var en grund för ständiga diskussioner om vem som egentligen hade och skulle
ha kontroll över verksamheten, till exempel folkskolan. Till stor del handlade
det om ekonomiska frågor. De första inspektörerna som sedan följdes av lo-
kala skolledare hade en komplicerad uppgift som Lundgren sammanfattar på
följande sätt:

Under perioden från mitten av 1800-talet till seklets slut etablerades folkskolan
och fick en förankring i samhället – en legitimitet. Skolledarnas, i första hand de
kommunala skolinspektörernas, uppgift blev att stabilisera denna reform, att inför
njugga församlingar få medel till nya skolbyggnader, att förbättra villkoren för

69 Svingby, G., Läroplaner som styrmedel för svenska obligatoriska skola. Teoretisk analys och
empiriskt bidrag Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, nr 26, 1978.
70 Ibid., sid. 155.
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undervisningen, få rimliga storlekar på klasserna, få nya pedagogiska metoder
anpassade till nya ramar, lösa de interna organisatoriska problemen samt klara ut
regler för tillträde och avslutande skolgång. 

Denna reformperiod kan sägas ha krävt skolledare, som arbetade med att be-
fästa skolan, att få den accepterad och att bygga upp ett regelsystem för hur medel
skulle användas.71

Under 1940- och 1950-talen skedde stora förändringar i kommunernas organi-
sation i samband med kommunsammanslagningarna. 1930-talets 2 300 lands-
kommuner minskade till ca 800 år 1955. Skälen var flera. Behovet av ett till-
räckligt skatteunderlag för att klara utbildnings- och socialpolitiska reformer
var ett. Kommunerna behövde en viss storlek för att klara av att bygga upp den
nya skolan. Det fanns även en förhoppning om att det skulle vara lättare att
rekrytera förtroendevalda om kommunen var större. Kommunerna fick ett allt
större ansvar samtidigt som den statliga styrningen ökade.

I och med 1956 års skolstyrelselag var kyrkans del i skolans styrning for-
mellt bruten.

Det som tidigare eforus, domkapitel, församling och kyrkoherde handhaft
togs nu över av staten i form av riksdag, regering, departement och överstyrel-
ser.

4.7.1 Ett nytt styrsystem växer fram
På 1860–talet hade kyrkorådets skolråd ansvar för folkskolan. De fastställde
läroplan efter den statliga normalplanen, upprättade reglemente, fastställde
klassorganisation, tjänstefördelning, prövade sökande till anställning för att
kunna ge kyrkostämman förslag om vilka som borde anställas mm. På 1920-
talet utarbetade kommunerna, då efter Skolöverstyrelsens förebilder, lokala
skolplaner. 

I mitten av 1950-talet börjar en modell växa fram där den statliga nivån blir
starkare genom att den juridiska och ideologiska styrningen tar form i stadgor
och normalplaner som började samlas till en skollagstiftning, förordningar och
läroplaner. Stadgor och normalplaner närmar sig nu den första läroplanen för
den grundskola som inom ett par år ska införas. Staten tar därmed över beslu-
tanderätten över form och innehåll, ledningsorganisation och styrelseform
även i kommunen. 

Strävan efter bättre effektivitet i ekonomin och användningen av lokaler
framstår tidigt som en drivkraft. Flera skolor som börjat som privatskolor eller
kommunala skolor vände sig till kommunen respektive staten för att få hjälp
med finansieringen. Under perioden uttaxerades även en speciell skolskatt.
Särskilda statsbidrag riktades till skolledar- och lärarlöner till skollokaler,
skolskjutsar anskaffning av material m.m. 

Uppföljning och utvärdering infördes tidigt i form av inspektion. Staten

71 Lundgren, U. P., Att organisera skolan Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 1986, sid. 47.
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hade från början direkt relation till lärdomsskolorna och deras rektorer. Kon-
takten med folkskolorna gick via domkapitlet på regional nivå. Domkapitlet
rapporterade vart tredje år om tillståndet i skolorna. Ett effektivt sätt att öka
utbyggnaden av skolor och bättre kunna garantera kvaliteten var att införa
statliga inspektörer. Dessa stod i direktkontakt med Ecklesiastikdepartementet
och dess chef som framhöll att inspektörerna var regeringens ögon på orten.
Men också länsstyrelsen och kommunerna inrättade inspektörer för att öka
kontrollen av verksamheten. 

Inspektionen avsåg lärarfortbildning, granskning av statsbidragsrekvisitio-
ner och skolbyggnadsfrågor men även kontroll utifrån normalplanen. Inspek-
törerna utövade såväl tillsyn och kontroll som uppföljning och utvärdering. I
början av 1900–talet anges särskilt att de ska vara rådgivande och kontrolle-
rande men inte styrande. I mitten av 1900–talet hade denna mellaninstans fått
en allt viktigare funktion genom beslutsrätt och vetorätt i vissa för skolan
angelägna frågor. Uppdraget var reglerat i lag och förordning, det vill säga
förankrat i den juridiska styrningen.

4.7.2 Styrning kräver ledning
Med olika förutsättningar och drivkrafter växte skolformer upp med olika sty-
relseformer och i början utan samordning sinsemellan. En översikt över utbild-
ningsväsendet omkring 1950 återfinns nedan i figur 4:1.72 Det fanns ingen
föreskriven samordning mellan de olika styrelserna och inte heller någon fack-
mässig övergripande samordning. Det fanns alltså, i slutet av 1950-talet, starka
skäl för en samlande ledning i kommunen. Försöksverksamheten hade accen-
tuerat behovet inte minst när det gäller att samla och leda utbildningsväsendets
olika traditioner. Ekonomin, behovet av lärare, lokaler etc. ställde också krav
på en effektiv ledning.

Idén var dock inte ny. Redan 1940 års skolutredning framhöll olämpligheten
av att det fanns särskilda styrelser för olika skolor och skolformer i en kom-
mun.73 Det första steget mot en enhetlig lokal skolledning togs 1952 då en lag
om särskild skolstyrelse trädde i kraft, med anledning av försöksverksamheten
med nioårig enhetsskola. Redan innan skolchefstjänsten etablerades i slutet av
1950-talet fanns chefstjänstemän inom skolans område. Med de regelsystem
som då fanns kunde dock inte en fullständig samordning av olika skolformer
ske. När en sådan föreslogs kan det ses som en parallell till beslutet om att
inrätta statliga inspektörer hundra år tidigare. Att tillsätta statliga folkskolein-
spektörer var ett sätt att påskynda utvecklingen. Nu var det, enligt staten ange-
läget med en gemensam ledning för att enhetsskolan skulle kunna utvecklas.
Kommunen utsåg en skolstyrelse, enligt en speciallagstiftning för skolan
medan staten tillsatte chefstjänstemannen, skolchefen.

72 Pedagogisk Uppslagsbok, Stockholm: Lärarförbundets Förlag, 1996, sid. 670
73 SOU 1945:60, 1940 års skolutrednings betänkande och utredningar. IV Skolpliktstidens skolfor-
mer Stockholm: Ecklesiastikdepartementet, 1945, sid. 67.
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Läsåret 1954/55 var antalet distriktsöverlärare 965, antalet kommunala
folkskoleinspektörer 29 och annan överlärare 150. Av det 50-tal småkommu-
ner som inte hade kommunala skolledare hade 36 anställt skolsekreterare. Till-
synslärarorganisationen hade vuxit till att omfatta 2 557 personer. Så såg situ-
ationen ut när beslut togs om en ny ledningsorganisation för svensk skola.
Privata, kommunala och statliga skolor skulle nu finna nya gemensamma for-
mer i kommunen. För att lyckas med genomförandet och utbyggnaden, me-
nade staten att det behövdes en samlande ledning såväl politiskt som adminis-
trativt och pedagogiskt. 

4.7.3 Ansvarsfördelning och styrprocesser 
Om man ser till den obligatoriska skolan har styrningen gått från en professio-
nell styrning på lokal nivå mot en professionell styrning där utbildningsadmi-
nistrationen fått en allt starkare ställning. Flera enskilda personer har varit
drivande. Här har några få fått exemplifiera detta som Fritjuv Berg och P. A
Siljeström. Medias roll och opinionsbildning finns tidigt med i de olika pro-
cesserna som till exempel Pedagogiska föreningens upprop angående lokalfrå-

Figur 4:1. Utbildningsväsendet i Sverige omkring 1950.
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gor i Aftonbladet respektive Folkskollärarföreningen undersökning bland sina
medlemmar kring behovet av en särskild folkskoleöverstyrelse. 

Den gemensamma Kungliga Skolöverstyrelsen tillkom för att vara en peda-
gogisk överledning som både skulle övervaka och ta initiativ till att utveckla
den pedagogiska verksamheten. Den fick tidigt handlägga alltfler administra-
tiva frågor i spåren av utbildningsväsendets expansion för att inte säga explo-
sion med hänvisning till uppbyggnads- och utvecklingstakten. Expansionen
med skolbyggnation, större elevgrupper, lärarbrist etc. berörde många som var
involverade i skolverksamheten. 

Vid mitten av 1950–talet väger det mellan en stark central professionell och/
eller politisk styrning. Den statliga nivån blev starkare genom juridiska beslut
i form av lagar och stadgor och med riktade statsbidrag i allt fler frågor och till
flertalet skolformer. För kommunen handlade det bland annat om att arbeta i
enlighet med bestämmelserna, ordna lokaler och rekrytera personal. 
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Kommentarer Kapitel 4
i Socken var den minsta territoriella kyrkliga enheten. Sockenstämman blev på 1600-talet beslu-
tandeorgan som innefattade områden som fattigvård och senare även skolundervisning. Det är
denna sockensjälvstyrelse som låg till grund för den kommunala självstyrelsen som kom till ge-
nom 1862 års kommunallagar. Socknen blev då både kyrklig och borgerlig primärkommun vilket
gällde fram till kommunindelningen 1952 (Hämtat ur Brink, 1990 Sockenbildning och socken-
namn mm).
ii Ernst Carlsson (1854–1909), historiker och liberal politiker blev läroverksöverstyrelsens förste
chef. Det var också han som i 1899 års läroverkskommitté försökte få igenom ett förslag om en
central, statlig myndighet över läroverken. Ha fick inte gehör för detta och avgav ett särskilt
yttrande. Förslaget las senare av ecklesiastikministern Carl von Friesen (1846–1905) liberal poli-
tiker och fd. rektor för Södra Latin i Stockholm. 
iii Fritjuv Berg (1851–1916), ledande gestalt inom Sveriges Allmänna Folkskollärarförening, och
liberal politiker. Han var ecklesiastikminister i Staffs ministärer 1905–1906 och 1911–1914
iv Söndagsskolor var skolor som startade under 1820–talet för anställda inom industri, hantverk
och handel. Uppgiften var att meddela kunskaper som behövdes i deras yrkesverksamhet (SOU
1966:3 sid. 34).
v Genom statskyrkosystemet har kyrkan fram till 2000 varit offentligrättslig reglerad. Kyrka – stat
kan därför ses som delar av samma sak men då kyrkan hela tiden haft egen organisation används
här kyrka – stat som två olika system som förvisso har haft starka rättsliga förbindelselänkar och
båda är delar av ”centralmakten”.
vi F. F. Carlsson var ecklesiastikminister 1863–1870, 1875–1878 och följde mycket aktivt genom
inspektörsmötena folkskolans arbete. 
vii Ledamoten var C.F. Bergstedt, publicist och ledamot av första kammaren.
viii Stockholm hade en särskild stadga för folkundervisning sen 1861 som gav dem rätt att anställa
folkskoleinspektörer.
ix Folkskolestadgorna utkom 1882, 1897 samt 1901. Normalplaner 1878, 1889 och 1900. Planen
reglerade undervisningens organisation och vissa kunskapsnivåer i olika ämnen. Så befästa t.ex.
1889 års normalplan kristendomsundervisningen.
x Jämför dagens skolplaner och arbetsplaner.
xi B. J:son Bergqvist var chef för läroverksöverstyrelsen 1908 för att sedan 1914 bli den förste
överdirektören för folkskoleöverstyrelsen. Han blev 1918 generaldirektör och chef för den då
bildade Skolöverstyrelsen. 1921–1921 var han statsråd och chef för Ecklesiastikdepartementet.
xii 1945 års folkskolesakkunniga tillsattes av regeringen, hösten 1945. Då satt fortfarande 1940 års
skolutredning kvar och 1946 tillsätts 1946 års skolkommission.
xiii Propositionen byggde på förslag från 1941 års lärarlönesakkunniga.
 xiv Med kommunalt självstyre avses här t.ex. egen beskattningsrätt och avgiftsmakt sen 1862 samt
senare direktval till nämnder och styrelser. 
xv Ekonomisk bärkraft innebar att statsbidragets storlek, uttryckt i procent av bidragsunderlaget
sates i relation till antalet skattekronor per invånare i kommunen. Se SOU 1963:42 Ett nytt gymna-
sium. 1960 års gymnasieutredning. Stockholm: Ecklesiastikdepartementet, sid. 767.
xvi Skolöverstyrelsen som 1920 bildades av läroverksöverstyrelsen och folkskoleöverstyrelsen in-
klusive yrkesskolesektion. 
xvii Rubriken är lånad från rektor Anjou som gör detta uttalande i slutet av 1800 – talet. I Fredriks-
son, V. (red.): Svenska Folkskolans Historia. Tredje delen. Stockholm: Albert Bonniers Förlag,
1942a, sid. 18.



99

KAPITEL 5

En enhetlig skolorganisation tar form
Tiden från 1958–1990

5.1 Skolchefstjänsten inrättas
Den 1 juli 1958, efter ett par års förberedelsetid, trädde 1956 års skolstyrelse-
lag i kraft.1 I varje kommun, då omkring 1000, utsågs en skolstyrelse gemen-
sam för samtliga skolformer. Skolstyrelsen valdes för en fyraårsperiod och
bestod normalt av sju ledamöter. Dessutom skulle det finnas en skolchef som
företrädare för samtliga skolformer i kommunen. De skolformer som fanns när
regeringen lade fram förslaget till skolstyrelselag var folk- och fortsättnings-
skola, högre folkskola, kommunal realskola, praktisk kommunal realskola,
kommunal flickskola, kommunala yrkesskolor, statsunderstött men av kom-
munen ägt handelsgymnasium samt allmänt läroverk.2 Samtliga dessa skolfor-
mer hade egen styrelse utan någon föreskriven samordning eller samverkan.
De högre läroverken fick överlämna den ekonomiska förvaltningen till den
kommunala skolstyrelsen. Detta skedde dock inte fullt ut förrän 1965 då läro-
verken kommunaliserades.

Skolstyrelseutredningen uttalade mycket klart att ett tungt vägande skäl till
förslaget om en gemensam styrelse och en samlande skolchef i kommunen var
enhetsskolans införande. Försöksverksamhet pågick i ett antal kommuner uti-
från Riksdagens principbeslut 1950 om införandet av nioårig grundskola. Sju
år senare beslutade riksdagen att en nioårig enhetsskola skulle införas. Utbild-
ningsväsendets expansion gjorde att detta beslut var ganska oomtvistat, men
hur den skulle utformas kvarstod att lösa.

Skolchefen skulle vara såväl pedagogiskt som organisatoriskt ansvarig för
verksamheten. Större kommuner (lägst 20 000 inv.) skulle ha en skoldirektör
utan undervisningsskyldighet och utan ansvar för någon enskild skolenhet.
Något mindre kommuner skulle ha en förste rektor som skolchef det vill säga
en skolchef som också skulle ha den direkta ledningen av en eller flera skolen-
heter. I små kommuner kunde skolchefen vara rektor tillika skolchef. Det inne-

1 SFS 1956:614, Skolstyrelselag.
2 Regeringens proposition 1956:182, Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till skol-
styrelselag m.m.
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bar att knappt 50 kommuner fick en skoldirektör, ca 200 kommuner förste
rektor och närmare 800 kommuner rektor tillika skolchef. Tjänsterna inrätta-
des efter ett poängsystem där klasser på lägre nivå gav 1 poäng och klasser på
högre nivå (åk 7 och högre) 1.5 poäng. Det krävdes 150 poäng för en skoldi-
rektörstjänst. Det innebar att det i en kommun skulle finnas mellan 100 och
150 klasser, om en heltidstjänst som skoldirektör skulle kunna inrättas. De tre
största städerna behövde, ansåg utredningen även anställa biträdande skoldi-
rektörer. Propositionen med förslag till ny skolstyrelselag gav en förklaring till
varför skolchefen skulle utses av Kungl Maj:t, men i enlighet med skolstyrel-
sens intentioner.

Jag bedömer det emellertid som lämpligast, att skoldirektören under en övergång-
tid förordnas av Kungl. Maj:t. Detta ställningstagande anser jag motiverat med
hänsyn till dessa tjänsters stora betydelse, vilket gör det högeligen önskvärt, att de
i nuvarande brytningsskede på skolans område i möjligaste mån kan tillsättas
oberoende av eventuella lokala skolpolitiska motsättningar och tillfälliga gruppin-
tressen. Denna uppfattning från min sida rubbar givetvis inte det principiellt rik-
tiga i skolstyrelseutredningens inställning, att skolstyrelsens sakligt grundade
ställningstaganden regelmässigt bör bli avgörande vid tillsättningen.3

Som skolchef utsågs 1958 i allmänhet sådana som varit överlärare, rektorer
eller kommunala folkskoleinspektörer. Redan skolstyrelseutredningen marke-
rade en skillnad mellan skolledartjänst och lärartjänst genom att det: 

… genomgående är fråga om chefstjänster, där lämpligheten för uppgiften – vil-
ken den egentliga yrkesutbildningen som lärare inte direkt förberett för – ofrån-
komligen måste tillmätas en helt annan vikt än vid lärartillsättningen. Detta gäller
i särskild grad skolchefstjänsterna och i synnerhet skoldirektörstjänsterna med
deras starka administrativa betoning. 

Den bedömning av lämplighet för skolledartjänst, som således måste ske, och
som inte kan normbindas, bör i första hand bli den lokala skolstyrelsens sak.
Skolledare skall i väsentlig grad arbeta enligt den kommunala skolstyrelsens in-
tentioner och står i kommunens tjänst i en annan mening än läraren. 4

Även om de lokala politikerna skulle ha inflytande ansåg utredningen att det
var viktigt att de centrala skolmyndigheternas erfarenhet och samlade över-
blick skulle komma till uttryck vid urvalet av skolledare. 

Dåvarande rektorn Hans Ekholm beskriver situationen när skolchefen till-
trädde i Skövde, en kommun som fullt ut deltog i försöksverksamheten med
enhetsskola.i

Det var distriktsöverläraren ensam som skulle hålla samman och verkställa alla
åtgärder som krävdes. Anders Jansson fyllde 1957, 65 år! Till sin hjälp hade han

3 SOU 1980:5, Förenklad skoladministration Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1980, sid.
167.
4 SOU 1955:31, Skolväsendets lokala och regionala ledning samt lärartillsättningen Stockholm:
Ecklesiastikdepartementet, sid. 465.
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då en studieledare/studierektor för den inbyggda realskolan. En ny och heltidsan-
ställd rektor för yrkesskolan hade tillträtt. Rektorerna för flickskola och läroverk
skötte sina skolor. Men folk- och försöksskolan och skolbyggen skulle han sköta
själv. Som hjälp fick han för kommunala medel under 1957 en biträdande överlä-
rare /…/ 1958 kom en ny skollag och en ny skolstadga och med dem nya bestäm-
melser om skolledningen. I Skövde ersattes distriktsöverläraren Anders Jansson
av en skoldirektör och tre rektorer! Två år senare fick de dessutom två studierek-
torer till hjälp. Länets folkskolinspektion sammanfördes under en länsskolnämnd,
som förlades till residensstaden. En av inspektörerna blev länsskolinspektör. Per-
sonalen förstärktes med en byråsekreterare för juridiska och ekonomiska frågor
och med ett kansli. Det sista bandet mellan skolan och kyrkan slets. Domkapitlet
försvann som mellaninstans i vissa skolfrågor.5 

Citatet ger en bild av hur en ny struktur växte fram både på kommunal- och
länsnivå, samtidigt som de som besatte tjänsterna till stor del redan tjänst-
gjorde i organisationen. Den nya ledningsorganisationen var också väsentligt
utökad i förhållande till den tidigare. 

5.1.1 Tillsättning
Skolstyrelseutredningen ansåg att tillsättning av lärare skulle ske genom en
objektiv bedömning och att den mest meriterade sökande borde utses. Skol-
chefer kunde inte bedömas på samma sätt som lärare då de skulle bistå den
lokala styrelsen. Utredningen ansåg att tjänsten var mer av administrativ art
och ifrågasatte om pedagogisk utbildning var nödvändig.6 Det blev ändå så att
behörig till ordinarie tjänst som skoldirektör eller biträdande skoldirektör var
den som innehade eller hade innehaft en ordinarie lärartjänst. Om synnerliga
skäl fanns kunde Kungl. Maj:t medge att även annan kunde komma ifråga.

Skolledarutredningen som lade fram sitt betänkande Mellanskolans ledning
1969 menade att skolchefen i praktiken var en kommunal chefstjänsteman
med kommunens hela skolväsende som arbetsområde.7 Det fanns en förväntan
att skolchefen som regel hade tillgång till ekonomisk, teknisk, juridisk och
administrativ sakkunskap inom eller utanför skolkontoret. Utredningen me-
nade också att det skulle vara sörjt för kommunens samlade långsiktiga plane-
ring. Dessa konstateranden ledde fram till följande ställningstaganden beträf-
fande skolchefens kunskap och erfarenhet. 

Skolstyrelsens chefstjänsteman måste därför som grund ha en gedigen kunskap
både på djupet och på bredden om skola och utbildning, om han på avsett vis skall
kunna fylla sin funktion. Vidare bör han, för att anses behörig till skoldirektörs-
tjänst, vara organisatoriskt erfaren och skicklig.8 

5 Ekholm, H, Skolledarskapets rötter Linköping: Skolledarutbildningens skriftserie nr 10, 1984,
sid. 141.
6 SOU 1955:31, Skolväsendets lokala och regionala ledning samt lärartillsättningen Stockholm:
Ecklesiastikdepartementet, sid. 463.
7 SOU 1969:47, Mellanskolans ledning. Betänkande avgivet av Skolledarutredningen Stockholm:
Utbildningsdepartementet.
8 Ibid., sid. 146.
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Utredningen föreslog följande beträffande behörighetsbestämmelserna, vilket
senare också beslutades.

Behörig till tjänst som skoldirektör eller biträdande skoldirektör är den, som är
behörig till tjänst som skolledare vid mellanskolan eller det obligatoriska skolvä-
sendet eller eljest med hänsyn till insikter, erfarenheter och övriga egenskaper är
skicklig och lämpig för tjänsten.9 

Skoldirektör och biträdande skoldirektör hade ordinarie anställningsform och
förordnades på sex år. Kungl. Maj:t tillsatte efter förslag av skolstyrelsen och
efter yttrande av såväl Länsskolnämnden som SÖ. I Folkskolans Årsbok 1963
var antalet tjänster som skoldirektör 62 stycken, förste rektor 118 och rektorer
tillika skolchef 732, sammantaget 912 tjänster.10 Antalet skolchefer understi-
ger därmed antalet kommuner vilket förklaras av att kommuner med färre än
sju läraravdelningar inte behövde inrätta skolchefstjänster och de kommuner
som samarbetade genom kommunalförbund kunde inrätta en gemensam tjänst.

5.1.2 Åligganden
Skolstyrelsens arbete styrdes av Kommunallagen från 1953, men speciallag-
stiftningen var omfattande bland annat genom skollagen som trädde i kraft
1962. Skollagen reglerade det offentliga skolväsendet med bestämmelser om
skolans ledning, skolstyrelse och skolledare. Kommunens skyldigheter att
sörja för undervisningen av barn i grundskolan, ungdomar i kommunal yrkes-
skola och fackskola, statlig och kommunal gymnasieskola reglerades. Likaså
kommunens kostnadsansvar som innebar att kommunen skulle bestrida alla
kostnader som inte täcktes av annan. 

Ett särskilt kapitel rörde skolstyrelse och skolchef.11 Styrelsen skulle främja
pedagogiska försök och lärarnas fortbildning samt verka för samarbete mellan
hem och skola. Det stadgades också att skolchefen skulle närvara vid styrel-
sens sammanträden, ha rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten och
också ha rätt att anteckna sin särskilda mening till protokollet. Skolstyrelsen
skulle beakta utvecklingen, följa tillståndet och ta initiativ för att en tillfreds-
ställande utbildning skulle komma till stånd. Mark, lokaler, inventarier, biblio-
tek var några förutsättningar som kommunen skulle tillhandahålla. Skolstyrel-
sen var ansvarig för att verksamheten fortgick enligt gällande regler. Det om-
råde där skolstyrelsen hade beslutanderätt handlade om barnens skolgång och
dess fullgörande.

I förslaget till skolstyrelselag sades det att styrelsen skulle följa undervis-
ningen och se till att den skedde i enlighet med gällande föreskrifter samt
främja pedagogisk försöksverksamhet. I riksdagens beslut togs dock orden
9 SOU 1969:47, Mellanskolans ledning. Betänkande avgivet av Skolledarutredningen Stockholm:
Utbildningsdepartementet, sid. 146.
10 Fredriksson, V. (red.), Svenska Folkskolans Historia. Del VI Stockholm: Stiftelsen för förvalt-
ningen av Sveriges Allmänna Folkskollärarförenings tillgångar, 1971, sid. 80.
11 SFS 1962: 319, Skollag, 2 kap: Om skolstyrelse, 3 kap: Om skolchefen.
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”följa undervisningen” bort. Formuleringen kunde ge en föreställning om att
skolstyrelsens ledamöter skulle utöva tillsyn över hur det pedagogiska arbetet
bedrevs, vilket dåvarande departementschefen ansåg olämpligt.12 Marklund
kommenterar samma beslut ”… som ett erkännande av skolans och lärarnas
inre – pedagogiska frihet.”13 

Enligt skollagen hade Skolchefen följande åligganden.

Att biträda skolstyrelsen i dess verksamhet och närmast under styrelsen vara ledare av
skolväsendet i kommunen.
Att i den mån sådant enl. 15§ uppdrages åt honom fatta beslut å styrelsens vägnar.
Att ta befattning med de ärenden och i övrigt fullgöra de uppgifter vilka enligt särskild
författning eller skolstyrelsens beslut ankomma på honom.

Skollagens sammanfattning av skolchefens åligganden kompletterades i skol-
stadgan med en normalinstruktion för skolchef (se bil. 3). Dessutom fanns
möjlighet att upprätta en lokal instruktion för Skolchefen. Den skulle i så fall
antas av Länsskolnämnden. I den tillhörande skolstadgan reglerades behörig-
heten till tjänsten samt själva tjänstgöringen.14 I kapitel tre, rörande tjänstgö-
ringen framgår ansvar för skolväsendets allmänna utveckling, att verksamhe-
ten sköts enligt gällande föreskrifter och att kvaliteten skall vara hög såväl vad
gäller lärare och rektorer samt undervisningsförhållandena. Kommunens
chefstjänsteman på skolområdet hade sina arbetsuppgifter givna via skollag
och skolstadga. Skolchefstjänsten reglerades således på flera sätt:

– Bestämmelser om att tjänsten skulle finnas.
– Tjänstens omfattning beräknades efter ett poängsystem.
– Regler om vem som var behörig att tillsättas på tjänsten.
– Angivande av tillsättningsmyndighet; Kungl. Maj:t.
– Åligganden gavs direkt till skolchefen via skolstadgan.

5.2 Länsskolnämnden
Samtidigt med bestämmelser om en skolstyrelse och en skolchef per kommun
inrättades även en regional statlig myndighet i varje län, länsskolnämnden. 15 

Nämndledamöterna representerade de två överstyrelserna, Skolöverstyrel-
sen respektive Kungliga Yrkesöverstyrelsen med var sin representant som
skulle ha pedagogisk sakkunskap. Länsstyrelsen skulle representeras av en
jurist eller domare, landstinget av fyra personer som visat intresse för utbild-
ning och undervisningsfrågor. Kungl. Maj:t tillsatte länsskolinspektör och
skolinspektörer vid nämndens kansli. De 55 statliga inspektörer som var i

12 Sönnerlind, A., Skolväsendets lokala och regionala ledning och administration Stockholm:
Skolöverstyrelsens rapportserie R89:21, 1989, sid. 10.
13 Marklund, S., Skolväsendets centrala ledning. Från Gustav Vasa till Skolverket Uppsala: Fören-
ingen för svensk undervisningshistoria, 1998, sid. 75.
14 SFS 1962:439, Kungl. Maj:ts Skolstadga 3 kap: Skolchefer.
15 SFS 1956:616, Kungl. Maj:ts kungörelse om inrättande av länsskolnämnder.
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tjänst 1 juli 1958 blev förordnade hos den då nyinrättade länsskolnämnden.
Inrättandet av länsskolnämnder motiverades bland annat av de regionala sam-
ordningsbeslut som ansågs nödvändiga för uppbyggandet av skolväsendet.
Skolinspektörerna fick, i likhet med länsskolnämnden utvidgade uppgifter
som avsåg hela skolväsendet. Som statliga befattningshavare blev de mer
bundna till handläggning av ärenden än tidigare. De vidgade uppgifterna inne-
bar färre besök i verksamheten och färre personliga kontakter i olika skolor.16 

Om den statliga skoladministrationen skrev skoladministrativa kommittén
några år tidigare. I förhållande till statsmakten hade den statliga skoladminist-
rationen två huvuduppgifter:

– att vara ett instrument för genomförandet av skolpolitiska beslut samt svara för
och stödja skolutvecklingen inom ett etablerat skolsystem samt

– att på grundval av utvärdering och långsiktig planering utarbeta alternativa
handlingsprogram för statsmaktens ställningstaganden.17  

Länsskolnämnderna trädde in i reformarbetet på ett mycket aktivt sätt.

De blev uttryck för de regionala krafternas betydelse i uppbyggandet av en ny och
för skilda intressen mera ändamålsenlig skola. I denna sin roll företrädde de upp-
fattningen, att utbildningspolitiska frågor inte kunde helt genomskådas på central
nivå, samtidigt som de inte fick begränsas till vad en snäv bygdegemenskap eller
liknande särintressen på utbildningens områden ibland alltför enkelt kunde avse.18

Folkskoleinspektörerna som nu övergick till länsskolnämnderna spelade na-
turligtvis en avgörande roll i nämndens arbete.

Under sina tidigare år som statens folkskoleinspektörer hade de tillbringat halva
sin arbetstid ute i skolor och klassrum. I deras tidigare regler för inspektionsverk-
samheten hade det hetat, att högst 25 procent av deras resor runt om i inspektions-
områdets skolor fick avse annan verksamhet än inspektion. Koncentrationen på
undervisningen och skolornas inre arbete gav dem kunskaper och erfarenheter,
som blev en viktig bas för inte bara den länsskolnämnd de tillhörde utan även för
den utbildningsväsendets reformering i stort, skolreformerna avsåg.19

Huvuduppgiften för länsskolnämnden var planering och genomförande av den
nya grund- och gymnasieskolan. Också för yrkesutbildningen och övriga fri-
villiga skolformer fanns ett liknande behov. Inför den förestående expansiva
utvecklingen bedömde man det nödvändigt att den kommunala planeringen
stöddes av och samordnades genom en regional myndighet med lekmannain-
slag. När de tekniska läroverken och tekniska fackskolorna kommunaliserades
1962, knöts ett tekniskt råd till varje länsskolnämnd. När Skolöverstyrelsen

16 Fredriksson, V. (red.), Svenska Folkskolans historia. Del VI Stockholm: Stiftelsen för förvalt-
ningen av Sveriges allmänna folkskollärarförenings tillgångar, 1971, sid. 59.
17 SOU 1980:5, Förenklad skoladministration. Slutbetänkande av skoladministrativa kommittén
Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1980, sid. 57.
18 Marklund, S., Skolväsendets centrala ledning Stockholm: Föreningen för Svensk Undervis-
ningshistoria, 1998, sid. 81.
19 Ibid., sid. 82.
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och Yrkesöverstyrelsen slogs ihop 1964 flyttades åtskilligt av de båda verkens
ärenden till länsskolnämnden. 

Länsskolnämndens roll förändrades med tiden mot mindre planering och
mer uppföljning. Länsskolnämndens arbetsuppgifter 1973 rörde pedagogiska
uppgifter, planeringsfrågor, personalfrågor, statsbidrag eller besvärsärenden.20

Som exempel ur instruktionen kan nämnas:

– Främja skolväsendets utveckling, försöksverksamhet, skolpsykologverksamhet
– Sörja för ändamålsenlig planering för skolväsendet
– Verka för att arbetet vid skolorna bedrivs ändamålsenligt och fortgår enligt gäl-

lande föreskrifter 
– Vaka över anskaffning av pedagogiska hjälpmedel samt bedriva upplysnings-

verksamhet
– Främja lärares fortbildning och, i mån av medel, anordna kurser
– Svara för den omedelbara inspektionen av skolor under nämndens inseende.21

Mellan åren 1971-1974 slogs landets närmare tusen kommuner samman till
endast 280. I sitt slutbetänkande drog länsskolnämndsutredningen bland annat
slutsatserna att en del av nämndernas uppgifter kunde läggas på kommunerna,
att en särskild länsskolinspektion skulle inrättas och att länsstyrelserna kunde
ta hand om skolplaneringen. Utredningen och remissyttrandena ledde inte till
någon proposition. Betänkandet lämnades till en ny utredning, Skolan, staten
och kommunerna (SSK-utredningen).

I en senare instruktion för länsskolnämnden framgick att nämnden skulle
stimulera, stödja och följa det utvecklingsarbete som bedrevs lokalt samt ge
råd, service och förmedla erfarenheter.22 Syftet med den aktiva tillsynen eller
inspektionen var att myndigheten skulle få kännedom om verksamheten och
fortlöpande främja utvecklingen och planeringen av utbildningsverksamhe-
ten.23 Länsskolnämndens inflytande över skolans organisation var stort också
genom att man hade att besluta om resurstilldelningen till grundskolan. Beslut
om skolenheter gjordes av skolstyrelsen och länsskolnämnden vad gällde
grundskolan medan skolenheter inom gymnasieskolan beslutades av SÖ i
samråd med kommun och landsting.24 Genom länsskolnämnderna ville staten
försäkra sig om att de skolpolitiska besluten genomfördes i praktiken.

5.3 Skolchefsarbetets utveckling
Skolchefens olika arbetsuppgifter har beskrivits i ett par utredningar under
1960- och 1970- talen. Den så kallade skoladministrativa utredningen gjorde
en undersökning. Utredningen gällde organisationen av skolledningen i grund-

20 SOU 1973:48, Skolans regionala ledning Stockholm: Utbildningsdepartementet, sid. 40.
21 SFS 1965:741, Kungl. Maj:ts instruktion för länsskolnämnderna.
22 SFS 1988:815, Förordning med instruktion för den statliga skoladministrationen §17 p 4.
23 Ibid., §37.
24 SOU 1978:4, Skolplanering och skolstorlek Stockholm: Utbildningsdepartementet, sid. 45.
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skolan med uppdrag att förbättra situationen för läroverksrektorer och rektorer
i obligatoriska skolan.25 Eftersom flera rektorer var tillika skolchefer kom även
denna nivå att undersökas. Bland skolchefen och skolkansliets arbetsuppgifter
fann utredningen frågor av:

…pedagogiskt–administrativ eller pedagogiskt–organisatorisk karaktär dels så-
dana av ekonomisk karaktär dels ock sådana av rent administrativt-expeditionell
karaktär.26 

Förslag lades om att rationaliseringsåtgärder skulle vidtas så att skolchefen
skulle befrias från mindre kvalificerat administrativt arbete.

… dels skapa sådana organisatoriska förutsättningar för en rektor att förena rek-
tors- och skolchefsskap, att varken ledningen av kommunens skolväsende eller
ledningen av det egna verksamhetsområdet skall behöva eftersättas.27

Tio år senare genomfördes också en kartläggning av skolchefens arbetsuppgif-
ter. Arbetet genomfördes inom SSK–utredningen (se 5.5). De senaste årens
utveckling inom skolområdet hade, enligt utredningen medfört en ökning av
skolstyrelsens tjänsteorganisation. De större kommunerna hade, för olika ar-
betsuppgifter väl kvalificerad personal på skolstyrelsens expedition, som bru-
kade benämnas skolkansli, skoldirektion, skolkontor eller skolexpedition. SSK
utredningen konstaterar att ”Skolchefen har ansvar för att de ärenden i vilka
skolstyrelsen beslutar bereds tillfredsställande på tjänstemannaplanet.” 28 

Utredningens kartläggning av arbetsuppgifterna för den lokala skoladministrationen
gjordes vid utgången av år 1973 och visade på följande vanligt förekommande uppgif-
ter (nedanstående sammanfattning är gjord av mig).

Planering av verksamheten inom skolsektorn, översiktlig skolplanering med upprät-
tande av prognoser för skolväsendets utveckling i kommunen på basis av uppgifter om
barnantal, beräknad framtida befolkningsutveckling, lokalisering av näringsliv, bo-
stadsbyggnadsprogram mm. Lokalbehovsberäkning och planering av anskaffning av
inventarier och läromedel, planering för specialundervisning, skolpsykologisk verk-
samhet, skolhälsovård, skolskjutsar och skolmåltider.

Denna planering bör för varje verksamhetsområde beskriva de grundläggande värde-
ringar som är vägledande för verksamhetens omfattning, inriktning och innehåll, be-
hovsutveckling både kvantitativt och kvalitativt, den önskade servicenivån, planerade
förändringar i form av nya investeringar och aktiviteter samt redovisa de sammanlagda
drift och investeringskostnaderna. En sådan planering och redovisning ger bättre förut-
sättningar för de beslutande organen att göra avvägningar mellan konkurrerande behov
och kan ligga som grund för ett ställningstagande såväl till verksamhetens innehåll som
till resursbehovet.

Planeringsarbete i form av verksamhetsplanering har påbörjats i många kommuner
under senare år. Målet är att detta arbete så smånigom ska omfatta alla verksamhetsom-

25 SOU 1964:53, Organisation av skolledningen i grundskolan Betänkande avgivet av skoladmi-
nistrativa utredningen, Stockholm: Ecklesiastikdepartementet.
26 Ibid., sid. 79.
27 Ibid., sid. 121.
28 SOU 1974:36, Skolan, staten och kommunerna Stockholm : Utbildningsdepartementet, sid. 254.
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råden och redovisas i form av olika delplaner ( elev-, lokalbehovs-, skolskjutsplan etc.)
samt att denna verksamhetsplanering skall leda fram till ram- eller programbudgetering
för verksamheten.

Elevvård, skolhälsovård, skolmåltider, skolskjutsar och fritidsverksamhet
Skolväsendets expansion med större elevantal i ungdomsskolan, tillkomsten av kom-

munal vuxenutbildning, nya läroplaner med metodik och arbetsformer, som ställer krav
på god tillgång till läromedel av olika slag. Läromedelsorganisation med inköp, regist-
rering, distribution och underhåll av läromedel har ökat. 29

Som exempel på övriga arbetsuppgifter anges bland annat följande. 30

Ärendebehandling, sekreterararbete och verkställighetsuppgifter i anslutning till sam-
manträden med skolstyrelsen och dess avdelningar
Personalfrågor och meritvärdering
Introduktion och fortbildning
Statsbidragsärenden med upprättande av underlag för och rekvisition av statsbidrag till
driftkostnader för det allmänna skolväsendet, gymnasieskolan och vuxenutbildning,
statsbidrag till byggnadsarbeten, audivisuell utrustning och hörselteknisk utrustning,
till flyttkostnad för skolledare och lärare vid grundskolan – för att nämna några ur den
rika flora av specialdestinerade bidrag
Fakturabehandling, kostandsanalyser och anslagskontroll, debitering av elevavgifter. 

De uppräknade arbetsuppgifterna ovan handlar till övervägande del om plane-
ring av verksamheten inom olika områden kopplat till verksamhetens innehåll
och ekonomiska överväganden. Återkoppling i form av kostnadsanalyser och
anslagskontroll förekommer. Uppföljning och utvärdering av verksamhetens
innehåll och resultat kan möjligen rymmas inom uttrycket att beskriva behovs-
utveckling både kvantitativt och kvalitativt. Utredningen konstaterar att plane-
ring av verksamheten inom skolsektorn är en krävande arbetsuppgift för skol-
chefen och skolkansliet.

5.4 Utveckling mot mer lokalt inflytande
Utvecklingen mot ett mer lokalt inflytande påverkade både skolchefens arbets-
uppgifter och ställning. Genom beslut om organisatoriska skolreformer under
1950- och 1960–talen hade de yttre ramarna för svensk skola lagts fast. Under
1970–talet pågick en intensiv debatt om skolan och dess arbetsmiljö. Riksda-
gen och Utbildningsutskottet diskuterade frågan med anledning av ett antal
motioner. Detta resulterade i en utredning om skolans inre arbete, SIA-utred-
ningen. Bakom tillkomsten av SIA låg också skrivelser från såväl TCO som
SACO om behovet av förbättringar i arbetssituation. Några av de huvudfrågor
som fördes fram av SIA-utredningen gällde arbetets organisation.

– Friare resursanvändning.
– Samlad skoldag med fasta och fria aktiviteter.

29 SOU 1974:36, Skolan, staten och kommunerna Stockholm : Utbildningsdepartementet, sid. 259.
30 Ibid., sid. 260.
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– Förändrade arbetsformer som t.ex. arbetslag och varierande elevgrupperingar.
– Ökade kontakter skola–samhälle, skola–hem, organisationer och arbetsliv. 
– Nya former för beslutsfattande på det lokala planet.

Statsrådet Lena Hjelm Wallén (s) åberopade tidigare utredningar då hon läm-
nade propositionen om skolans inre arbete.31 Hon menade att de förslag hon
lade knöt an till synsättet i 1946 års skolkommission. Skolkommissionen ut-
tryckte, i slutet av 1940-talet behovet av att skapa förutsättningar för en fort-
skridande skolreform bland annat genom att ge den yttre organisationen en
sådan utformning att den inte stod hindrande i vägen för skolans fria utveckling:

…statsmakterna bör /…/ undvika att alltför starkt binda skolan vid fastslagna
organisationsformer, centralt fastställda kursplaner och enhetliga undervisnings-
metoder. Denna försiktighet står i full överensstämmelse med den demokratiska
grundåskådning, enligt vilken skolans utveckling inte i främsta rummet avhänger
eller bör avhänga av påbud och initiativ uppifrån utan bör bygga på de skapande
krafterna ute på arbetsfältet.32 

De menade också att skolan borde tillerkännas en sådan frihet att den av egen
kraft kunde anpassa sig efter samhällsutvecklingen och bli en levande kraft i
denna. Ungefär trettio år senare uttrycker statsrådet Lena HjelmWallén det på
följande sätt.

Att genomföra ett ökat lokalt inflytande, för kommuner och för elever och perso-
nal vid enskilda skolor, anser jag vara ytterst väsentligt. Detta är också nödvän-
digt för att befästa utbildningsreformerna och förverkliga målen för dessa i det
dagliga skolarbetet. 

Ökat inflytande innebär också ökat ansvar. Den decentraliserade 
beslutanderätt och den friare resursanvändning som jag i det följande kommer

att föreslå måste utnyttjas med hänsyn tagen till dels den enskilda skolenhetens
behov och den enskilde elevens individuella utveckling, dels det generella 

målet att individualisera undervisningen samtidigt som principen om den allsi-
digt sammansatta klassen upprätthålls.33

 
Frågan gällde inte om reformer skulle genomföras utan hur och att det kunde
få ta olika lång tid. 

Förutsättningar för reformerna skapas bl. a. genom kommunernas planering och
personalens behov av förnyelse. Eftersom kommunernas och personalens initiativ
kommer att vara av avgörande betydelse för vissa delar av reformen räknar jag
inte med att de till alla delar skall vara genomförda vid samma tidpunkt.34

 
Tiden var, menade statsrådet, mogen för ökat lokalt inflytande.

Det nuvarande regelsystemet med uttalad central och likformig styrning av skolan
var under skolans utbyggnadsskede nödvändigt för att garantera ett enhetligt skol-

31 Regeringens proposition 1975/76:39, Om skolans inre arbete. 
32 SOU1948:27, 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska
skolväsendets utveckling Stockholm: Ecklesiastikdepartementet, 1948, sid. 16.
33 Regeringens proposition 1975/76: 39, Om skolans inre arbete sid. 221.
34 Ibid., sid. 223. 
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system och likvärdig utbildning. Genom den omfattande reformering av skolvä-
sendet som har ägt rum under de senaste decennierna har den nuvarande utform-
ningen av grundskolan lagts fast. Kommunindelningsreformen har skapat bär-
kraftigare kommuner, vilka kan ta på sig mer omfattande uppgifter än tidigare.
Bl.a. av denna anledning har den kommunala verksamheten förändrats mot ett
ökat ansvar för olika samhällsområden. Detta gäller inte minst på skolans område.
Jag anser därför i likhet med SIA och ett övervägande antal remissinstanser att det
nu är lämpligt att ytterligare öka det lokala engagemanget för skolans verksamhet.
Detta kan enligt min mening ske utan att kravet på enhetligt skolsystem och lik-
värdig utbildning eftersätts.35 

En friare användning av de specialdestinerade statsbidragen till skolan var en
bärande tanke i SIA utredningen. Ett syfte var bland annat att uppnå en anpass-
ning till lokala förhållanden och de olika behov som förelåg inom skilda kom-
muner, rektorsområden, skolenheter, arbetsenheter, klasser osv. Det uttrycktes
dock tydligt att det var staten som skulle bestämma mål och innehåll i utbild-
ningen för att garantera en enhetlig utbildning för alla elever. Statsrådet me-
nade att man skulle ersätta en administrativ styrning med information och
stimulans. Skolstyrelsen borde enligt förslaget också få ökade möjligheter att
besluta om jämkningar i elevernas timplaner, till exempel anpassad studie-
gång, vilket möjliggjordes och stimulerades genom en friare resursanvänd-
ning.

Bedömningen av vilka åtgärder som kan vidtas i skilda fall bör göras av skolsty-
relsen. Eleverna själva och föräldrarna bör naturligtvis vara väl förtrogna med
innebörden av sådana förändringar.36 

Utvärderingens betydelse lyftes fram i den decentraliserade verksamheten. Ut-
värdering skulle ske på varje nivå där beslut om resursfördelning fattades,
nämligen skolstyrelse, rektorsområde och arbetsenheter samt på nationell
nivå. Skolstyrelsen hade huvudansvaret för utvärderingen i kommunen. Ge-
nom iakttagelser och samtal med berörd personal och elever skulle man bilda
sig en uppfattning om hur verksamheten fungerade, kunna identifiera problem
och föreslå åtgärder. Skolstyrelsen skulle alltså ha ansvar för resursfördel-
ningen till de olika rektorsområdena ett ansvar som inbegrep ett ansvar för en
likvärdig utbildningsstandard. Detta förutsatte en kontinuerlig uppföljning av
tilldelade resurser och dess effekter. Härigenom skulle planering, innehåll, or-
ganisation och genomförande bättre kunna anpassas till skiftande lokala förut-
sättningar och behov. De politiskt förtroendevalda skulle få bättre möjligheter
att kunna påverka skolverksamhetens uppläggning inte minst genom resurs-
fördelning och utvärdering. Diskussioner om ett ökat kommunalt ansvar åter-
kommer på olika sätt. I den nya regeringsformen som trädde i kraft 1974 finns
en tydlig markering av kommunal självstyrelse.

SIA utredningen räknade med skolchefen. I den följande propositionen kon-

35 Regeringens proposition 1975/76: 39, Om skolans inre arbete sid. 287.
36 Ibid., sid. 238. 
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staterades att det enligt gällande lagrum, skulle finnas en skolchef i alla kom-
muner och att alla kommuner hade en sådan befattning.37 Länsskolnämnderna
förväntades följa arbetet i kommunerna och de bedömningar som skulle
komma att göras samt föra resultaten vidare.

De samlade förslagen utifrån SIA utredningen krävde en systematisk och
vidgad skolledarutbildning enligt statsrådet. Utbildningen skulle innehålla
moment av rent pedagogisk karaktär, utveckling inom skolan, reformarbete
samt samverkan med övriga kommunala nämnder. En ökad bredd i skolledar-
nas erfarenhetsbakgrund och i deras utbildning ansågs utomordentligt angelä-
gen. Då gällde att även annan än den som var behörig till lärartjänst kunde bli
skolchef i kommunen. Denna möjlighet fanns även för andra skolledare om
synnerliga skäl förelåg. En utbildning för skolchefer diskuterades och statsrå-
det menade att kommunförbundet i samråd med SÖ skulle planera en sådan.ii 

5.4.1 Friare resursanvändning
SÖ hävdade i sitt remissyttrande över SIA-utredningen att det krävdes ökad
decentralisering, ökat lokalt engagemang och ansvarstagande samt en ökad
samverkan mellan utbildning, arbetsliv och fritid. Deras slutsats var att en
friare resursanvändning var nödvändig om detta skulle kunna ske. SÖ menade
också att man måste vara beredd, att inom vissa ramar, acceptera mindre skill-
nader mellan kommunernas och skolornas sätt att organisera och driva skol-
verksamheten. Det skulle å andra sidan inte leda till att principerna om ett
enhetligt skolsystem och en likvärdig utbildningsstandard för landets alla delar
frångicks. 

En omfattande arbetsuppgift för skolchefen, och dennes medarbetare, var
att se till att tillgängliga statsbidrag äskades och att underlaget för dessa äskan-
den var korrekta och därefter fördela de medel som anslogs. Så länge statsbi-
dragen var specialdestinerade blev skolkansliets uppgift i huvudsak kameral.
En annan situation uppstod när statsbidragen utgick till kommunerna i form av
ett allmänt driftbidrag. 

 Skolväsendet ställde stora krav på kommunernas finanser och blev en av de
mest utgiftskrävande förvaltningarna.38 Statsbidragen hade stor betydelse för
kommuner och landstingskommuners ekonomi. Genom statsbidragen påver-
kade staten såväl utformningen som volymen av verksamheten. Statens bidrag
till primärkommunerna i början av 1970-talet avsåg till största delen kostnader
för lärare och skolledares löner och sociala avgifter. Av läroplaner och skol-
stadga framgick omfattningen av verksamheten. Statens avtalsverk förhand-
lade med personalorganisationerna om lönerna varvid underlaget för statsbi-
dragssystemet sedan kunde räknas fram. 

Kraven på statsbidragen var, enligt en departementspromemoria från 1971,
att de skulle bidra till likvärdighet i hela landet, främja intresset att använda
37 Regeringens proposition 1975/76: 39, Om skolans inre arbete sid. 9.
38 Johannesson, G., Från köpstad till storkommun Stockholm: Natur och Kultur, 1978, sid. 131.
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tillgängliga resurser på ett ändamålsenligt sätt. 39 De skulle vara tekniskt och
administrativt enkla samt vara ett bidrag till kommunerna som avpassades till
de olika villkor som rådde och bygga på ett starkt kommunalt ansvar och
inflytande över alla delar av skolverksamheten. Den försöksverksamhet som
SIA utredningen initierade, läsåret 1971/72 genomfördes i sju kommuner om
än inte i alla deras skolor. Det handlade om att utveckla det inre arbetet bland
annat genom att resursfördelningen och framför allt användningen av tillde-
lade medel skulle bättre tillgodose olika elevers behov. Två år senare startade
en utvärdering av dessa försök.40 En del av de problem som utvärderarna såg,
i samband med försöksverksamheten var att målen för undervisningen borde
ses över. Flexibiliteten i ramarna det vill säga resurstilldelningen och resursan-
vändningen borde kontrolleras så att oönskade effekter i process och resultat
inte uppkom. Det tredje området handlade om undervisnings- och inlärnings-
processen som en konsekvens av mål och ramar. ”Det är utan all poäng att ge
en resurs räknad i veckotimmar till elever som behöver en resurs räknad i
adekvat behandling med utgångspunkt från elevens sätt att tänka.” 41

Utvärderarna lyfte även fram behovet av skolledarutbildning. De menade att
eftersom en friare resursanvändning innebar att besluten flyttades till rektors-
områdena, krävdes en annan kompetens än tidigare. Slutligen framhöll de att
ett friare resursutnyttjande måste länkas till en kontinuerlig utvärdering av
skolans arbete.42 SIA utredningen lade senare fram ett förslag till nytt statsbi-
dragssystem på skolans område som trädde i kraft 1978.43 Statsbidragen till
grundskolan kan beskrivas i fyra olika slag av bidrag.

– Egentligt verksamhetsbidrag, avsett för att finansiera verksamhet bland elever.
– Bidrag till administration och ledning av den lokala skolverksamhet.
– Upprätthållande av den verksamhet som finansieras genom bidrag i de två

ovanstående grupperna.
– Bidrag till rena arbetsgivarkostnader. 44

Samtliga bidrag äskades av kommunen hos länsskolnämnden. Som exempel
på mängden av bidrag ska här enbart nämnas de som ingick i den första grup-
pen.

Basresurs, förstärkningsresurs, bidrag till särskild undervisning, hem-
språksundervisning och stödundervisning i svenska, bidrag till samlad skol-
dag, bidrag till kommuner och organisationer för vissa verksamheter, huvud-
delen av SÅS-medlen (särskilda åtgärder på skolområdet), bidrag till lokalt

39 Utbildningsdepartementet, Statliga driftbidrag till skolväsendet. Promemoria med diskussions-
underlag Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1971, sid. 7.
40 Kilborn, W. & Lundgren, U. P., Försök med friare resursanvändning Göteborg: Pedagogiska
Institutionen, Göteborgs Universitet. Forskningsrapport från MAP – gruppen, 1974:2.
41 Ibid., sid. 46.
42 Ibid., sid. 128.
43 Regeringens proposition 1977/78:85, Om nytt statsbidrag till grundskolan mm.
44 Du Rietz, L. Lundgren, U. P. & Wennås, O., Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet
DsU 1987:1 Utbildningsdepartementet. Stockholm: Allmänna förlaget, 1987, sid. 121.
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utvecklingsarbete på lågstadiet, bidrag till datorutrustning samt bidrag till fri-
stående skolor för skolpliktiga elever.

De tre största bidragen, bas-och förstärkningsresurserna samt bidrag till so-
ciala avgifter motsvarade 82 procent av det totala bidraget. Basresursen bestod
av ett antal lärarveckotimmar, motsvarade antalet undervisningstimmar enligt
timplanen. Kommunen äskade dessa resurser i enlighet med förordningen och
beslut fattades av länsskolnämnden. Antalet basresurser räknades fram efter
antalet elever i klasserna varvid olika delningstal tillämpades för lågstadiet
respektive mellan- och högstadiet. Fördelningen av elever på olika skolor,
klasser och grupper var i sin tur beroende av kommunens totala skolorganisa-
tion. Skolstyrelsens frihet begränsades av länsskolnämnderna. Även om kom-
munen tog fram underlaget till basresurstilldelningen för grundskolan behöll
länsskolnämnden kontrollen över kommunens skolorganisation. 

Tidigare hade delningstalen även utgjort maximital för elevantalet i klasserna. En
klass fick alltså inte ha mer än 25 elever på lågstadiet resp. 30 elever på mellan-
eller högstadiet. Efter 1978 får skolstyrelsen (eller på delegation rektor) fritt be-
sluta om elevernas fördelning på klasser och grupper utan några sådana statliga
begränsningar. Det finns dock praktiska ramfaktorer som i realiteten begränsar
den lokala handlingsfriheten åtskilligt.45

Förstärkningsresursen delades ut per elev. Av propositionen framgick att den
till största delen skulle fördelas direkt till rektorsområden och skolenheter men
att det fanns behov av vissa gemensamma insatser vilket skolstyrelsen skulle
beakta. Som exempel nämndes fasta grupper, skoldaghem, sjukhusundervis-
ning, centrala åtgärder för kontaktverksamhet mellan skola och hem, medel
för insatser i samband med den lokala utvärderingen av verksamheten etc.
Skolstyrelsen borde, säger statsrådet, fördela resurserna efter reella behov
inom ett rektorsområde eller en skolenhet sett utifrån områdets totala situa-
tion.46 Länsskolnämnden beslutade om tilldelningen. De tilldelade resurserna,
som sällan överensstämde med äskandena, skulle sedan fördelas inom kom-
munen. Denna fördelning följde olika interna resursfördelningssystem som
beslutats om i kommunerna och som skolchefen skulle verkställa.

Ett ökat antal elever och ökat resursbehov för olika insatser gjorde att resur-
serna på skolområdet ökade. Skolan var dock inte det enda området. I reger-
ingens proposition om vissa ekonomiska frågor inför år 1981 skriver finansmi-
nister Ingemar Mundebo (fp) bland annat.

Förslagen i propositionen har två grundläggande utgångspunkter. För det första
måste den kommunala utgiftsökningen dämpas jämfört med utvecklingen de se-
naste åren. För det andra är det av statsfinansiella skäl angeläget att begränsa
ökningstakten i de statliga transfereringarna till kommunsektorn.47

45 Du Rietz, L. Lundgren, U. P. & Wennås, O., Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet
DsU 1987:1 Utbildningsdepartementet Stockholm: Allmänna förlaget, 1987, sid. 127. 
46 Regeringens proposition 1975/76: 39, Om skolans inre arbete, sid. 296.
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Finansdepartementet gav ut en rapport 1983 med anledning av den kommu-
nala verksamhetens ökningstakt. Ökningen avsåg hela efterkrigstiden och
handlade inte enbart om transfereringar utan även om skattetryck etc. Staten
hade, enligt rapporten, med växlande framgång försökt dämpa den kommu-
nala expansionen under hela 1970–talet och början av 1980-talet. Staten hade
aktivt gjort ingrepp i kommunens inkomster vilket skapat spänningar mellan
stat och kommun. Som exempel på statliga styrmedel, vad gäller ekonomiska
frågor användes administrativa, ekonomiska respektive informativa sätt att
styra. För att nämna ett exempel inom varje grupp kan det handla om skattes-
topp, avgifter på skattehöjningar samt vädjan om begränsning av skattehöj-
ning.48

5.4.2 Minskad styrning av skolbyggnationen
I samband med att grundskolan infördes ny- och ombyggdes ett stort antal
skolor för att möta det nya högstadiets behov. Skolöverstyrelsen utarbetade i
början av 1950-talet nya anvisningar och bestämmelser för planering och ge-
nomförande av skolbyggnadsföretag. Dessa följdes successivt upp med anled-
ning av de nya skolreformerna. Förre skoldirektören i Stockholm Sven-Åke
Johansson kommenterar den förändring av ytnormer, som gjordes 1955. De
tidigare normerna innebar 35 elever på 45 kvm.

I de normer SÖ fastställde 1955 var ytan för ett valigt klassrum utökad till 60 kvm
för mellan- och högstadiet. Det innebar i grova drag en 20-procentig expansion.

Den skall ses tillsammans med att klasstorleken senare genom grundskolebe-
slutet maximerades genom ett delningstal på 30, vilket oftast resulterade i en
högsta klasstorlek på ca 27 elever.

Sammantaget innebar dessa två beslut enligt min mening den mest radikala
förbättringen av skolans arbetsmiljö som någonsin genomförts. Den är lika bety-
delsefull som den är litet omskriven. Påfrestningen på det finansiella systemet
blev givetvis stora och växte ytterligare genom att samtidigt skolpliktstiden för-
längdes och intagningen till gymnasierna sköt i höjden.49

Skolöverstyrelsen utfärdade 1957 anvisningar i vilka förtecknades sådana lo-
kaler som kunde komma ifråga när man begärde statsbidrag. För varje lokaltyp
angavs antalet kvadratmeter nettogolvyta. Året efter utkom SÖ med en skrift
med titeln: Lokalbehov och utrymmesekonomi i skolanläggningar för enhets-
skolan och gymnasiet.50

Nya timplaner kom 1962 för grundskolan med anledning av en ny läroplan.

47 Regeringens proposition 1979/80:90, Om kommunalekonomisk frågor inför år 1981 Stock-
holm: Budgetdepartementet, sid. 1.
48 DsFi 1983: 3, Staten och kommunernas expansion – några olika styrmedel Rapport till expert-
gruppen för studier i offentlig ekonomi, Stockholm: Finansdepartementet 1983, sid. 2.
49 Johansson, S-Å., ”Med avsikt att förbättra, förbilliga eller fördyra. Om skolbyggnader, deras
finansiering och hyressättning under 1800– 1900– talen.” I Nordström, S. G. (red.), Utbildnings-
historia 2000 Uppsala: Årsböcker Svensk Undervisningshistoria 2000, sid. 37. 
50 DsU 1974:3, Grundskolans lokalresurser Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1974, sid. 33.
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Detta medförde att SÖ utarbetade nya lokalbehovsnormer för högstadiet. Från
och med juli 1963 hade länsskolnämnderna beslutanderätten vad gällde pröv-
ningen av lokalbehovet vid skolanläggningar som enbart inrymde låg- och
mellanstadium. 1964 överflyttades så prövningen av hela grundskolan till läns-
skolnämnden och samtidigt slopades den obligatoriska ritningsgranskningen
för skolanläggningar avsedda enbart för grundskolan. I samband med SIA ut-
redningen genomfördes en specialundersökning av grundskolans lokalresur-
ser, vilken redovisades i en särskild bilaga.51 

En arbetsgrupp som skulle se över finansieringen av skolbyggandet, bilda-
des 1979 inom regeringskansliet. I gruppen ingick företrädare för SÖ och
Svenska Kommunförbundet samt flera departement, utbildnings- bostads-
budget- och ekonomidepartementet. Utredningsarbetet syftade till en flexib-
lare skolplanering genom minskad statlig detaljstyrning av skolbyggnation
och därmed ökat kommunalt ansvar. Andra syften var att skolbyggandet skulle
finansieras så att det främjade en effektiv kommunal resursanvändning och att
friställda skollokaler skulle kunna användas för andra ändamål än undervis-
ning. Riksdagen beslutade 1980, utifrån arbetsgruppens förslag, att investe-
ringsbidraget till skolbyggnader skulle avvecklas från och med juli 1981 för
grundskolan och ett år senare för gymnasieskolan.52 I och med avvecklingen
av bidraget förändrades ansvarsfördelningen mellan stat och kommun i denna
fråga.

5.5 Ansvarsfördelning mellan stat och kommun
SIA utredningen arbetade delvis parallellt med SSK utredningen. Kungl. Maj:t
beslutade 1972 att tillsätta fem sakkunniga för att utreda ansvarsfördelningen
mellan stat och kommun i fråga om grund- och gymnasieskolan mm. Arbetet
behandlade såväl ekonomisk/administrativa frågor som pedagogisk organisa-
tion och personalfrågor. Detta var början till ett ökat kommunalt inflytande
över verksamheten som utvecklades till ett mer renodlat mål- och resultatstyrt
system under 1990-talet. I direktiven konstaterade det ansvariga statsrådet,
Ingvar Carlsson (s) bland annat att utformningen av grund - och gymnasie-
skola lagts fast och att det yttre reformarbetet av ungdomsskolan därmed var
avslutat ”… för den framtid som idag kan överblickas…” 53 Den mest ange-
lägna uppgiften ansåg statsrådet var att söka ännu bättre vägar för att få alla
barn och ungdomar att uppleva skolarbetet stimulerande och undervisningen
meningsfull, något som SIA utredningen arbetat med. Men ansvarsfördel-
ningen, uppgiftsfördelningen och avvägningen mellan centralt, regionalt och
lokalt inflytande var också en fråga som behövdes lösas. 

51 DsU 1974:3, Grundskolans lokalresurser Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1974 sid. 34. 
52 Regeringens proposition 1979/80:90, Om kommunalekonomiska frågor inför år 1981.
53 SOU 1974:36, Skolan, staten och kommunerna Stockholm: Utbildningsdepartementet, Bilaga 1,
sid. 295.
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Även om kommunens frihet på skolområdet ökat, konstaterade statsrådet att
den var begränsad av skolväsendets organisation, lärarresursåtgång och perso-
nalrekrytering där skolstyrelsen inte förfogade över besluten. Svenska Kom-
munförbundet och Landstingsförbundet hade medverkat i överläggningar
kring hyresbidrag och statligt driftbidrag till skolväsendet. De menade att om
man ville vidga kommunernas frihet att bestämma över skolans angelägenhe-
ter, borde man rikta in intresset mot de bestämmelser som i olika former styr
skolan. Svenska Kommunförbundet gjorde också en framställan med förslag
om att vidga den kommunala självbestämmanderätten på skolans område.
Statsrådet menade att en utgångspunkt för arbetet borde vara att förutsätt-
ningar också skapas för ett ökat inflytande för skolans personal och elever vad
avsåg organisatoriska och ekonomiska frågor vid den enskilda skolenheten.
Ekonomiska förutsättningar fanns genom kommunsammanslagningen, men en
ändrad beslutanderätt fick inte leda till att fördelarna med en för hela landet
enhetligt skolsystem gick förlorade eller att för skolväsendet i dess helhet
grundläggande principer inte upprätthölls.

SSK utredningen föreslog i sitt slutbetänkande Skolan. En ändrad ansvars-
fördelning att regleringen av skolchefen skulle tas bort.54 Kommunaldemokra-
tiutredningen hade nyligen behandlat de kommunala och landstingskommu-
nala nämndernas och styrelsernas sammansättning och arbetsformer och SSK
menade att nämnden för utbildning borde följa samma inriktning. Utredningen
föreslog att skolchefen skulle överföras till kommunen och att det skulle räcka
med en föreskrift om att det i varje kommun skulle finnas en skolchef med
uppgift att närmast under skolstyrelsen vara ledare för kommunens skolvä-
sende. Ingående kännedom om förhållandena ute i skolorna var nödvändig,
menade SSK–utredningen, för att skolstyrelsen skulle kunna fördela de till-
gängliga resurserna mellan rektorsområdena. Skolstyrelsen behövde vidare in-
formation för att kunna leda utvecklingen av kommunens skolväsende, initiera
försöksverksamhet och planera fortbildning av skolans personal. Också inom
den centrala skolledningen måste det därför finnas kvalificerad personal som
kunde avsätta tillräcklig tid för utvärderingsverksamheten. I ett tidigare betän-
kande ställde SSK utredningen frågan hur skolverksamheten skulle kunna ut-
värderas ”…för att trygga att statsmakternas beslut genomförs utan att för den
skull komma i konflikt med det kommunala ansvaret.” 55 

En decentraliserad förvaltning, menade SSK var en god förutsättning för att
verksamheten skulle kunna anpassas till lokala förhållanden och skapa ett ökat
inflytande från personalens och elevernas sida på olika skolfrågor. Risken var,
enligt SSK, en utveckling mot ett mera oenhetligt skolsystem vilket också
skulle påverka förhållandena för personalen. En annan risk var att de lokala
enheterna och kommunerna kunde bli isolerade och få färre impulser till ut-
veckling av skolan, vilket måste motverkas av både stat och kommun.56

54 SOU 1978:65, Skolan. En ändrad ansvarsfördelning Stockholm: Utbildningsdepartementet,
sid. 146.
55 SOU 1975:9, Individen och skolan Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1975, sid. 105. 
56 Not 56 se nästa sida.
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Skolans förändring beskrevs som en utveckling i två faser i propositionen
om en ny läroplan för grundskolan, Lgr 80.57 Den första fasen avsåg framväx-
ten av en organisatoriskt enhetlig skola. En utveckling som krävde central
styrning. Nästa fas karakteriserades som decentralisering. En decentralisering
som påbörjades i Lgr 69 och fortsatte genom SIA-reformen. Den ökade decen-
traliseringen hade som mål att möjliggöra ett utnyttjande av resurserna så att
de fastlagda målen för skolan kunde förverkligas, anförde statsrådet Birgit
Rodhe (fp). Strävan var att de som i sin verksamhet arbetade nära problemen i
skolan också borde ha de största möjligheterna att bedöma hur resurserna
skulle användas. Man önskade närma besluts- och verkställighetsnivåerna till
varandra. Det var därför viktigt, enligt statsrådet, att decentraliseringen inte
stannade på kommunnivå utan fördes vidare till dem som var direkt berörda. 

Flera frågor berörde skolstyrelsenivån även om uttrycken var lite olika.
Skolstyrelsen skulle ta hänsyn till olikheter mellan skolorna när förstärknings-
resursen, eller andra resurser skulle fördelas. Utvärdering på respektive nivå
var en av förutsättningarna för att decentralisera. Det poängterades att rektors-
områdenas förutsättningar skulle påverka också den kommunala nivån. Stats-
rådet Birgit Rhode hänvisade till riksdagens tidigare beslut som skulle träda i
kraft den 1 juli 1979 om en samlad resurs för grundskolans pedagogiska och
organisatoriska ledning. Hon menade att kraven på ledningen ökade. Det är
den som ska samordna och tillvarata de samlade resurserna. Det lokala plane-
ringsarbetet vidgas och utvecklingsarbetet blir en naturlig följd, enligt statsrå-
det. Hon såg därför speciella problem i kommuner med endast en rektor som
också var skolchef eller där rektor var förste rektor. Statsrådet avsåg att åter-
komma för att skapa förbättringar för dessa.

Efter besluten om SIA och slutbetänkandet från SSK tillsattes så utred-
ningen om den Statliga skoladministrationen, kallad SAK.58 Den efterföljande
propositionen baserade sig på alla tre ovan nämnda utredningsförslag av vilka
en del redan fattats beslut om. Ansvarigt statsråd var Britt Mogård (m). Stats-
rådet konstaterade i likhet med sina företrädare att en bärande tanke i refor-
merna under det senaste decenniet varit decentralisering. På skolområdet hade
det då avsett förhållandet stat och kommun. Genom kommunsammanlägg-
ningarna var det nu möjligt att fortsätta decentraliseringen. Ökat lokalt enga-
gemang och ansvarstagande samt en ökad samverkan mellan utbildning, ar-
betsliv och fritid utgjorde viktiga medel i strävandena att förverkliga utbild-
ningsmålen. Men någon decentralisering av skolans mål var inte aktuell då de,
enligt statsrådet, var garanten för en likvärdig utbildningsstandard.

Statsrådet Mogård angav flera skäl till att begränsa decentraliseringen på
skolområdet.

56 SOU 1978: 65, Skolan. En ändrad ansvarsfördelning Stockholm: Utbildningsdepartementet,
sid. 43.
57 Regeringens proposition 1978/79:180, Om läroplan för grundskolan mm.
58 Regeringens proposition 1980/81:107, Om den statliga skoladministrationen mm. 
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I likhet med SAK anser jag att de allmänna principerna för decentralisering också
bör gälla för utbildningsområdet. Principerna måste dock underordna sig de
grundläggande mål och strävanden, som kännetecknar svenskt utbildningsvä-
sende. Det finns därför en bestämd gräns för hur långt decentraliseringen kan
drivas. Beslut om ekonomiska resurser till verksamheten måste även fortsätt-
ningsvis fattas på central nivå. Mål- och riktlinjer för skolan måste fastställas av
de centrala politiska instanserna och en likvärdig utbildningsstandard i hela lan-
det måste upprätthållas. Grundläggande rättsäkerhetskrav skall tillgodoses.59

Skolutveckling måste, enligt statsrådet, äga rum, i ett spänningsfält mellan
kraven på enhetlighet och likvärdighet å ena sidan samt anknytning till lokala
förhållanden och ökat kommunalt inflytande, personalens engagemang samt
elevernas intressen och medbestämmande å den andra. Rollfördelningen klar-
gjordes i propositionen.

… skolstyrelserna och landstingens utbildningsnämnder, bör svara för den ”lö-
pande administrationen” av skolans verksamhet -dvs. ha ett driftansvar- inom
ramen för fastlagda politiska mål och strategier samt de planer och det utveck-
lingsstöd som erhålls från central och regional myndighetsnivå. Även de enskilda
kommunerna har genom sina politiska organ ett ansvar för utvecklingen av utbild-
ningsverksamheten.60

Av propositionen framgick att roller och relationer skulle fördelas så att reger-
ing och riksdag hade en styrroll, SÖ skulle svara för planering och utvärde-
ring, och länsskolnämnden skulle ha ett utvecklingsansvar gentemot kommu-
nen. Kommunen skulle ha en genomförande och utvecklande roll som skulle
grundades på en hög grad av eget ansvarstagande. Nämnderna skulle inte ta
ansvar för verksamheten på enskilda rektorsområden och skolor men länsskol-
nämnden skulle vara mer ute på fältet i den direkta verksamheten för att ge råd
och service och förmedla erfarenheter. Lokalt behövde man stöd utifrån, enligt
statsrådet för att se, värdera och planera den egna verksamheten. Som framgått
tidigare ökade inspektion och kontroll i slutet av 1980-talet. Utvärderingens
betydelse underströks åter och inte minst SÖ:s roll i detta sammanhang. Sam-
tidigt sades att det var viktigt att den centrala utvärderingen i större utsträck-
ning än hittills utnyttjade resultat från den utvärdering som gjordes lokalt och
regionalt.61

5.5.1 Ansvarsfördelning i offentlig verksamhet 
Decentraliseringstrenden fortsatte med den socialdemokratiska regeringen
som 1982 inrättade ett nytt Civildepartement vars uppgift bland annat var att
se över regelverket så att statliga verk, kommuner och landsting själva skulle
kunna anpassa verksamheten efter lokala förutsättningar och behov. Stat och
kommun beredningen fick i uppdrag att föreslå förändringar i det statliga re-

59 Regeringens proposition 1980/81:107, Om den statliga skoladministrationen mm, sid. 11.
60 Ibid., sid. 16.
61 Ibid., sid. 106.
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gelsystemet, som skulle leda till effektivitetshöjningar och kostnadsreduce-
ringar i den kommunala verksamheten.62 En huvuduppgift för beredningen var
att se över formerna för samverkan mellan statlig och kommunal verksamhet
och förbättra samordningen av statliga beslut och åtgärder som påverkade den
kommunala kostnadsutvecklingen. I en rapport redovisade beredningen de
specialdestinerade statsbidragen till kommunerna år 1982. Bland de tio olika
bidragsmottagarna var skolan den största, som då fick 55,5 procent av driftbi-
dragen och 9,4 procent av investeringsbidragen. Motsvarande siffror för soci-
alnämnden var 27,5 procent respektive 2,7 procent.63 Från beredningen sa man
bland annat beträffande ansvarsfördelning:

Den offentliga verksamheten måste ses som en helhet där staten, kommunerna
och landstingskommunerna utgör delar med delvis olika roller. För att den offent-
liga verksamheten som helhet bäst skall tjäna medborgarna krävs en nära samver-
kan mellan de olika samhällsorganen och ett väl fungerande samspel mellan stat
och kommun. 64

5.5.2 Ny lagstiftning på arbetsmarknaden
Frågan om arbetslivets demokratisering var en stor fråga i början av 1970-
talet. En grupp sakkunniga gjorde en allmän översyn av de lagar som reglerade
förhållandena mellan parterna på arbetsmarknaden. Deras arbete redovisades i
betänkandet Demokrati på arbetsplatsen.65 En stor förändring på arbetsmark-
naden var arbetsrättsreformen 1976 med lagen om medbestämmande i arbets-
livet (MBL) och lagen om offentlig anställning (LOA). Dessa var omstridda
redan vid sin tillkomst. Meningsmotsättningarna var störst när det gällde den
offentliga sektorn, där den politiska demokratin och den kommunala självsty-
relsen av många ansågs kollidera med de anställdas medbestämmande. Refor-
men möttes både med förväntningar och farhågor.66 

Medbestämmandelagen innebar bland annat att de fackliga organisationerna
fick rätt att förhandla i ett stort antal frågor före beslut. Fler frågor togs också
upp i avtalsförhandlingar mellan parterna. Eftersom information och förhand-
lingar nu skulle ske före beslut i samtliga instanser på samtliga nivåer synlig-
gjorde MBL också vem som ansvarade för vad och i vilka fall ansvaret inte var
parat med befogenheter. 

Svenska Kommunförbundet är kommunernas gemensamma talesman gen-
temot bland annat statsmakten.iii En juridiskt fristående del av kommunförbun-
dets verksamhet är den som vänder sig mot kommunerna och ger råd och
service, i vissa fall i form av konsultstöd. Det finns flera sätt för kommunför-

62 Regeringens direktiv 1983:30, Ökad samverkan mellan stat och kommun samt förenkling av
statlig regler m.m. Stockholm: Civildepartementet. 
63 DsC 1984:2, Statlig reglering av kommunal verksamhet Stockholm: Civildepartementet, sid.
101.
64 Ibid., sid. 1
65 SOU 1975:1, Demokrati på arbetsplatsen Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet.
66 Bergström, T. & Lundell, B., Kommunerna och MBL: Lokalt medbestämmande Lund: Political
studies 44, 1984, sid. 9.
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bundet att styra kommunernas verksamhet såväl direkt som indirekt. Många
ansåg att en ökad användning av ramlagstiftning skulle kunna öka Svenska
Kommunförbundets inflytande. 

Ramlagarna nödvändiggör preciseringar och anvisningar. Finns dessutom krav på
lika tillämpning över hela riket och samordning gentemot krav från t.ex. fackliga
organisationer, fyller Kommunförbundet upp detta behov.67

Bergström och Lundell genomförde åren 1982-1983 en studie i 26 kommuner
där de analyserar hur MBL-reformen genomförts. Några av deras resultat lyf-
ter fram skolchefsnivån och de konstaterar t.ex. att arbetsgivarsidan oftast re-
presenterades av förvaltningschefen vid information och förhandling enligt
MBL. På skolområdet var det i regel så att om frågor endast berörde ett rek-
torsområde genomfördes förhandlingarna av rektor med fackliga företrädare
på området. De frågor som var övergripande förhandlades fortfarande centralt
på skolförvaltningen.68 MBL ställde ökade krav på cheferna. 

Lagen måste behärskas (åtminstone nödtorftigt), förhandlingar planeras in och
övertramp kan medföra skadestånd för kommunen vilket är långt ifrån populärt
/…/ Man har alltså ibland sett MBL som ytterligare en pålaga i det redan tunga
chefsjobbet. 69 

När de studerat resultatet av olika förhandlingar i de undersökta kommunerna
konstaterade de att det inte enbart var vad man förhandlar om, i vilken ut-
sträckning facken hade invändningar och i vilken utsträckning man fick ige-
nom dem som hade betydelse. ”Också själva förhandlingssituationen och fak-
torer knutna till den har betydelse för utfallet.” 70

En av Stockholms tidigare skoldirektörer, Henning Öberg har beskrivit hur
MBL förändrade hans arbete. Det blev ofta långa diskussioner och genom-
gångar, med fackliga företrädare över tiotalet organisationer, som tog längre
tid än sammanträdena senare i skoldirektionen.

Det är klart att MBL – institutionen innebar en väsentligt utökat arbetsbörda för
särskilt personal i ledande ställning vid skolförvaltningen och skolledarna i rek-
torsområdena. För egen del uppskattade jag merarbetet till en arbetsdag per
vecka, som jag annars hade kunnat ägna åt pedagogiska frågor och besök i sko-
lorna /…/ Vi träffades så ofta och så länge att vi, trots skilda uppfattningar i
många frågor, utvecklade ett slags vänskap. Vi talade samma språk och tänkte ofta
i samma banor. Det var faktiskt bara mina närmaste medarbetare som jag träffade
oftare under arbetsveckan. Självfallet förekom det personmotsättningar och mot-
sättningar mellan olika fackliga organisationer i många frågor, men synpunkterna
framfördes på ett sakligt, oftast lojalt sätt. 71

Skolchefen fick på detta sätt, genom en ny lagstiftning, medverkan i besluts-
processen av fler än tio olika fackförbund. 

67 Bergström, T. & Lundell, B., Kommunerna och MBL: Lokalt medbestämmande Lund: Political
studies 44, 1984, sid. 27.
68 Ibid., sid. 71.
69 Ibid., sid. 139.
70 Ibid., sid. 92.
71 Öberg, H., En skola i förändring Mölnlycke: Sober Förlag, 1995, sid. 165.
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5.6 Den kommunala organisationen
I samband med kommunsammanslagningarna genomgick kommunerna stora
förändringar när de blev större och färre. 1953 utfärdades en ny kommunallag,
gemensam för landskommuner och städer. Staten reglerade då, inom skolans
område, hur kommunen skulle organisera sig. Tjugo år senare kom en kommu-
nallag som var gemensam för alla borgerliga kommuner.72 Till denna fogades
speciallagstiftning och en speciallag om vissa lokala organ i kommunerna,
lokalorganslagen.73 Kommunallagen från år 1977 gällde fram till 1991. Själva
kommunallagen reglerade inte förekomsten av nämnder. Vissa nämnder var
dock obligatoriska och reglerades i speciallagstiftning. Till dessa hörde bygg-
nadsnämnden, miljö- och hälsovårdsnämnden, skolstyrelsen, socialnämnden
och valnämnden. Bestämmelser om skolstyrelsen återfanns i Skollagen. 

Från januari 1980 fick kommunerna möjlighet att inrätta lokala organ med
förvaltande och verkställande uppgifter också inom det speciallagsreglerade
området.74 Det blev nu möjligt att behandla även ärenden som innefattade
myndighetsutövning i ett lokalt organ. Inom stat-kommunberedningen inrätta-
des en särskild arbetsgrupp för skolfrågor. Erfarenheter fanns då från de så
kallade frikommunsförsöken. När kommunerna prövade olika organisations-
former blev de kommunala förvaltningschefernas olika ställning uppenbar.
Kommunerna såg specialreglering av skolchefstjänsterna som ett hinder och
krävde att alla förvaltningschefer skulle behandlas lika. Skolchefstjänsterna
tillsattes vid denna tidpunkt lokalt men var fortfarande reglerade i skollagen
och finansierade med särskilda statsbidrag. I försöksverksamheten med fri-
kommuner/lokala organ som drevs av Civildepartementet, var bland andra
Svenska Kommunförbundet involverade. 

Jörgen Westerståhl kommenterar förhållandet stat-kommun–skola, när han
uttalade sig på ett symposium anordnat av SÖ 1984 angående en decentralise-
rad skola och lokala organ. Han menade att det fanns möjligheter, som inte
tidigare funnits att decentralisera till kommunnivå.

Då inträder den paradoxen att när man skall börja decentralisera, så bestämmer
man sig för att inte decentralisera till kommunnivån, det är plötsligt inte så intres-
sant, utan man skall ner under kommunnivån. Tänk på det ett litet ögonblick, hur
fascinerande det är när man efter 15 års reformarbete på olika sätt lyckats bygga
upp en effektiv kommunal organisation som kan vara bärare av decentraliserade
beslut, då sätter man omedelbart igång med att diskutera att decentralisera till
någonting obekant som ligger under denna nivå. Det här är, tycker jag, ett oerhört
intressant exempel på hur det allmänna opinionsklimatet, eller vad man skall kalla
det för, slår igenom på detta enligt min mening bisarra sätt.75

72 SFS 1977:179, Kommunallag Stockholm: Kommundepartementet.
73 SFS 1979:408, Lag om vissa lokala organ i kommunerna Stockholm: Kommundepartementet.
74 DsC 1984:2, Statlig reglering av kommunal verksamhet Stockholm: Civildepartementet, sid. 25.
75 Westerståhl, J., ”Några forskningsresultat som kan ha betydelse för decentraliseringsproblema-
tiken.” I Wennås, O., En decentraliserad skola. En symposierapport Stockholm: Skolöverstyrelse.
1984, sid. 34.
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I riksdagen diskuteras kommunernas rätt att fritt organisera sin nämndorgani-
sation. Tiden var dock inte mogen för ett sådant beslut:

Socialdemokraterna i riksdagen gjorde våren 1987, uppseendeväckande nog, ge-
mensam sak med de borgerliga partierna och sa nej till att kommunerna skulle få
ha den nämndorganisation de själva ville. Fyra år senare, då med Bengt K Johans-
son som civilminister, hade saken mognat och riksdagen godtog den fria nämnd-
organisationen.76

Skolchefstjänsten är ett exempel på problem som kan uppstå i den kommunala
organisationen när tjänsten tillsattes av kommunen men finansierades genom
särskilda statsbidrag och arbetsuppgifterna reglerades i skollagen. Samtidigt
var det på skolnivå som inflytandet över verksamheten skulle öka. För att det
skulle kunna ske krävdes att den kommunala nivån hade ingående kännedom
om situationen på de olika skolorna.

Stat och kommun beredningen beskriver i sin rapport 1984, hur förvalt-
ningsorganisationen som regel såg ut vid den här tiden.77 Skolan hade special-
reglering med skolstyrelse och skolchef men övriga områden beskrivs enligt
följande i rapporten. 

– Kommuner med färre än 10 000 invånare hade ofta en samanhållen förvaltning.
Samtliga enheter var underställda en gemensam kanslichef som var ansvarig
direkt inför kommunstyrelsen. Förvaltningschefen i dessa kommuner, var chef
för kommunkontoret och hade ett odelat ansvar för planering, samordning och
kontroll.

– Små och medelstora kommuner, 10 000 – 50 000 invånare, hade fristående
förvaltningar/kontor vilka bands samman av nämnd/styrelse. Normalt fanns
ingen överordnad chefstjänsteman utan de olika förvaltningscheferna ansvarade
direkt till respektive nämnd/styrelse.

– De största kommunerna på 50 000 invånare och däröver hade antingen samord-
nad eller uppdelad central förvaltning. Varje förvaltning hade sin förvaltnings-
chef som ansvarade direkt under sin nämnd. Dessa nämnder/styrelser hade ofta
långtgående drifts- och verkställighetsansvar.

Av tabellen nedan framgår att det totala antalet kommuner förändrades under
tiden 1958–1984. Den första stora förändringen genomfördes 1952 då lands-
kommunerna minskade från 2281 till 816 (se tabell 4:1). Den andra större
förändringen som även inbegrep städerna kallades för kommunblocksrefor-
men och genomfördes under åren 1962-1974.78 

76 Elmbrant, B., Så föll den svenska modellen Stockholm: Bokförlaget Fischer & Co, 1993, sid.
142.
77 DsC 1984:2, Statlig reglering av kommunal verksamhet Stockholm: Civildepartementet, sid. 28. 
78 Stjernquist, N., Den kommunala självstyrelsen – I backspegeln och bortom nästa vägkrök
Stockholm: Svenska Kommunförbundet & Landstingsförbundet, 2000, sid. 11.
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5.7 Skolchefstjänsten avregleras
Skolchefstjänsterna reglerades, som framgått tidigare, inom flera områden.
Det fanns bestämmelser om att tjänsten skulle finnas, omfattning av tjänsten
utifrån ett poängsystem, regler om vem som var behörig till tjänsten, vem som
tillsatte och vilka åligganden som ingick i tjänsten. Att skolchefen skulle fin-
nas skrevs från början in i skollagen liksom tjänstens åliggande. I dokumenta-
tionen från den statliga utbildningssektorn framgår att argumenteringen för
avreglering huvudsakligen handlade om själva tillsättningsförfarandet medan
de övriga reglerade områdena i stort sett inte kommenterades. När avregle-
ringen påbörjades ändrades också tillsättningsförfarandet först. Cirka tio år
senare ändrades skollagen så att kommunerna själva fick besluta om sin orga-
nisation.

Avregleringen började 1981, då tjänstetillsättningen flyttades från Kungl.
Maj:t till skolstyrelsen. Åligganden samt statsbidrag till tjänsten togs bort
1985 och slutligen försvann 1991 regleringen i skollagen att en skolchef skulle
finnas. Redan när skolchefstjänsten ursprungligen tillsattes framgick det att
Kungl. Maj:t endast under en övergångstid skulle tillsätta tjänsten. Den över-
gångstiden varade alltså i över 20 år. Det kan finnas anledning att mer ingå-
ende kommentera ett par av de faktorer som kan ha påverkat avregleringen.

Redan i samband med den utredning vars huvuduppgift var att utreda frågan
om skolledarorganisationen vid större enheter av gymnasieskolan kom tillsätt-
ningen av skolchefstjänsterna upp. Utredningen tog upp skolledartillsättningar
och lyfte fram såväl principiella som praktiska skäl för att ändra regleringen.
De redovisade bland annat i hur många fall skolstyrelsens förslag till tillsätt-
ningsbeslut också blivit den centrala myndighetens beslut och visade att kom-
munerna hade ett mycket starkt, om än inte helt avgörande, inflytande i tillsätt-
ningsärendena. Bland annat mot den bakgrunden föreslog utredningen att
skolstyrelsen skulle tillsätta samtliga skolledartjänster från skoldirektör och
nedåt under förutsättning att gällande principer för urval låg fast och att be-

Tabell 5:1. Antal kommuner 1958-1984 a 

a  http://www.svekom.se/stat/statistik/antkom.htm. 2001-02-15

År Städer Köpingar Landskommuner Totalt

1958 133 95 808 1036
1965 133 95 767   995
1969 132 92 624   848
1971 464   464
1974 278   278
1980 279   279
1984 284   284
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svärsrätten fanns kvar. Uttrycket som användes var att skolstyrelsen skulle
anförtros detta. 79 

Ett annat motiv till förslaget fanns redan 1956 i skolstyrelseutredningens
ursprungliga syfte, att fastare förankra känslan av ansvar för skolan hos kom-
munernas invånare och framhäva skolan som en för kommunerna central och
viktig angelägenhet. I betänkandet Mellanskolans ledning menade utredarna
att enligt deras bedömning var skolan en central och viktig angelägenhet i
kommunerna som ägnades stor uppmärksamhet och omsorg. Därmed var ris-
ken för att man inte anställde de bästa krafter som stod till buds, när man utsåg
sin fackliga ledning, mycket ringa. Skulle så ske fick besvärsinstanserna gripa
in. Förslaget tillstyrktes av Svenska Kommunförbundet och Skolöverstyrelsen,
men avstyrktes mycket bestämt av personalorganisationerna. Frågan togs inte
upp i propositionen. 

Ett par år senare återkom frågan om skolchefen i den utredning som belyste
skolans regionala ledning.80 Där konstaterades att skolstyrelsernas allt större
ansvar för skolans organisation motiverade att styrelsen själv kunde bedöma
behöriga sökandes lämplighet för skolledaruppgiften och tillsätta tjänsterna.
Man anförde också tidsvinst som skäl. Detta förslag inklusive de som rörde
lärartillsättning togs aldrig upp till behandling av regeringen. 

SIA utredningen räknade med skolchefen och i propositionen konstaterades
att det enligt gällande lagrum, skulle finnas en skolchef i alla kommuner, vilket
det också fanns. SSK utredningen föreslog ett kommunalt driftansvar med
personalansvar och föreslog att ansvaret för skolchefsfunktionerna skulle vara
kommunernas.81 Det innebar att löne- och anställningsvillkor för skoldirektör,
biträdande skoldirektör, förste rektor och rektor tillika skolchef skulle regleras
lika som för övriga kommunala förvaltningschefer. Utredningen menade att
det räckte med en föreskrift om att det i varje kommun skulle finnas en skol-
chef med uppgift att närmast under skolstyrelsen vara ledare för kommunens
skolväsende.

De fackliga organisationerna avgav ett särskilt yttrande där de helt avvisade
förslagen. Svenska Kommunförbundet var för. Regeringen tog inte upp utred-
ningens förslag.

Skoladministrativa kommittén (SAK) hade inte i uppgift att behandla till-
sättningsfrågorna. De gjorde dock en kartläggning av arbetsuppgifterna inom
administrationen, som redovisats tidigare, och lade förslag om att ändra till-
sättningsförfarandet för skolledare så att bland annat skolchefen skulle tillsät-
tas av skolöverstyrelsen.82

I propositionen om den statliga skoladministrationen anförde statsrådet

79 SOU 1969:47, Mellanskolans ledning. Betänkande avgivet av Skolledarutredningen Stockholm:
Utbildningsdepartementet, sid. 140.
80 SOU 1973:48, Skolans regionala ledning. Betänkande av länsskolnämndsutredningen Stock-
holm: Utbildningsdepartementet, 1973, sid. 162.
81 SOU 1978:65, Skolan. En ändrad ansvarsfördelning Stockholm: Utbildningsdepartementet,
1978.
82 SOU 1980:5, Förenklad skoladministration Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1980, 183.
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Britt Mogård (m) att det skulle ses som en logisk följd att fullt ut anförtro
ansvaret att tillsätta skolchef till skolstyrelsen.83 Dock anförtroddes de inte att
tillsätta rektor tillika skolchef. Rektor föreslogs fortsättningsvis tillsättas av
staten/länsskolnämnden. Skälen för att inte låta skolstyrelserna tillsätta rek-
torstjänsterna angavs vara att rektor och studierektor var nyckelpersoner i skol-
väsendet med uppgifter ålagda av författningar av olika slag. Därför borde
staten ha ansvaret för att tillsätta dessa. Riksdagen ställde sig enhälligt bakom
förslagen. 

I budgetpropositionen 1985 återkom skolchefsfrågan.84 Man återgick till
SSK: s uppfattning och föreslog att den statliga regleringen skulle upphöra. De
kommunala skolcheferna, med undantag för dem i Stockholm, Göteborg och
Malmö, hade då statligt reglerade anställningar för vilka statsbidrag utbetal-
des. Statsrådet Bengt Göransson (s) menade att utvecklingen på skolområdet
innebar att det knappast fanns anledning att behålla skillnaden mellan skolan
och övriga kommunala förvaltningar i fråga om reglering av tjänsterna. Den
enda reglering som enligt statsrådet behövdes var att det skulle finnas en skol-
chef i varje kommun. Riksdagen tillstyrkte förslaget om att inget statsbidrag
för skolchefstjänsterna skull utbetalas från 1 juli 1985. Några nya skäl fram-
kom inte. Skolchefen var nu en helt kommunal chefstjänst.

En ny skollag trädde i kraft 1986 och ersatte Skollagen från 1962.85 I den
nya Skollagens 2 kap 4§ angavs att det skulle finnas en skolstyrelse. I tillämp-
ningsföreskrifterna till lagen stod att varje kommun skulle ha en skolchef som
närmast under skolstyrelsen ledde kommunens grundskola och gymnasieskola
(2 kap 1§). Bestämmelserna om skolchefens åliggande hade därmed tagits
bort. I en rapport från Skolöverstyrelsen konstateras.iv 

Så länge ansträngningarna pågick att bygga upp enhetsskolan/grundskolan rikta-
des inga direkta angrepp mot skolstyrelsereformen och tillsättningssystemet, men
när skolreformen organisatoriskt började komma i hamn och läget förändrades
från att ur en splittrad mångfald bygga upp en ny skola till att under lugnare
förhållanden administrera det uppnådda nya, då började också kritiska synpunkter
framföras, framför allt i form av krav på decentralisering – varmed allt tydligare
avsågs lokalt ansvar – och förenkling /…/ och sedan när grundskolereformen var
säkrad, kunde det inte vara så stor risk förbunden med att utmana läraropinio-
nerna /…/ Förändringarna inom tillsättningsområdet har från början drivits som
decentraliseringsfrågor och motiverats med behovet av ökat kommunalt ansvar
och inflytande (”flexibel personalpolitik” på sistone), vilket i sin tur ansetts bidra
till en bättre skola.86

Decentraliseringssträvandena är ett möjligt svar på frågan vilka skäl som fanns
för staten att ta bort skolchefen från den statliga regleringen. Men det är en

83 Regeringens proposition 1980/81:107, Om den statliga skoladministrationen m.m., sid. 47. 
84 Regeringens proposition 1984/85:100, Med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86 Bi-
laga 10 Utbildningsdepartementet, sid. 48.
85 SFS 1985:1100, Skollag. 
86 Sönnerlind, A., Skolväsendets lokala och regionala ledning och administration Stockholm:
Skolöverstyrelsens rapportserie SÖ R 1989:21, sid. 123.
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decentralisering med delvis olika förtecken och olika drivkrafter. Två händel-
ser kan belysa detta påstående.

Den ena är när statsrådet Britt Mogård (m) i propositionen Om den statliga
skoladministrationen anger flera skäl till att decentraliseringen på skolområdet
måste begränsas.87 Detta samtidigt som det inom Civildepartementet bedrevs
försöksverksamhet med lokala organ, frikommunsförsök. 

Den andra händelsen beskrev Bengt Göransson i artikeln Den goda folksko-
lan.88 Hans tveksamhet att låta kommunerna tillsätta till exempel lärare, bott-
nade bland annat i kommunernas syn på lärarkompetens, som han inte delade.
Han beskriver hur arbetet med propositionen 1988/89:4 motarbetas av finans-
departementet som ville gå längre i decentralisering. Göranssons ställningsta-
gande skaffade honom och utbildningsdepartementet mäktiga fienden i finans-
departementet i föreningen med Kommunförbundet och kommunala skolpoli-
tiker, enligt hans egna uppgifter. Finansministern hotade att avgå. Göransson
var beredd att dra tillbaka propositionen eftersom finansministerns ord väger
tungt:

Som fackminister måste man alltid finna sig i att finansministern har tolkningsfö-
reträde, och när nu Feldt direkt hotade att avgå om han inte fick sin vilja igenom
var det alldeles självklart för mig att dra tillbaka propositionen.89 

Men lösningen blev att finansdepartementet inte deltog i beslutet. Propositio-
nen gick igenom.

På det delningsexemplar som sändes över till finansministern har kontaktperso-
nen, Anitra Steen, sedermera statssekreterare hos Göran Persson, antecknat ” En-
ligt tidigare besked från finansministern deltar inte finansdepartementet i den fort-
satta beredningen av den skolpolitiska propositionen. Ansvaret för propositionen
åvilar skolministern. 1988-06-23.” Närmare en reservation i statsrådsprotokollet
kan man inte komma.90

Kjell-Olof Feldt verifierar, i sina memoarer att det fanns en motsättning mellan
honom själv och Göransson.91 Finansdepartementet hade överläggningar med
Svenska Kommunförbundet och de närmade sig frågan försiktigt, enligt Feldt,
genom att börja med skolledarna. Kommunerna var beredda att utan ersättning
från staten anställa landets samtliga skolledare. Enligt finansdepartementet var
detta ett genombrott för tanken på decentralisering av beslutanderätten över
skolans organisation, men det fanns fler skäl. 

Skälet var att man på kommunalt håll ansåg att staten, genom att utse skolledare
och därmed också bestämma rektorsområdenas utseende och storlek, förhindrade
vettiga lokala lösningar av skolans organisation. I vissa kommuner ville man

87 Regeringens proposition 1980/81:107, Om den statliga skoladministrationen. 
88 Göransson, B., ”Den goda folkskolan.” I Richardsson, G (red.), Spjutspets mot framtiden Upp-
sala: Årsböcker i svensk undervisningshistoria, 1997.
89 Ibid. sid. 200.
90 Ibid.
91 Feldt, K – O., Alla dessa dagar Stockholm: Norstedts, 1991.
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dessutom ha möjlighet att samordna skolans sociala funktion med kommunens
socialtjänst, med andra ord riva ner en av de revirgränser som civilministern
tyckte illa om. 

I finansdepartementet menade vi att detta var en utmärkt lösning. Den innebar
ett genombrott för tanken på decentralisering av beslutanderätten över skolans
organisation, den öppnade dörren till en kommunalisering av skolan – och staten
skulle spara ungefär 600 miljoner kronor. Utbildningsdepartementet sönderföll i
två delar. Den ena, bestående av utbildningsministern Lennart Bodström, var po-
sitiv till idén. Den andra, bestående av statsrådet Göransson och skolenheterna i
departementet samt skolöverstyrelsen, var starkt emot.92

Den offentliga sektorn behövde saneras. Decentraliseringssträvandena hand-
lade nu inte enbart om att öka det lokala inflytandet för en fortsatt skolutveck-
ling utan också om att sanera statens finanser. Dessa bilder visar några av
decentraliseringens olika ansikten. 

5.8 Fortsatta decentraliseringssträvanden
Det är svårt att inte läsa in en stor tveksamhet hos skolministern, utbildnings-
departement och de fackliga organisationerna, när det gäller att överlämna inte
bara ansvar utan också befogenheter till kommunerna. Ett exempel är när
tjänstetillsättningen släpps bevaras behörighets- och meritvärderingsregler.
Redan 1969, när lokal tillsättning föreslås, menar man att risken för att kom-
munen inte skulle anställa de bästa krafter som står till buds är ringa. Men
risken för kommunens godtycke i tillsättningsfrågor är något som de fackliga
organisationerna sedan återkommer till när de avstyrker förslagen. Risken att
Svenska Kommunförbundet skulle ”överta” rollen som central instans för sko-
lan framhölls av experterna beredningsarbetet för Ansvarsfördelning och styr-
ning på skolområdet.

En ytterst långtgående decentralisering (kommunalisering) i förening med en yt-
terst långtgående avreglering skulle i sistnämnda fall kunna medföra, att en statlig
centralstyrning avlöstes av en kommunal centralstyrning, utövad av kommunför-
bunden. Från den representativa parlamentariska demokratins synpunkt skulle
detta knappast vara någon vinst – kommunförbunden och deras styrelser är inte
inför väljarna politiskt ansvariga på samma sätt som t.ex. riksdagen och reger-
ingen.93 

I 1986 års budgetproposition anmälde statsrådet Bengt Göransson (s) att han
avsåg att ta initiativ till en samlad bedömning av frågor om styrningen av
skolväsendet.94 Ett av många skäl till detta var att de förändringar som skett
och som syftat till decentralisering samtidigt hade lett till vissa oklarheter om

92 Feldt, K – O., Alla dessa dagar Stockholm: Norstedts, 1991, sid. 352. 
93 Du Riez, L., Lundgren, U. P. & Wennås. O., Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet
DsU 1987:1 Utbildningsdepartementet. Stockholm: Allmänna förlaget, 1987, sid. 219.
94 Regeringens proposition 1985/86:100, Med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 Bi-
laga 10 Utbildningsdepartementet. 1985, sid. 47-49.
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var gränsen skulle gå mellan t.ex. statligt och kommunalt inflytande, menade
ministern. Klarare ansvarsfördelning var nödvändig och en expertgrupp till-
kallades. Deras arbete presenteras i Ansvarsfördelning och styrning på skol-
området.95 Kommittédirektiven byggde på expertgruppens arbete.96 De tog
upp avvägningen av ansvaret mellan skolans huvudaktörer, politiker, skolle-
dare, lärare och annan personal, elever och föräldrar. Frågor om ansvarsfördel-
ning, inflytande för olika grupper, skiljelinjer mellan politiska beslut och den
metodiska och pedagogiska friheten etc. skulle också tas upp enligt direktiven.
Statsrådet Göransson skrev att det var angeläget att skilja mellan frågor som är
sådana att de på grund av sin karaktär borde avgöras av personer med särskild
utbildning samt det ökade behovet av utvärdering, tillsyn och information. Hur
skulle de skolpolitiska intentionerna och skolverksamhetens mål och riktlinjer
bättre nå alla berörda så att de togs emot och förståddes av dem och skulle
kunna leda till att intentionerna, målen och riktlinjerna i avsedd utsträckning
kunde styra skolverksamheten. Enligt statsrådet Göransson (s) skulle man utgå
ifrån att skolan även i framtiden skulle vara en riksangelägenhet. Det konstate-
rade också experterna eftersom det i grundlagen står att utbildning, eller att
trygga rätten till utbildning, hör till de uppgifter som enligt grundlagen särskilt
skall åligga det allmänna.97 En huvudfråga gällde vad som ska regleras centralt
och vad som kan avgöras lokalt utan att den likvärdiga utbildningsstandarden
riskerades.

Utredningen föreslog att kommunfullmäktige skulle få en mer betydelsefull
roll, både när det gällde att upprätta en skolplan och när det gällde resursför-
delning för förverkligande av de nationella och kommunala intentionerna och
ambitionerna. Den ökade kommunala och lokala friheten ställde samtidigt
större krav på skolstyrelser och motsvarande. I den tidigare skollagen gavs
skolstyrelsen ett allmänt lednings- och tillsynsansvar över kommunens skolor.
Detta fanns inte i den då nya skollagen. Någon saklig förändring torde dock
inte ha åsyftats skriver man. I skolstyrelsens övergripande ansvar ingick en
skyldighet att vidta åtgärder på alla skolverksamhetens områden där den fann
det påkallat. Den fick inte förhålla sig passiv om den genom uppföljning och
utvärdering upptäckte missförhållanden. Ansvaret gällde således också den
pedagogiska verksamheten även om utformningen av denna vad gäller den
direkta undervisningen och dess organisation var förbehållen skolledarna och
lärarna.

Vidare konstaterades att det i de flesta kommuner, särskilt de större, var
vanligt att skolstyrelsen delegerade ett stort antal uppgifter och befogenheter
till skolchef, förvaltningstjänstemän och framför allt till rektor. En sådan de-
centralisering rekommenderades i läroplanen för grundskolan. Genom den di-

95 Du Riez, L., Lundgren, U. P. & Wennås. O., Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet
DsU 1987:1 Utbildningsdepartementet. Stockholm: Allmänna förlaget 1987.
96 Regeringens direktiv 1987: 16, Beredning om ansvarsfördelning och styrning på skolområdet.
97 Du Rietz, L., Lundgren, U. P. & Wennås, O., Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet
DsU 1987:1 Utbildningsdepartementet., Stockholm: Allmänna förlaget, 1987, sid. 242.
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rekta kopplingen mellan beslut och verkställighetsnivå fanns de största vin-
sterna med decentraliseringen. Möjligheten att engagera elever, föräldrar och
personal i arbetet kunde dessutom öka.

Skolstyrelsens centrala roll för genomförandet av de skolpolitiska intentionerna
har framhållits i många sammanhang under efterkrigstidens reformepok. Att
kommunens offentliga skolverksamhet skall ledas och samordnas av en för de
olika skolformerna gemensam skolstyrelse och skolchef har varit en självklarhet.
En enhetlig ledning av skolväsendet under fullmäktige och kommunstyrelse har
betraktats som ett villkor för en kommungemensam skolsyn, för en god resurs-
hushållning och för en god skolutveckling i linje med såväl statens som kommu-
nernas önskemål.98

Detta uttalande torde kunna hänföras till diskussionerna om de då pågående
frikommunförsöken där skolstyrelsen i vissa fall avskaffats för grundskolans
del. Samordningen lades istället direkt under kommunstyrelsen respektive
kommundelsnämnder. Dessa förändringar hade också vissa risker menade ut-
redningen. Beredningen ville också peka på den risk som fanns för att det nära
samarbetet mellan grundskola och gymnasieskola kunde brytas om ansvaret
lades på olika nämnder.

Med hänsyn till behovet av kommunövergripande samordning och inte minst till
de nya uppgifter som kommunen enligt beredningens förslag kommer att få, be-
hövs enligt beredningens mening alltjämt en skolstyrelse med samlat ansvar för
kommunens utbildningsfrågor samt en chefstjänsteman med god kompetens för
sin uppgift. Beredningen har därför utgått ifrån att det även fortsättningsvis i varje
kommun normalt skall finnas en skolstyrelse och en skolchef med ansvar för
verksamheten i alla kommunen förekommande skolformer.99 

Skolstyrelsen skulle alltså närmast under fullmäktige ha ett övergripande an-
svar för att de nationella målen för skolan uppfylldes. Detta ansvar gällde
skolverksamheten i alla dess delar. Skolstyrelsen hade att se till att de yttre
villkoren för verksamheten blev så ändamålsenliga och gynnsamma som möj-
ligt. Det handlade om erforderliga lokaler, utrustning, läromedel, personella
och ekonomiska resurser etc. En annan viktig roll var att skapa samverkan
mellan olika kommunala verksamheter för i första hand barn och ungdom. 

De viktigaste skolstyrelseuppgifterna beträffande undervisningen torde vara att,
med utgångspunkt i nationellt formulerade mål och i gällande läroplaner, identi-
fiera behov och problem, begära bidrag och anslag, fördela tillgängliga resurser,
planera, organisera och administrera verksamheten, anpassa den efter lokala be-
hov, förutsättningar och önskemål samt följa upp och utvärdera den.100

En god hjälp i detta arbete, menade utskottet var den föreslagna skolplanen.
Genom lägesbeskrivningar skulle det framgå vilka åtgärder och satsningar

98 SOU 1988:20, En förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet Stockholm: Ut-
bildningsdepartementet, 1988, sid. 33.
99 Ibid.
100 Ibid.
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som erfordrades för att nå de nationella målen. Den kunde ange riktlinjer och
rekommendationer för resurstilldelningen liksom för verksamheten inom skol-
enheter och rektorsområden. Planen skulle bygga på lokala arbetsplaner som
upprättats vid skolenheter och i rektorsområden. Den borde vara styrande för
verksamheten och utformas så att den även kunde tjäna som grund för uppfölj-
ning och utvärdering.101 I propositionen uttrycktes vikten av att skolledarna
leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Statsrådet menar att rektor
blivit mer av en ”mini - skolchef” och att den nära kontakten som rektor bör ha
med elever och lärare hade försvårats. Avståndet hade blivit för stort varför det
behövdes en tydlig chef för varje skola, en platschef.102 Strax därefter upphör
den statliga regleringen av såväl lärar- skolledar- som syotjänster. 

Betänkandet hade ett antal reservationer som framför allt avsåg statsbidra-
gen. Ledamöterna Karl-Göran Biörsmark (fp) och Gun-Britt Morhed (m)
skrev i en gemensam reservation att kommunerna känner själva bäst till vilka
behov som finns. En friare disposition av medlen skulle därför ge kommu-
nerna större möjlighet att använda pengarna så att de kom till största möjliga
nytta för eleverna. Därmed skulle en god hushållning med medlen främjas. De
förordade ett elevanknutet bidragssystem, som de menade bättre än majoritets-
förslaget, skulle tillgodose de uppställda kraven. Vidare menade de att det
nuvarande bidragssystemet var tidsödande att handskas med. Kommunalpoli-
tiker betraktade det som tekniskt komplicerat och svårförståeligt. De tyckte
ofta att de var i händerna på tjänstemän och länsskolnämnd. Majoritetsförsla-
get, menade de, innebar marginella förändringar av rådande system. Kravet på
enkelhet ansåg de inte var uppfyllt. 

Särskilt yttrande avgavs av Svenska Kommunförbundets representant Bertil
Anderson. Han menade att kommunernas ansvar för skolverksamheten borde
utvidgas ytterligare med sikte på att skapa ett samlat kommunalt driftansvar
för skolan. Det är i ett sådant längre perspektiv inte rimligt att utgå ifrån att
nuvarande specialdestinerade statsbidragssystem för skolan är det bästa för
verksamheten, menade han. Det fanns ytterligare en reservation samt ett sär-
skilt yttrande. I reservationen vände sig Larz Johansson (c), mot en fortsatt
övervältring av kostnader på kommunen och i det särskilda yttrandet oroade
sig Daniel Kallós (vpk), för att decentralisering och avreglering riskerade att
äventyra de gemensamma målen. 

När förslaget till riksdagen senare lades hade Göran Persson (s) blivit skol-
minister. Han anförde att det från många olika håll, bland annat från kommu-
nerna hade hävdats att det delade arbetsgivaransvaret utgjorde ett direkt hinder
för kommunerna att föra en samlad personalpolitik.103 Det innebar enligt stats-
rådet att ingen, varken stat eller kommun, tog ansvar fullt ut för skolan och

101 UbU7, 1988/89, Skolans utveckling och styrning Stockholm: Utbildningsutskottet, 1988, sid.
17.
102 Regeringens Proposition 1989/90:41, Om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare,
biträdande skolledare och syofunktionärer. 
103 Ibid., sid. 2.
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dess verksamhet, vilket enligt honom drabbade både skolans verksamhet och
de anställda negativt. Persson konstaterade att det var lärar- och skolledarför-
bundens negativa inställning, som hade varit ett viktigt skäl till varför föränd-
ringen i huvudmannaskapsfrågan inte skett tidigare. De fackliga organisatio-
nernas skäl hade, enligt propositionen varit att den statliga regleringen var en
garanti för skolans likvärdighet i olika delar av landet och hindrar kommunalt
godtycke och olikhet. I avtalsrörelsen inom det statliga området fördes diskus-
sioner om det dubbla huvudmannaskapet. Statsrådet konstaterade att föränd-
ringar i huvudmannaskapet för skolans personal inte kunde lösas i avtalsrörel-
sen, utan var en fråga för riksdagen att besluta om. Han sade också att:

En fortsatt statlig reglering av tjänsterna som lärare, skolledare och syofunktionär
utgör inte en förutsättning för en över hela landet likvärdig skola, utan denna
uppnås genom andra styrmedel t.ex. läroplaner, utvärdering, lärarutbildning och
fortbildning, behörighet samt specialdestinerat statsbidrag.104

Statsrådet återknöt i sin argumentation för ett ökat kommunalt ansvar till Läns-
skolnämndsutredningens betänkande som tog ställning för en utveckling mot
ett ökat kommunalt ansvar för skolan då olikheterna i de olika kommunerna
måste beaktas.105 Ett förslag som hade återkommit i SSK:s slutbetänkande där
en principiell diskussion fördes om ett vidgat och mer samlat kommunalt in-
flytande över och ansvar för all skolpersonal.106 Utgångspunkten för resone-
mangen var ett fullständigt kommunalt driftansvar för skolan. 

Vid ingången till 1990-talet läggs propositionen om ansvaret för skolan,
som redovisas i nästa kapitel.107 Bland annat sägs att staten ska ge bidrag till
skolverksamheten i form av finansiellt stöd. Kommunen eller annan huvud-
man för skolan har ansvar för att verksamheten genomförs inom de ramar som
riksdag och regering lägger fast. Skolans verksamhet ska följas och utvärderas
så att resultaten kan utgöra underlag för att bedöma vilka åtgärder som behö-
ver vidtas på olika områden. SÖ och Länsskolnämnd avvecklades och Skol-
verket inrättades. Förändringar genomfördes i skollagen som bland annat inne-
bar att det inte längre fanns några regler om att det skulle finnas vare sig en
skolstyrelse eller en skolchef.108 

104 Regeringens Proposition 1989/90:41, Om kommunalt huvudmannaskap för lärare, skolledare,
biträdande skolledare och syofunktionärer, sid. 6.
105 SOU 1973:48, Skolans regionala ledning. Betänkande av länsskolnämndsutredningen Stock-
holm: Utbildningsdepartementet, 1973, sid. 59.
106 SOU 1978:65, Skolan. En ändrad ansvarsfördelning Slutbetänkande av utredningen om sko-
lan, staten och kommunerna Stockholm: Utbildningsdepartementet.
107 Regeringens proposition 1990/91:18, Om ansvaret för skolan. 
108 SFS 1990:1477, Lag om ändring i skollagen (1985:1100) Stockholm: Utbildningsdepartemen-
tet, 1990.
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5.9 Sammanfattning och kommentarer
Skolstyrelsen och skolchefstjänsten inrättades i en tid då enhetsskolan, senare
grundskolereformen, skulle konkretiseras och förverkligas. Avregleringen
skedde i en tid då allt fler beslut flyttades till lokal nivå, med vilket här menas
kommun och skola. Skolchefen hade då medverkat till ett omfattande skol-
byggnadsprogram, förhandlat och överlagt med länsskolnämndens företrädare
inte minst om statsbidragen till verksamheten, senare även informerat och för-
handlat med de fackliga organisationerna inför viktiga beslut, undantaget
verksamhetens mål, inriktning och kvalitet.

Under hela den period då skolchefstjänsten var reglerad fanns även läns-
skolnämnden, som statens förlängda arm. Hermerén beskriver länsskolnämn-
dens olika roller från starten 1958 i fyra skeden: den administrativa expan-
sionsperioden (1958-1969), utredningsperioden (1970-1981), omorganisa-
tionsperioden (1982-1985) samt konsolideringsperioden (1986-).109 En indel-
ning som även kan återspegla relationen mellan skolchef och länsskolnämnd.
Skolchefen var fram till mitten av 1980–talet en del av den statliga styrningen,
tillsatt av staten, reglerad av staten med länsskolnämnden som kontroll och
tillsynsmyndighet. Samtidigt var skolchefen kommunens företrädare gentemot
staten inte minst i överläggningarna med länsskolnämnden kring statsbidrags-
tilldelning och bidrag till skolbyggnationer. 

Skolchefstjänsterna tillsattes 1958 med personer som hade erfarenhet som
lärare, skolledare och/eller inspektör. En återkommande diskussion fördes om
lärarerfarenhet skulle vara nödvändig för tjänsten. Uppgifterna visar sig vid de
båda redovisade kartläggningarna vara såväl pedagogiska som så kallat admi-
nistrativa. När tillsättningsförfarandet ändrades och bestämmelserna om ålig-
ganden försvann är det kommunen som beslutar om vem som ska vara skol-
chef. Rektor tillika skolchef undantogs dock.

Under 1970-talet skedde ett antal förändringar i styrningen av skolan. Flera
stora utredningar såväl inom utbildningsområdet som inom andra områden
återkom till frågor om ansvarsfördelning, medinflytande och flexibla lös-
ningar. Medbestämmandelagen förändrade förhållandena på arbetsmarknaden
och rollerna mellan de förtroendevalda respektive tjänstemännen behövde tyd-
liggöras. 

Decentralisering är ett tema som återkommer på olika sätt. Demokratiska
motiv anfördes, till exempel för att ju närmre de berörda, besluten fattades,
desto större delaktighet och ansvar för besluten förväntades. I det samman-
hanget blev de fackliga organisationernas motvilja mot ökat kommunalt infly-
tande synligt i reservationer och särskilda yttranden till olika utredningar samt
i remissvar. Deras rädsla gällde inte minst ett befarat godtycke från kommu-
nernas sida i samband med tillsättningsfrågor men också när det gällde ekono-

109 Hermerén, H., ”Intention och verklighet. En studie av organisations - och verksamhetsföränd-
ringar i statlig skoladministration.” I Stenelo, L-G.(red.), Makten över den decentraliserade sko-
lan. Lund: Studentlitteratur, 1988, sid 266.
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miska resurser till skolan. Svenska Kommunförbundet å sin sida drev konse-
kvent kravet om ett samlat kommunalt driftansvar för skolan.

Försöken med lokala organ och friare nämndorganisation var också ett sätt
att söka nya former att engagera fler i det lokala arbetet. Finansiella skäl gjorde
det angeläget för staten att minska transfereringarna till kommunerna. Detta
sker när utbildningsverksamheten expanderar och blir svårare att överblicka
och kontrollera, vilket också kan spåras i ökade krav på utvärdering.

Utrymmet för lokalt inflytande ökade under den här beskrivna perioden men
det ekonomiska regelsystemet begränsade samtidigt skolstyrelsens möjlighe-
ter att fatta beslut. Länsskolnämnden utövade inte enbart tillsynen över kom-
munens skolor utan påverkade även dess uppbyggnad och utformning. Politi-
kerna ansåg att det var svårt att påverka regelverket. Ett regelverk som behärs-
kades av bland annat skolchefen som i stora delar ledde verksamheten med
stöd av lagar, förordningar och länsskolnämndens aktiva medverkan. 

5.9.1 Styrsystemet förändras
Den juridiska styrningen formades i 1962 års Skollag och skolförordning.
Denna lagstiftning, med ändringar och tillägg kvarstod till 1985 då en ny skol-
lag infördes och vissa bestämmelser kring skolchefen upphörde att gälla. Den
arbetsrättsliga lagstiftningen innebar bland annat genom medbestämmandela-
gen, att styrkeförhållandena mellan arbetsmarknadens parter ändrades. För-
slag lades om att varje kommun skulle ha en skolplan antagen av Kommunfull-
mäktige. En bestämmelse som beslutades 1990.

Läroplanerna gestaltar en del av den ideologiska styrningen. Grundskolan
fick nya läroplaner 1962, 1969 och 1980, medan gymnasieskolans första läro-
plan kom 1970. Grundskolans tre läroplaner visar på successivt ökade möjlig-
heter till lokala variationer. 

Statsbidragen var detaljerade och styrde verksamheten ända in i klassrum-
met. En strävan fanns att få en friare resursanvändning inom de givna ramarna.
Skolbyggnationen reglerades såväl av ytnormer som av statsbidrag, dessa för-
ändrades också successivt.

Utvärdering och kontroll sköttes till största delen av länsskolnämnden. Vid
mitten av 1970–talet talades det om att den administrativa styrningen skulle
ersättas med information och stimulans. I slutet av 1980–talet ökade inspek-
tion och kontroll. Uppföljning och utvärderingen låg på den centrala myndig-
heten SÖ och skulle till en del bygga på lokala utvärderingar. Frågan återkom
om vilken utvärdering som skulle kunna ge tillräcklig information på olika
nivåer för kommande beslut. SÖ fick kraftfull kritik för det sätt på vilket de
hade, eller snarare inte hade genomfört en nationell utvärdering. 

5.9.2 En rörelse mot lokalt inflytande
De decentraliseringssträvanden som återkom i utredningarna skapade nya frå-
gor. Hur stor självständighet skulle de professionella ha på olika nivåer? I
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läroplanen föreskrevs om arbetslag och arbetsplaner och samtidigt förutsattes
en friare resursanvändning inom ramarna. Hur skulle ansvaret fördelas mellan
stat och kommun? Kommunens ansvar för att anpassa verksamheten till de
enskilda eleverna underströks samtidigt som statsbidragen minskade och ar-
betslösheten ökade, det innebar att de totala kostnaderna för kommunen
ökade. Kommunerna fick större frihet att hantera de allt mer krympande resur-
serna. Ett faktum som skapar grogrund för ett missnöje mellan bland annat
lärare, rektorer och kommunala politiker. 

Successivt avreglerades utbildningsområdet. Avregleringen av skolchefs-
tjänsten pågick under cirka 10 år. Staten hade en uttalad önskan om att ha en
över hela landet likvärdig utbildning vilket ansågs förutsätta en viss gemen-
sam styrning och ledning. Decentraliseringssträvanden växer sig starkare
inom flera områden. Samtidigt fanns en uttalad misstänksamhet mot kommu-
nerna, vilket inte minst framfördes av lärarnas fackliga organisationer. Decen-
niet inleds med avreglering av skolchefstjänsterna och slutar med förslag om
att avreglera även tjänsterna som lärare, skolledare, biträdande skolledare och
syofunktionärer. Nu är inte längre anställningsformen en garanti för likvärdig-
het. Målen kvarstår men de preciserade reglerna minskar i antal samtidigt som
kraven på SÖ och länsskolnämnd ökade att utöva tillsyn av verksamheten.

Balansen mellan stat och kommun, mellan professionell och politisk styr-
ning hade ändrats. Strävan var att lämna mer ansvar till politiker och professi-
onella lokalt men befogenheterna fanns fortfarande i flera avseenden centralt.
Fler befann sig på formuleringsarenan bland annat genom ändrad lagstiftning
om medbestämmande på arbetsmarknaden. En rörelse mot ett mer lokalt infly-
tande motiverades för såväl politiker (genom skolplanen) som professionella
(genom läroplanerna). Ett lokalt inflytande som villkorades ekonomiskt och
genom ökad uppföljning och kontroll.

Kommentarer Kapitel 5
i Ekholm, H. (f. 1916). Folkskollärare som efter flera års lärarerfarenhet blev förste skolpsykolog i
Skövde 1954 för övrigt en av de första i landet. Skövde deltog i försöksverksamheten med enhets-
skola och då var Ekholm rektor för en av dessa. 1968 blev han sedan skoldirektör i Eslöv.
ii En sådan utbildning kom aldrig till stånd.
iii Svenska Kommunförbundet är arbetsgivarrepresentant, service – och samarbetsorganisation.
1968 slogs dåvarande kommunförbund för städer ihop med förbundet för övriga kommuner. 
iv Förre skolrådet Arne Sönnerlind var sekreterare i 1951 års skolstyrelseutredning och ledamot av
1970 års länsskolnämndsutredning, har skrivit en rapport utgiven av Skolöverstyrelsen om skolvä-
sendets lokala och regionala ledning och administration.
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KAPITEL 6 

Ansvaret för skolan 
Tiden 1991–2000

6.1 Den kommunala självstyrelsen
Under 1990-talet togs flera beslut på nationell nivå som berörde styrsystemets
olika delar, styrprocesser och ansvarsfördelning. Kommunens ansvar, som hu-
vudman för utbildningsverksamheten i kommunen, förstärktes genom olika
beslut men det fanns inte längre lagstadgat att det skulle finnas en skolstyrelse
och en skolchef. Den kommunallag som trädde i kraft den 1 januari 1992 hade
för första gången självstyrelse inskrivet i lagen. ”Sverige är indelat i kommu-
ner och landsting. Dessa sköter på den kommunala självstyrelsens grund de
angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda föreskrifter.”1 Redan
1974 skrevs dock den kommunala självstyrelsen in i grundlagen. 

Den kommunala självstyrelsen är en grundläggande och allomfattande princip för
relationen mellan stat och kommun. Den säger att kommunen respektive lands-
tinget själv skall styra, d.v.s. besluta inom sitt område beträffande de kommunala
angelägenheterna. Vilka dessa angelägenheter är bestäms genom lag. Några av
dem är specialreglerade i särskild lag, och här föreligger i regel en skyldighet för
kommunen eller landstinget ombesörja dem. En förutsättning för den kommunala
självstyrelsen är den kommunala beskattningsrätten.2 

Bestämmelserna innebar att kommunens frihetsgrad varierade och att olika
intressen kunde komma i konflikt med varandra. Utbildning är ett område som
bygger på samverkan mellan stat och kommun. Detta hindrar inte att den kom-
munala självstyrelsen har en reell innebörd. De exempel på beslut på nationell
nivå som kommer att redovisas nedan har kommunen som mer eller mindre
tydlig mottagare. Beslut som i kommunen ska växlas över från styrning till
ledning. I denna process finns utrymme för kommunala initiativ. 

1 SFS 1991:900, Kommunallag 1 kap 1§ Stockholm: Civildepartementet, 1991.
2 SOU1996:129, Den kommunala självstyrelsen och grundlagen. Betänkande av kommittén om
den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd Stockholm: Inrikesdepartementet, 1996, sid. 179.
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6.2 Nya system för styrning och ledning
Riksdagens beslut om ett nytt ansvars- och styrsystem för skolan innebar änd-
rade förutsättningar för skolans ledning.3 I grunden fanns ett ökat lokalt ansvar
för den offentliga verksamheten som en viktig förutsättning för skolans ut-
veckling och kvalitet. Arbetet i skolan skulle utgå från och baseras på elever-
nas förutsättningar och behov. Även eleverna hade berättigade krav på att få
del av ett ökat inflytande. Inom de ramar och riktlinjer som riksdagen och
regeringen lade fast skulle kommunerna eller andra huvudmän för skolan ha
stor frihet att avgöra hur arbetet skulle genomföras. Kommunerna fick rätt att
besluta om hur verksamheten skulle organiseras och administreras samt hur
resurserna skulle fördelas och disponeras utifrån läroplanerna. Propositions-
texten uttrycket detta på följande sätt. 

Riksdagen och regeringen skall styra skolverksamheten genom att ange nationella
mål. Grundläggande mål skall anges i lag. Övriga mål och sådana riktlinjer för
utbildningen som skall vara generellt giltiga skall anges i läroplanerna. Lärarut-
bildningen samt fortbildningen av lärare och skolledare är andra statliga medel att
styra skolan.

Staten skall ge bidrag till skolverksamheten. Bidraget skall ha karaktären av
finansiellt stöd och således inte reglera verksamheten.

Kommunen eller annan huvudman för skolan skall ansvara för att verksamhe-
ten genomförs inom de ramar som riksdagen och regeringen lagt fast.

Skolans verksamhet skall följas och utvärderas. Uppföljning och utvärdering
skall ge underlag för att bedöma om åtgärder behöver vidtas eller korrigeringar
göras för att nationella mål och riktlinjer skall kunna upprätthållas och resultaten
förbättras.4 

Uppdraget gavs direkt till de professionella ute i skolorna.

Lärare och skolledare är de som närmast skall ansvara för att verksamheten i
skolan genomförs enligt läroplanerna och att utbildningen bedrivs i överensstäm-
melse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Läroplanerna skall därför primärt
rikta sig till dem. Härigenom kommer deras professionella ansvar att framgå tyd-
ligare. Lärarna skall också kunna utveckla verksamheten i skolan på ett mer själv-
ständigt och ansvarsfullt sätt. De erfarenheter som lärarna gör i sitt arbete kom-
mer att kunna läggas till grund för förändringar inte bara på lokal nivå utan också,
i första hand genom rapporter från utvärderingen, på central nivå.5

I skollagen formulerades delar av detta på följande sätt:

Den som är huvudman för en del av det offentliga skolväsendet ansvarar för att
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag och de be-
stämmelser som kan finnas i annan lag eller förordning.

Utöver vad som föreskrivs i denna lag kan i annan författning finnas föreskrif-
ter särskilt om

3 Regeringens proposition 1990/91:18, Om ansvaret för skolan. 
4 Ibid., sid. 20.
5 Ibid., sid. 21.
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– mål och riktlinjer för utbildningen,
– utbildningens innehåll och
– utbildningens omfattning i tiden.6

Skollagen ändrades och bestämmelserna om en särskild skolstyrelse försvann.
Istället skrevs det in att varje kommun och landsting skulle, som styrelse för
sitt offentliga skolväsende utse en eller flera nämnder. Att en styrelse var nöd-
vändig berodde enligt statsrådet på skolhuvudmannens verksamhetsansvar.
Det bestod av två huvuddelar, dels handlade det om en skyldighet att se till att
det fanns tillräckligt med resurser i form av personal, lokaler, läromedel, ut-
rustning m.m. för att utbildningen skulle kunna meddelas i den omfattning
som föreskrevs, dels om ett ansvar för att verksamheten överensstämde med
gällande författningsföreskrifter såvitt avsåg innehåll i och riktlinjer för utbild-
ningen. Statsrådet Göran Persson (s) tog särskilt upp frågor kring kommunens
ansvar i propositionen:

Friheten för de kommunala skolhuvudmännen att organisera sin skolverksamhet
kan dock inte göras total. Sålunda motiverar statsmakternas ansvar för utbildning-
ens kvalitet och likvärdighet samt för enskildas rättsäkerhet att vissa regler ges
beträffande skolväsendets organisation i kommunerna. För att säkra dessa intres-
sen krävs det en viss stadga i organisationen. Från båda dessa aspekter är det
viktigt bl.a. att det står klart vem som bär ansvaret för olika avgöranden inom det
kommunala skolväsendet. Ansvaret för kvaliteten gör det också rimligt att stats-
makterna ställer upp behörighetsvillkor för vissa personalgrupper som skall verka
i skolan.7 

Statsrådet förtydligade sig vad gällde behörighetsregler och framhöll att det
gällde lärare och rektorer. Beträffande rektor avsåg det krav på utbildning och
erfarenhet som givit pedagogisk insikt. 

Uppföljning och utvärdering var en viktig del av styrsystemet, som skulle
ge underlag för att bedöma resultaten av arbetet och utveckla verksamheten
såväl i den enskilda skolan som på kommunal och nationell nivå. Bestämmel-
ser infördes om att kommunfullmäktige skulle anta en skolplan, som visade
hur kommunens skolväsende var tänkt att gestaltas och utvecklas. En plan,
som kommunen kontinuerligt skulle följa upp och utvärdera. Det samlade re-
sultatet avsåg sedan bilda underlag för regeringens nationella handlingsplan
för skolan. Förslaget byggde på en koppling till budgetprocessen.

I anslutning till den nya statliga budgetprocessen, som utgår från att en fördjupad
prövning av verksamheten skall göras i treårsperioder, skall också underlag och
riktlinjer för utvecklingen på skolområdet tas fram. Sådana riktlinjer anser jag bör
presenteras i en utvecklingsplan för skolområdet, som i viktiga delar underställs
riksdagen.8

6 SFS 1990: 1477, Lag om ändring i Skollagen 1 kap. 12 § Stockholm: Utbildningsdepartementet,
1990.
7 Regeringens proposition 1990/91:18, Om ansvaret för skolan, sid. 32.
8 Ibid., sid. 23.
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Vikten av en ekonomisk uppföljning underströks särskilt i propositionen. Kri-
tiken mot skolan i form av bristande produktivitet och effektivitet hade, me-
nade statsrådet ofta stått oemotsagda av skolföreträdare beroende på att det
saknats kunskaper på området.

En ekonomisk uppföljning är enligt min mening nödvändig för att hävda skolans
intressen i en allt hårdare ekonomisk verklighet. Det är viktigt att i den allmänna
debatten och i de politiska budgetavvägningarna kunna visa hur resurserna an-
vänds och vilka resultat som kan uppnås.9

Ett nytt Skolverk inrättades 1991 och ersatte Skolöverstyrelsen (SÖ). Myndig-
heten för skolväsendet fick tre huvuduppgifter. Den första handlade om att
följa upp och utvärdera skolans verksamhet. Skolverket hade ett övergripande
ansvar inför riksdag och regering för att ge underlag för bedömningar om
skolverksamheten i riket, dess effektivitet och kvalitet det vill säga bedöma om
de nationella målen nåtts. Skolverkets resultat skulle också delges skolhuvud-
männen för att kunna utgöra underlag för lokala beslut. Det kommunbidrag
som infördes 1993 gav staten vissa sanktionsmöjligheter, om den nationella
utvärderingen skulle visa att någon kommun inte uppfyllde vissa grundläg-
gande krav på utbildningen. Det andra uppdraget handlade om att bidra till den
nationella utvecklingen av skolan och det tredje kan sammanfattas med till-
synsansvar.10 Skolverkets utvecklingsuppdrag var knutet till de nationella styr-
dokumenten och framför allt till kursplanerna. 

Samtidigt som SÖ lades ner försvann även länsskolnämnderna, ett skäl till
detta handlade om att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. 

Den klara ansvarsfördelningen mellan stat och kommun, som följer av det nya
styrsystemet, innebär att det inte heller skall finnas ett mellanled som tolkar eller
meddelar föreskrifter i anslutning till de beslut som fattas av riksdagen och reger-
ingen.11

En mellaninstans som självständigt fattade beslut i frågor om den nationella
skolpolitiker kunde försvåra en effektiv styrning av skolan, menade statsrådet.
Som stöd angavs även RRV:s granskning av den statliga skoladministrationen
som framhöll de samordningsproblem som fanns bland de då 24 självständiga
myndigheterna det vill säga länsskolnämnderna. En regional instans föreslogs
dock i propositionen. Förslaget innebar att det vid sex länsstyrelser skulle in-
rättas särskilda enheter för uppföljning, utvärdering och tillsyn på skolområ-
det.12 Utbildningsutskottet, gjorde en annan bedömning efter att ha behandlat
ett stort antal motioner i frågan. Man ansåg att det behövdes en särskild fältor-
ganisation inom Skolverket och menade att Skolverket själv skulle placera
personer i denna fältorganisation i olika delar av landet.13 

9 Regeringens proposition 1990/91:18, Om ansvaret för skolan, sid. 103.
10 SOU 1992: 94, Skola för bildning Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1999, sid. 116.
11 Regeringens proposition 1990/91:18, Om ansvaret för skolan, sid. 110.
12 Ibid., sid. 108.
13 UbU4, 1990/91, Ansvaret för skolan, sid. 50.
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6.2.1 En eller flera kommunala nämnder
Den förändring i kommunallagen som direkt påverkade skolområdet rörde den
i princip fria nämndorganisationen. Detta gällde även för andra områden än
skolan. Även om flera kommuner ända sedan tidigt 1980–tal prövat olika orga-
nisationsformer blev det i samband med den nya kommunallagen en fråga för
varje kommun att avgöra vilken nämndorganisation man skulle ha. Demokra-
tiutredningen konstaterade att 1990-talet inneburit ett omfattande förändrings-
arbete i kommuner och landsting där olika styr-, organisations- och verksam-
hetsformer hade utvecklats.14 De talade om mål- och resultatstyrning, alterna-
tiva driftsformer, anbudskonkurrens, kundvalssystem, beställar- och utföraror-
ganisationer m.m. 

Reformerna har delvis varit ideologiskt motiverade men framför allt utgjort för-
sök att anpassa verksamheten efter förändrade förutsättningar t.ex. den sämre
ekonomin. De lokala villkoren har också gjort att många skilda arbetssätt har
prövats. En bakgrund har varit att partier och förtroendevalda känt sig ifrågasatta
och osäkra på sin egen förmåga att lösa samhällsproblemen. Ett sätt att hantera
den situationen har varit att organisera om.15

Demokratiutredningen menade också att den lokala demokratin brottades med
effekterna av de stora kommunsammanslagningarna som genomfördes på
1970-talet. Dessa ledde bland annat till en kraftig ökning av tjänstemannakå-
ren medan antalet förtroendevalda minskade. Ett sätt att möta detta hade enligt
utredningen varit att under 1980- och 1990-talen starta försök med bl.a. kom-
mundelsråd och kommundelsnämnder. En annan modell var att öka brukarnas
makt genom att inrätta lokala organ, institutionsstyrelser, självförvaltning etc.
En tredje modell utgick från att man såg medborgarna som kunder som med
skolpeng, vouchers och checkar kunde välja mellan samhällsservice på en
marknad.16 Det genomförda reformprogrammet, menade Kommunförbundets
styrelse 1998, hade blivit starten på en omfattande omstrukturering av skolan.
Några karaktäristiska drag i den utvecklingen var att makthavarna blivit synli-
gare och med detta hade också tidigare dolda problem blivit synliga. Skolan
hade blivit öppnare, en angelägenhet för många. Vikten av att utveckla system
för kvalitetsutveckling, utvärdering och uppföljning underströks liksom bety-
delsen av att frigöra och utveckla den professionella kompetensen. 

6.2.2 Uppföljning, utvärdering, tillsyn och kvalitetskontroll
Utvärderingens betydelse för att få kunskap om vilka resultat som åstadkom-
mits har länge lyfts fram i olika sammanhang. I slutet av 1980-talet tog fem

14 SOU 2000:1, En uthållig demokrati. Politik för folkstyrelse på 2000-talet Demokratiutredning-
ens betänkande Stockholm: Statsrådsberedningen, 2000.
15 Ibid., sid. 142.
16 Ibid., sid. 143.
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professorer till orda i en kritisk analys av dåvarande Skolöverstyrelsen.17 I en
av artiklarna konstaterades att utvärdering är ett starkt styrinstrument, vilket
måste tas i beaktande när man decentraliserar verksamhet.

Om en central utvärdering genomförs i ett system som förändras mot en ökad
decentralisering kan detta innebära att en ny form av central styrning kommer att
införas. Om ansvarsfördelningen mellan politiker och professionella är diffus –
vilken den nu är – finns risken att decentraliseringen kommer att möjliggöra en
marginell lokal anpassning av resurser till en utbildning som innehållsmässigt har
en stark central styrning.18

I början av 1990-talet var det kommunen som kritiserades för bristande upp-
följning och utvärdering. Skolverket menade att det var en svag länk i kommu-
nens styrning. En övervägande del av landets kommuner hade 1993 skolplaner
dock inte alla. ”Även om ungefär hälften av kommunerna planerar att låta
utvärdera skolplanerna, uppgav många kommuner att de inte hade kompetens
eller resurser för utvärdering.”19

Den första utvecklingsplanen, inom det nya styrsystemet lades fram av det
då ansvariga statsrådet Per Unckel (m) 1994. Syftet med den nationella hand-
lingsplanen för skolan var att ge en samlad bild av skolans resultat utifrån de
olika nivåernas uppföljningar och utvärderingar. Utvecklingsplanen kunde
även ses som en länk tillbaka från nationell till lokal nivå. Länken i det här
fallet blev: ”Regeringen utgår från att det också ligger i kommunens intresse
att snarast ta itu med de brister vad gäller planering och uppföljning som
Skolverket pekat på.”20

Ett annat område som lyftes upp i utvecklingsplanen handlade om ledar-
skaps- och kompetensutveckling. Beträffande ledarskap var det rektors ledar-
skap som var i fokus. Skolverket menade att rektorerna ägnade huvuddelen av
sin tid till administrativa och ekonomiska uppgifter. Några förklaringar var
rektors ökade ansvar för den enskilda skolans budget parat med att nya verk-
samheter integrerats. Det som skissades i planen var att få fram en ny ledar-
skapsutbildning efter genomgången rektorsutbildning. Detta berörde styrsys-
temet och kommenterades på följande sätt.

Det förtjänar dock att påpekas att ett ökat statligt engagemang på detta område
inte innebär någon förändring av kommunernas ansvar. Arbetsgivarrollen och an-
svaret för medarbetarnas kompetensutveckling är odelbart. Den kvalificerade le-
darskapsutbildning staten utformar är i stället uttryck för att dessa frågor är av
stor strategisk betydelse för skolans utveckling.21

17 Franke - Wikberg, S (red.), Skolan och utvärderingen Stockholm: HLS Förlag, 1989.
18 Lundgren, U. P., ”Att utvärdera utbildning och att styra den.” I Franke – Wikberg, S (red.),
Skolan och utvärderingen Stockholm: HLS Förlag, 1989, sid. 90.
19 Regeringens skrivelse 1993/94:183, Utvecklingsplan för skolväsendet Stockholm: Regeringen,
1994, sid. 18.
20 Ibid., sid. 18.
21 Ibid., sid. 21.
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Statsrådet Ylva Johansson (s) efterlyste två år senare ett bättre uppföljnings-
och utvärderingssystem i propositionen om vissa skolfrågor.22 Hon konstate-
rade att avregleringen och det kommunala ansvaret för skolan förutsatte ett
välutvecklat uppföljnings- och utvärderingssystem både hos kommunen och
hos staten. Här hade Skolverket sitt viktigaste uppdrag menade statsrådet men
den kommunala uppföljningen och utvärderingen var ofta otillräcklig enligt de
utvärderingar som Skolverket presenterat. ”Detta är allvarligt och man kan
ifrågasätta hur väl kommunerna uppfyller de nationella målen, som skall ga-
rantera alla elever en likvärdig och god utbildning.” 23

För att skolans uppdrag i lag och förordning ska kunna förverkligas poäng-
terades kommunens ansvar i propositionen också på följande sätt:

Kommunernas ansvar för resultaten i skolan är dock inte tillräckligt uppmärksam-
mat. Regeringen vill därför betona vikten av att det i varje kommun finns funge-
rande system för uppföljning och utvärdering, vilket är grunden för kvalitetsut-
veckling. Ansvaret för att förverkliga en skola utan förlorare kan inte enbart vila
på de professionella i skolan utan måste också tas av dem som ger villkoren för
den enskilda skolan att förverkliga ambitionerna.24

 
I regeringens utvecklingsplan 1997 var kvalitetsfrågorna centrala.25 Regering-
ens avsikt var att ta fram riktlinjer för kontinuerliga kvalitetsgranskningar på
nationell nivå. Det innebar att Skolverkets kontrollerande uppgifter skulle
kompletteras med kvalitetsbedömningar som skulle genomföras av statliga ut-
bildningsinspektörer knutna till myndigheten. Regeringen skulle utfärda sär-
skilda direktiv om vilka områden som skulle fokuseras. Granskningen skulle
genomföras och redovisas så att de både gav underlag för bedömningar av
läget i skolsystemet som helhet och fungerade som stöd lokalt för kvalitetsut-
vecklingen. Granskningarna borde utgå ifrån information och besök i den kon-
kreta verksamheten. Regeringen stödde sina förslag på Skolverkets lägesbe-
skrivning från hösten 1996 där det konstaterades att det fanns brister, ibland
stora brister i styrningen på lokal nivå.26 Skolverket menade att det fanns en
tendens, i jämförelse med fem år tidigare, att skolplanerna numera uppfattades
som viktiga styrinstrument av de förtroendevalda i kommunerna. En del kom-
muner hade också byggt upp en systematisk uppföljning och utvärdering. Ef-
tersom Skolverket fått ta emot alltför många anmälningar om missförhållan-
den som kommunen själv borde ha upptäckt och åtgärdat gjorde man bedöm-
ningen att kommunernas egen tillsyn ofta var bristfällig.27 Riksrevisionsverket
hade i en rapport (RRV 1996:10) belyst förändringarna av statens tillsyn och
dess funktion över tid. Rapporten kommenteras i regeringens utvecklingsplan:

22 Regeringens proposition 1995/96:206, Vissa skolfrågor m.m. 
23 Ibid., sid. 15.
24 Ibid.
25 Regeringens skrivelse 1996/97:112, Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning –
Kvalitet och likvärdighet.
26 Skolverket, Kommunernas styrning och egenkontroll Stockholm: Skolverket, 1996.
27 Regeringens skrivelse 1996/97:112, Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning –
Kvalitet och likvärdighet, sid. 101.
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I RRV:s rapport diskuteras också att ett minskat statligt inflytande genom decen-
tralisering och avreglering kan leda till krav på att staten åter skall ingripa och
korrigera utvecklingen, en process där ”avregleringen” övergår i ”återreglering”.
Regeringen avser inte, med den förstärkning av kvalitetsutvecklingen som presen-
teras här, att förändra grunddragen i ansvarsfördelningen på skolområdet.28

Enligt kommunallagen ska kommunen göra en årsredovisning och statsrådet
menade att den föreslagna kvalitetsredovisningen skulle bli ett komplement
till denna. Skolverket fick samtidigt ett särskilt ansvar för att metoder och mått
utvecklades så att de kunde användas vid kvalitetsbedömningar på kommun
och skolnivå. I utvecklingsplanen underströk statsrådet att kommuner och sko-
lor måste förstärka det lokala kvalitetsarbetet samtidigt som den statliga
granskningen borde bli mer aktiv.29 Kommunen och varje enskild skola blev
1997 skyldigt att årligen lämna en skriftlig kvalitetsredovisning där kvaliteten
i den egna verksamheten skulle redovisas. Skolverket utfärdade våren 1999
allmänna råd för dessa kvalitetsredovisningar, vilka senare har reviderats.
Skolverket fick, genom ändringar i sin instruktion ett särskilt ansvar för att
utveckla, kontrollera och stödja kvalitetssäkringsarbetet i skolväsendet. Kvali-
tetsgranskningen utökades och förstärktes från och med den 1juli 1999 genom
att en kvalitetsgranskningsnämnd inrättades och knöts till Skolverket. Det
fanns, menade statsrådet, ganska lite material som redovisade hur skolorna
lyckades med att uppnå de mer övergripande målen i läroplanen. Därför be-
hövde metoder utvecklas som kunde mäta komplexa frågor hur till exempel
eleverna tillgodogjort sig skolans värdegrund.

6.2.3 Om skolledning
Den skolledning som omnämns i propositionen avsåg skolnivån.30 För ledning
av utbildningen i skolorna skulle det finnas en rektor. Kommunerna beslutade
om organisation och antalet rektorer men en rektors ansvarsområde skulle inte
vara större än att rektor kunde hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i
skolan.

Enligt min uppfattning är det ofrånkomligt att det finns en ansvarig skolledare
som – självfallet under det ansvariga politiska organet – svarar för den dagliga
ledningen av utbildningen i skolan och därvid ser till att bestämmelserna om
utbildningen uppfylls.31 

Argumenten för att staten skulle reglera rektorstjänsterna var de samma som
tidigare om kvalitet och rättsäkerhet.

Både för kvalitetens upprätthållande och för rättsäkerheten är det således viktigt
att det står klart vem som bär ansvaret för vissa avgöranden. Ett system med

28 Regeringens skrivelse 1996/97:112, Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning –
Kvalitet och likvärdighet, sid. 101.
29 Regeringens skrivelse 1998/99:121, Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning –
samverkan, ansvar och utveckling. 
30 Regeringens proposition 1990/91:18, Om ansvaret för skolan.
31 Ibid., sid. 35.
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någon typ av kollektivt ansvar är inte tillfyllest för att garantera de intressen som
jag nu vill värna. Ansvaret skall därför läggas på en bestämd tjänsteman. Denna
skall ha en med tanke på uppgifterna lämplig kompetens.32

Utskottet lyfte också speciellt fram förhållandet mellan politiker och anställda:

När det gäller ansvarsförhållandet mellan politiker och anställda vill utskottet
peka på att uppgiften att välja stoff och metoder i undervisningen redan nu är
förbehållen lärarna och eleverna. Skolstyrelsen skall inte gripa in i metodiska
eller pedagogiska frågor av professionell karaktär, även om den noga bör följa
och låta utvärdera undervisningens resultat och vid behov kräva förändringar och
förbättringar. /…/ Det förhållandet att läroplanerna primärt riktar sig till lärarna
innebär dock inte att lärarna skulle undantas från kommunernas ledning.33 

Kommunernas ledning av rektor behandlas i en rapport från skolverket i slutet
av 1990-talet. Ett av de första områden som regeringen gav Skolverket i upp-
drag att granska med hjälp av sina nytillsatta utbildningsinspektörer var rekto-
rernas situation. Några av de områden som inspekterades var vilka förutsätt-
ningar rektorerna hade för att fullgöra sitt uppdrag, hur rektor styrde och ledde
skolan och hur resultaten förhöll sig till de nationella målen? Skolverket sam-
manfattade inspektörernas rapport.

Enligt granskningen ges rektor inte tillräckligt goda förutsättningar för att genom-
föra uppdraget i en mål- och resultatstyrd skola och för att leda det pedagogiska
arbetet. De åtgärder som föreslås berör i stor utsträckning den lokala nivån, men
kräver i viss mån också analyser och insatser från statens sida. På lokal nivå
handlar åtgärderna om samspelet mellan rektorn och den överordnade kommu-
nala ledningsfunktionen, såväl som mellan rektorn och skolans personal. Det
krävs tydligare ansvarsvägar, uttalade krav och förväntningar samt uppföljning av
resultaten. En översyn av de nationella bestämmelserna föreslås, liksom en bred
satsning på kompetensutveckling avseende ledarskapet i skolan.34

Granskningen inriktades på förutsättningar, processer och resultat när det
gällde rektors styrning och ledning av skolans verksamhet mot måluppfyllelse.
Till förutsättningarna räknade inspektörerna olika betingelser som rektor har
för att genomföra uppdraget till exempel: reglering, kommunal organisation,
skolans ledningsorganisation, rektors kompetens och attityd till sitt uppdrag,
lärarnas attityd till sitt uppdrag och till rektorsfunktionen, skolmiljön samt
skolans ekonomiska förutsättningar. Till processen räknades styrning och led-
ning för att nå målen och med resultat avsågs vad rektor och skolan uppnår
relaterat till målen. Utbildningsinspektörerna gav i rapporten en bild av rektors
situation. De konstaterade att skillnader fanns bland de undersökta rektorerna.
Skillnaderna bestod bland annat i att en rektor kunde ha ansvar för en verk-
samhet med 20, 200 eller 2000 elever eller ha flera, relativt stora och geogra-

32 Regeringens proposition 1990/91:18, Om ansvaret för skolan, sid. 36.
33 UbU4 1990/91:4, Ansvaret för skolan, sid. 19.
34 Skolverket, Rektor som styrfunktion i en decentraliserad skolorganisation Stockholm: Skolver-
kets rapport 160, 1998, sid. 5.
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fiskt åtskilda skolor med självständiga platschefer. Inspektörerna menade att
det brast i rektors ledning av den pedagogiska verksamheten och att skollagens
reglering av rektorsfunktionen borde omprövas så att varje kommun och skola
kunde välja den mest ändamålsenliga ledningsorganisationen. Inspektörerna
pekade på organisatoriska otydligheter, vilka bland annat tog sig sådana ut-
tryck som att:

… en förvaltningschef styr på rektors lagreglerade område, dvs. styr i pedago-
giska och andra frågor på enskilda skolor. Inte minst gäller detta ekonomin, som
har stor betydelse för den pedagogiskt organisatoriska ledningen av verksamhe-
ten. Därmed fråntas rektor visst operativt ansvar och friutrymme på sin skola.35

En del av rektors administrativa uppgifter berodde på krav från den centrala
skolförvaltningen i kommunen. En hel del uppgifter tycktes ha samband med
bristande delegation och decentralisering av beslut till skolnivån.

För rektorerna är nämnd och förvaltningschef påtagliga realiteter, men många
rektorer upplever inte något aktivt stöd från sin närmaste chef. Även om målfor-
muleringarna i skolplaner delvis tyder på motsatsen, så framstår djupare diskus-
sioner om skolans resultat och hur utbildningen kan förbättras som sällsynta i
politiska nämnder och på förvaltningsnivå. Det är mer vanligt att man styr med
anvisningar än att man stöder med handledande insatser. 36

Inspektörerna ansåg det angeläget att:

… styrelsen för utbildningen och förvaltningschefen skapar förutsättningar för
rektorn att genomföra sitt uppdrag. En viktig del i dessa förutsättningar är att
rektorn ges fungerande stöd från sin uppdragsgivare, både generellt i sitt ledar-
skap och i specifika arbetsuppgifter. 37

Ekonomiska styrmedel hade först i och med kommunaliseringen blivit ett in-
strument med stor potential för rektor, menade inspektörerna, och det nya lä-
rarlöneavtalet gav i princip rektor ett instrument för att med en individuell
lönesättning särkskilt uppmärksamma de personer som påtagligt verkade för
skolans utveckling.

Rektorn har många gånger begränsade möjligheter att styra kostnadsfördelningen
och på ekonomisk väg påverka skolans pedagogik. Kostnaderna för personal och
skollokaler dominerar helt totalkostnaden och ingen av dessa budgetposter är, så
som det ser ut på skolorna, i realiteten möjlig för rektorn att påverka mer än
marginellt.38 

Inspektörerna konstaterade att avsaknaden av ett medvetet ledarskap, på alla
nivåer var särskilt tydligt. Arbetet med målformulering, planering, genomför-

35 Skolverket, Rektor som styrfunktion i en decentraliserad skolorganisation Stockholm: Skolver-
kets rapport 160, 1998, sid. 18.
36 Ibid., sid. 21.
37 Ibid., sid. 22. 
38 Ibid., sid. 27.
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ande, uppföljning och utvärdering liksom utvecklingsarbetet krävde ledarin-
satser vid alla steg i processen och dessa saknades allt för ofta. Samtidigt som
skolinspektörerna fick i uppdrag att särskilt studera rektor som styrfunktion i
en decentraliserad skolorganisation gav Skolverket ut en rapport om Ansvaret
för skolan – en kommunal utmaning, skriven av den tidigare skolchefen Sten
Tillhammar.39 Han skriver att kravet på tillräcklig kompetens är en självklarhet
när det gäller ledningsfunktioner på alla nivåer. Inte minst därför att mål- och
resultatstyrningen ställer krav på ledarskapet. Den enda som har överblick
över hela verksamheten är ju ledningen: ”Det ”helikopterperspektivet” måste
vårdas och användas för strategiska ställningstaganden för verksamhetens ut-
veckling” 40 En ledning som finns inte enbart på den enskilda skolan utan ett
ledarskap med helikopterperspektiv över kommunens samtliga skolor.

Kommunförbundets styrelse antog 1998 En plattform för skolans fortsatta
utveckling där styrelsen i nio punkter redovisade vad de ansåg behövde göras
på skolans område och hur ansvaret borde fördelas mellan stat och kommun .41

Ett av områdena handlade om rektor.

Att vara ledare i skolan idag är något helt annat än förr. Att förvalta ett statligt
uppdrag där någon annan har ansvar för resurser, personal m.m. skiljer sig avse-
värt från att vara chef med ansvar för både ekonomi, personal och resultat. Det är
oomtvistat att skolledaren har en nyckelroll för skolans utveckling och resultat.
Det är mot den bakgrunden angeläget att hitta formerna för en ledarutveckling
som rustar rektor för dagens och morgondagens uppdrag. Med gällande ansvars-
fördelning är detta ett gemensamt ansvar för stat och kommun. Svenska Kom-
munförbundet anser att: ett kvalificerat utbildnings- och utvecklingsprogram för
dagens och morgondagens skolledare snarast bör utarbetas och genomföras i sam-
arbete mellan staten och kommunerna.42

En statlig skolledarutbildning har funnits sedan mitten av 1970–talet. Den fick
en delvis ny inriktning tio år senare och vilar idag på beslut från 1992. Det
beslutet föregicks av ett par utvärderingar som bland annat visade att delta-
garna var nöjda med utbildningen men att den samtidigt inte gjorde rektorerna
väl förtrogna med det statliga uppdraget för skolan.43 I förslaget till ny lärarut-
bildning behandlades även förslag till utbildning av skolledare genom de till-
läggsdirektiv som utredningen fick 1998.44 Utredningen menade att utbild-
ningen även fortsättningsvis skulle vara en befattningsutbildning för nytill-
trädda rektorer men att den skulle vara öppen även för andra. Rektorsutbild-
ningen borde, menade utredningen: ”…ha ett innehåll där såväl det statliga
som kommunala uppdraget till skolor och till rektorer blir bearbetat och ac-
cepterat av deltagarna.” 45 Utbildningen skulle kunna infogas i ett poängsys-

39 Skolverket, Ansvaret för skolan – en kommunal utmaning Stockholm: Skolverket, 1997.
40 Ibid., sid. 92.
41 http://www.svekom.se/skola/diverse/enplattform.htm 15 februari 2001
42 Ibid., sid. 5.
43 Kogan, M., School Leader Education in Sweden Stockholm: Skolverket, 1992.
44 SOU 1999:63, Att lära och leda Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1999, sid. 421.
45 Ibid., sid. 219.
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tem på högskolan så att den som önskar kan fortsätta fram till en skolledarexa-
men.

I Regeringens utvecklingsplan för 1996/97 var rektorsfrågan aktuell och
statsrådet Ylva Johansson (s) uttalade att: 

Rektor är den viktigaste länken mellan det nationella och det kommunala uppdra-
get och den praktiska verksamheten i skolan. Att leda en lärande organisation
skiljer sig avsevärt från att administrera en traditionell förvaltningsorganisation. I
en lärande organisation ställs höga krav på att ledningen förmår samla de an-
ställda kring gemensamma mål och en gemensam vision. Det förutsätter att led-
ningen kan stimulera, motivera, stödja, entusiasmera och i övrigt bidra till att
utveckla lärande miljöer.46 

Statsrådet Ingegärd Wärnersson (s) återkom ett par år senare, efter skolverkets
granskningsrapport, och konstaterar att det behövs insatser både på lokal och
statlig nivå för att definiera rektors ansvar och befogenheter tydligare.47 En
expertgrupp tillsattes av skolministern. Gruppen var sammansatt av skolledar-
nas fackliga organisationer, Svenska Kommunförbundet, Skolverket samt Ut-
bildningsdepartementet. Verksamma skolchefer, rektorer och representanter
för universitetet ingick också och gruppen leddes av en riksdagsledamot (s). I
rapporten Lärande ledare lyftes de förtroendevaldas och förvaltningschefens
betydelse fram.48 En av förvaltningschefens uppgifter blir, menade gruppen:

… att leda rektorernas lärande om ledarskap utifrån deras erfarenheter i vardags-
arbetet. Förvaltningschefen behöver vara en förebild och företrädare för det de-
mokratiska, lärande och kommunikativa ledarskapet. Att efterfråga rektorernas
och övriga medarbetares lärdomar när de arbetar med att förverkliga de nationella
och lokala målen behöver karaktärisera så många möten som möjligt.49

Rapporten underströk vikten av att rektor får stöd av de förtroendevalda och av
förvaltningschefen. I rapporten skiljde man inte alltid på förtroendevalda och
tjänstemän. Som exempel på stöd sades att det skulle finna ledningsformer
som gjorde det möjligt för ledare och lärare att bedriva arbetet, att de skulle
vara tydliga när det gäller synen på ledarskap och kraven på förändring etc.

Det blir näst intill omöjligt för en rektor på en enskild skola att genomföra föränd-
ringar med denna inriktning om inte skolverksamheten som helhet i kommunen
genomsyras av samma grundidé. Detta innebär att både kommunala skolpolitiker
och tjänstemän på förvaltningsnivå behöver ändra intresseinriktning när det gäller
att få kunskap om vad som händer i verksamheten.50

46 Regeringens skrivelse 1996/97:112, Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning –
Kvalitet och likvärdighet, sid. 42.
47 Regeringens skrivelse 1998/99:121, Samverkan, ansvar och utveckling Utvecklingsplan för för-
skola, skola och vuxenutbildning, sid. 50.
48 Utbildningsdepartementets skriftserie, Rapport 4, Lärande ledare. Ledarskap för dagens och
framtidens skola Stockholm: Utbildningsdepartementet, 2001.
49 Ibid., sid. 39.
50 Ibid., sid. 38.
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Expertgruppen gör, som tidigare nämnts, inte tydlig åtskillnad mellan politi-
kernas uppgift och tjänstemannens, förvaltningschefens. Detta är en problema-
tik som Demokratiutredningen beskriver när man säger att det finns två upp-
gifter för en förvaltning .51 Den ena rubriceras som myndighetsutövning den
andra som demokratins väktare. Myndighetsutövningen innebär att den ska
vårda rättsstatens värde av likhet inför lagen, offentlig sekretess etc. Den andra
uppgiften är att vara demokratins väktare. Utredningen anslöt sig till vad för-
valtningspolitiska kommissionen tidigare varnat för nämligen att man ensidigt
betonar frågan om styrning och styrbarhet. 

Det kan leda till att man underskattar värdet av att ha en förvaltning som också
bjuder politiken motstånd i kraft av sin erfarenhet, kunskap och självständighet.
En oberoende förvaltningsapparat kan alltså ha ett demokrativärde fastän, eller
just därför att, den är svårare att styra för de politiskt förtroendevalda. Det kan
förefalla paradoxalt. 

Men genom sina självständiga professioner och sitt ämbetskurage ska förvalt-
ningen vara en självständig aktör gentemot de politiska beslutsfattarna. /…/ Det
ingår i tjänstemannens uppgifter att fördjupa våra demokratiska normer och etiska
grundvalar genom att hävda sin egen integritet. Ibland kan det leda till strid gen-
temot de politiska beslutsfattarna.52

Skolchefens självständighet i yrket diskuteras senare i Del III av denna studie.

6.2.4 Behov av en ny skollag
Den skollag som gällde under 1990–talet fastställdes 1985 och har sedan dess
ändrats på flera punkter. De stora förändringar som genomförts aktualiserade
dock en översyn. Direktiv utfärdades under år 1999.53 Regeringens utveck-
lingsplan året innan lyfte fram behovet att analysera hur termen elevens rätt
respektive kommuns skyldighet används i lagen. Svenska Kommunförbundet
(Svekom) gav vid samma tid ut en skrift där de presenterade några principiella
utgångspunkter inför omarbetandet av skollagen.54 Svekom menade bland an-
nat att styrningen av skolan skulle ske genom skollag och läroplaner i syfte att
garantera likvärdighet, kvalitet och elevernas rättsäkerhet, trygghet och inte-
gritet. Regler som styr hur kommunerna skall organisera och genomföra verk-
samheten ville Svekom ta bort ur lagtexten, till exempel regleringen av rek-
torstjänsten.

Det skall istället vara kommunen eller den ansvariga nämnden som har detta an-
svar precis som i andra verksamheter i kommunen. Reglerna skall alltså adresse-

51 SOU 2000:1, En uthållig demokrati. Politik för folkstyre på 2000-talet Demokratiutredningens
betänkande Stockholm: Statsrådsberedningen, 2000.
52 Ibid., sid. 132.
53 Regeringens Direktiv. 1999:15, Översyn av skollagen m.m. Stockholm: Utbildningsdepartemen-
tet.
54 Svenska Kommunförbundet, En ny skollag – några principiella utgångspunkter Stockholm:
Svenska Kommunförbundet, 1997.
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ras till kommunen eller den ansvariga nämnden. Nämnden tillsätter självklart en
chef som under nämnden har ett resultatansvar för skolan och beslutsrätt på dele-
gation enligt kommunallagen. Ansvar för ekonomi, personal, förhandlingar och
arbetsmiljö kommer som i dag att flyttas till den som är resultatansvarig.55 

Svenska Kommunförbundet menade också att det inte behövs några särkskilda
regler om skolplanen i skollagen utan att det räcker med bestämmelserna i
kommunallagen om budget och verksamhetsplan, vilket är de regler som gäl-
ler övrig kommunal verksamhet. Läroplanen och dess kvalitetskrav ville man
skulle riktas till lärare och även elever samt till kommunen som har ett övergri-
pande ansvar. Statens tillsynsansvar bör i framtiden, enligt Svenska Kommun-
förbundet tydligt skiljas från uppföljning, utvärdering och utveckling.

Skollagskommitténs slutbetänkande lades fram i december 2002.

6.3 Nya läroplaner, nya organisatoriska förändringar
Under 1990-talet fattade riksdagen beslut rörande mer än tio propositioner
som bland annat rörde verksamhetens innehåll (nya läroplaner), organisation
(ny utformning av skolformer), ledning (ändrat huvudmannaskap) och eko-
nomi. En skolchef med ansvar för kommunens hela utbildningsverksamhet
skulle bereda ärenden inom samtliga dessa områden och ansvara för att riksda-
gens och nämndens beslut förverkligades. Detta avsnitt lyfter fram några av
besluten som har relevans för skolchefen i skolans styrning och ledning. 

Regeringen tillsatte 1991 en kommitté med uppdraget att ta fram förslag till
nya läroplaner. Strax därefter blev det regeringsskifte och kommittén fick nya
direktiv och ny sammansättning. Redan året efter överlämnade kommittén sitt
huvudbetänkande Skola för bildning.56 I juni 1993 lade regeringen fram två
propositioner om nya läroplaner och ett nytt betygssystem. Den ena gällde
grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan den
andra gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen, gymnasiesärsko-
lan och särskolan för vuxna.57 Av dessa framgår vilka skolformer kommunen,
som huvudman har ansvar för vid denna tidpunkt. De nya läroplanerna innebar
även att en samordning av måldokument på samtliga nivåer genomfördes. De
nya läroplanerna avsåg att göra ansvarsfördelningen mellan skolans olika be-
fattningshavare klarare. Värdegrundsfrågorna markerades. Regeringens för-
slag innebar möjligheter för kommunerna att göra gymnasieskolan mer kursut-
formad, enligt statsrådet Beatrice Ask (m), något som skulle ge eleverna större

55 Svenska Kommunförbundet, En ny skollag – några principiella utgångspunkter Stockholm:
Svenska Kommunförbundet, 1997, sid. 12.
56 SOU 1992: 94, Skola för bildning Stockholm: Utbildningsdepartementet.
57 Regeringens proposition 1992/93: 220, En ny läroplan och ett nytt betygssystem för grundsko-
lan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan samt Regeringens proposition
1992/93:250 En ny läroplan och ett nytt betygsystem för gymnasieskolan, komvux, gymnasiesär-
skolan och särvux.
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möjligheter att påverka sina studier. Förordningarna om de nya läroplanerna
gavs ut i en gemensam publikation Läroplan 94 och trädde i kraft 1994 för
gymnasieskolan och 1995 för grundskolan. 

6.3.1 Förskolan
Förskolelagen 1975 gav alla barn rätt till förskola från det år de fyllde sex.
Förskolan tillhörde då socialdepartementet. I juli 1996 överfördes ansvaret för
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen till utbildningsdepartementet.
Som en följd därav från socialförvaltningen i kommunen till utbildningsför-
valtningen. Barnomsorg och skola kommittén (BOSK) fick i uppdrag att före-
slå ett nytt måldokument för den pedagogiska verksamheten för barn och ung-
dom 6–16 år. Ett syfte var, enligt direktiven, att höja kvaliteten såväl i förskola
som skola och inom skolbarnsomsorgen. Kommittén redovisade sitt arbete i
Växa i lärande.58 Frågan om när skolpliktsåldern skulle inträda hade tidigare
utretts och diskuterats. Regeringen föreslog nu utifrån BOSK att den sexårs-
verksamhet som hittills hade bedrivits enligt socialtjänstlagens 15§ nu skulle
bilda en egen skolform och inordnas i en ny och reviderad läroplan, vilket
också blev riksdagsbeslut. Sexårsverksamheten benämndes förskoleklass och
blev, som egen skolform en del av det offentliga skolsystemet. Bestämmelser
om förskoleklass fördes in i skollagen.59 

En ny och reviderad läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskole-
klassen och fritidshemmet började gälla 1998.60 Samtidigt som förskoleverk-
samheten för 1–5 åringar fick en egen läroplan och Skolverket blev tillsyns-
myndighet. Måldokumentet för förskolan togs fram av BOSK som redovisade
sitt arbete i betänkandet Att erövra omvärlden.61 Detta blev senare regeringens
förslag till läroplan för förskolan. Läroplanen vänder sig till alla som arbetar i
förskolan samt till arbetslaget men anger inte som övriga läroplaner vilken
ledning som ska finnas. Motiveringen till detta var:

Kommunerna, som har det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksam-
heten, är enligt regeringens uppfattning, väl medvetna om att ett bra ledarskap är
väsentligt för förskolans verksamhet. Ledningen för förskolan är inte reglerad i
skollagen, så som rektorsfunktionen är för skolan. Regeringen ser heller ingen
anledning att särskilt reglera förskolans ledning. Ibland kan det te sig naturligt att
samordna förskolans ledningsfunktion med skolans. Det är dock en fråga för varje
kommun att besluta om ledningen för förskolan och regeringen ser ingen anled-
ning att ändra på detta förhållande. Därav följer att det i läroplanen för förskolan
inte bör finnas något särskilt avsnitt som behandlar rektors/förskolechefens an-
svar.62

58 SOU 1997: 21, Växa i lärande. Förslag till läroplan för barn och unga 6–16 år Stockholm:
Utbildningsdepartementet.
59 Regeringens proposition 1997/98:6, Förskoleklass och andra skollagsfrågor. 
60 Regeringens proposition 1997/98:94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass
och fritidshemmen m.m.
61 SOU 1997: 157, Att erövra omvärlden Stockholm: Utbildningsdepartementet.
62 Regeringens proposition 1997/98:93, Läroplan för förskolan, sid. 19.
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Kommunens ansvar för ledarskapet lyftes fram, ett ledarskap med ansvar för
den pedagogiska verksamheten. Kraven på kvalitet och rättsäkerhet som fram-
fördes i samband med regleringen av rektorstjänsterna återkommer inte här.

6.3.2 Gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Två skolformer som förändrades och expanderade kraftigt under 1990–talet
var gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Under 1980-talet genomfördes
flera utredningar och undersökningar inom området vilket redovisades samlat
i Propositionen Växa med kunskap.63 Det ansvariga statsrådet Göran Persson
(s) konstaterade i propositionen att:

Efter en period av kvantitativa reformer förestår nu en period när ambitionerna
snarare kan inriktas mot sådana kvalitativa reformer som gör välfärden mer rättvis
och som bättre tillgodoser den enskilde medborgarens och individens behov, men
också samhällsekonomins krav på effektivitet och produktivitet /…/

Från en snäv urvalsskola har vi i Sverige skapat en allt bredare tillvalsskola,
som ger ungdomen en god grundutbildning. Den allmänna utbildningsnivån har
kraftigt höjts, den högre utbildningen har öppnats och spridits till nya sociala
skikt samtidigt som en rikt differentierad vuxenutbildning har utvecklats inom
ramen för folkbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, arbetsmarknadsut-
bildningen och personalutbildningen.64

Citatet ger en bild av skolchefens förväntade arbete. Under denna period hand-
lade det om såväl en kvantitativ utbyggnad som kvalitativa förändringar inom
och mellan de olika utbildningsområdena från förskola till vuxenutbildning.
Ett exempel på ett uppdrag som kombinerade kvantitets- och kvalitetsfrågor
var förslaget om en förändrad gymnasieskola. Kommunernas uppdrag var att
senast inom fem år, läsåret 1995/96, erbjuda en helt ny gymnasieskola med
nya program och nya möjligheter för eleverna att välja utbildningsvägar i olika
kommuner, vilket innebar ett omfattande arbete på samtliga nivåer i skolsyste-
met. Valfriheten för eleverna parades med en rättighet för den kommun, som
arrangerade utbildningen, att få ersättning från elevens hemkommun. Valfrihe-
ten blev en pedagogisk fråga lika mycket som en ekonomisk.

Varje kommun skall vara skyldig att erbjuda utbildning på nationella program för
samtliga de ungdomar i kommunen som har slutfört sista årskursen i grundskolan
eller motsvarande /…/

Erbjudandet skall avse utbildning som anordnas inom den egna kommunen
eller i en annan kommun eller landstingskommun enligt samverkansavtal.

Erbjudandet skall omfatta ett allsidigt urval av de nationella programmen.65

Riksdagen beslutade 1996, mot bakgrund av den höga arbetslösheten, att göra
en omfattande utbildningssatsning, det så kallade kunskapslyftet. Satsningen

63 Regeringens proposition 1990/91:85, Växa med kunskaper – om gymnasieskolan och vuxenut-
bildningen. 
64 Ibid., sid. 42.
65 Ibid., sid. 55.
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vände sig både till arbetslösa och till anställda som saknade treårig gymnasie-
utbildning. Kunskapslyftskommittén fick i uppgift att föreslå mål för ett natio-
nellt kunskapslyft för vuxna och en strategi för ett livslångt lärande.66Ansvaret
för kunskapslyftet överfördes till skolverket 1 juli 1998. Regeringen lade två
år senare fram propositionen Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbild-
ningen där det underströks att det förnyelse- och utvecklingsarbete som bedri-
vits under kunskapslyftet skulle tas tillvara, vidareutvecklas och integreras i
verksamheten.67 Propositionen betonade i sammanhanget skolhuvudmännens
ansvar för att så skedde.

Uppgiften för staten när det gäller vuxnas lärande är att ange mål och vissa rikt-
linjer för utvecklingen, att lägga fast de formella ramarna som säkerställer likvär-
dighet och rättstrygghet för medborgarna samt att – för vissa ändamål och i viss
utsträckning – ställa resurser till förfogande /…/ I en del avseenden kan staten
utöva en starkare styrning genom att knyta särskilda villkor till finansiering. Så
har skett t.ex. under kunskapslyftet och så föreslås ske under ytterligare tre år vad
gäller kommunernas utbildning för vuxna.68 

Den ekonomiska styrningen i form av specialdestinerade bidrag hade återkom-
mit i systemet.

En stor del av utvecklingsplanen 1998/99 behandlade utvecklingen inom
gymnasieskolan och framför allt vuxenutbildningen under det kommande
2000-talet.69 Regeringen konstaterade att de genomgripande förändringar som
skedde inom samhällsliv och arbetsliv såväl internationellt som nationellt
ställde nya krav på såväl individen som utbildningsutbudet.

6.3.3 Särskolan
Särskolan är en skolform som länge funnits i kommunen men med annan hu-
vudman. Bestämmelser har funnits i skollagen sedan 1985, då frågor om
bland annat skolplikten överfördes till utbildningsdepartementets område,
men huvudmannen var inte densamma som för övriga skolformer.70 När ut-
redningen Särskolan en primärkommunal skola lade fram sitt betänkande
1991 föreslogs att särskolan och särvux skulle överföras från landstingskom-
munerna till primärkommunerna men fortsätta att vara en egen skolform.71

När detta skrivs pågår en ny utredning om särskolan med uppdrag att utreda
huruvida särskolan ska vara kvar som egen skolform eller ej.72 Kommunernas

66 Regeringens Direktiv. 1995:67, Ett nationellt kunskapslyft för vuxna. 
67 Regeringens proposition 2000/01:72, Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen.
68 Ibid., sid. 28.
69 Regeringens skrivelse 1998/99:121, Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning –
samverkan, ansvar och utveckling. 
70 SFS 1985:1100, Skollagen Stockholm: Utbildningsdepartementet
71 SOU 1991:30, Särskolan en primärkommunal skola Stockholm: Utbildningsdepartementet,
1991, sid. 55.
72 Regeringens direktiv 2001:100, Översyn av utbildning för barn och ungdom och vuxna med
utvecklingsstörning. 
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övertagande av särskolan innebar åter nya ansvarsområden och nya organisa-
tioner för nämnd/styrelse och chefer/ledare i hela kommunen.

6.3.4 Stimulera den pedagogiska utvecklingen 
1995 tillsattes en kommitté, kallad skolkommittén (SKOLK), med uppdraget
att belysa det inre arbetet i det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar
och föreslå åtgärder för att stimulera den pedagogiska utvecklingen.

Vårt uppdrag har varit att stödja den pedagogiska utvecklingen i skolan, att iden-
tifiera hinder för denna utveckling och att föreslå regering och riksdag att undan-
röja sådana hinder. Vi menar att uppdrag av det slaget får en särskild inriktning i
ett decentraliserat styrsystem. Vi ska inte tala om för skolans personal vad vi
tycker ska göras i undervisningen, utan tror mer på att försöka att upprätta en
dialog med Sveriges skolor, dess lärare och skolledare, elever och föräldrar.73

Kommittén lade fram tre betänkanden som handlade om föräldrainflytande,
elevinflytande och den mångkulturella skolan. Slutbetänkandet tog bland an-
nat upp den statliga styrningen och lokalt ansvar respektive strategi för skolut-
veckling.

Kommittén konstaterade att: ”I det decentraliserade systemet ska de natio-
nella målen vara styrande för skolutvecklingen, men inte på ett enkelt och
rätlinjigt sätt. Det är skillnad på de nationella utbildningsmålen och de lokala
undervisningsmålen.” 74 Läroplansarbetet är därmed inte förbehållet staten
utan ett stort utrymme finns för deltagande målstyrning. En del i strategin för
skolutveckling är, menade kommittén att det finns ett lokalt kraftfält. Frågan är
hur det ser ut, vilka meningar som bryts där, hur ramarna ser ut, vilka som
kommer till tals, hur man påverkar varandra. Decentraliseringen får inte göra
halt i kommunledningen eller på rektorsexpeditionen.

Vi ser inga utvecklingsfördelar med att en statlig centralism byts mot en kommu-
nal. Däremot är spelet mellan en kraftfull kommunledning, som förstår att ställa
krav och samtidigt ge förtroende och utrymme, och en kraftfull skola, där perso-
nalen tar vara på utrymmet, en källa till förnyelse och utveckling.75 

I betänkandet understryks vikten av att en verklig dialog upprättas mellan
skolpolitiker och skolans personal. ”Om decentralisering ska vara en klok
form för styrning och utveckling av skolan är förhållandet mellan politiker och
personal en kärnfråga.” 76 Om man till exempel i den kommunala skolplanen
ska kunna göra rimliga bedömningar av tillståndet i kommunernas skolvä-
sende måste de enskilda skolornas tolkningar och resultat efterfrågas av politi-
ker och centralt placerade tjänstemän. Ekonomi och pedagogik är centrala frå-

73 SOU 1997:121, Skolfrågor. Om skola i en ny tid. Slutbetänkande av skolkommittén Stockholm:
Utbildningsdepartementet, 1997, sid. 5.
74 Ibid., sid. 57.
75 Ibid., sid. 59.
76 Ibid., sid. 66.
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gor i den kommunala diskussionen och för den kommunala planeringen, efter-
som kommunen får statsbidrag för all verksamhet i en klumpsumma och själv
kan bestämma hur resurserna ska fördelas för att man ska nå målen . Kommit-
tén efterlyste pedagogiska bokslut.

En speciell svårighet utgör problemen med att knyta ihop redovisningen av hårda
och mjuka data. På skolområdet handlar det framför allt om kopplingen mellan
ekonomi och pedagogik. Det är mot den bakgrunden som tanken på något slags
”pedagogiskt bokslut” har väckts /.../ För att komma längre med idén om ”peda-
gogiska bokslut” skulle det behövas forskning och försöksverksamhet.77 

Statsrådet Ylva Johansson (s) tog upp den frågan i samband med behandlingen
av propositionen om en ny och reviderad läroplan för det obligatoriska skolvä-
sendet, förskoleklassen och fritidshemmen m.m.78 Hon menade att kvalitetsre-
dovisningarna i framtiden skulle kunna bli pedagogiska bokslut.

Skolkommittén konstaterade vidare att det pågick utvecklingsarbeten på
många håll i landet och lyfte särskilt fram ett par centrala institutioner och
organisationer som deltog i utvecklingsarbetet och som visade på nya samar-
betskombinationer. 

Nämnas kan projekt Albatross (Kommunförbundet, Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund), projekt Skola i utveckling (Skolverket), Kulturen i skolan (Kultur-
departementet och Utbildningsdepartementet) och Lärarna lyfter Sverige (Lärar-
förbundet) Dessa projekt bygger alla på att decentraliseringen skapat ny utveck-
lingskraft i skolan.79 

Ett antal försöksverksamheter initierades under slutet av 1990-talet utifrån
Skolkommitténs arbete; Lokala styrelser med elevmajoritet som vände sig till
gymnasieskolorna, lokala styrelser med föräldramajoritet i grundskolan och
den obligatoriska särskolan, samt försöksverksamhet i grundskolan att arbeta
utan en av staten fastställd timplan.80

6.4 Ekonomiska frågor 
Konstruktionen av skolans ekonomiska styrning ändrades under 1990-talet
och påverkade därmed förhållandet stat, kommun och skola. Statsbidragen var
fram till år 1991 utformade så att de styrde verksamheten i detalj.

Kommunerna fick ersättning efter en organisation som bestämdes av staten, där
bidraget beräknades med utgångspunkt i ett elevantal som skulle göra det möjligt
att ordna undervisning enligt timplanen i grupper motsvarande storleken av en

77   SOU 1997:121, Skolfrågor. Om skola i en ny tid. Slutbetänkande av skolkommittén Stockholm:
Utbildningsdepartementet, 1997, sid. 199.
78 Regeringens proposition 1997/98: 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet.
79 SOU 1997:121, Skolfrågor. Om skola i en ny tid Stockholm: Utbildningsdepartementet, sid. 59.
80 Regeringens proposition 1995/96:157, Lokala styrelser med föräldramajoritet inom skolan och
Regeringens proposition 1996/97: 109, Lokala styrelser med elevmajoritet. 
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klass. Ersättningen motsvarade ungefär lärarnas lönekostnader. Statsbidragen fi-
nansierade också till viss del nybyggda lokaler fram till början av 1980-talet.
Resten finansierades av kommunerna.81

De specialdestinerade bidragen till skolan ersattes under 1991–1993 av ett
schabloniserat sektorsbidrag. Svenska Kommunförbundet gav 1992 ut en
skrift där de redovisade det kommunala perspektivet för 1990-talet. Inled-
ningsvis understryks den kommunala självstyrelsen. Sedan konstateras att:

Kommunernas verksamhet och organisation är idag under stark omvandling. Nya
styrformer införs, nya verksamhetslösningar prövas, privata, kooperativa och an-
dra entreprenörer tar över driften av tidigare kommunal verksamhet, service-
checkar införs osv. Begrepp som mångfald, valfrihet, konkurrens, olikhet och
flexibilitet betonas och anammas, samtidigt som tidigare invanda föreställningar
om hur verksamheten ska bedrivas ställs på ända. 82 

De stora utmaningarna för kommunerna var, enligt dokumentet, större barn-
kullar och fler mycket gamla invånare som innebar ökade satsningar på barn-
omsorg, utbildning och äldreomsorg. Därtill kom behovet av satsningar på
miljövård och infrastruktur. Kommunförbundet välkomnade den generalise-
ring av statsbidragen som infördes 1993 eftersom den gav möjligheter för
kommunen att själv prioritera mellan olika områden utifrån olika förutsätt-
ningar och behov.83 Samtidigt konstaterade Kommunförbundets styrelse att
kommunerna i stor utsträckning hade fått bidra till saneringen av statsfinan-
serna under 1990-talet. 

De specialdestinerade sektorsbidragen ingick från 1993 i det allmänna skat-
teutjämningsbidraget.i Samtidigt infördes ett skattestopp i kommunen 1991–
1992 som sedan förlängdes att gälla även 1993. Under 1990-talet genomfördes
olika metoder för att minska budgetunderskottet inom den offentliga sektorn.
Nils Stjernquist har beskrivit sex olika metoder som alla mer eller mindre
användes under 1990-talet. Något förenklat handlar det om att 

– Staten minskar sina bidrag till kommunerna
– Kommunerna åläggs att ”ha en god ekonomisk hushållning, i sin verksamhet”
– En hårdare metod är att i lag ålägga kommunerna att ha balans i sin budget
– Staten kan sätta ett tak för den samlade kommunala utdebiteringen eller
– Inför ett kommunalt skattestopp
– Söka nå målet genom förhandlingar i stället för genom lagstiftning.84

Konstruktionen av statsbidragen och den ekonomiska åtstramningen såväl på
statlig som kommunal nivå påverkade förutsättningen på den enskilda skolan.

81 Hjortendal – Hellman, E., ”Skolbyggnaderna i den kommunala budgethanteringen under 1980-
och 1990-talen.” I Nordström, S. G. (red.), Utbildningshistoria 2000 Uppsala: Föreningen svensk
undervisningshistoria, 2000, sid. 116.
82 Svenska Kommunförbundet, Det kommunala perspektivet – strategier för 1990-talet Stock-
holm: Svenska Kommunförbundet, 1992, sid. 7.
83 Ibid.
84 Stjernquist, N., Den kommunala självstyrelsen – I backspegeln och bortom nästa vägkrök
Stockholm: Svenska Kommunförbundet & Landstingsförbudet, 2000, sid. 12.
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De förändringar som beskrivits tidigare (6.3) påverkade de ekonomiska ra-
marna ytterligare. Regeringen beskrev i sin utvecklingsplan 1997 situationen
under 1990-talet.85 Besparingar hade skett både inom grundskola och barnom-
sorg, samtidigt som gymnasieskolan blivit treårig och den kommunala vuxen-
utbildningen byggts ut. De nya läroplanerna hade inneburit ökade krav på kva-
litet samtidigt som antalet barn som skulle in i systemet aldrig hade varit fler.
Regeringen menade också att det framför allt var barnomsorgen som fått ta
den största andelen av besparingarna. 

Etableringsfrihet för skolor infördes och friskolor fick rätt till skolpeng.
Även inom det offentliga skolväsendet fick den kommun som arrangerade ut-
bildning rätt till ersättning från elevens hemkommun. Detta innebar förhand-
lingar mellan kommunerna och mellan kommuner och de fristående skolorna
om ersättningsnivåer. 

Utvecklingsplanen innehöll också en markering om ökade statsbidrag under
perioden 1997–2000. Det handlade om en utökning av det generella statsbi-
draget till kommuner och landsting. Syftet var att höja kvaliteten, menade
statsrådet och hänvisade till 1998 års ekonomiska vårproposition, där ett tio-
punkts program för kvalitet och likvärdighet i skolan hade presenterats.86 Rik-
tade statsbidrag började åter införas. Skolministern angav medlens avsedda
användning och kommunerna fick ansöka hos Skolverket om att få del av
dessa.ii Bidrag utbetalades även via andra aktörer, till exempel KK-stiftelsen,
där resurserna riktades till IT-satsningar.iii Staten anordnade även utbildning i
IT frågor för skolorna den så kallade ITiS–utbildningen. En utbildning som
villkorade deltagandet så att de som var organiserade i arbetslag fick delta.
Skolverket hade olika riktade projekt som kommuner och skolor fick ansöka
om att delta i. Enskilda skolor och kommuner uppmärksammade, i samband
med inträdet i EU 1995, möjligheten att söka pengar därifrån. Ansökan skedde
direkt till EU, ibland från den enskilda skolan. Ofta var medlen villkorade det
vill säga användningsområdet föreskrevs till vad de skulle användas till. Vissa
bidrag krävde även att kommunen skulle delfinansiera projekten vilket för öv-
rigt gällde en del av de statliga bidragen.

6.4.1 Lokalkostnader
Lokalkostnaderna kom under 1990-talet att mycket påtagligt påverka förut-
sättningarna för den pedagogiska verksamheten på den enskilda skolan. Re-
geringen tog i sin utvecklingsplan 1997 bland annat upp lokalkostnaderna och
konstaterade att dessa utgjorde, i slutet av 1990-talet, cirka 25 procent av de
totala skolkostnaderna för en grundskoleelev. Det var den näst största kost-
nadsposten.87 Lokalkostnaderna hade stigit mellan 1991–1994 för att därefter
minska något. Ökningen berodde på en ökad kostnad per kvadratmeter. Reger-

85 Regeringens skrivelse 1996/97:112, Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning –
kvalitet och likvärdighet, sid. 116.
86 Regeringens proposition 1997/98:150, 1998 års ekonomiska vårproposition, sid. 26.
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ingen skrev också att de besparingar som gjorts inom skolan till stor del hade
gjorts på undervisningen. Elevkostnaden för undervisning minskade succes-
sivt under perioden. Finansdepartementets ESO-grupp föreslog redan 1988 att
en intern hyresmarknad skulle skapas inom kommunerna.

Omkring 1990 ändrades i grunden förutsättningarna för skolbyggnadernas ut-
formning, finansiering och påstådda kostnader. 
Kommunalisering, kapitaltjänstkostnader, bolagisering och principer för hyres-
sättning blev de nya begrepp som landets skolledare måste behärska. 88

Nu blev lokaler och insatser i undervisningen utbytbara kostnader:

Detta har bl.a. inneburit att ett helt nytt sätt att hantera lokalkostnader etablerats.
För skolväsendet har det medfört en radikalt ny situation. Skolor som kanske varit
vana vid att betrakta lokaler som en gratis nyttighet har plötsligt funnit att hyres-
kostnadernas utveckling varit den betydelsefullaste delen av deras lokala budget.89

Förre skoldirektören i Stockholm, Sven-Åke Johansson pekar på tre skeenden
som logiskt inte hade med varandra att göra men som i många kommuner kom
att flätas samman och i efterhand framstå som en enda förändring.

– Flera kommuner decentraliserade det ekonomiska ansvaret, löner och material
till, rektorerna. Vanligtvis överfördes även lokalkostnaderna vilket öppnade
vissa möjligheter att spara på lokaler och istället minska t.ex. gruppstorlek.

– Ett internhyressystem infördes.
– En ny hantering av kapitalkostnaderna infördes i flera kommuner. Dessa ut-

gjorde ca 50 procent av lokalkostnaderna.90

Hyrespolitiken blev på detta sätt skolpolitik. Det var framför allt den interna
hyressättningen som förändrade situationen speciellt i de kommuner där detta
kombinerades med marknadspriser. Ett problem kvarstod dock.

Använder man sig av internhyresmetoden är det viktigt att ledningen är medveten
om problematiken. Det är ingen riktig hyresmarknad. Därmed finns det inte nå-
gon konkurrenssituation. Rektorerna kan nästan aldrig gå till någon privat hyres-
värd och förhandla om ett bättre pris.91 

Tio år efter ESO–gruppens förslag om en intern hyresmarknad i kommunen
kom en ny ESO–rapport, författad av Stefan Fölster, där lokalhyrorna åter
kommenterades.

87 Regeringens skrivelse 1996/97:112, Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning –
kvalitet och likvärdighet sid. 118.
88 Johansson, S-Å., ”Med avsikt att förbättra, förbilliga eller fördyra. Om skolbyggnader, deras
finansiering och hyressättning under 1800- och 1900-talen.” I Nordström, S. G. (red.), Utbild-
ningshistoria 2000 Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria, 2000, sid. 13.
89 Ibid., sid. 40
90 Ibid.
91 Hjortendal – Hellman, E., ”Skolbyggnaderna i den kommunala budgethanteringen under 1980-
och 1990-talen.” I Nordström, S. G. (red.), Utbildningshistoria 2000 Uppsala: Föreningen svensk
undervisningshistoria, 2000, sid. 114.
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Många kommuner har startat egna fastighetsbolag som debiterar hyror som de
kommunala verksamheterna betalar. Grundtanken var att verksamheterna själva
skall göra avvägningar om hur mycket de vill lägga på lokaler jämfört med andra
utgiftsposter. Detta gjordes bl.a. mot bakgrund av att flera undersökningar visade
att lokaler var dåligt utnyttjade och att kommunala verksamheter i Sverige hade
väsentligt högre lokalkostnader än i andra nordiska länder.

I många kommuner förvanskades emellertid denna goda tanke. Hyrorna fast-
ställdes till en nivå högt över ”marknadshyrorna” samtidigt som verksamheterna
förbjöds att hyra andra än kommunens lokaler. Ur effektivitetssynpunkt har detta
medfört två negativa konsekvenser; dels tenderar en del verksamheter att minska
kostnaderna genom att krympa lokalytorna kraftigt i förhållande till andra utgifts-
poster, dels har många verksamheter sagt upp lokaler som kommunen inte i
samma takt kunnat utnyttja för annan verksamhet eller hyra ut. Detta har inneburit
att kommunala lokaler som verksamheter inte haft råd att hyra samtidigt har stått
tomma under långa perioder.92

Skollokaler har alltid varit kommunens ansvar att anskaffa. Under lång tid
reglerades såväl ytnormer som statsbidrag till skolbyggnationen av staten. När
statsbidragen övergick till det allmänna skatteutjämningssystemet skapades
ungefär samtidigt ett internhyressystem mot vilket de pedagogiska argumen-
ten skulle ställas. Detta är ett exempel på hur ett system som skapas inom ett
område ger effekter på ett helt annat område.

6.4.2 Val av skola och fristående skolor
Under 1990-talet ökade möjligheterna att välja skola. I första hand skulle när-
maste skola gälla, men så långt det var möjligt skulle önskemål från enskilda
elever om vilken skola de ville gå i tillgodoses. Utskottet krävde att denna
möjlighet skulle bli en lagstadgad rättighet samtidigt som den så kallade när-
hetsprincipen skrevs in för grundskolans elever. Parat med val av skola fanns
diskussioner om de fristående skolorna och framför allt de statsbidrag som
skulle utbetalas till dessa. I propositionen föreslogs att nivåerna på statsbidra-
gen skulle ses över för att bli mer jämförbara med vad som skulle komma att
utbetalas av statligt finansiellt stöd till kommunens skolverksamhet.93 Riksda-
gens beslut, med anledning av propositionen Om valfrihet och fristående sko-
lor innebar, enligt dåvarande statsrådet Beatrice Ask (m), att de fristående
skolorna på grundskolenivå fick förutsättningar att verka på i stort sett likvär-
diga villkor som de kommunala skolorna.94 Den proposition hon lade fram
syftade till att stärka rätten att välja skola.

Flera utredningar gjordes under 1990-talet angående fristående skolor och
framför allt deras ekonomiska villkor. Bidragssystemet för fristående skolor
på grundskolenivå förändrades 1992, 1995 och 1997. Det började med att

92 Ds 1998: 15, Kommunerna kan kanske! Om kommunal välfärd i framtiden Stockholm: Finans-
departementet, 1998, sid. 28.
93 Regeringens proposition 1990/91:18, Om ansvaret för skolan, sid. 107 samt UbU:4 1990/91,
Ansvaret för skolan, sid. 21.
94 Regeringens proposition 1991/92:95, Om valfrihet och fristående skolor. 
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kommunen skulle betala 85 procent av kommunens genomsnittskostnad per
elev och stadium under föregående kalenderår. Detta ändrades 1995 till att
gälla 75 procent av genomsnittskostnaden per elev och årskurs under pågående
kalenderår. Därefter fick elevens hemkommun bestämma bidraget med hänsyn
till skolans åtagande för eleven och efter samma grunder som kommunen till-
lämpar vid fördelning av resurser till sina egna grundskolor.95 Ersättning för
förskolebarn förhandlades i särskild ordning.

På gymnasienivå var förhållandena annorlunda. Dels bodde ungefär hälften
av alla elever som gick i fristående gymnasieskolor i Storstockholmsområdet,
dels fastställdes kostnaden per elev och gymnasieplats av Utbildningsdeparte-
mentet. Osäkerheten i planeringen var stor då valalternativen förändrades och
befolkningsprognoserna var osäkra liksom elevernas valpreferenser.96 För så-
väl grund- som gymnasieskolan handlar det om ekonomiska ersättningsfrågor,
personalfrågor och lokalfrågor. När nya skolor etablerades uppkom naturligt-
vis vakanser i den kommunala organisationen, samtidigt som kommunen alltid
måste vara beredd att ta emot elever som tillhör kommunen. 

Från en reglerad verksamhet där grundskolans statsbidrag styrde grundsko-
lans organisation in i klassrummet och med en länsskolnämnd som även skötte
den regionala planeringen av gymnasieplatserna hade nu kommunerna en an-
nan situation där rätten att välja skola inklusive fristående alternativ nu liksom
tidigare skulle paras med en långsiktig ekonomisk och organisatorisk planering.

6.5 En ny avtalskonstruktion
På 1990–talet fick Svenska kommunförbundet en delvis annorlunda roll då de
istället för staten gick in som avtalsslutande part med fackförbunden för lärare
och skolledare. Under decenniet har flera avtal träffats, bland dem två femår-
iga avtal, mellan Svenska Kommunförbundet och de båda lärarförbunden, kal-
lat Avtal 2000 och Avtal 00. Båda har en koppling mellan skol- och löneut-
veckling. Parterna kom överens om att arbeta för en bättre måluppfyllelse i
skola och förskola, att fler elever skulle nå målen för skolans verksamhet och
kopplade löneutvecklingen till detta. 

En gemensam bedömning av parterna att förbättrade resultat och ökad måluppfyl-
lelse, samt Löneavtalets tydliga koppling mellan mål, resultat och lön leder till att
löneutvecklingen på riksnivå kommer att uppgå till lägst 20% under avtalsperio-
den. Parterna är överens om att detta mål ska uppnås.

Parterna konstaterar att fortsatta ansträngningar ska göras för att nå en bättre
måluppfyllelse i skolan och förskolan. Ett Råd inrättas på nationell nivå bl.a. i
syfte att följa, stödja och bedöma hur skolan och förskolan förmår åstadkomma en
ökad måluppfyllelse.

95 SOU 1998:112, Resurser på lika villkor? Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1998 sid. 5.
96 SOU 2001:12, Fristående gymnasieskolor – hot eller möjligheter? Stockholm: Utbildningsde-
partementet, 2001, sid. 49.
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Utvecklingsgrupp bildas av lokala parter i kommunen för att följa förskolans
och skolans resultat och förnyelse./…/

Centrala parter tillsätter en arbetsgrupp på ledningsnivå med uppgift att när-
mare följa utvecklingen vad avser arbetsbelastning.97 

I de båda avtalen finns ett antal punkter som parterna är överens om att priori-
tera för att nå bättre resultat. Utvecklingsgrupper bildades i kommunerna för
att följa och driva på arbetet. Ett råd på nationell nivå inrättades i syfte att följa,
stödja och bedöma hur skolan och förskolan förmådde åstadkomma en ökad
måluppfyllelse. Skolutvecklingsgruppen skulle utgöra ett stöd för förvalt-
ningsledningen vilket i praktiken innebar att gruppen bildades kring skolche-
fen eller motsvarande på kommunnivå. Varje skola hade också en skolutveck-
lingsgrupp, i Lärarförbundets kommentarmaterial sägs:

För att markera skolutvecklingsgruppens betydelse i genomförandet av avtalet
ska gruppen bildas kring förvaltningschefen/kommundelschef/motsvarande. I
Kommunförbundets redogörelse sägs att skolutvecklingsgruppen ska utgöra ett
stöd och en resurs till förvaltningsledningen.98 

Skolutvecklingsavtalen är en ny företeelse som bryter med praxis inom områ-
det. Förväntningarna är tydliga från Svenska Kommunförbundets sida:

Det nya läraravtalet har skapat förutsättningar för omfattande förändringar i sko-
lans inre organisation och decentraliseringen går nu successivt vidare genom att
ansvar och befogenheter förs ut till de enskilda skolorna. Traditionell katederun-
dervisning kompletteras med mera av undersökande arbetssätt. Det ensamma
klasslärararbetet överges alltmer till förmån för arbete i arbetslag. Lärarrollen
utvecklas samtidigt från att vara ”den som alltid vet bäst” till den som leder
eleverna i deras eget lärande.99

Det första gemensamma skolutvecklingsavtalet 1995, bestod av två oskiljak-
tiga delar men med formellt olika status, enligt parternas gemensamma skrift
En satsning till två tusen.100 De två delarna är dels ”En satsning till tvåtusen”
med 25 olika skolutvecklingsinsatser som parterna enats om att arbeta med
samt ”Avtal 2000” ett femårigt kollektivavtal med bestämmelser om lärares
löner och arbetstider.

Bland de 25 punkterna återfinns två som rör arbetsledning. I motivtexten
skrev parterna att:

Skolledare har i dagens och morgondagens skola en avgörande betydelse för att
lärare och elever ska kunna utveckla bättre arbetssätt och arbetsformer.

97 Svenska Kommunförbundet, Arbetsgivarnytt nr 91/00 Stockholm: Svenska Kommunförbundet,
2000.
98 Lärarförbundet, Nya skolavtalet. Kommentarer och vägledning Stockholm: Lärarförbundet,
2001, sid. 14.
99 http://www.svekom.se/skola/diverse/enplattform.htm 15 februari 2001.
100 Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Kommunförbundet, En satsning till tvåtusen
Stockholm: Kommentus, 1996.
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Skolledare skall forma skolans arbete och interna organisation så att verksamhe-
ten kan bedrivas effektivt. Att leda en lärande organisation skiljer sig avsevärt från
att administrera en traditionell förvaltningsorganisation. I en lärande organisation
ställs höga krav på att ledningen förmår samla de anställda kring en gemensam
vision. Det förutsätter att ledningen kan stimulera, motivera, stödja, entusiasmera
och i övrigt bidra till att utveckla lärande miljöer, t.ex. genom att ge lärarna möj-
ligheter att utifrån sina professionella förutsättningar skapa lämpliga organisato-
riska former för skolarbetet. 101 

Skolledare erbjöds stöd för utvecklingsarbetet genom kvalificerad handled-
ning i grupp. Detta skedde genom ett projekt för nätverksbildning och grupp-
stöd. Detta utvecklades senare att omfatta även skolchefer. I det andra avtalet
är de båda delarna lön och skolutveckling integrerade. De områden som skol-
utvecklingsgruppen skulle arbeta med utgår ifrån hur barns och elevers infly-
tande, arbetsorganisation, arbetstid, arbetsmiljö, lärarnas kompetens, introduk-
tion av nya lärare m.m. skulle kunna bidra till ökad måluppfyllelse. 

Skolminister Ylva Johansson (s) undertecknade 1998 en avsiktsförklaring
tillsammans med företrädare för Svenska kommunförbundet, lärar- och skolle-
darförbunden. I den konstaterades bland annat att det är av största strategiska
betydelse för Sverige att kompetenta och behöriga lärare ska kunna rekryteras
till förskolan, skolan och vuxenutbildningen och också vilja stanna kvar i yr-
ket. Avsiktsförklaringen utmynnade senare i ett projekt kallat Attraktiv Skola
där ett trettiotal kommuner deltar i ett nätverksarbete.102 De har alla antagit
lokala avsiktsförklaringar ofta beslutade på kommunfullmäktigenivå. Kopp-
lingen till avtalet är tydlig då styrningen av projektet i många fall utgår från de
skolutvecklingsgrupper som avtalet talar om med skolchefen som huvudan-
svarig. De områden kommunerna särskilt arbetar med ligger nära avtalet. Pro-
jektet leds av representanter för Utbildningsdepartementet, Skolverket,
Svenska Kommunförbundet, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Skol-
ledarförbundet.iv

De båda skolutvecklingsavtalen som tecknades i mitten och slutet av förra
decenniet visar på en förändring i hanteringen av avtalsområdet. Förenklat
uttryckt kan två av bevakningsområdena för lärarnas fackliga organisationer
traditionellt sägas bestå av dels lön, arbetsvillkor, pensioner etc. dels av den
professionella utvecklingen. Dessa två har haft olika jämviktsförhållanden un-
der åren. De arbetsrättsliga frågorna har dominerat under vissa tider och de
mer pedagogiskt professionella under andra. En problematik som är kopplad
till denna uppdelning beskrivs av Barber.103

The more difficult dilemma for unions, though they articulate it less often, is what
course of action to take when the long term interests of members are not compa-

101 Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Kommunförbundet, En satsning till tvåtusen
Stockholm: Kommentus, 1996, sid. 14.
102 http:// www.skola.se 
103 Barber, M., “Education Reform, Management Approaches and Teachers Unions.” I Internatio-
nal Handbook of Educational leadership and administration Dordrecht: Kluwer Academic Pu-
blishers, 1996.
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tible with their short term interests, or more precisely with what they perceive to
be their short term interests.104

Artikeln som Barber skriver i mitten av 1990-talet bygger huvudsakligen på
erfarenheter från England och Wales, Nya Zeeland och Amerika. De utma-
ningar han finner att fackföreningarna står inför och vars lösning är mycket
kontextuell är:

...the important question of whether teachers unions have the creative potential to
lead educational reform. It makes the assumption that continuing education re-
form will be necessary if western educational systems are to meet the demands of
the 21st century and argues that teacher unions will either have to play a construc-
tive leading role in the reform process or find themselves increasingly marginali-
sed.105

En jämförelse med svenska förhållanden visar alltså på en utveckling som
också återfinns i andra länder. För svenska förhållanden innebar upplösningen
av kartellerna att lärarorganisationerna för första gången kunde förhandla ge-
mensamt, trots olika huvudorganisationer. Detta tillsammans med en ny för-
handlingsordning öppnade för nya lösningar. 

 Rådet och Attraktiv Skola kan ses som exempel på delvis nya konstellatio-
ner och konstruktioner i styrningen och ledningen av skolan. Exemplen indi-
kerar under alla omständigheter att skolutvecklingsavtalen, på ett annat sätt än
tidigare berör skolans styrning och ledning. 

6.6 Sammanfattning och kommentarer
Utbildningssystemet bestod vid periodens slut av ett brett utbud av utbild-
ningsvägar och antalet utbildningsanordnare hade ökat (bil. 4). 1990–talets
reformer hade samlat de olika utbildningsvägarna från förskola till vuxenut-
bildning inklusive särskolan under en huvudman. Läroplaner hade utarbetats
och kommunen som huvudman hade huvudansvar för att alla kommuninvå-
nare hade tillgång till utbildning inom den egna kommunen, i andra kommuner
eller genom annan utbildningsanordnare. Den förändring som skett under
1990-talet var innehållsmässig men också i vissa fall organisatorisk genom ett
förändrat huvudmannaskap för delar av verksamheten och därmed nya organi-
sationer och ledningsstrukturer i kommunerna. Förändringarna hade krävt po-
litiska beslut såväl i juridiska, ekonomiska som ideologiska frågor. Genomför-
andet rörde inte enbart en enskild skola inte ens en skolform utan det handlade
under 1990-talet om att finna former för ett utbildningsväsende från förskola
till och med vuxenutbildningen i såväl små som stora kommuner. Små kom-

104 Barber, M., “Education Reform, Management Approaches and Teachers Unions.” I Internatio-
nal Handbook of Educational leadership and administration Dordrecht: Kluwer Academic Pu-
blishers, 1996, sid. 171.
105 Ibid., sid. 172.
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muner fick förverkliga besluten i samverkan med andra anordnare eller andra
kommuner, medan större kommuner kunde rymma hela verksamheten. Tem-
pot var högt. Tiden mellan beslut och genomförande var kort även om hänsyn
tas till att processer pågår över tid. 

De tjänstemän jag benämner skolchefer torde under 1990-talet haft en svår
uppgift i att väga samman den juridiska, och ideologiska styrningen med den
ekonomiska då ekonomisk åtstramning, skattestopp, straffskatt etc. gällde. Ge-
nom att den statliga styrningen via läroplaner huvudsakligen riktades direkt till
de professionella medan statbidrag och ekonomiska direktiv riktades till kom-
munen torde skolchefen ha hamnat i en korseld. Ett korseld som demokratiut-
redningen indirekt kommenterar:

Men staten har steg för steg gett upp att försöka styra hur verksamheten ska
bedrivas, vilka nämnder som ska finnas, vilken utbildning personalen ska ha etc. I
stället är styrningen koncentrerad på målen och de ekonomiska ramarna.106

Demokratiutredningen undrar om den förändringen ska ses som ett sätt för
staten att anpassa sig till det faktum att kommunerna redan hade blivit för
svåra att detaljstyra. Den nuvarande modellen kan ses som: ”… en kompromiss
mellan ett kommunalt självstyre och ett system där kommunsektorn är en inte-
grerad del av staten.” 107

Förnyelsekommittén menade att ”Decentraliseringen av verksamhetsan-
svar från stat till kommun och landsting har inte åtföljts av träffsäker målstyr-
ning med känsliga utvärderingsinstrument.” 108 Att verksamheten skulle följas
upp och utvärderas framgick av regleringsbrev och budgetpropositioner. Så
fanns kanske i relationen stat och kommun ingredienser av såväl avreglering
som återreglering varav en del regler var nya. Som exempel på nya lagar kan
nämnas lagar om anbud, friskolor, stöd åt handikappade osv. 

6.6.1 Styrsystemets uppbyggnad 
En ny kommunallag 1991 ändrade den juridiska styrningen på skolområdet. I
skollagen var huvudmannens ansvar reglerat. Staten riktad sig i läroplanerna
direkt till rektorer, lärare respektive arbetslag. I den nya läroplanen för grund-
skolan fördes timplanerna över till skollagen som en bilaga och fick därmed
starkare juridisk grund. I mitten av 1990–talet träffades ett skolutvecklingsav-
tal som sedan följdes av ytterligare ett, fem år senare. I det första avtalet bifo-
gas överenskommelsen kring skolutveckling som en bilaga medan det i det
andra avtalet skrevs in i det juridiskt bindande dokumentet. Avtalets innehåll
berör såväl den ideologiska som den ekonomiska styrningen. Parterna har

106 SOU 2000:1, En uthållig demokrati. Politik för folkstyrelse på 2000-talet. Demokratiutred-
ningens betänkande Stockholm: Statsrådsberedningen, 2000, sid. 141.
107 Ibid.
108 SOU 1996:169, Förnyelse av Kommuner och landsting. Slutbetänkande av kommunala förny-
elsekommittén Stockholm: Inrikesdepartementet, 1996, sid. 125.
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även egen uppföljning av avtalet såväl lönemässigt som hur intentionerna som
gäller skolutveckling förverkligas.

Den ekonomiska styrningen förändrades under hela 1990–talet. Det inled-
des med ett sektorsbidrag för skolan till kommunen, följdes ett par år senare av
ett bidrag som ingick i det allmänna skatteutjämningsbidraget. Detta parades
med beslut om ekonomisk åtstramning, till exempel skattestopp och straff-
skatt. De förändringar som skedde vad gällde kostnader för fastigheter var
kommunala beslut men emanerade från finansdepartementet och kan ses som
ett verktyg inom den ekonomiska styrningen. Specialdestinerade resurser åter-
infördes inom vissa områden i slutet av 1990–talet. Kravet på en ökad ekono-
misk uppföljning stärkte den ekonomiska styreffekten.

Utvärdering och kontroll stärktes också på flera sätt. Som exempel kan näm-
nas den ekonomiska uppföljningen samt prov och betyg liksom Skolverkets
uppdrag att utöva tillsyn samt skapa ett uppföljnings- och utvärderingssystem.
Utifrån de redovisade resultaten ska regeringen regelbundet återföra sin analys
av läget i en utvecklingsplan. Statliga inspektörer inrättades liksom en del
kommunala inspektörer. Till detta kan läggas parternas gemensamma utvärde-
ring av måluppfyllelsen i Rådet för skolans måluppfyllelse och fortsatta ut-
veckling.109

6.6.2 Styrning och ledning
Den tydliga ansvarsfördelningen hade vid slutet av 1990- talet blivit något
otydlig. De juridiska reglerna hade blivit färre men tydligare. Specialdestine-
rade resurser eller villkorade bidrag hade tillkommit parallellt med de schablo-
niserade statsbidragen. De ideologiska frågorna i form av läroplaner utforma-
des för att ge ett större lokalt tolkningsutrymme. I botten fanns ett styrsystem
där staten formulerade de nationella målen och ville ha tillbaka en redovisning
i form av resultat. Kommunen skulle som huvudman tydliggöra sina intentio-
ner och sitt åtagande i form av en skolplan som skulle utvärderas. Skolorna
skulle göra motsvarande i sina arbetsplaner och kvalitetsredovisningar. Kritik
mot kommunen kom redan i den första utvecklingsplanen. Kritiken gällde av-
saknad av skolplan, eller brister i dess utformning och brist på uppföljning av
mål och resultat inom utbildningsväsendet. Kommunerna ansågs ha bristande
kompetens på området. I decenniets sista utvecklingsplan menade statsrådet
att metoder behövde utvecklas för att kunna utvärdera den komplexa organisa-
tion som skolan är och gav Skolverket ett sådant uppdrag.

Samtidigt skedde en kraftfull mediering då systemet blev öppnare, flera ak-
törer var involverade både i privat och offentlig regi och i delvis nya konstella-
tioner. Föräldra- och elevinflytandet var större än tidigare. De avtalsslutande
parterna på skolområdet hade med sina överenskommelser blivit en aktiv part
på såväl formulerings-, realiserings- som medieringsarenorna. Skolverket pre-

109 http:// www.radet.net
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senterade resultat, reella och förväntade på sin hemsida. Kommunerna inrät-
tade egna inspektörer och ökade antalet prov för att nå ännu bättre resultat. De
ekonomiska villkoren inom och mellan kommunerna var fortfarande stora.
Ytterligare en bidragsgivare hade inträtt på arenan i form av EU.

1990-talet gjorde skolchefen både tydligare och osynligare. En mängd för-
ändringar i organisationen hade genomförts både av ideologiska och ekono-
miska skäl. Skolchefen hade lett detta arbete samtidigt som förtroendet för
hans arbetsgivare, de lokala politikerna hade minskat. Länsskolnämnden som
tidigare var nära kopplad till skolchefsfunktionen var borttagen. Nya verksam-
heter, alla med sin historia skulle under 1990-talet finna nya former under en
gemensam ledning i kommunen. Den enskilda skolan berördes mer eller min-
dre, direkt eller indirekt av dessa förändringar medan utbildningsförvaltningen
med skolchef eller motsvarande tjänsteman skulle hantera helheten. 

Den ledning som omnämns i olika dokument är rektor. När läroplanen för
förskolan fastställdes reglerades inte chefskapet utan kommunen fick avgöra
ledningsorganisationen. De fackliga lärarorganisationerna förflyttade fokus i
avtalen, från rektor till skolchef när det gällde att förverkliga avtalets intentio-
ner eftersom deras utvärdering visade att där skolchefen varit engagerad i ar-
betet hade avtalets intentioner nått längre. Mot slutet av 1990-talet återkom
skolchefen även i offentliga texter som garant för rektors möjligheter att verka.
Mycket handlar om hur ledarskapet borde utövas. Kravet på återkoppling från
den kommunala ledningen upp i systemet ökar. 

Men växlingen från styrning till ledning ur skolchefens position, innan åter-
koppling är aktuell, är svårt att finna. Vad krävs för att denna växling ska vara
möjlig och hur förhåller sig detta till styrsystemets olika delar. Är det möjligt
att ta ett ledningsansvar för endast delar av ett styrsystem och ändå ha ett
huvudansvar för verksamheten. 

Kommentarer Kapitel 6
i I samband med förändringen av det generella statsbidraget gjordes en besparing på över 5 miljar-
der kronor. Under åren 1993–1996 var det generella statsbidraget nominellt oförändrat och Riks-
dagens revisorer skriver i sin rapport 2001/02:13 att, under samma period ökade antalet elever i
grundskolan kraftigt, skatteintäkterna minskade, utgifterna ökade för t.ex. socialbidrag liksom
kostnader för arbetslöshet. 
ii Olika specialdestinerade medel har populärt kallats för t.ex. ”Ylva-pengar” (efter dåvarande
skolministern Ylva Johansson) en engångssatsning 1998 för att utveckla lärarrollen och ”Wärners-
sonpengar” (efter skolminister Ingegerd Wärnersson) från 2000/01 där ett villkor var att kommu-
nerna för att få del av medlen skulle uppvisa en prognostiserad personaltäthetsökning.
iii KK betyder kunskaps- och kompetensutveckling. ITiS kallas satsningen på informationsteknik i
skolan.
iv I samband med att de nya skolverksmyndigheterna startade sin verksamhet 2003-03-01 har
Attraktiv Skola överförts från Utbildningsdepartementet till den nya myndigheten för skolutveck-
ling. 
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Del III
Skolchefen som grupp och som del 
i ett system

Men i vetenskapens verkstad – skulle icke där
kunna blifva ett litet grand mera lydt? Det är
ju dock något som man lofvat oss, att vi där
skulle få höra det stora, som sker tyst.
(Hans Larson: Intuition, sid. 81)
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KAPITEL 7

Några bakgrundsfakta om skolchefs-
gruppen

7.1 Urval för enkätstudien
Som framgått av avhandlingens första del är det svårt, utifrån de källor som där
redovisats, att belysa skolchefen i skolans styrning och ledning på 1990-talet.
Att enkätstudien skulle försöka fånga hela decenniet var därför en utgångs-
punkt. Några som skulle kunna uttala sig om förändringar över tid var de
skolchefer som tjänstgjort under hela 1990-talet. För att finna de aktuella per-
sonerna var det nödvändigt att först göra en sammanställning över samtliga
skolchefer som tjänstgjort under 1990-talet. Någon officiell statistik över skol-
chefer, enligt definitionen i denna studie, som täckte hela decenniet fanns inte
att tillgå. Den källa som kunde ge det bästa underlaget var Årsbok för skolan.i

De data Årsboken innehåller kan ha sina brister eftersom en viss eftersläpning
kan förekomma. Samtidigt har uppgifterna lämnats direkt av respektive kom-
mun och var de uppgifter som var de mest tillförlitliga och som fanns att tillgå.
Utifrån årsbokens uppgifter gjorde jag en sammanställning över samtliga skol-
chefer som arbetat under åren 1990/91 till 2000/2001. Att göra denna samman-
ställning visade sig inte vara helt enkelt. Samtliga kommuner inledde 1990–
talet med att ha en skolchefstjänst. I ett par kommuner avser tjänsten en del av
skolväsendet, då ansvaret för andra delar fanns på stads- eller kommundelsnivå,
i en av dessa kommuner fanns dock en chefstjänst med samordningsansvar för
skolfrågorna inom kommunen. Efter 1992 växer, som redovisas längre fram,
flera olika organisationsformer fram. Som exempel kan här nämnas kommuner
som valde att dela skolväsendet i två nämnder men fortfarande hade en skol-
chef, i två nämnder med två förvaltningschefer eller en nämnd med två förvalt-
ningschefer. Byte av skolchef skedde under 1990-talet i flertalet kommuner på
den ena eller båda tjänsterna. Men eftersom alla kommuner inledde 1990–talet
med en chefstjänsteman följde jag denne i de jämförelser som gjorts. 

7.1.1 Antalet skolchefer i hela landet
Antalet kommuner har ökat från 284 år 1990 till 289 vid decenniets slut. För
att kunna följa utvecklingen har jag därför gjort en sammanställning av skol-
chefer kommunvis.
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Därefter förtecknades samtliga skolchefer i bokstavsordning med en anteck-
ning om den eller de kommuner skolchefen arbetat i under 1990-talet. Totalt
sett har, enligt mina sammanställningar, närmare 800 personer (791 varav 209
kvinnor) tjänstgjort som skolchef någon gång under 1990-talet, ibland under
mycket korta perioder. Mitt huvudsyfte här var att dels finna de som varit
skolchefer under hela 1990-talet men också att ta reda på om det var vanligt
eller ovanligt att arbeta en längre tid som skolchef. Rent statistiskt innebär
resultatet, räknat på 289 kommuner, att det under 1990–talet, i genomsnitt
funnits två till tre skolchefer per kommun. 

Antal kommuner

34 kommuner har haft en skolchef under åren 1990–2000, 117 två, 86 tre,
35 fyra, 16 fem och en kommun har haft sex skolchefer. Sammanställningen i
figur 7:1 bygger på den ”ursprungliga” tjänsten. Förändringarna blir något
större än vad figuren visar om jag lägger till de byten som skett på ”den andra”
tjänsten i de kommuner där en sådan fanns (Förändringar på tjänster i kom-
mun- och stadsdelsorganisationerna är undantagna).ii

Varför byte av skolchef skett är en fråga som får undersökas i varje enskilt
fall. En sådan undersökning har inte gjorts förutom av pensionsavgångarna
som är möjligt att studera genom tillgänglig statistik. Årsbok för Skolan anger
åldern på flertalet skolchefer 1990. Utifrån dessa uppgifter kan ett antagande
göras om hur många som bytt på grund av ålderspension. Uppgift saknas på 56
tjänster men övriga 228 fördelar sig enligt figuren nedan.

De två vänstra staplarna visar dem som föddes mellan åren 1925 – 1934 och
således hade möjlighet att gå i ålderspension under 1990–talet. Personerna i
den tredje stapeln gick i pension under de första åren på 2000-talet. Lägger
man till att en vanlig förordnandetid på skolchefstjänsten är sex år visar även
dessa sammanställningar att två till tre skolchefer per kommun som tillträder
och lämnar under en tioårs period torde varit vanligt. Endast i enstaka fall har
onormalt många byten på skolchefstjänsten ägt rum under 1990-talet. Resulta-

Figur 7:1. Antal skolchefer/kommun under tiden 1990– 2000 
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ten avviker från det som redovisas i Bredeson och Johanssons artikel där de
redovisar att svenska skolchefer endast har 3.5 års erfarenhet i yrket och att
endast 3.8 procent har lärarutbildning. 1 Skillnaden är svår att förklara då nå-
gon definition av skolchef inte angivits i artikeln. 

7.1.2 Urvalsgruppen
Urvalsgruppen, de som enligt tillgängliga uppgifter tjänstgjort i en eller flera
kommuner under hela 1990-talet visade sig bestå av 65 personer. Av dessa
hade 51 personer under 1990-talet tjänstgjort i en kommun medan övriga 14
tjänstgjort i två eller tre kommuner. Tillsammans har de under 1990-talet arbe-
tat i 80 olika kommuner. Flera av skolcheferna har naturligtvis tjänstgjort i
andra kommuner tidigare i sin karriär men då det är deras erfarenheter från
1990-talet som efterfrågas och inte en speciell kommun är det här av sekundärt
intresse. I sammanställningen nedan redovisas dock vissa fakta från de nu
aktuella kommunerna som bakgrundsfakta. I urvalsgruppen finns de som till-
trädde sin första tjänst 1990/91 och som fortfarande tjänstgör, andra hade en
lång karriär bakom sig och gick i pension det sista året på 1990-talet. 

Svarsfrekvensen på enkäten är 89 procent vilket innebär ett bortfall på 11
procent eller åtta personer (Se bilaga 2). Totalt har alltså 57 av 65 skolchefer
besvarat enkäten. 

7.2 Urvalsgruppens miljö 
Flera faktorer påverkar skolchefens position och funktion. Några av dessa ska
redovisas i detta avsnitt. Det handlar dels om skolchefens egen bakgrund dels
om kommunen och dess organisation.

1 Bredeson, P. V. & Johansson, O., Leadership and learning ERIC Document Reproduction Ser-
vice No. ED 411 583. 1997.

Figur 7:2. Födelseår för skolchefer i tjänst 1990
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7.2.1 Vem var skolchef [A2, A3] 2

Vad kännetecknade den skolchef som arbetade med att leda skolverksamheten
i kommunen under hela 1990-talet? Genomgången av samtliga skolchefer i
kommunerna under hela 1990-talet gav vid handen att ca 27 procent av de
närmare 800 som tjänstgjort någon gång under 1990–talet var kvinnor. Av de
65 skolchefer som ingår i urvalet är 61 män och 4 kvinnor.

I enkäten frågades inte efter ålder på de 65 skolcheferna i undersökningen.
Av de uppgifter som finns i Årsbok för Skolan finns dock ålder angiven för
merparten av dem (69 procent). Flertalet av dem är födda på 1940–talet (27
personer), 15 personer på 1930- talet och tre på 1950-talet. 

Samtliga 57 som svarat på enkäten har redovisat sin tjänstgöringstid som
skolchef.

Uppgifterna i tabellen ovan kan jämföras med den medlemsstatistik jag fått ta
del av från de två förbund som organiserar skolchefer, Sveriges skolledarför-
bund och Lärarförbundet. Även dessa uppgifter är ofullständiga och definitio-
nen ”skolchef” varierar något. Den största gruppen av nu tjänstgörande skol-
chefer, som är anslutna till dessa förbund, tillträdde under åren 1990–1994.
Fördelningen i enkäturvalet överensstämmer väl med samtliga skolchefer en-
ligt denna sammanställning.

7.2.2 Utbildning
Det är fortfarande vanligast att skolchefen har lärarbakgrund. Statistiken från
de två fackförbund som organiserar skolchefer visar att i stort sett samtliga har
lärarutbildning eller annan utbildning inom samhällsvetenskap eller naturve-
tenskap. Annan examen finns inte preciserad mer än i något enstaka fall. Bland
de skolchefer som besvarat enkäten har 91 procent sin bakgrund i grund- eller
gymnasieskolan eller både och. Utbildning från annat område har 9 procent.

2 Hänvisning till enkätfrågorna, som finns i bilaga 2, ges inom hakparentes.

Figur 7:3. Tjänstgöringstid för skolchefer som deltog i enkätstudien [A1]
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Ingen har förskollärar- eller fritidspedagogbakgrund, 16 procent har annan
grundutbildning på mellan 20–60 poäng inom olika områden, utöver det som
angivits ovan.

Den vanligaste karriärvägen för skolcheferna i enkäturvalet är olika lärarbe-
fattningar, några inom flera olika skolformer, därefter tjänster som studierek-
tor, rektor och skolchef. En stor andel, 70 procent av de tillfrågade, har även
annan yrkeserfarenhet. För att ge en bild kan några exempel redovisas.

– Expertuppdrag och motsvarande inom statlig eller kommunal verksamhet
– Politiskt eller fackligt arbete
– Företag eller konsultverksamhet
– Ekonomiska områden
– Militära området
– Bygg, metall eller transportsektorn.

De vidareutbildningar [A4, A5] som skolchefer i enkäturvalet gått rör sig före-
trädesvis om den statliga rektorsutbildningen (86 procent), utbildning anord-
nad av kommunen (75 procent), utbildning anordnad av kommunförbundet
(60 procent) eller i annan regi (47 procent). Som exempel på annan regi kan
nämnas försvarshögskolans kurser, militär utbildning eller högskoleutbild-
ning. Utbildningar speciellt riktade till skolchefen verkar vara ovanliga. Exem-
pel, som nämns är bland annat det nätverk som Svenska Kommunförbundet
tog initiativ till med anledning av skolutvecklingsavtalet 1995. Utbildningar
för förvaltningschefer innehåller naturligtvis delar som kan anses riktade till
skolchefen men det är sällsynt att en utbildning riktar sig speciellt till förvalt-
ningschefer med utbildningsansvar. En skolchef ger en bild av utbildningsin-
slag han minns under 1990–talet.

Omvärldsanalys, strategier, organisationsmodeller, kvalitet, kompetens, personal-
administration, ekonomi, juridik, förändringsstrategier för genomförande, upp-
följning och utvärdering, egen analys, ledarstil, lärande organisation, gruppana-
lys.

7.2.3 Titlar och organisation
Vid ingången till 1990/91 fanns det alltid en chefstjänst i varje kommun för
hela eller delar av skolväsendet. De titlar som förekom var skolchef, skoldirek-
tör, rektor tillika skolchef, förste rektor, förvaltningschef samt administrativ
chef eller planeringsdirektör. Titlar som till stora delar överensstämmer med
de tidigare bestämmelserna i skollagen. Alla utom 30 hade titeln skoldirektör
eller skolchef. Motsvarande genomgång för åren 2000/2001 ger ett 30-tal titlar
där förvaltningschef innehas av knappt hälften av skolcheferna. Andra mer
frekventa titlar återfinns nedan.

Skolchef, Barn- och utbildningschef, Utbildningschef, Barn- och ungdomschef,
Skoldirektör, Chef
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Exempel på titlar som innehas av enstaka personer:
Verksamhetschef, Sektorschef, Kanslichef, Avdelningschef, Grundskolechef,
Skol- och barnsomsorgssamordnare, Kulturchef, Skol- och kulturchef, Kultur-
och utbildningschef, Barn- utbildnings- och kulturchef, VD, Produktionsdirek-
tör, Direktör, Utbildningsansvarig.

Flertalet av ovanstående titlar innehas eller har innehafts av de skolchefer som
ingår i enkätundersökningen. 

De olika titlarna berättar även en del om olika val av organisation som gjorts
i olika kommuner [C1, C2]. Flera förändringar gjordes under 1990–talet. De
skolchefer som besvarat enkäten har tillsammans arbetat i flertalet varianter.
Dock tillhör merparten gruppen en förvaltningschef och en nämnd. Av detta
kan man inte dra slutsatsen att de inte deltagit i omorganisationer eftersom nya
verksamhetsområden hela tiden tillförts. I tabellen ovan redovisas de förvalt-
ningsorganisationer som prövats under längre eller kortare tid. Flertalet skol-
chefer har arbetat i mer än en typ av förvaltningsorganisation vilket även fram-
går av procenttalen.

Försöksverksamheten med olika organisationsformer startade redan under
1980-talet. Lokala organ kunde inrättas från 1980, frikommunförsök från
1984, borttagande av speciallagstiftningen om skolstyrelse vid övergången till
1990-talet och den nya kommunallagens möjligheter att välja organisations-
form i kommunen började tillämpas 1992. Organisationsfrågorna har varit
framträdande även under 1990–talet bland annat genom att nya strukturer ska-
pats med anledning av utökade ansvarsområden. I en kommun kan nämnd-
och förvaltningsorganisationen vara intakt även om innehållet förändrats till
exempel: 1990–1992 ansvar för enbart grundskolan, 1992–1995 skola och
barnomsorg och 1995–2002 skola, barnomsorg och kultur/fritid. I en annan
kommun kan en förändring innebära att en förvaltningschef ensam har ansvar
inför två nämnder: den ena förskola, grundskola och särskolan och den andre

Tabell 7:1. Förekommande förvaltningsorganisationer i enkätundersökningen
[C1]

Organisationsform
Skolchefer med erfarenhet av de olika organisa-
tionsformerna (n=57) 

En förvaltningschef – en nämnd 95 %  
Två förvaltningschefer – två nämnder 19 %  
Kommunalförbund eller enbart samordning 10 %  
Beställare – utförarorganisation   9 %  
En förvaltningschef – två nämnder   7 %  
Två förvaltningschefer – en nämnd   7 %  
Lokala organ   5 %  
Kommundelsnämnder med samordning   5 %  
Kommundelsnämnder utan samordning   2 %  
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gymnasie- och vuxenutbildning. Åter andra delar skolväsendet i två nämnder
och två förvaltningar eller skapar ett kommunalförbund för gymnasie- och
vuxenutbildningsfrågor tillsammans med andra kommuner. 

De verksamheter som tillkommit har både varit sådana som funnits i kom-
munen men under annan nämnd, till exempel förskole- och barnomsorgsverk-
samhet, kultur- och fritid samt individ- och familjeomsorg. Andra har funnits i
landstingets regi som särskolan och naturbruksgymnasiet för att nämna två
exempel. Ett tredje exempel på verksamhet som har tillkommit genom sär-
skilda statsbidrag är kunskapslyftet. En uppgift som ligger nära den kommu-
nala vuxenutbildningen men även kan beröra studieförbund och andra utbild-
ningsanordnare. En del skolchefer lyfter även fram etableringen av friskolor
vilket påverkat den kommunala organisationen på olika sätt. 

Några kommuner har under perioden prövat och lämnat olika organisations-
former medan andra har haft den yttre strukturen intakt och gjort förändringar
inom denna. Diskussioner om en eller två nämnder har förekommit i flera
kommuner. Delningen sker mellan grund- och gymnasieskolan. Flera skolche-
fer som arbetat med att lägga samman verksamheter och försöka skapa en ny
samlad organisationen har ställts i situationen att, när denna organisation är
etablerad, ska verksamheten åter delas upp. Några har tagit strid för att behålla
en samlad nämnd för utbildningsfrågor i kommunen för att kunna fullfölja
helhetssynen i praktiken. Några har lyckats, andra inte. En skolchef skriver:
”Jag stred till sista blodsdroppen för att slippa en delning. Jag markerade att
jag avgår och tar annat jobb.”

Att dessa förändringar har påverkat skolchefens situation är givet och kom-
menteras i enkäten på lite olika sätt [C2]. Att ansvaret har breddats liksom
kompetensen återkommer flera i undersökningsgruppen till:

… minskad specialisering till förmån för breddning och integration med andra
sektorer. Fokus har flyttats från detalj till mera strategiska frågor. Det tog tid att
förstå vilken förändring av ledarskapet denna sammanslagning innebar.

Förändringarna har ökat belastningen för alla i organisationen. Inte minst har
arbetsmängden ökat.

Under 90-talet tredubblades förvaltningens anställda och budget p g av överta-
gande av  barnomsorg, särskola, vårdskola, expansionen inom komvux, kun-
skapslyftet, KY utbildning samt utvecklingen av högskolesatsning…

Uppdraget har ökat, bemanningen har minskat, således betydligt fler, både enk-
lare och komplexare uppgifter för skolchefen. Allt sämre stöd av allt mindre ad-
ministrativ personal.

Kommunens val av organisation kan och bör studeras från flera olika perspek-
tiv. Skolverket konstaterar i en forskningsöversikt att ett nytt mode präglade
det kommunalpolitiska tänkandet under 1990-talet.3 

3 Skolverket, Forskning om rektor Stockholm: Liber Distribution 2000.
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Detta baserades på några enkla företagsekonomiska antaganden, vilka spreds till
kommunernas förvaltningschefer och ledande politiker genom kommunförbun-
dets konsultbolag Sensia.4

Fernler har i sin studie sökt efter effekterna av avregleringen och vad det är
som medverkar respektive motverkar till att organisationer inför generella
strukturer.5 Utifrån tre fallstudier redovisas en mer komplicerad bild av flera
olika samverkande och motverkande faktorer vilka alla på olika sätt bidrar till
en kommuns val av organisation. En av hennes första slutsatser är att: ”…valet
att införa generella strukturer innebar en omfattande lokal anpassning, medan
lokalt utvecklade strukturer visade sig bära på många generella drag.”6 Vad
som drev fram generaliseringen respektive den lokala anpassningen var däre-
mot omöjligt att besvara. Val av organisation kan även kopplas till frågan om
skolchefen har någon tjänsteman som chef och graden av självständighet i
yrket vilket sammantaget ger bilder av skolchefens position, dessa uppgifter
redovisas i nästa kapitel.

7.2.4 Kommunens storlek samt politisk majoritet 
Svenska Kommunförbundet delar in Sveriges kommuner i nio olika grupper,
när de redovisar sin statistik. Indelningen görs utifrån olika strukturella egen-
skaper som till exempel befolkningsstorlek och näringslivsstruktur.7 Det
största antalet kommuner är industrikommuner vars invånarantal har minskat
under 1990–talet, vilket som regel påverkat kommunens skatteunderlag och
skolans organisation. 

Det är skillnad mellan att vara skolchef i en liten eller stor kommun, i en
kommun nära en storstad eller i en glesbygd. Jag fann det därför intressant att
jämföra i vilken utsträckning undersökningsgruppen speglade landets kommu-
ner i stort. I tabell 7:2 görs en jämförelse mellan det totala antalet kommuner i
landet, fördelade på de olika grupperna respektive de 80 kommuner som repre-
senteras genom de skolchefer som fick enkäten. 

Tre allmänna val, bland annat till kommunfullmäktige, ägde rum1991, 1994
samt 1998. Skolverket har sammanställt majoritetsförhållandena i kommu-
nerna, utifrån SCBs statistik, genom att använda följande grupperingar: socia-
listisk, borgerlig, annan respektive oklar majoritet.8 Det är inte det faktiska
majoritetsförhållandet i kommunen som redovisas utan en traditionell gruppe-
ring av partier inom de två blocken. Redovisning kan ändå, trots detta ge en
viss fingervisning om förändringar har skett. Det visar sig att de 51 kommuner
i undersökningen som haft samma skolchef under 1990–talet fördelar sig så att
23 kommuner haft oförändrad majoritet (16 borgerliga och sju socialistiska).

4 Skolverket, Forskning om rektor Stockholm: Liber Distribution 2000, sid. 26.
5 Fernler, K., Mångfald eller likriktning Stockholm: Nerenius & Santerus Förlag, 1996.
6 Ibid., sid. 180.
7 SCB, Årsbok för Sveriges kommuner Örebro: SCB, 2001.
8 http://www.jmftal.artisan.se/cgi-shl/tabell.exe. 26 januari 2002.
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Ytterligare 11 kommuner har haft socialistisk majoritet de senaste två valen
medan övriga bytt majoritet varje val. Jämfört med landet som helhet avviker
inte undersökningsgruppen.

7.3 Sammanfattning och kommentarer
De som deltagit i enkätundersökningen är unika på så sätt att de tjänstgjort
som skolchefer under hela 1990-talet. I övrigt överensstämmer gruppen i flera
avseenden med övriga skolchefer i landet. Avsikten har inte varit att statistiskt
belägga urvalsgruppen mot riket i övrigt. Men för att kunna förhålla sig till
resultaten och skolchefernas kommentarer, var det värdefullt att veta om deras
situation skilde sig markant från övriga. Så var alltså inte fallet. Flertalet har
arbetat mellan 7–14 år precis som huvuddelen av nu tjänstgörande skolchefer.
Bakgrunden som lärare och skolledare är regel för flertalet och alla har erfa-
renhet av de olika förvaltningsorganisationerna som prövats under 1990-talet
och de arbetar i kommunen av skiftande storlek. Den politiska majoriteten har
varierat även i de kommuner som undersökningsgruppen tjänstgör i. Enkätre-
sultatet redovisar skolchefernas samlade erfarenheter av styrning och ledning
på 1990-talet och kopplas inte till en speciell kommun.

Min initiala definition av en skolchef kvarstår. Men bilden har komplicerats
när ansvarsfrågan ska förklaras. Idag finns två skolchefer i flera kommuner. En
vanlig uppdelning är förskola och grundskola respektive gymnasie- och vux-
enutbildning. Ibland är det en nämnd ibland två. Vem som har det övergri-
pande ansvaret för utbildningsverksamheten på tjänstemannaplanet i kommu-
nen är oklart.

Tabell 7:2. Indelning av kommuner i olika grupper

Kommungrupperiii
Totala antalet kommuner 
i landet i % av 289 Kommuner i enkäturvalet i % av 80iv 

Storstad   1   1 
Förortskommun 12 11 
Större stad   9   4
Medelstor stad 14 16 
Industri kommun 18 25 
Landsbygds kommun 10 16 
Glesbygds kommun 10   1 
Större övrig kommun 11 14 
Mindre övrig kommun 14 11 

Summa  99 99
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Kommentarer Kapitel 7
i Årsboken har givits ut årligen från 1964 – 2001/2002, först av Sveriges Lärarförbund och däref-
ter av Lärarförbundet.
ii Ett exempel kan ges från de 86 kommuner som enligt figuren haft tre byten på den ena skolchefs-
tjänsten, den som fanns 1990. Dessa kommuner fördelar sig då enligt följande:
Ursprunglig tjänst, Den andra tjänsten, Antal kommuner
3 0 71
3 1 10
3 2  4
3 3  1
iii De nio grupperna är 
– Storstad, kommun med folkmängd som överstiger 200 000 invånare
– Förortskommun, mer än 50% av att befolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun.

Det vanligaste utpendlingsmålet skall vara en storstad.
– Större stad, kommuner med 50 000 till 200 000 invånare samt med mindre än 40% av nattbe-

folkningen sysselsatta inom industrisektorn.
– Medelstor stad kommun med 20 000 till 50 000 invånare, med tätortsgrad över 70% samt med

mindre än 40% av befolkningen sysselsatta inom industrisektorn.
– Industrikommun, kommun med mer än 40% av nattbefolkningen sysselsatta inom industrisek-

torn och som inte är glesbygdskommun.
– Landsbygdskommun, kommun med mer än 6.4% av nattbefolkningen sysselsatta inom jord-

och skogssektorn, en tätortsgrad under 70 % och som inte är glesbygdskommun.
– Glesbygdskommun, kommun med mindre än 5 invånare per kvadrat km och mindre än 20 000

invånare
– Större övrig kommun, övriga kommuner med 15 000 till 50 000 invånare
– Mindre övrig kommun, övriga kommuner med mindre än 15 000 invånare.
iv Skolcheferna i undersökningsgruppen har sammantaget under1990-talet arbetat i 80 kommuner.
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KAPITEL 8

Skolchefen i styrsystemet 
– enkätredovisning

8.1 Förändringar i utbildningssystemet 
I Del II har flera av de förändringar som beslutats inom utbildningsområdet
beskrivits. En kort sammanställning över viktiga händelser under 1990-talet
redovisas i tabellen 8:1. Den har samma innehåll som det som medföljde enkä-
ten till skolcheferna (bil.2). Ur kommunsynpunkt kan tiden för förändringarna
variera. 

8.2 Frågor som dominerade under 1990-talet 
[B2, D5, D6]
I tre olika frågor ombads skolcheferna rangordna ett antal områden som ställts
upp i bokstavsordning. De områden som nämndes i enkäten var:

– Elevärenden – Läroplansfrågor
– Ekonomi – Organisation
– Förhandling – Resultatuppföljning.
– Juridik

Varje rubrik kompletterades med en del exempel. Den första frågan gällde
skolchefens egen arbetssituation, den andra vilka frågor som togs upp i mötet
med samtliga rektorer och den tredje gällde vid mötet med enskilda rektorer.
För samtliga frågor gavs möjlighet att göra olika rangordningar för början,
mitten respektive slutet av 1990-talet. I tabellen 8:2 anges de tre områden som
rangordnades högst för de olika tillfällena och vid olika perioden under 1990-
talet.
I början av 1990-talet är det organisationsfrågor som rangordnas högst. Eko-
nomi övertar sedan tätplatsen under resten av 1990-talet. Läroplansfrågorna
finns med utom under sista perioden då resultatuppföljningen intar en tätposi-
tion. Arbetet med skolutvecklingsavtalet ger också avtryck under den sista
perioden. Den största förändringen över tid gäller resultatuppföljningen. Ett
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par skolchefer avstår från att rangordna frågor i samband med möte med en-
skilda rektorer då dessa samtal varit situationsanpassade och mer ägnats åt
ledarskapet än styrning och ledningsfrågor.

8.3 Självständighet i yrket 
Då skolchefstjänsten inrättades var de arbetsuppgifter som staten förväntade

sig uttalade i skolstadgan. Har dagens skolchefer någon arbetsinstruktion? 
Flertalet skolchefer svarar nej på denna fråga. Gruppen som här har kallats

”varken–eller” har svarat nja på frågan. Arbetsuppgifterna får man via delega-
tionsordningen, olika program, planer och beslut. Bland dem som svarat ja
anges att arbetsinstruktionen har karaktär av övergripande förvaltningsuppgif-

Tabell 8:1. Några viktiga händelser under 1990-talet

Början av 1990-talet (1991–1993)
Allmänna val. En skolplan ska finnas i varje kommun. Ny kommunallag ger kommunen rätt att 
besluta om antal nämnder och styrelser även inom skolområdet. De reglerade statsbidragen till 
skolan ersätts av ett sektorsbidrag. Särskolan överförs till kommunen. Rätt att välja skola skrivs 
in i skollagen. Nytt statbidrag till fristående skolor. Sektorsbidraget till skolan upphör och ingår 
i det allmänna skatteutjämningsbidraget.

Mitten av 1990-talet (1994–1996)
Allmänna val. Nya läroplaner, Lpo och Lpf 94. Nya regler för bidrag till fristående skolor. Ny 
gymnasieskola ska vara genomförd. Kunskapslyftet. Skolutvecklingsavtal träffas, femårigt. An-
svaret för förskolan förs över till Skolverket (från socialförvaltningen). Förskoleklassen blir 
egen skolform för sexåringar. 

Slutet av 1990-talet (1996–2000)
Riktade statsbidrag till skolan, t.ex. Ylva-, Persson- respektive Wärnerssonpengar. Specialsats-
ning på IT i skolan, KK-stiftelsen. Förordning om kvalitetsredovisning. Nya bidragsregler till 
fristående skolor. Allmänna val. Läroplan för förskola. Reviderad Lpo. Nytt femårigt skolut-
vecklingsavtal.

Tabell 8:2. Högsta rangordning vid tre olika tillfällen av frågor som dominerat
skolchefens arbete

Tidpunkt Skolchefen själv
Skolchefen och samt-
liga rektorer

Skolchefen och en-
skilda rektorer

Början av 90-talet Organisation Organisation Organisation
Ekonomi Ekonomi Ekonomi
Läroplaner Läroplaner Läroplaner

Mitten av 90-talet Ekonomi Ekonomi Ekonomi
Organisation Läroplaner Organisation
Läroplaner Organisation Läroplaner

Slutet av 90-talet Ekonomi Ekonomi Ekonomi
Resultatuppföljning Resultatuppföljning Resultatuppföljning
Förhandlingar Förhandlingar Organisation
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ter och avser inte specifikt skolområdet. Ett par kommentar i anslutning till
frågan kan belysa situationen.

– Uppgifterna var ändå klara för min del. Saknade aldrig några instruktioner som
i sig kunde blivit hämmande.

– Instruktionen har jag själv författat och godkänts av nämnden.
– Har nog haft ett uppdrag: Håll budgeten!
– Ingen har egentligen brytt sig om mitt uppdrag. Inget utvecklingssamtal t.ex.

med kommunchefer som kommit och gått.
– Jag har efterlyst mitt uppdrag.

Utifrån detta kan frågan ställas om en chefstjänsteman ska ha någon form av
arbetsinstruktion i sitt arbete eller om det framgår av de beslut nämnden eller
styrelsen fattar. Kommunens mer samlade ansvar för skolan har, enligt en skol-
chef gett ett ökat friutrymme. En annan anser att han gått från att ha haft ett
tydligt uppdrag från staten till att bli betydligt med begränsad i sin handlings-
frihet genom många oklara och ibland motsägelsefulla kommunala beslut. Om
man betraktar skolchefen som en länk i skolans styrning och ledning och som
en självständig tjänsteman vilka krav kan man då ställa på synlighet och tyd-
lighet i tjänstemannauppdraget? 

På frågan om skolchefen haft någon annan tjänsteman som chef fördelar sig
svaren enligt följande.

Figur 8:1. Andelen skolchefer i procent som har arbetsinstruktion [B1]

Instruktion
Ingen instruktion

Varken eller

Figur 8:2. Andelen skolchefer i procent som har haft en tjänsteman som chef under
1990-talet [C3]

Ja
Nej

Nja
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Av de 32 procent som svarat ja har ett par konstaterat att de haft det på
pappret men inte i praktiken. Några har fått en chef under den senaste två åren
och återfinns bland nja-svaren. Skolchefens chef är, då sådana finns kommun-
direktör, kommunchef eller kanslichef. Någon enstaka är direkt underställd
kommunstyrelsens ordförande. Ett par har, enligt egen uppgift en oklar situa-
tion bland annat vad gäller beroendeställningen.

Ledningsgrupper med övriga förvaltningschefer i kommunen förekommer
till 91 procent. Gruppen leds oftast av kommundirektören eller kommunchefen
men i något fall ”kollektivt”, det vill säga det finns ingen kommunchef utsedd
[D1]. Den träffas en till två gånger i månaden bland annat för ömsesidig infor-
mation, strategiska frågor, ledningsfrågor och förberedelser av ärenden till
kommunstyrelsen. En kommundirektör är alltså inte med automatik chef för
kommunens förvaltningschefer.

Skolchefens egen uppfattning om graden av självständighet i yrket i början,
mitten och slutet av 1990 – talet ger en entydig bild. Huvudparten av svaren
anger mycket hög eller hög självständighet.

Om man följer enskilda skolchefer under hela perioden visar det sig att 31
procent ligger konstant på mycket hög och 17 procent på hög. Några beskriver
en förändring från låg via hög till mycket hög under 1990-talet vilket de menar
beror på dels att de tillträtt en ny tjänst men också på politiska förändringar i
kommunen. Om man summerar de som ligger stabilt på samma höga nivå
samt de som ökar motsvarar det 68 procent av samtliga skolchefer i undersök-
ningen. 19 procent minskar från mycket hög till hög medan 12 procent upple-
ver att de har hamnat på en låg självständighet i slutet av perioden. Några
kommentarer som belyser dessa siffror. 

– Under 90-talet, allt mer i händerna på de lokala politikerna.
– De förtroendevaldas inflytande har minskat framför allt på grund av att kom-

plexiteten i beslutsprocessen ökat.

Figur 8:3. Andelen skolchefer i procent som anser sig ha mycket hög eller hög själv-
ständighet i yrket [F1]
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– Skolchefstjänsten är kanske den tjänst där det varit svårast att bevara den pro-
fessionella byråkratins särart.

– Den politiska ambitionen att styra, ibland även det interna arbetet, har varit
större nu under den senaste mandatperioden.

 
Kommentarer som kommer igen även av dem som anser sig ha hög grad av
självständighet.

– Jag har lagt ner mycket jobb på att etablera samarbete med min nämnd samt
tydliggjort skillnaden mellan den politiska och professionella kompetensen.

– Jag har under hela perioden stor frihet att utveckla och påverka – kände att jag
hade förtroende hos ledningen och hos rektorerna. Samspelet med den politiska
ledningen är central. Vi hade klara spelregler och skilde på det politiska och det
professionella. Vi sågs ofta för dialog och info. Intensiteten i arbete har ökat
men självständigheten har hela tiden varit mycket hög. Som skolchef har jag
ofta fått ta alltför stort ansvar, vilket hänger samman med politikernas dåliga
arbetsförutsättningar.

En skolchef sammanfattar perioden på följande sätt.

1990–1993 ganska reglerat – länsskolnämnden kvar. 1994–2000 svag kommun-
politisk styrning gav stora friheter. Mot slutet av perioden upplevde jag hur man
från politiskt håll försökte ”återta makten”. Egentligen handlade det inte om att
jag hade ”erövrat” makten och drivit skolans utveckling på egen hand, utan mer
om att någon måste ta itu med arbetet, när den politiska ledningen var för svag,
eller oförmögen att fatta de långsiktiga beslut som behövdes, som grund för tjäns-
temännens/mina strategier.

När skolcheferna kommenterar förändringar över tid återkommer två områden
mer än andra: den ekonomiska situationen har inneburit en känsla av minskad
självständighet, detsamma gäller det ökade politiska inflytandet som många
upplever. En bild som också belyser skolchefens position och funktion i spän-
ningen mellan det professionella och det politiska.

8.3.1 Ärendehantering och påverkansfaktorer 
[C4, C5, C6, F2, F3]
På frågan om hur ofta det har hänt att nämnden helt eller delvis frångått de
förslag till beslut som förvaltningen lagt fram svarar 98 procent sällan eller
aldrig. Bakgrunden till dessa svar går att finna i såväl kommentarer som svaret
på frågan om graden av inflytande för olika grupper och personer över de
förslag som arbetas fram. En skolchef har noterat att styrelsen ofta gick ifrån
hans förslag under första delen av 1990–talet men därefter övergick till sällan.
En förklaring som han själv ser är en instabil politisk sammansättningen i
nämnden vid periodens början.

Vem eller vilka hade då inflytande över de förslag som förvaltningen lade
fram i nämnden? Nämndens ordförande (91 procent) och majoriteten i nämn-
den (72 procent) utgör tillsammans med skolchefen (98 procent) de som har
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högt eller mycket högt inflytande. Rektorer som grupp (72 procent) liksom
övriga förvaltningstjänstemän (68 procent) har högt inflytande. Som exempel
på ”andra” med högt inflytande är kommunstyrelse och kommunledning. Lågt
inflytande eller inget alls har enskilda rektorer och fackliga företrädare.

– Nästan alla frågor av principiell betydelse har behandlats i olika processer, där
olika aktörer varit inbjudna att deltaga. Därigenom har frågorna förankrats och
beslutsunderlaget som regel blivit odramatiska och gedigna underlag.

– Det är viktigt att som förvaltningschef känna av olika viljeinriktningar. Det är
också viktigt att acceptera att vissa frågor är mer ”politiska” och att vissa min-
dre frågor blir politiskt intressanta. Då är det nämndes majoritet som ”äger”
frågan.

Att inflytandet över ärendehanteringen har förändrats över tid anser 61 procent
av skolcheferna. Det politiska inflytandet har ökat enligt flertalet som kom-
menterat frågan men samtidigt har flera skolchefer erfarenhet av turbulenta
perioder där förvaltningen av det skälet fått ökat inflytande. Meningarna går
betydligt mer isär när det gäller förändringen i rektorernas och de fackliga
organisationernas inflytande. Flera kommentarer redovisas nedan under res-
pektive grupp.

I en fråga [F2] valde skolcheferna mellan tolv olika påverkansfaktorer. Valet
gällde om något påverkat dem i mycket hög grad, hög grad alternativt låg grad.
De alternativ som fanns att välja mellan var:

– Betygskriterier
– Ekonomiska frågor
– Fackliga organisationer
– Föräldraopinion
– Juridiska frågor
– Kommunrevisionens kontroll
– Läroplanernas utformning
– Massmedia debatt
– Rektorers inställning
– Skolutvecklingsavtal
– Skolverkets kontroll
– Annat eget val.

Exempel från annat var näringslivskontakter, kommunstyrelsens arbetsutskott,
kommunens styrsystem och KK-stiftelsen. En sammanställning av de påver-
kansfaktorer som skolcheferna anser påverkar dem i mycket hög grad och hög
grad visar att ekonomiska frågor, rektorernas inställning, de fackliga organisa-
tionerna och skolutvecklingsavtalet ger de högsta värdena. 

När det gäller förändring över tid understryker kommentarerna att det hand-
lat om det ekonomiska området som ökat i dominans [F3]. Av de kommentarer
som finns till denna fråga rör knappt hälften ekonomi. Det första avtalet under
1990–talet, innebar ett nytt lönesystem med individuella löner. Jämfört med
inflytande över ärendehantering anses de fackliga organisationerna påverka
mer i detta svar än i det tidigare. Andra förändringar över tid handlar om ökad
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inriktning mot kontroll och kvalité, medias bevakning och fler opinionsytt-
ringar. En skolchef konstaterar att: ”… ”statens backning” har inte ersatts av
någon framflyttning av positionerna från svenska kommunförbundet sida.” En
annan skolchef kommenterar slutet av 1990-talet med att: 

Det som har förändrats är att kontrollen har ökat. Staten har en benägenhet att ta
över. Det är många som har synpunkter. Det som också kan tilläggas är att skol-
chefsrollen har ”tunnats ut”. Idag går statens styrning direkt till rektorerna och det
glöms ofta att skolchefen har en viktig roll inte minst i kontakten med politikerna.  

8.4 Viktigaste arbetsuppgiften [F5]
Under 8.2 har de arbetsuppgifter som skolchefen ansåg dominerade under
1990-talet redovisats. De uppgifter som skolchefen själva anser vara deras
viktigaste sammanfattas av en skolchef på följande sätt:

Vara helhetsskapande – samordning – entusiasmera – framtidsinställd, se till att
ha rätt kompetens på rätt plats. Ge tydliga uppdrag – konsekvent uppföljning – en
klar och tydlig linje i organisationen och samverkan. Ha dialog med politiker – se
till att skolan blir en del i kommunens planering och utveckling. Ha dialog med
brukarna. Egen reflektion och självinsikt.

Svaren och kommentarerna i övrigt kan delas upp i det som handlar om att ha
visioner som rymmer en helhetssyn på utbildning. Rekrytering av personal
och ledarskap. Till detta kan läggas att skapa förutsättningar för en god arbets-
miljö vilket inkluderar ekonomiska förutsättningar. Kommunikation med alla
inblandade inklusive närsamhället och samtidigt skapa utrymme för egen ut-
veckling. Några uttalanden får exemplifiera detta.

Visioner
– Framtidsvisioner och omvärldsanalys
– Att stå upp för barn- och ungdoms välfärd och utveckling och motverka all

segregation
– Att utveckla hela skolverksamheten, inte tiga stilla och delta i avvecklingen
– Skapa skolutveckling där eleverna arbetar i en skolmiljö som kännetecknas av

att de tar stort ansvar för sitt lärande

Rekrytering och Ledarskap
– Rekrytera och ge rektorerna bra förutsättningar att vara framgångsrika
– Stödja, avlasta, utmana
– Utöva ledarskap, skapa möten för dialog, leda medarbetarnas lärande, inspirera,

simulera
– Stöd för politikerna, bereda och förbereda ärenden i nämnden
– Fokusera på uppdraget, resultatuppföljning och stimulera till utveckling
– Att vara motorn i kvalitetsarbetet

Arbetsmiljö och resurser
– Skapa arbetsglädje
– Fixa pengar
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– Koppla ihop styrning med ekonomi
– Borde vara statens garant för att beslut och resurser harmoniserar för bättre

resultat och ökad måluppfyllelse
– Kommunikation och närsamhället
– Ansvara för kommunikation i brett perspektiv mellan olika aktörer
– Att vara en länk mellan elever, föräldrar, personal och politiker (tulipanaros?)
– Fokusera på kommuninvånarnas behov. Spela roll i lokalsamhällets utveckling
– Öppna förvaltningen så det är full insyn från kommuninvånarna.

Dessa utsagor kommenteras under sammanfattning och kommentarer sist i
kapitlet (8.9).

8.5 Styrsystemets fyra olika komponenter
Ett sätt att analysera kommentarerna till samtliga frågor i enkäten har varit att
kategorisera dem efter styrsystemets tre delsystem: juridisk, ideologisk och
ekonomisk styrning, samt uppföljning och utvärdering, vilket redovisas nedan. 

8.5.1 Juridisk styrning
Juridiken är det fundament som samtliga styrsystem bygger på. Här avses nu i
första hand tillämpning av lagar och regler men även avtal. Ett fåtal kommen-
tarer återfinns kring det som kan kategoriseras som juridiska frågor. Det är ett
område som inte är betungande och inte heller något alldagligt spörsmål me-
nar en skolchef. Juridik tillhör början av 1990–talet sen har tillämpningen av
lagar och förordningar ersatts av mål- och resultatstyrning. Något som bidragit
till, som en skriver, känslan av en viss frihet. Juridiken återkommer i slutet av
perioden men är nu av annan karaktär. Elevens inflytande och rättigheter har
lyfts fram menar några vilket har visat sig i flera överklagandeärenden som
kommit upp och där lagens bestämmelser testats. Juridiken fanns med som ett
av de områden skolchefen ombads prioritera bland. Vid 1990–talets början
hamnar juridiken på en mellannivå varefter den minskar i prioritet.

8.5.2 Ideologisk styrning
Ideologi, som bland annat kommer till uttryck i läroplaner, kursplaner, skol-
plan och arbetsplaner parat med skolutvecklingsfrågor, delaktighet och demo-
kratifrågor, kommenteras ofta i enkätsvaren. Skolchefernas engagemang i ut-
bildningsfrågor går inte att ta miste på.

Det är många förändringar som ägt rum under 1990–talet.

Tyngdpunkten av arbetet har kunnat läggas på de områden som varit i största
förändringsfasen. I början av 1990-talet gymnasiet, 1996–2000 vuxenutbild-
ningen, i mitten av 1990-talet grundskolan och barnomsorgen.
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Läroplanerna har betydelse för en gemensam grund, en holistisk syn, helhets-
syn, en röd tråd, stadielös skola etc. är uttryck som återkommer. Några positiva
omdömen:

– Barnomsorgens dockning med skolan var hälsosam och kul.
– Övergången till F-9 skolor.
– Att få starta en ny gymnasieskola.
– Kunskapslyftet har inneburit ett lyft för vuxenutbildningen.

Det har inte varit konfliktfritt inom organisationen. Utvecklingen av en ny
lärarroll, ett nytt arbetsinnehåll, arbetslag är exempel som nämns.

– Läroplansreformerna har gett en större frihet till kommunerna och skolenhe-
terna och har lett till både skolutveckling och krävande diskussioner i arbetslag
och enheter. 

– Skolutvecklingsavtalet har stärkt de fackliga organisationernas deltagande i
skolutvecklingsfrågorna.

Mer tid har gått åt till att förankra, informera, kommunicera, skapa delaktig-
het, bygga upp relationer för att relatera några uttryck som används. Det har
skett en förtätning av demokratin och delaktighetens aktiviteter skriver en.
Kanske jämförbart med en annan kommentar om att idag arbetar vi processin-
riktat vilket vi inte gjorde i början av 1990–talet. Slutligen påpekar en skolchef
vikten av att minnas ”SIA reformens betydelse för 90–talets beslut.”

Läroplansfrågorna är ett område som skolcheferna prioriterar, det ligger på
en mittennivå under hela 1990–talet. I mötet med hela rektorsgruppen får läro-
plansfrågorna högre prioritet i samband med genomförandet av de nya läropla-
nerna i mitten av 1990–talet.

95 procent av skolcheferna tycker att läroplanernas mål ska beslutas centralt
medan centrala beslut om kursplanemål och betygskriterier förordas av 77
procent. När det gäller innehållet i kursplanerna fördelar sig svaren mellan
lokalt (32 procent), enskild skola (37 procent) respektive centralt (25 procent)
[F6].

8.5.3 Ekonomisk styrning 
Ekonomin dominerar kommentarerna och tas upp i flertalet fall. Det finns
skolchefer som arbetat och arbetar i kommuner med god ekonomi och de som
har haft tio år av nedskärningar. Oavsett detta har ekonomin haft högsta priori-
tet. Hur ska resurserna fördelas och användas? Många är de konsekvensbe-
skrivningar som tagits fram, förslag till effektiviseringar, rationaliseringar och
i vissa fall personalneddragningar har redovisats. I andra kommuner har det
trots ekonomiska trångmål alltid funnits pengar till akuta insatser. Någon kom-
mun har satsat på nybyggnation av skolor.

Under 8.2 har skolchefens rangordning av olika frågors dominans under
början, mitten respektive slutet av 1990–talet redovisats. I den rangordningen
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hamnade de ekonomiska frågorna högt och ökade under hela decenniet. Fler-
talet skolchefer har arbetat med allt sämre ekonomi men med allt större åta-
ganden.

– Betydligt mer tid har gått åt till ekonomiska utredningar och beslutsunderlag
p.g.a. kommunens ekonomiska situation i kontrast till alla tillkommande upp-
gifter som ålagts genom statliga beslut och förändringar.

– Självständigheten var ju hög men den ekonomiska utvecklingen under 90 – talet
var svår. Efteråt förstår jag inte att jag lyckades klara av anpassningen till den
rådande ekonomiska verkligheten. Idag tror jag motsvarande inte är möjligt.

Skolchefen har dels fått bevaka kommunens intressen gentemot staten. Som
exempel nämns övertagandet av särskolan där flera ansåg att skatteväxlingen
var orättvis. Skolchefen har också bevakat skolans intressen i den kommunala
budgethanteringen. Då skolan har en stor budget i förhållande till andra för-
valtningar i kommunen finns ett tryck på skolan att medverka till att hantera en
del av det underskott som kan uppkomma i kommunen som helhet. En skol-
chef som såg sin företrädare ägna större delen av sin tid åt ekonomi villkorade
sin egen anställning, med önskan om en annan inriktning på tjänsten. Han
lyckades och har anslagit mindre än 10 procent av sin tid till ekonomifrågor.
En ny ekonomichef anställdes samtidigt! Följderna av en svag ekonomi skapar
frustration:

– De ekonomiska åtstramningarna. Det ökande antalet barn i behov av stöd, svå-
righeten att integrera invandrar- och flyktingbarnen, svårigheten att finna bra
samverkansformer med arbetslivet.

– Att vi fortfarande inte klarar barnen med neuropsykiatriska funktionshinder, att
vi har växlat ner kompetensen från speciallärare till elevassistenter att elever
som gjort en hygglig insats klassas som ’icke-godkända’.

I fråga om på vilken nivå resursfördelningen bör ske i framtiden svarade 82.5
procent att den bör ske genom lokala beslut.

8.5.4 Uppföljning och utvärdering 
Det vanligaste ordet i skolchefernas kommentarer är kvalitet i någon form följt
av resultatuppföljning. En förskjutning har skett från planering till uppföljning
menar en skolchef. I flera kommuner har arbetet fått en skjuts framåt i och med
kravet på kvalitetsredovisning. Uppföljning och utvärdering förekommer säl-
lan vilket kan bero på, som en skolchef uttrycker sig: ”Uppföljning och utvär-
dering tror jag fortfarande är ett alltför krångligt fält för att jag ska känna mig
tillfreds.”

Krav på resultatuppföljning har ökat genom ökad revision såväl från kom-
munens egna revisorer som i samband med skolverkets tillståndsbeskrivningar
och ökad tillsyn. Något som ibland kan bli betungande: ”Jag har försökt förstå
och förlika mig med de redovisningsarbete vi måste prestera till skolverket i en
del enskilda tillsynsärenden men …” En fördel med kvalitetsredovisningar kan
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vara att: ”Utifrån kvalitetsredovisningarna klargöra åtgärder för utveckling
och se till att mål och resurser harmoniserar.” Att resultatuppföljning blivit en
prioriterad fråga framgår tydligt av prioriteringslistorna som skolchefen gjort i
enkätsvaren. Det är den punkt som förändras mest över tid, en ökning från 2.4
till 5.07 [B2, D5, D6].

Utvärdering är något som, enligt skolcheferna, ska finnas på samtliga nivåer
i styrsystemet med tyngdpunkt på den lokala nivån enligt 42 procent. Tillsynen
däremot anser 54 procent åvilar staten även framgent. 

8.6 Skolutvecklingsavtal [E1]
I stort sett samtliga skolchefer noterar att de båda skolutvecklingsavtalens på-
verkan på skolchefens arbete varit hög eller mycket hög. Två har svarat låg
vid båda tillfällena, det vill säga 1995 och år 2000 beroende på att de själva
inte var involverade i arbetet. Några som beträffande 1995 års avtal svarade
mycket hög har sedan gått ner till låg medan andra gått den motsatta vägen.
Några ser avtalen som revolutionerande och radikala medan andra undrar vad
som överhuvudtaget har kommit ut av dem. Några kommentarer som belyser
spännvidden.

– Genombrott för nytänkande.
– Mycket tveksam till vad (om något) som vi fått ut av det nya avtalet.
– Avtalet förändrade hela skolorganisationen.
– Radikal förändring inom hela avtalsområdet, Påverkar genom långdragna för-

handlingar tyvärr inte så stora förändringar i verksamheten.

Arbetet med avtalen har uppenbarligen krävt stora insatser från många.

– Krävde stor kraftsamling både hos oss i ledningsgruppen och de fackliga före-
trädarna för att sjösätta arbetstidsfrågorna och individuella löner. Jag har haft en
central roll även i arbetet med detta lokala avtal. Massor av arbetstimmar har
gått åt för samverkan, mest informell både mot personalen i grupp och framför
allt med de fackliga företrädarna. Vi har dessutom känt oss nöjda med vårt
gemensamma arbete, vilket är extra bra för framtiden.

– Ett revolutionerande avtal som krävde 100 % för att få igång ett nytänkande och
en process som tog tid … men vi är inte framme än.

Tiden var en faktor och konflikten en annan.

– Tillsammans med de ekonomiska frågorna och kvalitetssäkringsfrågorna upp-
tog avtalsfrågorna nästan hela min arbetstid. Avtalsfrågorna var ju också
mycket känsliga och skapade irritation och känslomässiga utbrott hos persona-
len.

– Stora problem att få fram avtal.

Att skolchefen i sin position var viktig i avtalssammanhang menar flera skol-
chefer.
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– Det var viktigt som skolchef att kunna avtalet bra och att kunna föra en aktiv
dialog i ett skolutvecklingsperspektiv. Risken är att det blir en teknisk profil på
dialogen om ekonomer och PA folk får styra mycket.

– Fick kliva fram och aktivt ta del av och driva utvecklingsprocessen.

En skolchef som inte direkt har deltagit i samarbetet med facken kring avtalen
har däremot följt dem genom den ekonomiska styrningen: ”… avtalen har fått
konsekvenser för den budget jag administrerat dvs. den skol- och barnpeng
som konstruerats.”

Citaten från skolcheferna pekar bland annat på avtalets koppling mellan
ökad måluppfyllelse och löneutvecklingen det vill säga den ideologiska och
ekonomiska styrningen. Uppfattningen att skolchefen var en viktig förutsätt-
ning för avtalets genomförande förstärks av de intervjuer jag gjort. 

8.7 Skolchefen och styrprocesserna
Såväl stat som kommun formulerar ramar för utbildningens genomförande. De
centralt fastställda läroplanerna diskuteras i samband med fastställandet av
skolplaner på den kommunala nivån innan den enskilda skolan realiserar verk-
samheten. Även om man vänder på resonemanget och ser skolornas erfarenhe-
ter som grunden för skolplanens inriktning och prioritering sker det på den
kommunala nivån ett arbete som lägger grunden för resursallokering, lokalför-
delning etc. I denna beslutsprocess är det alltfler som deltar. I enkäten ställdes
frågor kring vilka påverkansfaktorer som skolchefen upplevde som starka un-
der olika perioder under 1990–talet.

8.7.1 Samtalspartners [D7, D8]
I de styrprocesser som pågår deltar skolchefen i flera. Några tänkbara kontak-
ter förtecknades i en av enkätfrågorna. Av svaren framgår att förvaltningsper-
sonal, rektorer och politiker är de grupper som skolchefen samtalar med flera
gånger i veckan. Fackliga företrädare, egna nätverk och enskilda lärare möter
han någon gång i veckan. Övriga samtalar han med någon enstaka gång i
månaden, sällan eller aldrig. Till den senare gruppen hör Svenska Kommun-
förbundet, Skolverket och Utbildningsdepartementet. Även inom detta område
har förändringar skett. Flera anser att skolan nu är en del i kommunen. Kontak-
terna med närsamhället är fler än tidigare. Vissa skolchefer ser sig närmre
”brukarna”, föräldrar och politiker idag än tidigare medan andra tycker sig ha
fått minskad kontakt med elever och lärare. De konstaterar också att politiker-
nas inflytande har ökat och stärkts. Framför allt är det nämndordförandens roll
som understryks. Där det varit politisk turbulens gäller dock inte detta utta-
lande utan det motsatta.

Rektorernas inflytande ser lite olika ut. Deras inflytande har ökat genom en
ökad delegation, vilket inte är detsamma som att ha inflytande över den poli-
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tiska processen. Rektorsgruppen har i vissa kommuner fått ökat inflytande
men minskat i andra. Det fackiga inflytandet rymmer även det flera dimensio-
ner. Dels beror det på den fackliga inställningen till skolutveckling, vilket in-
flytande man reellt fått. Dels beskrivs det fackliga inflytandet som nedtonat
eftersom de fackliga förtroendemännen är delaktiga i samtalen i ett tidigt
skede, vilket ökar förståelsen för båda motparternas synpunkter och därmed
ökar samförståndet.

På frågan om vem eller vilka som varit särskilt viktiga, av alla dem som
finns runt skolchefen, anger flertalet förvaltningspersonal och anställda inom
kommunen (handläggare, ekonomer, personalchef etc.). Därefter kommer led-
ningspersonal, områdeschefer och utvecklingsledare. Den tredje stora gruppen
är politiker [D9]. Det finns naturligtvis exempel på skolchefer som inte stäm-
mer in på denna generella beskrivning. Det finns de som träffar elever någon
gång i veckan eller enskilda lärare flera gånger i veckan. Andra har glesare
kontakt med de fackliga företrädarna, medan föräldrakontakterna kan vara mer
frekventa hos någon annan. 

Viktiga samtalspartners finner man även i nätverk och det visar sig också att
behovet av nätverk samt dess betydelse har ökat under 1990–talet [D3, D4].
Samtliga skolchefer utom fem ingår i olika typer av nätverk utöver kommunens
och den egna ledningsgruppen. Dessa nätverk är såväl regionala, nationella som
internationella. Det kan vara nätverk som satts samman då de arbetar i samma
län eller utifrån att de har samma typ av organisation. Men det kan också vara
nätverk som satts samman utifrån en sakfråga, som till exempel näringslivsfrå-
gor, högskolefrågor, skolbyggnation, kvalitets- eller folkhälsofrågor.

– Nätverkens betydelse har ökat över tid. Från en period efter länsskolnämnds-
nedläggning famlade vi alla efter nya samverkansstrukturer för fortbildning, för
gymnasiefrågor för avtalsfrågor bl.a. Nästa steg blev för mig och likasinnade att
bilda strukturer/nätverk för utveckling och kvalitet. Då vidgades området till
likasinnade i Sverige. Det känns som om tyngdpunkten ligger där just nu – för
att självklart gå vidare…

– Behovet av en fungerande grupp inom förvaltningsområdet har ökat genom den
tydliga fokuseringen på utvecklingen och de minskade regleringarna. Den
ökande pressen på skolcheferna under slutet av 90- talet har gjort gruppen ovär-
derlig.

Alla har inte funnit fungerande former. En skolchef konstaterar att: ”… skol-
frågor har kommit något i bakgrunden när utbildningschefer har träffats p g
av olika nämndorganisationer.”

Att behovet av nätverk ökat beror bland annat på den ökade utsattheten i
yrket. En skolchef skriver som exempel på frågor jag kunde ha ställt: ”Kanske
kunde du mera fokusera på hur ensam skolchefen kan vara.” Förändringarna
över tid kommenteras på lite olika sätt.

– Kommunens förvaltningschefer fungerade inte som en ledningsgrupp under de
första åren på 90-talet. Förvaltningens ledningsgrupp träffades inte så ofta och
var inte en så klart uttalad ledningsgrupp i början av 90-talet.
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– Skolchefen som homogen grupp har krackelerat. ”Vi andan” som förr var stark
är så gott som försvunnen. De centrala skoldirektörsmötenas borttagande har
lämnat ett stort tomrum. Även de länsvisa träffarna som Ln organiserade saknar
fortsättning. Skolchefsfunktionen är numera ett ”bofinksbegrepp” i takt med de
organisatoriska förändringarna.

Inte minst relationerna till politikerna är avgörande för möjligheten att verka i
skolchefspositionen. Skolchefen balanserar, som en skolchef uttrycker det: ”…
alltid på en tunn tråd mitt emellan två verkligheter: politikernas och verksam-
heten. Det behövs väldigt lite för att tråden (förtroendet) skall brista.”

 Men också massmedias tryck har ökat och kan ställa skolchefen i svåra
situationer.

… även föräldraaktiviteter och debatter i massmedia påverkade mig och ledde till
stressreaktioner som var ovanliga tidigare. Medierna ”politiserade” även rena
handläggningsfrågor snedvred ofta informationen och situationen i skolan.

Fem olika grupper av samtalspartners ska belysas nedan: politiker, rektorer,
lärarfacken, omvärld/närsamhälle samt elever, lärare och föräldrar. 

8.7.2 Politiker
Några kommentarer från enkätmaterialet som på olika sätt belyser relationen
mellan skolchefen och politiker och hur de har förändrats under 1990–talet.

– I början av 90-talet var dåvarande skolstyrelsen mycket angelägen om att ta
beslut i detaljfrågor /…/ när skolstyrelsen ersattes av BUN har målstyrningen
blivit alltmer genomförd. Mycket återstår fortfarande att klargöra beträffande
rollfördelning politiker/tjänstemän, men vi har tagit många kliv i rätt riktning…

– Förvaltning och politiker kom att tala olika språk. Förvaltningen talar från var-
dagen och den verkligheten. Politiker från ett ekonomiskt perspektiv. Förvalt-
ningen blev ur den synpunkten pådrivande att lösa människors behov och be-
kymmer.

– Hade hoppats på närheten till lokala politiker som kunde och vågade ta ställ-
ning. Det blev istället ”bypolitik” inom kommunen och många politiska uppgö-
relser som bara indirekt hade med skola/utbildning/barnomsorg att göra.

Att samspelet med den politiska ledningen är central framkommer av de olika
kommentarerna. En skolchef beskriver hur man har lagt ner mycket arbete på
att etablera samarbete med nämnden och i det sammanhanget tydliggjort skill-
naden mellan den politiska och den professionella kompetensen. Klara spel-
regler återkommer i de kommentarer som beskriver att samarbetet har fungerat
väl. Täta möten för information och dialog är andra faktorer som har bety-
delse. Att arbeta i en kommun där kommunpolitikerna prioriterar skolfrågor
får en skolchef att minnas skolchefstiden med glädje. 

Några exempel på situationer då relationerna fungerar mindre bra.

– Politisk feghet att fatta beslut i något fall.
– Ständigt nya nämndpolitiker som inte höll måttet när det blåste snålt. Okunnig-
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het som lätt gav efter för opinionstrycket i massmedia och från vissa tongivande
föräldrar… under 90 – talet hann jag samarbeta med flera olika nämndordföran-
den från samma parti. Bristen på stöd från kommunledningen att klara uppdra-
gen utan väl fungerande nämndpolitiker kändes besvärande.

– Konsekvenserna av den bristfälliga politiska styrningen på kommunal nivå, där
oförmågan, engagemanget och intresset för kvalitet, barnen, eleverna, persona-
len, många gånger kom långt efter intresset för en skolbudget i balans.

Den politiska ledningen påverkar skolchefens arbete mycket påtagligt. 

8.7.3 Rektorer
Alla skolchefer har ledningsgrupper som träffas regelbundet [D2]. Arbetet i
ledningsgruppen har i flera fall förändrats över tid. En skolchef konstaterar att
ledningsgruppen har fått en mer processinriktad form. Gruppen rektorer har
förändrats, dels har de i flera kommuner blivit fler i takt med utökade ansvars-
områden dels är en del: ”… mindre erfarna och osäkra i sin roll allt eftersom
kommunernas makt ersatte statens.”

Rektorerna har fått en mer självständig roll skriver en skolchef men vissa
frågor kommer till skolchefens bord: ”Många av de enskilda samtalen har
handlat om budgetbrister, oförmåga att hantera olika personalärenden etc.”

I och med att antalet fristående skolor har ökat har det inneburit föränd-
ringar för en del skolchefer.

Som förvaltningschef samverkar jag med de kommunala rektorerna. Vi har idag
ett mer avtalsliknande förhållande. Jag arbetar idag lika mycket med rektorer/
chefer för fristående förskolor/skolor.

Skolchefen ser sig som en viktigt samtalspartner för rektorerna.

8.7.4 Lärarfacken
Relationen till rektor, fack samt politiker blir viktigare i takt med att regle-
ringen avtagit, menar en skolchef. Vikten av samarbete med facken har beto-
nats ytterligare genom skolutvecklingsavtalet. Det har inneburit mer dialog
med facken och många timmar har gått åt till att samverka, för det mesta på ett
informellt plan. Många positiva omdömen framkommer om konstruktiva mö-
ten, mer engagemang i skolutvecklingsfrågor etc. Att de två lärarförbunden
har haft olika ingångar i avtalet framkommer i flera kommentarer.

– Stora problem att få fram avtal – utmärkt samarbete med ena förbundet det
andra skriver inte på.

– Hade tur att ha fackliga företrädare som såg möjligheter i avtalet.
– Många möten – enskilda och i grupp allt för att övertyga lärarna om att vi inte

tänkte ’köra livet ur dem’.

I något fall har samarbetet med facken fungerat mycket bra på kommunnivå
men tyvärr, skriver en skolchef, var en del rektorer för nitiska i sin tillämpning
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av avtalet. Läraravtalet har krävt, skriver en annan, stora ledningsresurser för
att försöka eliminera ständigt uppkommande konfliktsituationer.

8.7.5 Omvärld – närsamhälle
Samverkan över gränserna återkommer i flera kommentarer. Det kan gälla
inom kommunen, mellan kommuner och till andra områden inom kommunen
och närsamhället. Ibland av nödvändighet, det vill säga ekonomin kräver det
eller att kommunen är för liten för att klara uppdraget inom sina gränser. Men
det finns också en annan förändring som gjort skolchefen mer delaktig i kom-
munens hela utveckling: ”En betydelsefull förändring är att skolchefen blivit
mer delaktig i kommunens hela utveckling, skolans roll i samhällets utveckling
har uppmärksammats.” Detta faktum menar en annan skolchef har inneburit
att skolchefsjobbet i en mening ”politiserats” mer. Massmedia är en del av
omvärlden och närsamhället. Det finns ingen positiv upplevelse av medias roll
utifrån skolchefernas kommentarer. Trycket har ökat. Ekonomins dominans
under perioden och då ofta brist på pengar har gett massmedia ett givet ämne
att skriva om. Svartmålningen av svensk skola återkommer ett flertal gånger i
kommentarerna.

– Massmedias onyanserade kritik och ibland döljande av fakta …
– Utbildningen målad i alltför svart vilket har negativt påverkat alla som verkar

där, främst personal.
– Medias svartmålning av skolan i Sverige med Stockholm som rikslikare.

En skolchef skriver att han inte kan minnas en enda positiv artikel under sin tid
som skolchef om man bortser från artiklar om luciafirande och motsvarande.

8.7.6 Elever, lärare och föräldrar
En grupp skolchefer menar att de kommit längre från gräsrötterna:

Verksamheten har kommit allt längre från mig. Vår nya förvaltningsorganisation
har inneburit att jag varit tvingad att ha en förskole- och grundskolechef och en
gymnasiechef som sköter verksamheten.

Men samtidigt har andra kommit närmare såväl föräldrarna som politiker. För-
äldraföreningar har fått större inflytande även som opinionsbildare.

– I spåren av nedskärningar är också föräldrarnas protester mer hjärtskärande. De
har också upptäckt möjligheten att anmäla till skolverket.

– Även anmälningar till länsrätten har ökat dramatiskt. Ett tag överklagades ett
ärende/mån av allmänheten eller missnöjda politiker.

Antalet elevärenden har ökat enligt flera skolchefer. De ärenden som kommer
till skolchefen är de som inte kan klaras av på rektorsnivå och därför ”… har
kostat mycket energi …” och haft hög prioritet.
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8.8 Skolchefen i framtidens styrsystem [F4, F5, F6, F7]
Glädje och frustration i yrket avslutade enkäten tillsammans med de viktigaste
uppgifterna för en skolchef idag och i framtiden. En del av dessa tankar ska
avsluta även denna enkätredovisning. Den största glädjen för många skolche-
fer är mötet med människor, många kontaktytor tillsammans med det friut-
rymme som finns och som ger tillfredsställelse i yrket. Att vara delaktig och
pådrivande i ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete nämner andra.
Decentralisering, integrering av verksamhet, självständiga skolor, fritt val,
skolpeng, alternativt drivna enheter, fokus på resultat är ytterligare exempel.
Till detta kan föras arbetet med att utveckla lärarrollen, arbetslagsidén och
ledarskapsutveckling. Ett annat glädjeämnen är, skriver en skolchef att ande-
len behöriga till gymnasieskolan och högskolan ökar: ”Eftersom jag själv är
en produkt av en urvalsskola gläds jag åt att alla barn har samma möjligheter
till kunskap.”

Ovanstående finns uttryckt i följande citat:

– Att ha en viktig roll inom samhällets viktigaste funktion – utbildning. Att vi
klarade de mycket kraftiga ekonomiska nedskärningarna med bibehållen god
kvalitet.

– Alla entusiastiska rektorer och andra arbetskamrater som genomförde integra-
tionen av barnomsorg, den nya gymnasieskolan, förhandlade om löner och skol-
utvecklingsavtal, som inte lät sig nedslås av den försämrade ekonomin, som
kämpade med svåra personalproblem, utvecklade sig själva och växte som le-
dare och chefer. Trots kritiken blev skolan i många avseenden BÄTTRE!
Mycket tack vare dessa engagerade personer – det bär jag med mig med stor
glädje!

Otillfredsställelsen handlar såväl om bristande tid och pengar som om bris-
tande mod, beslutsvånda eller bristande civilkurage. Konflikter i personalgrup-
per, mellan personal och föräldrar liksom trögheten i skolutvecklingsarbetet är
frustrerande. Onödiga utredningar, planhysteri frustrerar då det är till föga
gagn för barnen, skriver en skolchef. Och att skolan fortfarande inte lyckats
införa ett arbetstidsbegrepp för en lärares hela tjänstgöring är ett annat exem-
pel. 

Bland kommentarerna kring frågan om viktiga uppgifter i framtiden ställs
frågan om skolchefen överhuvudtaget ska finnas kvar. Meningarna är delade:

– Frågan är nog – behövs skolchefen? Är det inte så att de enskilda skolorna
skulle må bäst av att skötas helt lokalt. Detta vore väl det bästa sättet att myn-
digförklara vår lärar- och skolledarkår. Jag tror nog att den kommunala över-
byggnaden i längden är onödig. Sätt de resurserna direkt i varje skola och ut-
veckla ett bättre system för uppföljning och utvärdering som fokuserar på 1 – 3
faktorer och inte som idag på hundratals områden.

– I början av 90–talet ansåg jag – med ökad decentralisering – att skolchefen
borde bort. Sedan har jag ändat mig. 2010 – talet behöver nog också någon som
håller samman men hur?

– Morgondagens skola kommer att ställa helt andra krav på den personal som ska
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arbeta i den. Finns skolpolitiker kvar? Skolledningens uppgifter blir att se till att
enskilda arbetslag (små autonoma enheter i skolan) har frihet att organisera sitt
arbete utifrån de krav elever och samhälle ställer på dem.

– Finns hon/han? Hur kommer friskoleutvecklingen att fortsätta?

Andra exempel på viktiga områden för en skolchef har jag kategoriserat under
samma rubriker som frågan om dagens viktigaste uppgift då svaren till stora
delar sammanfaller (se 8.4). Indelningen var visioner i vilken kvalitetsfrågor
ingår, rekrytering och ledarskap, arbetsmiljö, resurser, kommunikation samt
närsamhälle och omvärldsfrågor. Här nedan återges några ytterligare kom-
mentarer som komplement till de tidigare redovisade.

Visioner
– Arbeta med pedagogiska frågor och skolans långsiktiga utveckling /…/ Den

viktigaste uppgiften är (redan) att skapa program och strukturer som tar hänsyn
till varje individ från förskola t.o.m. gymnasieskolan, med en egen studietakt
och med ett innehåll som stärker självkänslan, låter individen mogna till en
ansvarskännande människa med kunskaper för att kunna möta en okänd fram-
tid.

– Verka för en organisation som är kapabel att möta ny kunskap och insikter med
en förmåga att ändra sig.

– Utveckla demokrati och delaktighet /ansvar (den enskildes).
– Kvalitetsfrågorna bör prioriteras – hur säkerställa att eleverna får en kvalitativ

bra utbildning?
– Kompetensförsörjning och skolutveckling bör också framhållas.
– Skapa en ”kommunal friskola”

Rekrytera personal och Ledarskap
– Eftersom den offentliga sektorn inte kommer att växa krävs mod, kraft, ekono-

miskt tänkande och förståelseinriktat ledarskap.
– Att vara utvecklingsinriktad och strategisk. Att låta målen styra medlen och inte

tvärtom.
– Att vara coach, pedagogisk coach som driver skolutveckling.
– Sakkunnig för politikerna.

Arbetsmiljö och resurser
– Att stå som garant för pedagogisk utveckling, kvalitet i verksamheten den fy-

siska miljön och ett stöd för rektorerna och förskolecheferna.
– Att i en krympande ekonomi slå vakt om resurserna till skolan. Kommunal

budgetvakt.
– Skolan måste ges resurser att ge en likvärdig utbildning i alla kommuner/skolor.

Kommunikation och Omvärlden
– Att marknadsföra kommunal skola – det blir konkurrens Uppmuntra de som vill

fortsätta utveckla. Se till att brukarna(föräldrar/elever) får reellt inflytande.
– Ännu mer av spaning, internationella kontakter/utbyten/jämförelser. Vara

brygga mellan högskola/näringsliv och Skola/utbildning.
–  Entreprenör/nytänkande när det gäller att utveckla skolans innehåll och form.

Ännu kraftfullare hävda skolans/utbildningens betydelse.
– Se till att skola och utbildning går hand i hand med hela kommunens utveckling

i samverkan med näringsliv och region. Vara även medborgarnas skolchef.

Skolcheferna ger uttryck för mycket höga ambitioner.
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8.9 Sammanfattning och kommentarer
Skolchefen har blivit en av flera förvaltningschefer i kommunen. Intresset för
skolan i kommunen tycks ha ökat hos såväl politiker som närsamhälle. En
orsak kan vara att skolan tidigare sågs som en statlig angelägenhet och var
detaljreglerad på flera områden. Det gjorde att skolan särbehandlades och kun-
skap om vad som gällde fanns hos ett fåtal. 

8.9.1 Skolchefen en professionell garant
Förändringen av arbetet som skolchef har, menar någon skolchef, ”politise-
rats” mer. Den ekonomiska situationen har inneburit att skolan, som ofta är
den största förvaltningen i kommunen, nu med friare resursanvändning blivit
en förvaltning bland övriga som ska medverka till att lösa kommunens totala
ekonomiska situation. En viss uppgivenhet har smugit sig in bland kommunal-
politiker mot slutet av 1990-talet då man anser att den statliga styrningen av
ekonomin ökat, menar en av intervjupersonerna. Endast under två av tio år
kunde kommunerna förfoga över sin egen skattesatts. Detta har naturligtvis
påverkat även skolchefens situation. Flera skolchefer ser sig som den professi-
onella garanten för att beslut och resurser harmoniserar för att uppnå bättre
resultat och måluppfyllelse. Skolchefen har under hela 1990–talet arbetat med
att sammanföra, integrera, utveckla och avveckla verksamheter. Detta har skett
med för flertalet ytterst knappa resurser. När skolchefen tillsammans med
många medarbetare genomfört sammanslagningar har sedan delning skett i två
eller flera olika förvaltningar och en ny uppdelning av skolväsendets ledning
har gjorts.

Den ekonomiska uppföljningen är tydlig i materialet. Utvärderingen av lä-
roprocesserna är något som flera önskar men inte riktigt klarar av. Kravet på
kvalitetsredovisningen har i en del fall varit ett hjälpmedel liksom skolutveck-
lingsavtalen som driver på uppföljningen av innehållsfrågor. Intressant är att
notera synen på skolutvecklingsavtalen som kraftfulla uppföljningsinstrument.
Här har även parterna överenskommit om att på nationell nivå följa upp och
utvärdera avtalen genom inrättandet av ett särskilt råd, vilket kan ses som en
del av resultatstyrningen. Frågan kan också ställas om förhållandet mellan
läroplaner och skolutvecklingsavtal i praktiken. Parterna prioriterar vissa om-
råden som de även följer upp gemensamt och som är kopplade till löneför-
handlingar. Prioriteringen sker av parterna på nationell nivå och förväntas till-
lämpas i lokala avtal på kommunal nivå. Skolutvecklingsavtalet berör därmed
alla i styrsystemet ingående delar och ställer frågor om styrsystemet och dess
styrning och ledning på sin spets.  

8.9.2 Skolchefen mellan stat och kommun
Rektor har i många fall fått ökat inflytande om man ser till delegationsordning
och resultatbudget. Samtidigt kan det ha inneburit att inflytandet på den kom-
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munala nivån har minskat. Skolutvecklingsavtalen har påverkat arbetet såväl
på kommunnivå som på den enskilda skolan. I de fall lärarfacken arbetat till-
sammans med arbetsgivaren menar skolcheferna att det har fungerat väl om än
inte utan konflikter. Huruvida fackens inflytande har minskat eller ökat är svårt
att uttala sig om. Den formella sidan av det fackliga inflytandet via MBL etc.
tycks ha minskat medan samverkan utifrån avtalen ökat. 

Reformerna på 1990-talet ville tydliggöra ansvarsfördelningen. Svaren i en-
käterna och i intervjuerna visar snarare på en ökad otydlighet. Svenska Kom-
munförbundet (Svekom) förväntades agera i det nya styrsystemet och det var-
nades för en ny central maktfaktor. I avtalsfrågor har Svekom ersatte Statens
Avtalsverk och förvisso gått ett steg längre genom att skriva avtal kring skolut-
vecklingsfrågor. Ett avtal som i kommunen drivs av de lokala fackliga företrä-
darna medan Svekom endast finns på nationell nivå. En genomgång av Svek-
oms cirkulär till förvaltningschefer under 1990-talet visar inte på att några
riktade cirkulär har utsänts som berör skolchefen om jag bortser från avtalsin-
formation.i Det var först i samband med det första skolutvecklingsavtalet som
Svekom inbjöd rektorer att träffas i nätverk, något som senare följdes av en
motsvarande inbjudan till skolcheferna. 

Flertalet skolchefer har ingen särskild arbetsinstruktion och heller ingen
chef över sig, utom den politiska ledningen. Att vara ledare i en organisation
har en innebörd. Att vara ett led i växlingen från statlig och kommunal styr-
ning till ledning har en annan. I stort sett samtliga ärenden som skolchefen
berett antas i nämnden. Detta beror till stor del på ett nära samarbete mellan
den politiska ledningen (ordförande eller majoriteten i nämnden) och skolche-
fen. Skolcheferna uttrycker att detta är nödvändigt och positivt förutsatt att
rollfördelningen är klar vad gäller det politiska respektive professionella områ-
det. Många har lagt ner mycket arbete på att finna former för detta. Flera anser
att det politiska inflytandet har ökat. Kanske kan det vara en effekt av ekono-
mins totala dominans under 1990-talet. Skolchefsarbetet är ett ensamt arbete
understryker flera, samtidigt som de redovisar ett ökat antal kontakter. Skol-
chefen själv ser sig som en garant för utbildningsverksamheten i brytnings-
punkten mellan stat, kommun och skola. Att vara skolchef rymmer något mer
än enbart ett kommunalt förvaltningschefskap. Avtalen har pekat på otydlighe-
ten i styrkedjan, vem sätter egentligen dagordningen för vad som prioriteras i
genomförandet av en nationellt likvärdig skola? Någon skolchef frågar om det
är så att staten inte vill eller anser att kommunens roll bör definieras ytterli-
gare? Är det också så att kommunerna inte får ha råd, eller vara för självstän-
diga? 

Ett sätt för skolchefen att klara 1990–talet kan ha varit att balansera mellan
statliga och kommunala intressen, mellan det politiska och professionella an-
svaret genom att formulera sitt eget uppdrag, förankra det hos nämndens ord-
förande och lägga upp strategin med den fackliga skolutvecklingsgruppen.
Skolchefens egna reflektioner över 1990–talet visar på en imponerande arbets-
insats samtidigt som ett par skolchefer ifrågasätter funktionen. Det framstår
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som om de uppgifter som skolchefen genomfört under 1990-talet, med de då
rådande förutsättningarna, svårligen kan upprepas. Konstitutionella och demo-
kratiska frågor reses om vem som ansvarar för vad i styrningen och ledningen
av svensk skola. 

Kommentarer Kapitel 8
i En sökning gjordes 2001-09-05 via http://uno.svekom.se/biblcgi/brscirk på förvaltningschef res-
pektive skola plus barnomsorg under åren 1991 – 2001. Cirkulärserien ger information om beslut
i budgetpropositioner och andra nationella beslut rörande skolan. Utslag i arbetsdomstolen, olika
avtalsfrågor samt kvalitetsfrågor mm. Inbjudan till olika utvecklingsprogram inom Svekom. En-
dast ett fåtal cirkulär per år finns redovisade. Det är endast under åren 1993–96 och 1998 som
antalet överstiger 20 per år.
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Del IV
Avslutande diskussion

Men sedan bör hon få fara fritt och hafva vår
goda tillit med sig, och vi må icke önska, att
hon skall hejda sina steg i takt med oss och vår
logik.
(Hans Larsson: Intuition, sid. 78)
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KAPITEL 9

Skolchefen i skolans styrning och ledning. 
Avslutande diskussion

9.1 Problemställning
Fokus för denna studie är hur statens styrning av skolsystemet för skolan kan
förstås genom att studera hur relationen mellan stat och kommun framträder i
skolchefstjänsten. Med styrsystem avses det system av regler som staten for-
mellt ställer upp för att påverka och följa upp skolans processer och resultat.
Styrning är de processer som skapas när styrsystemets verktyg används och
ledning är ett uttryck för de processer genom vilka styrning övergår till ge-
nomförandeprocesser, där ansvar finns för att organisera och påverka verksam-
heten. Om skolchefen antas vara en befattning som är del av detta ansvar att
växla styrning till ledning borde studier av denna befattnings position och
funktion kunna synliggöra och öka förståelsen av skolans styrsystem. 

För att kunna närma mig problemställningen var det nödvändigt att först
klarlägga hur skolchefstjänsten växte fram som en del av den centrala led-
ningen i kommunen och hur tjänsten sedan förändrades fram till 1990-talet.
Dessa frågeställningar har behandlats i Del II av denna studie. Folkskolans och
lärdomsskolans olika traditioner återspeglas i relationen stat och kommun där
en ständig kamp pågått om såväl ansvarsfördelning, tillsyn som ekonomi. Efo-
rus, domkapitel, församlingar och kyrkoherdar fick successivt överlämna mak-
ten till riksdag, regering, departement och överstyrelse. Hur långt tillbaka i
tiden man behöver gå för att söka bakgrunden till att en skolstyrelse och skol-
chef tillsattes 1958 och ett nytt statligt system börjar växa fram kan naturligt-
vis diskuteras. Att det statliga intresset att styra utbildningen på kommunal
nivå funnits tidigt visade sig bland annat i inrättandet av statliga folkskolein-
spektörer parallellt med att ecklesiastikministern regelbundet träffade rekto-
rerna för lärdomsskolorna. Kommunala och även landstingskommunala in-
spektörer följer. Relationen mellan stat och kommun blir synlig i befattningar
som både konkurrerar och samverkar. Det som nödvändiggör samverkan oav-
sett olika syn på styrning och ledning är de ekonomiska villkoren för utbild-
ningen som går som en röd tråd genom historien. Den lösning som valdes i
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slutet av 1950-talet vad gällde växlingen från den statliga styrningen till den
kommunala ledningen tog hänsyn till både den politiska styrningen och den
professionella. Staten såg då till att man hade makt över skolchefsbefatt-
ningen, vem som skulle få inneha tjänsten och vilka åligganden som skulle
gälla. Frågan om att samla skolledningen i kommunen hade då diskuterats
sedan 1940-talet. 

De olika skolformerna med olika historisk bakgrund samlades under en ge-
mensam ledning i slutet av 1950-talet för att sedan, ca 40 år senare, åter börja
delas upp på flera olika förvaltningar inom kommunen och mellan olika hu-
vudmän. Som jag tidigare visat rådde stor enighet om behovet av en gemen-
sam kommunal ledning för de olika skolformerna på 1950-talet. Under 1990-
talet tillfördes kommunen ytterligare skolformer. Barnomsorgen flyttades från
socialförvaltningen till skolförvaltningen som blev den största förvaltningen i
flertalet kommuner.

Under perioden 1958–1990 hade skolchefen som regel en bakgrund som
kommunal inspektör, rektor eller annan pedagogisk erfarenhet. Parallellt arbe-
tade en länsskolnämnd med medarbetare på skolområdet som hade liknande
bakgrund som skolcheferna. Regelsystemet gjorde att flera frågor hade givna
svar men ett betydande utrymme fanns för regionala och lokala lösningar. En
grupp som kände sig alltmer ”utanför” var de kommunala politikerna, som inte
hade kunskap om regelverket och ansåg sig ha begränsat utrymme att handla. I
slutet av 1970-talet ökade fackförbundens möjlighet till inflytande då de fick
möjlighet att både bli informerade och förhandla kring flertalet frågor, undan-
taget verksamhetens inriktning och kvalitet. Ofta utvecklades ett nära samar-
betet mellan skolchef, fackliga företrädare och länsskolnämnd. För att öka det
lokala politiska inflytandet prövades olika former av organisationer under
1980-talet till exempel lokala organ. Några kommuner lade samman skolsty-
relsens verksamhetsområde med andra, vilket föranledde kommentarer från
ansvarig skolminister. Skolchefstjänstens förutsättningar och villkor förändra-
des. Fler frågor inom det gällande regelverket kunde avgöras lokalt. Föränd-
ringarna i tjänstetillsättning, åligganden och finansiering torde ha betytt mer
för relationen stat och kommun än decentraliseringen av ett antal beslut inom
regelsystemet. 

1990-talet innebar förändringar. Kommunerna kunde nu besluta hur den
kommunala ledningen skulle organiseras. Flera olika former prövades. Detta
skedde samtidigt som staten genom riksdagsbeslut också påverkade organisa-
tionsformen för skolan. Ändrat huvudmannaskap och inrättandet av nya skol-
former ställde krav på kommunens styrning och ledning. En ökad frihet att
välja skola och även möjlighet att söka fristående alternativ gav återverkningar
på såväl organisationen som ekonomin i kommunen. Den ekonomiska styr-
ningen förändrades under större delen av 1990-talet på alla nivåer både vad
gällde den totala tillgången på medel och hur dessa fördelades. Det var den
ekonomiska styrningen som dominerade relationen stat och kommun under
1990-talet. Skolchefen såg sig många gånger som en garant för att de statliga
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besluten kring läroplanerna skulle kunna genomföras och verkade intensivt
både gentemot stat och kommun för att tillräckliga medel skulle tillföras verk-
samheten. Skolchefstjänsten sågs alltmer som en helt kommunal förvaltnings-
chef, en bland andra. I flera kommuner var inte kommundirektören chef för
förvaltningscheferna utan närmaste chef fanns i den nämnd eller styrelse till
viken skolchefen rapporterade. 

1990-talet var det första decenniet då befattningen som skolchef inte var
definierad i styrsystemet och samtidigt var det ett decennium då ett stort antal
beslut om förändringar inom utbildningsväsendet fattades som krävde ledning
på central kommunal nivå. Att uttala sig om 1990-talet är naturligtvis svårt
eftersom beslut som fattades då ännu inte till alla delar är genomförda. Den
studie av skolchefernas egna erfarenheter från 1990-talet som jag genomfört är
ett dokument som försökt fånga deras egna intryck i relativt nära anslutning till
det decennium frågorna avsåg. Kapitel 6 i Del II och kapitlen 7 och 8 i Del III
ger bilder av 1990-talet. Sammanfattningar och kommentarer finns i slutet av
Del III (8.9). 

En sammanfattning av relationen mellan stat och kommun sett ur skolchefs-
befattningens perspektiv visar att de balanserade mellan statliga och kommu-
nala intressen och mellan det politiska och professionella ansvaret. Det är säl-
lan skolchefen får någon hjälp i att formulera eller precisera uppdraget i denna
skärningspunkt. Utrymmet var alltså stort, att som förvaltningschef formulera
sitt eget uppdrag och därmed tolka såväl nationella beslut om verksamhetens
innehåll och kvalitet som kommunens ambitioner i olika strategiska planer, där
skolplanen är en. I ett nära samarbete med framför allt nämndens ordförande
lades strategierna upp. Dock fanns ett mål som varit välformulerat under 1990-
talet och det var att hålla budgeten. När verksamhetens mål kommit i konflikt
med ekonomin har den senare segrat. Det har inte varit lätt för till exempel en
förvaltningschef, som vill vara kvar på sin tjänst, att föra en öppen diskussion
i media kring konflikten mellan mål och medel. En av uppgifterna för den
nybildade skolchefsföreningen är just att stödja och uppmuntra de chefer som
vill delta i den offentliga debatten. Förvaltningschefen upplever självständig-
heten stor i den egna yrkesutövningen men inte lika stor i det offentliga rum-
met.

En förändring som inträdde under 1990-talet, som förändrade situationen var
skolutvecklingsavtalen. Skolchefens position gav honom funktionen att vara
garanten för avtalets genomförande. En ny balansakt för skolchefen i fördel-
ningen av tillgängliga medel nu även utifrån prioriteringar gjorda av parterna.

9.2 En analys i flera steg
Utifrån det statliga styrsystemets olika delar, spänningen mellan stat och kom-
mun och mellan den professionella och pedagogiska styrningen och slutligen
processerna kring hur beslut fattas, genomförs och följs upp ska en avslutande
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analys göras av materialet i sin helhet. Avslutningsvis diskuteras ett antal frå-
geställningar som aktualiserats utifrån detta.  

9.2.1 Ett styrsystem med olika komponenter
Genom att använda tre av delsystemen på tiden före 1958 (1), perioden fram
till 1990 (2) och slutligen 1991–2000 (3) växer bilder fram. I figur 9:1 ges
några exempel från de olika perioderna för att exemplifiera detta (underlag
finns i Del II). Siffrorna anger, som framgår, de olika tidsperioderna.

Uppföljning och utvärdering är en del som ingår såväl i den juridiska, ideo-
logiska som ekonomiska styrningen. Under 1990-talet har tyngden och om-
fattningen av uppföljning och utvärdering ökat. Påverkan på de övriga delarna
i styrsystemet har fått en sådan omfattning att uppföljning och utvärdering
snarare kan ses som en egen del i styrsystemet. Följer man på motsvarande sätt
uppföljning och utvärdering under de tre tidsperioderna framstår följande för-
ändringar (se fig. 9:2).

Av figurerna framgår att de tre delsystemen följs åt under de två första
perioderna. Uppföljning och utvärdering är nära knuten till de tre andra de-
larna. Den tredje perioden ser annorlunda ut i flera avseenden vilket jag kom-
menterar i det följande.

Den juridiska styrningen legitimerar de övriga delarna i det statliga styrsys-

Figur 9:1. Några exempel på de tre delsystemen: 1.tiden före 1958, 2. 1958–1990, 3.
1991–2000
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temet. Antalsmässigt kan exemplen vara få under den juridiska styrningen
men då de reglerar helheten är det själva regleringen som är intressant. Fem
olika folkskolestadgor utfärdades mellan 1842 och 1901. Det är genom den
juridiska styrningen som en ökad enhetlighet blir tydlig. Figuren visar att 1962
års skollag med tillhörande förordningar samlar skolväsendet. Ständiga för-
ändringar har gjorts i skollagen men endast en större 1985. Ett förslag som för
närvarande är på remiss år 2003 förväntas resultera i en ny skollag. Annan
lagstiftning har förändrats under motsvarande perioder som till exempel änd-
ringar i kommunallagar och arbetsrättslagstiftning.

 Den ideologiska styrningen hänger nära samman med den juridiska då till
exempel folkskolestadgor följts av normalplaner och läroplanerna idag har sta-
tus av en förordning. Styrdokument fastställs som förordningar och föreskrif-
ter utifrån skollagen. Om skollagen 1962 visade på en enhetlighet dröjer det
till 1990-talet innan detta syns på läroplanerna. Under den andra perioden får
grundskolan tre olika läroplaner (1962, 1969 och 1980) medan gymnasiesko-
lan får en 1970. Under 1990-talet utformas mer enhetliga läroplaner vad gällde
uppbyggnad och struktur. För första gången omfattades samtliga skolformer
från förskoleverksamheten till vuxenutbildningen. Till den ideologiska styr-
ningen räknas även lärarutbildning och den statliga skolledarutbildningen för
rektorer. 

Den ekonomiska styrningen visar initialt hur staten ökade sitt finansiella
engagemang. Det handlade dels om att öka transfereringarna till kommunen
(skolskatt) dels att ta betalningsansvaret för till exempel lärarlöner (läroverks-
lärarnas löner 1858). Transfereringar och delfinansiering var det vanligaste.
Följer man utvecklingen av statbidragen till lokaler speglar det även övrig
hantering av statsbidrag. Under den första perioden ökade statsbidragen till
byggande av skolhus. Detta parades med bestämmelser i förordningar och
kontrollerades av myndigheter. Under den andra perioden började staten ändra
på normerna för statbidrag för att minska kostnaderna och avvecklade sedan

Figur 9:2. Ett fjärde delsystem
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bidragen och förde över medel till ett schablonbidrag. Framme vid den tredje
perioden hade statsbidragen till hela skolverksamheten först samlats i ett sek-
torsbidrag för att sedan övergå till ett allmänt skatteutjämningsbidrag till kom-
munen. I slutet av 1990-talet började staten åter rikta bidrag till speciell verk-
samhet parallellt med den allmänna transfereringen.

Det som inte framgår av figuren är statens hantering av övriga ekonomiska
frågor till kommunerna. Flera exempel som direkt eller indirekt har påverkat
skolverksamheten har kommenterats i Del II. Ett exempel är finansdeparte-
mentets propå om marknadsmässiga hyror inom offentlig sektor, som ett av
Svenska Kommunförbundets dåvarande bolag medverkade till att finna lös-
ningar på. I förlängningen innebar det att en rektor med en resultatbudget, dvs.
en fastställd ekonomisk ram som var bunden till vissa lokaler, skulle finansiera
ökade hyror inom sin givna budgetram, vanligtvis genom minskade kostnader
för undervisningen. Detta visar bland annat på hur de olika delsystemen påver-
kar varandra direkt och indirekt men även att ett tillsynes ökat inflytande för
rektor kunde få motsatt effekt.

Uppföljning och utvärdering ger framför allt exempel på hur kontroll utöva-
des genom tillsättning av tjänster, urval av läromedel och inspektion av verk-
samheten genom inspektörer. Under slutet av 1860-talet skulle inspektörerna
godkänna skolhusritningar. De hade vetorätt från länsstyrelsen när det gällde
att kontrollera att statsbidragen användes rätt. Under den andra perioden med
SÖ och länsskolnämnd sker en kontroll när det gäller lokaler, ritningar, statsbi-
dragsutbetalningar till såväl tjänster, skolbyggnation, investeringar som själva
skolorganisationen framför allt av länsskolnämnden. Under 1990-talets första
hälft finns endast Skolverket med sin fältorganisation med ambitionen att
stanna vid kommungränsen med sin tillsyn och kontroll. Under senare delen
av 1990-talet tillsätts statliga inspektörer som går in i verksamheten och en
förordning om kvalitetsredovisning fastställs. Jag behandlar inte uppföljning
av måluppfyllelsen (prov och betyg) som i sig har en styrande effekt för hela
skolverksamheten. Kritiken över bristande utvärdering var på 1980-talet riktad
mot SÖ medan den i början av 1990-talet i huvudsak riktades mot kommu-
nerna.

Styrsystemet byggdes upp under lång tid för att från 1958 alltmer vävas
samman till ett mycket interaktivt system. Detta system kom senare att växa
samman genom till exempel: timplaner, veckotimmar, undervisningsskyldig-
het, lärardimensionering, statsbidrag per grupp elever i olika ämnen och verk-
samheter. Genom dessa olika bestämmelser påverkades till exempel innehåll,
organisation och ekonomi. Kontrollen var inbyggd i själva konstruktionen av
bestämmelserna medan utvärderingen förväntades byggas upp på de olika ni-
våerna. 1991–2000 uttalar staten en ambition att öka det lokala inflytandet och
ansvaret inom samtliga områden. Timplaner, läroplaner kursplaner, betygskri-
terier och krav på utvärdering var fortfarande sammanvävda om än på ett annat
sätt än tidigare. Den ekonomiska styrningen övergick till ett finansiellt stöd
som inte skulle reglera verksamheten. Övriga delar reglerades i huvudsak fort-
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farande av staten. Härigenom fick ett av de tre delsystemen en till synes lösare
koppling till de övriga delarna. 

Ytterligare en bild kan fogas till figur 9:3. Ser man uppföljning och utvärde-
ring som något som under 1990-talet allt mer lever ett ”eget liv” framstår det
som fyra delar i systemet. Som exempel kan nämnas Skolverkets uppdelning i
två myndigheter och parternas inrättande av Rådet som ägnar sig åt att följa
upp och utvärdera svensk skola.
 

9.2.2 Ansvarsfördelning inom styrsystemet
Styrsystemets olika delar har över tid hanterats på olika nivåer i skolsystemet.
I figur 9:5 har ansvariga på olika nivåer förtecknats så som det framgår av
statliga dokument. Departementsnivån (A) har, för utbildningsområdet inte
genomgått några större förändringar över tid vilket myndighetssidan (B) har.
Flera olika överstyrelser samlades i en gemensam skolöverstyrelse som sedan
blev Skolverket. Vid sidan av Skolverket finns dock ett antal olika skolmyn-
digheter som ansvarar för delar av utbildningsområdet. På regional nivå har
flera instanser försvunnit som tidigare hade relationer till skolan som till exem-
pel domkapitlet (C) och länsstyrelsen (D), länsskolnämnden ersattes av Skol-
verkets fältorganisation. Landstinget (D) finns fortfarande kvar inom vissa
områden av utbildningsväsendet. De statliga inspektörerna (B) har kommit
tillbaka.

På den kommunala nivån har förändringar skett inte minst inom områdena
(E) och (F). Flera olika styrelseformer och ledningsorganisationer har under

Figur 9:3. Från stark till lös koppling inom systemet.

Figur 9:4. En ny del i styrsystemet?
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en period samlats i en gemensam skolstyrelse med en skolchef. Idag finns åter
flera olika styrelser och flera ledningsstrukturer för denna verksamhet, flertalet
under samma huvudman. Skolnivån (G) med rektorer och lärare har på senare
tid fått sällskap av försöksverksamhet med föräldrastyrelse respektive elevsty-
relse (H). Var dessa inplaceras i denna modell är oklart då de inte tillhör den
politiska styrningen i den meningen att de är valda i öppna medborgerliga val
utan internt inom gruppen. Däremot är det grupper som delvis ”utifrån” påver-
kar verksamheten i skolan.

Ansvarsfördelningen så som den uttrycks i offentliga dokument och olika
beslut understryker ansvaret på tre nivåer, staten, kommunen och skolan. Sta-
ten är definierad som riksdag/regering, departement och skolmyndigheter. Det
innebär att den politiska respektive professionella styrningen är benämnd.
Kommunen kallas också huvudman. Annan anordnare kan finnas än kommu-
nen. Min studie rör endast det offentliga skolsystemet varför jag företrädesvis
använder huvudman synonymt med kommun. Kommunen representeras av
kommunfullmäktige, som ska anta skolplanen i kommunen. Skolnivån är defi-
nierad som rektor, lärare respektive arbetslag i förskolan. Rektor har en sär-
ställning vad gäller övergripande ansvar. Det som inte definieras är den kom-
munala nivåns professionella del. I figuren nedan har endast exempel från
period 2 (1958–1990) och 3 (1991–2000) förts in på myndigheter, befattnings-
havare etc. som är definierade i styrsystemet.

Figur 9:5. Ansvarsfördelningen i svensk skola applicerad på period 2 (1958–1990) och
period 3 (1991–2000)



209

Förändringarna innebär en rörelse som, för tiden före 1958, börjar lokalt
och alltmer knyts till den centrala nivån. Folkskolan startar i (E) och (F) under
överinseende av Domkapitlet (C). Den statliga realskolan har också nära sam-
röre med kyrkan men får redan i början av 1800-talet en uppfostringskommitté
som kan liknas vid läroverksöverstyrelsen (B). De statliga folkskoleinspektö-
rerna var knutna till departementet (A). I början av 1900-talet fick folkskolan
en tydligare koppling till myndighetsnivån även om kyrkans makt formellt inte
bröts förrän 1958. Besluten och arbetet inför genomförandet av grundskolan
och utvecklingen av gymnasieskolan flyttar tyngdpunkten till (A).

Den andra perioden 1958–1990 rymmer en motrörelse. Inte minst 1970-
talets inriktning mot ökat inflytande och delaktighet inom olika områden, som
successivt följdes av minskad reglering under 1980-talet, ger en rörelse i figu-
ren tillbaka mot (C). Ett ökat lokalt utrymme finns inom regelverket som ger
skolstyrelsen (E) och skolchefen (F) vissa möjligheter att fördela resurser fri-
are. Rektorer (G) fick möjlighet att hos skolstyrelsen till exempel begära an-
passad studiegång för vissa elever.

 Ansvarsfördelningen på 1990-talet markerar, som tidigare nämnts, den pro-
fessionella styrningen (G) inom läroplansområdet och kommunernas politiska
ansvar som huvudman (E). Skolverket (B) låter sin fältorganisation (C) till en
början utöva tillsyn genom att möta kommunens representanter såväl från den
politiska som professionella delen. Från mitten av 1990-talet börjar skolin-
spektörer (C) att besöka enskilda skolor och mot slutet av 1990-talet formas
utvecklingsdialoger då Skolverket rör sig inom samtliga områden och har även
statbidrag att fördela. Under motsvarande tid ökar Utbildningsdepartementet
(A) sina utredningsresurser och driver försöksverksamhet till exempel med
timplanelös verksamhet i grundskolan. Departementet är därmed också inne
på delvis samma områden som Skolverket (E-H) Sammantaget för 1990-talet
har rektorer och lärare (G) i samverkan med elever och föräldrar fått ett klart
uttalat genomförandeansvar för verksamheten under huvudmannens (E) över-
gripande ansvar.

9.2.3 Styrprocesser på olika arenor
Skolans historia kan från ett perspektiv ses som en kamp om formuleringsare-
nan. Vad är kunskap och vad är viktigt att välja ut för lärande. Med andra ord
en kamp om att få makten över utbildningens syfte, mål och innehåll. En del
av denna kamp har berörts i Del II. 

Med ökad decentralisering blir det tydligare att formuleringsarenorna blivit
fler och att fler blivit involverade i eller utanför det formella styrsystemet.
Flera beslut, inte minst under 1970- och 1980-talen motiverades med en ökad
delaktighet från såväl elever och föräldrar som arbetsmarknadens parter. I bör-
jan av 1990-talet uttalar staten i samband med en förändrad ansvarsfördelning,
en förhoppning om en ökad professionalisering från inte minst lärarnas sida. 
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Med en professionelli lärarkår ökar såväl kraven på läroplaners utformning som
möjligheterna att förverkliga mål och intentioner.1

Ytterligare skäl till att fler blivit involverade, kan bero på nedskärningar i verk-
samheten. Dessa förändringar har väl beskrivits av Lindesjö och Lundgren och
ska här inte behandlas ytterligare. 2 Jag vill istället koncentrera mig på parter-
nas delaktighet genom skolutvecklingsavtalen som, utöver att avtalskonstruk-
tionen i sig är intressant och kanske även unik i sitt slag, ”utmanar” styrsyste-
met. Skolchefens medverkan i avtalets genomförande, som framgått av enkät-
undersökningen och de intervjuer jag gjort med några av konstruktörerna
bakom avtalen, belyser styrsystemet från en annan sida. I figuren nedan visas
några av parternasii relationer.

Skolutvecklingsavtalen är framtagna inom de ramar som staten i lag och för-
ordning fastställt. Inom dessa har parterna på nationell nivå slutit överenskom-
melser inom ett antal områden. Att avtalen blir aktuella i samband med den
statliga styrningen och ledningen av skolan beror på att de två systemen möts

1 SOU 1992:94, Skola för bildning Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1992, sid. 44.
2 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P., Utbildningsreformer och politisk styrning Stockholm: HLS
Förlag, 2000, t.ex. kapitel 7.

Figur 9:6. Ansvarsfördelningen inom det statliga styrsystemet tillsammans med par-
terna bakom skolutvecklingsavtalet
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på ett intressant sätt. Ett exempel på mötet mellan olika styrande dokument
uppstod när läroplanerna inte längre föreskrev att skolan skulle vara indelad i
arbetsenheter och att arbetet skulle bedrivas i arbetslag. Staten avsåg att sko-
lorna själva skulle avgöra hur verksamheten skulle organiseras. Strax efter slöt
parterna ett centralt avtal som medverkade till att lokala avtal slöts med inrikt-
ningen att arbetet skulle bedrivas i just dessa former. Skillnaden var att i avta-
let fanns det en koppling till den individuella lönesättningen som var mer upp-
fordrande än bestämmelser i tidigare läroplaner. 

Ett annat exempel är prioritering av områden för parternas gemensamma
arbete för bättre skolresultat. Som två exempel kan nämnas parternas gemen-
samma arbete kring kvalitetsfrågor i det första avtalet och parternas prioritering
av elevinflytande som ett av sex utvecklingsområden i det andra. Frågorna har
såväl politiska som professionella indikationer och berör, om inte mål och
omfattning, så i varje fall innehåll och kvalitet. Områden som enligt MBL-lagen
inte är förhandlingsbara på det offentliga området. I de intervjuer jag gjort,
kring avtalskonstruktionen med företrädare för parterna, delas inte denna be-
dömning då de menar att de försökt hålla sig borta från kvalitetsfrågor och att
avtalet snarare kan ses som ett utvärderingsinstrument för bättre måluppfyl-
lelse. Parterna har för sin del, utifrån överenskommelse i avtalet, inrättat ett Råd
för skolans måluppfyllelse och fortsatta utveckling.3 De områden som Rådet
avser att följa omfattar kunskapsmål inom samtliga skolformer liksom sociala-
och arbetsmiljömål. För att kunna göra denna uppföljning ska parterna som
leder Rådet enas om instrument som kan mäta och värdera måluppfyllelsen.
Rådet kan inte av resursskäl klara allt själv utan kommer att utnyttja annan
tillgänglig redovisning men skriver på sin hemsida. Det är inte uteslutet att
Skolverket också kan genomföra studier om Rådet anser det angeläget. 

En annan koppling mellan parterna och myndigheten återfinns även i den
nya Myndigheten för skolutveckling som startade 1/3 2003. Under organisa-
tionsstyrning i regleringsbrevet står: 

Myndighetens arbete och organisation skall karaktäriseras av ett flexibelt, be-
hovsprövat och projektinriktat arbetssätt och bedrivas i nära samverkan med kom-
muner och andra huvudmän, myndigheter, berörda organisationer och nätverk. 4 

Ett exempel på nära samverkan är projektet Attraktiv Skola som har över-
förts till den nya myndigheten men startade på regerings och departementsnivå
av dåvarande skolministern Ylva Johansson (s) tillsammans med parterna. De
gjorde en gemensam avsiktsförklaring i avsikt att stimulera läraryrkets utveck-
ling och rekrytering.5 Ett arbete som i de deltagande kommunerna har en nära
koppling till skolutvecklingsavtalet, vilket framgår av projektplaner som redo-
visas på projektets hemsida. 

3 http://www.radet.net/om/index.shtml 13 mars 2003
4 Regeringens Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Myndigheten för skolutveckling
Stockholm: Utbildningsdepartementet, 2002, sid. 8.
5 www.skola.se 
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Slutligen kan som exempel på parternas aktiva medverkan i styrkedjan näm-
nas sammansättningen i två utredningar av helt olika slag. Den ena är expert-
gruppen Lärande ledare som hade som ett av flera uppdrag att:

Noga analysera inspektörernas rapport och definiera vilka frågor som faller under
kommunernas ansvar och vilka frågor som skulle kunna föranleda insatser från
regeringen.6

Expertgruppen leddes av en politiker och hade i övrigt följande sammansätt-
ning, två från utbildningsdepartementet, en förvaltningschef, tre rektorer, en
forskare, en representant för den statliga rektorsutbildningen, en från Svenska
Kommunförbundet, en från Skolverket, två fackliga företrädare samt en från
elevorganisationen. Det andra exemplet är skollagskommittén som huvudsak-
ligen var sammansatt av politiker och fackliga företrädare. 

Dessa exempel speglar hur fler involveras på de olika arenorna före och
efter beslut. Exemplen rör inte vilken relevans eller angelägenhetsgrad de har
för skolans utveckling utan lyfts fram endast för att problematisera proces-
serna. Rörelsen mellan formulerings- och realiseringsarenorna med starka in-
slag av mediering inom de olika organisationerna och i media är ständigt pågå-
ende. 

9.2.4 Slutsatser
I denna del har jag velat visa på att styrsystemet som konstruktion bär över tid
det vill säga de fyra delsystemen är identifierbara men rör sig med olika tyngd-
punkter sinsemellan inom systemet. Även om i stort sett alla delar, den juri-
diska i begränsad omfattning, har förändrats har den ekonomiska styrningen
speciellt under 1990-talet varit dominerande både i den direkta och indirekta
styrningen av skolan. Direkt genom förändringen från totalreglerade resurser
till skolan via specialdestinerade medel till allmänna bidrag till kommunen.
Indirekt genom nedskärningar i transfereringarna och ett antal prioriterade
uppgifter inom olika områden som belastade kommunens budget. Det visar sig
också att det är stor skillnad mellan kommunerna i totalkostnad per elev. En
skillnad som dock endast till en del kan förklaras av strukturella faktorer.7

Njugga församlingar finns ännu. 
Statsbidrag har även styrt ideologiskt genom riktade resurser som prioriterat

uppgifter visserligen inom läroplanernas ram. Som exempel har nämnts Skol-
verkets utvecklingsdialoger som parades med extra resurser. Skolverket inter-
venerade på det sättet i den kommunala skolverksamheten. Ett annat exempel
är de så kallade ”Ylva-pengarna” som var en satsning på att utveckla lärarrol-
len vilket innebar att: 

6 Utbildningsdepartementets skriftserie, Rapport 4, Lärande ledare. Ledarskap för dagens och
framtidens skola Stockholm: Utbildningsdepartementets, 2001. 
7 Riksdagens revisorer 2001/02:13, Statens styrning av skolan – från målstyrning till uppsökande
bidragsförmedling Stockholm: Riksdagens Revisorer, 2002.
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Regeringen vände sig med ”Ylvapengarna” direkt till enskilda skolor. Man gick
förbi både Skolverket och de kommunala huvudmännen.8 

Skolutvecklingsavtalet kan ses som ett tredje exempel som visar hur parterna,
genom centrala avtal, kom rakt in på den kommunala formuleringsarenan med
sina prioriterade områden. Ekonomiska medel är ett verksamt incitament
också för att utöva ideologisk styrning, uppföljning och utvärdering ett annat.
Som tidigare visats har valet av områden för utvärdering angett vilket värde
den utvärderande myndigheten fäster vid just dessa områden.

9.3 Skolchefen i skolans styrning och ledning
Styrning och ledning kan paras med ansvar och befogenheter. Det vill säga ska
styrsystemets olika delar kunna växlas över till ledning behöver ansvar följas
av befogenheter. När de två modellerna ovan (figur 9:1, 9:5) läggs samman
kan frågan ställas: vilka olika delar av styrsystemet förfogar de olika ansvars-
nivåerna över? Med förfoga menas här att ha ansvar och befogenheter över och
att kunna hantera olika delar inom givna ramar. Ett sätt att pröva denna fråge-
ställning är att göra det genom skolchefens position och funktion.

9.3.1 Skolchefen och styrsystemet
Skolchefen förfogade inledningsvis delvis över samtliga delar i styrsystemet.
Ramarna var givna, vilket kunde begränsa, men ramarna var samtidigt kända.
Befogenheterna ökade genom avreglering men ramarna var fortfarande kända.
Inom dessa förhandlade skolchefen med länsskolnämnd, sedermera med fack-
föreningarna och under hela tiden med rektorerna. Det politiska inflytandet på
kommunnivå var under denna period begränsat. Det sammanflätade styrsyste-
met krävde specialistkunskaper för att kunna hanteras, något som fritidspoliti-
ker inte alltid hade, medan skolcheferna överblickade helheten.

Vad hände då under 1990-talet? Skolchefen var inte definierad i det statliga
styrsystemet. Staten reglerade endast kommunnivån som huvudman och
Svenska Kommunförbundet hade som princip att inte benämna någon befatt-
ningshavare i kommunen då det var den enskilda kommunen som fördelade
ansvar och befogenheter. Jag kan dock konstatera att flertalet kommuner be-
hållit en organisation med en eller flera skolchefer. Hur de skolchefer som
deltog i undersökningen upplevde styrsystemets olika delar, när det nådde
kommunnivå, kommenteras bland annat på följande sätt:

 Den juridiska styrningen anses inte betungande snarare upplever skolche-
ferna en viss frihet. Avregleringen tycks i stor utsträckning ge associationer till
den uppsjö av regler som tidigare fanns i skollag och skolförordning. Några är
bekymrade över överklaganden till såväl länsrätt som till Skolverket. Ingen tar

8 Riksdagens revisorer 2001/02:13, Statens styrning av skolan – från målstyrning till uppsökande
bidragsförmedling Stockholm: Riksdagens Revisorer, 2002, sid. 29.
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upp den juridiska styrningen som ett hjälpmedel i att hävda skolans intressen.
Skollagen tydliggör ansvaret och är något som skolchefen skulle kunna an-
vända som ett redskap vad beträffar befogenheter.

Den ideologiska styrningen är djupt förankrad hos dessa skolchefer, som i
regel har sin bakgrund i skolan. Även om läroplanen riktar sig i första hand till
rektor och lärare har dock skolchefen, som högste tjänsteman på förvalt-
ningen, ett ansvar för att skolans personal fullgör sina åligganden. Ansvaret är
återigen tydligt men befogenheterna är svårare att hävda. Skolverkets inspek-
törer framhöll att förvaltningschefen styrde på rektors lagreglerade område
men gav samtidigt inte tillräckligt stöd (se avsnitt 6.2.3). 

Den ekonomiska styrningen har dominerat under hela 1990-talet. En friare
resursanvändningen har ökat handlingsutrymmet i kommunen men samtidigt
har statliga beslut påverkat kommunens ekonomiska situation. Ansvaret är
tydligt men befogenheterna svårare att hantera. Det kommunen förväntas göra
verkar inte stämma överens med vad de anser sig ha råd med alternativt kom-
munens prioritering stämmer inte överens med statens, vilket kan påverka till-
gång till t.ex. Wärnerssonpengar.

Styrning via uppföljning och utvärdering är komplicerad. Skolchefen har ett
ansvar för att kommunen årligen upprättar en kvalitetsredovisning. Här har
skolchefen uppenbarligen fått ett redskap med såväl ansvar och befogenheter
vilket ger honom en möjlighet att hantera läroplansuppdraget. Sammantaget
gäller för det statliga styrsystemet, när det i skolchefen möter den kommunala
nivån, att ansvaret understryks mer än befogenheterna.

9.3.2 Skolchefen på mellannivå
Om skolchefen tas som exempel på en befattning som växlar styrning till led-
ning förutsätter det att skolchefen ingår i en kommunikationskedja där män-
niskor på olika befattningar kommunicerar med varandra, såväl inom den po-
litiska som professionella delen som dem emellan. Växlingen sker från upp-
dragsgivaren till uppdragstagaren och vice versa eller annorlunda uttryckt,
styrningen behöver återkoppling.

De båda figurerna 9:1 och 9:5, som har sin utgångspunkt i det statliga styr-
systemet, förknippas ofta med ett hierarkiskt tänkande. När utgångspunkten är
skolchefen, blir andra bilder och alternativa tolkningar möjliga. Två exempel
som även kommenterats ovan är ekonomistyrningen samt den ideologiska
styrningen. Genom att rikta läroplansuppdraget till rektorer och lärare respek-
tive arbetslag i förskolan kommer dessa att ställa krav på att förutsättningar
skapas för att genomföra uppdraget. Samma inriktning har delar av förslaget
till ny skollag. Där föreslås att den enskildes rätt till stöd skrivs in i lagen och
att rektor ska få ökade befogenheter att med juridiskt stöd kräva resurser (kom-
petent personal, lokaler, material, lönemedel etc.). Formuleringen i lagen före-
slås bli: En elev får inte nekas stöd med hänvisning till att skolan sakar
medel.” 9 Även skolutvecklingsavtalet får motsvarande effekt. Genom att det
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avtal som sluts på nationell nivå om skolutvecklingsfrågor parat med löneök-
ningar ska resultera i lokala avtal vilket ökar trycket på den enskilda kommu-
nen att leva upp till de uppsatta målen i avtalet. Det är sedan på nationell nivå
som såväl staten som parterna följer upp måluppfyllelsen (se figur 9:6). 

Det här ger bilder av ett ”undertryck” som skapas av staten och parterna.
Alternativt kan det ses som ett sätt att behålla en centralstyrning. Effekten för
skolchefen blir att denne får en ”mittposition” där statens krav kommer både
uppifrån och nerifrån. Samtidigt har kommunen framför allt krav på en eko-
nomi i balans, vilket är kommunens huvuduppgift. 

9.3.3 Styrsystemets olika aktörer
I figur 9:7 nedan ska de kontaktytor som nämndes redan i kapitel 2 jämföras
med resultat av enkätundersökningen.

Enkätresultatet visar att skolchefen har mer eller mindre kontakt med samtliga
av dem som finns med i figuren ovan. En skattning över vad som påverkade
honom mest under slutet av 1990-talet var utöver ekonomiska faktorer, före-
trädesvis de fackliga organisationerna, rektorernas inställning och skolutveck-
lingsavtalet. När frågan gällde ärendehanteringen är det nämndens ordförande
eller majoriteten i nämnden det vill säga det politiska inflytandet som är mest
markant. Därefter kommer rektorerna som grupp och förvaltningstjänstemä-
nen. Dessa kontaktytor har markerats i figuren ovan. Både kontakterna med
politikerna och de fackliga organisationerna beskrivs i processtermer. Det är
ett samspel och en dialog där frågor processas fram. I mötet med politikerna
handlar det dels om att klara gränsdragningen till det professionella dels att
9 SOU 2002:121, Skollag för kvalitet och likvärdighet Stockholm: Utbildningsdepartementet,
2002, sid. 101.

Figur 9:7. Några av skolchefens kontaktytor i slutet av 1990-talet
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kontinuerligt sätta in nya styrelseledamöter i uppdraget och ärendehante-
ringen. En del skolchefer anser sig vara i händerna på politiker medan andra
menar att det politiskt inflytandet har minskat. Området är inte konfliktfritt och
några skolchefer har lämnat eller fått lämna sina uppdrag.

 Samarbetet med lärarfacken har heller inte varit konfliktfritt. Skolchefen
har fått kliva fram, som en skolchef uttrycker det och aktivt ta del av arbetet
och driva processen framåt.

En annan stressfaktor för flera är medias behandling av skolan. Flera anser
att den har varit onyanserad, politiserad och har svartmålat. Att arbeta ute i
landet och ha Stockholm som rikslikare har bidragit till konflikter.

9.3.4 Slutsatser
Skolchefens kontaktnät som fungerar regelbundet i vardagen, i förberedelser
och beredning av ärenden, framgår av figur 9:7. De skolchefer som deltog i
undersökningen ansåg själva att de hade mycket hög påverkan på ärendehante-
ringen om än i en ständigt pågående process med flera andra. Mot den bak-
grunden är det intressant att notera att flera skolchefer reflekterar över huru-
vida rektorernas inflytande faktiskt har ökat genom ökad delegation och resul-
tatbudget eller minskat då ärenden inom dessa områden därmed har avförts
från den kommunalpolitiska agendan. 

Min initiala definition av skolchef är endast tillämplig i en del av landets
kommuner. I andra är det en eller flera som delar ansvaret. Placeringen i kom-
munen varierar liksom de olika politiska nämnder och styrelser som ”skolche-
fen” rapporterar till. Staten har inte definierat befattningen på något sätt i styr-
kedjan men inte heller kommunen tycks ha gjort det då många skolchefer som
ingick i undersökningen vare sig hade någon arbetsinstruktion eller chef inom
tjänstemannakåren i kommunen. Skolchefsbefattningens position och funktion
tycks därför få definieras i varje enskilt fall. Den enhetliga ledning som skapa-
des i slutet av 1950-talet förändrades bland annat genom försöksverksamheten
med lokala organ. Idag är det få som uttalar något behov av enhetlig ledning
för kommunens hela utbildningsverksamhet.

Skolchefen i figuren ovan befinner sig halvvägs mellan någonting, eftersom
en skolchef under 1990-talet kan finnas på ett antal olika platser i den kommu-
nala organisationen och ha olika uppdrag eller inte finnas alls. Som framgått
tidigare finns ett trettiotal olika titlar på befattningar i cirka tiotalet olika orga-
nisationsformer. Skolchefen tycks både vara självklar och ha hamnat mitt
emellan när styrning ska växlas över till ledning. Självklar, eftersom de stat-
liga beslut som fattats under 1990-talet förutsätter en växling över från styr-
ning till ledning på den centrala kommunala nivån, för att realiseras. Mittemel-
lan eftersom vare sig stat eller kommun har sett skolchefen som en riktad
mottagare eller samarbetspartner i utbildningsfrågor. Det är fackförbunden
som tydligt definierar skolchefen som en del i ledningen för skolutvecklings-
avtalets förverkligande. 
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9.4 Relationen stat – kommun ur skolchefsperspektiv
Det nu gällande styrsystemet har en startpunkt i 1962 års skollag och det sys-
tem som sedan växte fram kring lagen och framför allt kring grundskolans
läroplan. I och med 1956 års skolstyrelselag är det stat (centralt och regionalt),
kommun och skola som utgör de tre nivåer inom vilket styrsystemets ingående
delar förväntas realiseras. Den yttre konstruktionen av styrsystemet är den-
samma även vid ingången till 2000 talet. De stora förändringarna sker dels
inom och mellan den juridiska-, ideologiska-, ekonomiska styrningen och
styrning genom uppföljning och utvärdering, dels mellan stat, kommun och
skola. Till detta ska fogas den yttre påverkan på systemet som i denna studie
har exemplifierats framför allt genom skolutvecklingsavtalen. En del av den
statliga styrningen av skolsystemet har synliggjorts genom skolchefen. Hur
relationen mellan stat och kommun framträder i skolchefstjänsten har jag valt
att avslutningsvis sammanfatta under rubrikerna: otydlighet i styrsystemet,
dold styrning och undertryck.

9.4.1 Otydlighet i styrsystemet
Ansvarsfördelningen skulle göras tydligare i samband med besluten kring
1990-talets styrsystem. Modellen beskrevs bland annat på följande sätt: 

I den modell som valdes finns en dubbel styrkedja. Dels styr staten genom läro-
planer, kursplaner och betygskriterier direkt mot lärare och rektorer, dels styr
staten över kommunerna. I sig finns i denna dubbla styrning en form av garanti för
likvärdighet och elevers rättigheter, men samtidigt innebär den en spänning mel-
lan professionellt och politiskt ansvar.10 

Denna dubbla styrkedja verkar under 1990-talet ha utvecklats till en flerdi-
mensionell styrning med inbyggda motsättningar. Att styra och leda en verk-
samhet av den omfattning som utbildningsväsendet är och som delvis bygger
på spänningen mellan det politiska och professionella uppdraget ska naturligt-
vis vara komplicerat. Men i ett öppet demokratiskt system är det viktigt att
klarlägga var ansvaret ligger. Utifrån det kan frågan ställas om vilket ansvar
som är rektors, lärares, arbetslagets eller fullmäktiges. En skolchef kommente-
rar denna otydlighet med att staten inte är intresserad av att definiera den
kommunala genomförandefunktionen. 

En tydlig förändring av ansvarsfördelning var att SÖ och Ln lades ner 1990/
91. Med det försvann även en fortlöpande dialog mellan stat (Ln) och kommun
(skolchef), konstaterar flera skolchefer i enkäten. Det blev ett vakuum innan
nätverk började växa fram mellan skolcheferna. Idag bjuder den nybildade
skolchefsföreningen in olika aktörer på statlig och kommunal nivå för att reso-
nera kring uppdraget.

10 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P., Utbildningsreformer och politisk styrning Stockholm: HLS
Förlag, 2000, sid. 128.
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Otydligheten i ansvarsfördelningen förstärks även genom det sätt på vilket
styrprocesserna utvecklats. När statsbidragen förändrades och ett skatteutjäm-
ningsbidrag infördes var avsikten att kommunerna skulle finansiera och lokalt
prioritera insatser för skolverksamheten. Men när Skolverket genomförde så
kallade utvecklingsdialoger med kommunerna parades dessa med extra riktade
medel för genomförande av vissa utvecklingsinsatser. Regeringen öronmärkte
också medel till insatser i kommunen företrädesvis via budgetpropositionen.
Dessa direkta bidrag har i förlängningen inneburit effekter på kommunens
budget. Den utvärdering som skulle vara återkopplande och utgöra en del av
en informativ styrning utvecklades till en mer kontrollerande funktion. Lun-
dahl kommenterar detta i en artikel om utvärderingsfunktionen kopplat till
decentraliseringen av skolans styrsystem:

Man skulle också kunna uttrycka det som att de dialogiska egenskaper som poten-
tiellt finns hos utvärdering som styrmedel har ersatts av monologiska indikatio-
ner. Vilka de faktiska skillnaderna sedan blir är en empirisk fråga.11 

Uppföljning och utvärdering visar på en svängning från utvärdering till styrin-
dikatorer och kontroll från central nivå. De nya myndigheterna på skolområdet
bekräftar detta med en omfattande inspektion och en utvecklingsmyndighet
som bland annat ska utveckla och sprida kunskap om metoder för att utveckla
verksamheten. 

Ett fungerande styrsystem borde bygga på en kommunikation som flödar
nerifrån och upp, uppifrån och ner, inom och mellan olika nätverk. Min studie
visar på flera brister i en sådan kommunikationskedja. Ett exempel är den
mellan stat/kommun som i denna studie är detsamma som mellan kommunens
skolstyrelse, skolchef och regeringen i egenskap av Utbildningsdepartement
och/eller Skolverk. Skolchefen har under 1990-talet varit mottagare av mer än
tiotalet propositioner kring skolans uppdrag, innehåll, organisation och ekono-
miska förutsättningar. Ingen skolchef relaterar till riktade möten för dem som
ska växla över denna styrning till ledning. Inte heller Svenska Kommunför-
bundet har varit särskilt aktivt. En skolchef finner även den bristande efterfrå-
gan på skolchefernas erfarenhet som märklig och oroar sig för framtidens
ökade statliga kontroll eftersom det sätt man väljer att mäta resultaten på kom-
mer att styra mer än idéer om skolutveckling. Om det är några som under tio
års tid arbetat med systemfrågor är det skolcheferna menar han och tar som
exempel sin egen erfarenhet: 

…hur ska man mäta och på det sättet styra på ett positivt sätt så att man skapar ett
friutrymme ett engagemang, ökar professionaliseringen men samtidigt får en
överblick och kan utöva en viss kontroll, en viss tillsyn av verksamheten…

11 Lundahl, C., ”Skolan och demokratin (och utvärderingen) – Demokratins behov av ett resultat
och resultatens effekter på demokratin.” Studies in Educational Policy and Educational Philo-
sophy. Läsrum. Artikel 2002:2, sid.8, http://www.upi.artisan.se 
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Växlingen från styrning till ledning förutsätter en avsändare och en mottagare.
Staten är avsändare och har utsett mottagarna, flera på olika nivåer. Den befatt-
ning jag valde som symbol för ledning, det vill säga skolchefen är den enda
som inte benämns i styrsystemet. Samtidigt verkar det vara en befattning som
staten, i sina officiella texter utgår ifrån finns. 

Rektorer anses ha dubbla uppdrag, ett statligt och ett kommunalt i motsatts
till skolchefen. Det är en uppfattning som inte delas av flertalet skolchefer. De
ser sig förvisso som en bland flera kommunala förvaltningschefer men med ett
statligt uppdrag att genomföra läroplanerna i kommunen. 

Det statliga styrsystemet på 1990-talet visar en komplicerad bild. Ett omfat-
tande skolsystem, den största verksamheten i flertalet kommuner, känneteck-
nas av ett system vars otydlighet ökat. Decentraliserig, avreglering och ökad
lokal självständighet var honnörsord i början av 1990-talet. Dessa får nu säll-
skap av centralisering, ökad kontroll och ett skolutvecklingsavtal som deltar i
målformulering och uppföljning av skolans måluppfyllelse. Den avsedda tyd-
ligheten visar snarare på otydlighet kring vem eller vilka som har ansvar och
befogenheter att skapa goda förutsättningar för lärare och elever på den en-
skilda skolan med styrsystemet som bas. Vilken betydelse har det för det stat-
liga styrsystemet att den professionella nivån på den centrala kommunala ni-
vån inte är benämnd?

9.4.2 Dold styrning
Ser man till styrsytemets fyra komponenter kan en bild framträda där den
ekonomiska styrningen minskat medan den ideologiska styrningen liksom
styrning genom uppföljning och utvärdering ökat. Samtidigt erbjuder 1990-
talet ett flertal exempel på hur ekonomistyrningen dominerat. Hit hör till ex-
empel frågan om marknadshyror, skattestopp, straffskatt men också återinfö-
randet av en typ av specialdestinerade bidrag, vilka alla tagit andra beslutsvä-
gar än det allmänna skatteutjämningsbidraget. Att ekonomin dominerat under
1990-talet verifieras i flertalet undersökningar. Skolchefernas utsagor kring
ekonomins dominans under 1990-talet ger också tydliga signaler, inte minst
när de beskriver sitt arbete med att försvara skolan i den kommunala budgeten
och skolan gentemot statens bristande kostnadstäckning när uppdrag överför-
des till kommunen. Det jag vill lyfta fram med den dolda styrningen är att den
ekonomiska styrningen har frikopplats, om man ser till styrsystemet och blivit
en kommunal fråga. Samtidigt har den statliga ekonomistyrningen av kommu-
nen varit betydande under större delen av 1990-talet. Den statliga styrningen
via ekonomin kan därför, för skolans del, uppfattas som en dold central styr-
ning genom till exempel skattestopp och ålägganden om budgetbalans.

Parterna har fortsatt att sluta avtal på central nivå. Skillnaden mot tidigare är
att de fackliga lärar- och skolledarorganisationerna nu träffar avtal med
Svenska Kommunförbundet istället för med Statens Avtalsverk. En annan
skillnad är avtalens innehåll som tidigare kommenterats. Skolcheferna gjorde
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denna förändring synlig då en av skolchefens funktioner blev att balansera
skolutvecklingsavtalets prioriterade områden med kommunens. 

Förslaget av skollagskommittén att ta bort kravet på skol- och arbetsplaner
blir i ljuset av skolutvecklingsavtalet intressant. Om skolplanen ses som en
kommunikationslänk mellan stat och kommun i det nuvarande styrsystemet
öppnar det för ett samtal som är djupare än själva förekomsten av planer som
Wallin tar upp i en artikel:

Dessa är en del av styrsystemet och om betoningen läggs på delaktighet för skol-
personalen tillsammans med lokala politiker /…/ kan planerna både utgöra ett
gemensamt dokument och formulera en gemensam viljeinriktning för den kom-
munala och lokala nivån inom de ramar som läroplaner/kursplaner anger.12

 
Då skolplaner är dokument som fastställs av kommunfullmäktige är bered-

ning och beslut öppna för allmänheten i kommunen att ta del av och i viss
utsträckning påverka. Detta till skillnad mot avtal. 

9.4.3 Undertryck
Flera exempel har redovisats ovan som kan samlas i fenomenet undertryck.
Läroplanerna riktas till de professionella som ska ställa krav på kommunen
som allokerar resurser. Förslaget till ny skollag förstärker, av rättsäkerhetsskäl,
detta undertryck genom att betona elevers och föräldrars rättigheter. Även ge-
nom ekonomin har medel riktats direkt till projekt på enskild skola och öron-
märka insatser som styr kommunens budgethantering. Detta är en ny form av
centralisering som sker i skuggan av det som kallas decentralisering. Genom
att staten på olika sätt reglerar rättigheter och skyldigheter på skolnivå som
medför prioriterade kostnader för kommunen uppstår detta undertryck som
kommunen inte styr över. Företrädare för kommunförbundet skrev i en debatt-
artikel att skollagskommittéens förslag reglerade förhållandet mellan stat och
lärare/rektor som om kommunen inte fanns och ifrågasatte om skolan:”… kan
anses ligga under den kommunala demokratin.”13 Den förtroendeklyfta som
redovisats mellan lärare och politiker tycks finnas även mellan stat och kom-
mun.

9.5 Avslutning och nya frågor
Den pedagogiska utmaning som finns i mötet mellan lärare och elev är ett mål
för det statliga styrsystemet. Ett styrsystem som innehåller delar som pedago-
gerna inte förfogar över, då många av de förutsättningar som påverkar detta
möte beslutas på nationell och kommunal nivå. Den kommunala professio-

12 Wallin, E. 2002, ”Verksam och/eller samverkande styrning.” I Studies in Educational Policy and
Educational Philosophy: E-tidskrift, 2002:1, sid. 4. http://www.upi.artsan.se 
13 Reepalu, I. et.al., Skolan tas ifrån oss Dagens Nyheter 15 december 2002
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nella nivåns inverkan för det pedagogiska uppdragets genomförande med det
styrsystem som nu finns kan vara intressant att djupare studera. Det finns en
uppenbar risk att inte se helheten i styrsystemet ur pedagogisk synvinkel utan
att skilja ut delar av styrsystemet till något som kallas en politisk-administrativ
arena. Eftersom resurser allokeras och den samlade bedömningen av kvalite-
ten i utbildningen sker på kommunal nivå är denna nivå, ur pedagogisk synvin-
kel av betydelse i styrsystemet. Nivån är intressant även med utgångspunkt
från barnens pedagogiska resa från förskola till gymnasium. Hur planeras och
prioriteras förutsättningarna i de olika skolformerna när till exempel den gym-
nasieskola som nu ska genomföras i början av 2000-talet med all säkerhet inte
är densamma när dagens förskolebarn når gymnasieåldern om 10–15 år.
Denna studie visar även hur styrsystemets olika delar interagerar och att det
kan finnas en risk i att frikoppla någon av dem. Vilken betydelse det har för en
ledning att förfoga över samtliga styrverktyg bör studeras vidare. Med förfoga
avses utöver kopplingen ansvar och befogenheter, att det finns viss förutsäg-
barhet till exempel en långsiktighet som gör uppdraget inte enbart menings-
fullt utan även begripligt och hanterbart, eftersom förutsättningarna ständigt
förändras. 

Så som styrsystemet konstruerats och så som det uppträdde under 1990-talet
kan frågan också ställas om utformningen av den kommunala organisationen
har någon betydelse för hur styrsystemets intentioner förverkligas i den prak-
tiska verksamheten. Genom lagstiftning anges en viss struktur som styrsyste-
mets olika delar är relaterade till. Återkopplingen verkar vara den svåraste
delen i systemet vilket till en del kan bero på kunskaps- och kompetensbrist
men även på bristande intresse att ta vara på den kunskap som genereras på
den enskilda skolan. 1800-talets tid är förbi när inspektörer och rektorer träf-
fade ministern för samtal. Fortfarande finns dock texter som ger sken av att
kommunens rektorer ska återkoppla till kommunens fritidspolitiker utan mel-
lanled. Eftersom utbildningsområdet är så omfattande får andra sätt skapas för
att lösa den viktiga återkopplingen. I grunden finns frågeställningen om hur
stor efterfrågan är på de professionellas erfarenheter. Skolchefens erfarenheter
efterfrågades inte på 1990-talet. 

Skolchefens bilder är intressanta, då det är den befattning, som ansvarar för
att ett sakligt kompetent material, grundat på den samlade pedagogiska kun-
skapen i kommunen, läggs fram för de lokala politikerna. Huruvida det var
detta faktum som avsågs i ansvarspropositionen är oklart men där sägs att det
är viktigt: ”… att det står klart vem som bär ansvaret för olika avgöranden
inom det kommunala skolväsendet.”14 En kommuns politiker kan välja att pas-
sivt administrera skolverksamheten eller aktivt styra och leda den. För en aktiv
styrning och ledning torde en förvaltning i någon form, med samlad överblick,
krävas. Detta har parterna uppmärksammat när de utvärderade det första avta-
let.

14 Regeringens proposition 1990/91:18, Om ansvaret för skolan, sid. 32.
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Balansen mellan den politiska och den professionella styrningen är för en
demokratiskt styrd skola av intresse. ”En demokrati är mer än en styrelseform,
den är i första hand en form av liv i förening med andra, av gemensam, delad
erfarenhet.” 15 Vilka arenor som är kända och öppna för allmänheten är därför
av intresse oavsett om skolchefen ska ses om en del i skolans styrning och
ledning eller ej.

Kommentarer Kapitel 9
i Med professionell menar utredningen en yrkeskår som har en gemensam etisk grund och en
bestämd yrkeskunskap.
ii Med parter avses här skolutvecklingsavtalets parter ds. Svenska Kommunförbundet och de båda
lärarförbunden Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

15 Dewey, J., Demokrati och utbildning Göteborg: Daidalos, 1916/1999, sid. 127.
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CHAPTER 10 

English Summary

10.1 Part I Starting points
My approach to studying the governing system of the school sector is reflected
in four different parts of the thesis. The first part presents the aim, the problem,
starting-points and central concepts.

10.1.1 Aim and Issues
The aim of this thesis is to study how the government’s control systemi has
developed – especially when it comes to the change over from control to ad-
ministration on the municipal level. Choosing the position of director of edu-
cation as study object, my aim is to clearly identify the professional part of
central municipal administration. The overall issue is how we can understand
the government’s control system over the school sector by studying how the
relationship between the government and municipalities comes to the fore in
the position held by the directors of education.

In order to analyse and highlight this issue, both the governing system and
the position of the directors of education need to be put in their proper context.
Therefore, three questions need to be answered as grounds for the main issue.
These are: 

How did the position of the directors of education develop to be a part of the
central administration of school activities in municipalities? What changes did
this position and its function go through up until 1990? What experience do
those directors of education who served during the 1990’s have of control and
administration in the school sector?

10.1.2 Starting-points and central concepts
At the outset it is important to point out that we are studying, the way in which
the system is organised and not how it functions. The government’s manage-
ment and control system is only a part of all that affects the way in which a
municipality acts. Parliamentary resolutions are not always equal to the way in
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which things are carried out in practice in municipalities. In the same way, it is
not the personage of the directors of education and their leadership that is
being studied, but the office or position of the directors of education. As the
directors of education find themselves somewhere in the middle of the system,
the relationship between the government and municipalities can perhaps
clearly come to the fore in this position. 

The basis for my study is a model of a control system outlined by Lundgren
(figure 10:1). This model is made up of legal, economic and ideological con-
trol and includes follow-up and evaluating activities. Legal control is superior,
as the government alone has the right to pass laws and draw up ordinances.
Each integral part of the system has its own system for following up and
evaluating, at the same time as the effects of the system as a whole are being
evaluated. Although this model was originally used in connection with re-
search, it came to be incorporated into parliament’s and the government’s de-
cision-making process in connection with the proposition regarding the re-
sponsibility for the school sector that changed control and administration dur-
ing the 1990’s. 

My definition of “styrsystem”(sw.), governing- or control system is:
In this study, governing system refers to the system of rules formally drawn up
by the government to exert an influence on and follow-up processes and results
in the school sector.

The model below shows a combination of the government’s control system
(each of the three levels having a distinct responsibility for carrying out educa-
tion) and different instruments within the control system.

“Governing” is in this thesis used to express the processes when different
instruments within the governing system are used.

This model (which essentially corresponds with Lidensjö and Lundgren’s
model) is my starting-point for this study.1 As we go along, I shall tie in a number
of concepts to this model.

1 Lindensjö, B. & Lundgren, U. P., Educational reforms and Political Control Stockholm: HLS
Förlag, 2000, page 104.

Figure 10:1. A three-part governing system (the size of the rings does not indicate any
built-in valuation).
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The government formulates and makes decisions regarding educational
goals and content on the national level, whereas each municipality shall for-
mulate its own goals in school plans or corresponding plans. By formulation
arenas we mean those arenas where the formulation of educational goals and
decisions regarding these and their content are formed – the government doing
so on the national level, municipalities on the municipal level and schools for
each of their different sections or units. Realisation arenas are those arenas
where decisions are then implemented or realised. There are many actors in
the different processes, which means that more and more people are interpret-
ing decisions. Yet another arena arises in this connection and that is the media-
tion arena where decisions are mediated, interpreted and transformed. 

Today, the governing system is aimed at politicians on the municipal level
and professionals on the school level. Tension between the government and
municipal authorities regarding responsibility and the degree of political con-
tra professional responsibility can be illustrated by the figure below, which is
taken from the drafting committee’s data for the development and control of
the school sector.2

Based on the figure below, the drafting committee described four models of
governing system. Strong central control is shown in A, with political control
on the central level being strong and municipal politicians formulating local
school policies. D also shows a strong political control, but in a more decen-
tralised form. Strong professional control is shown in B. In this instance, edu-
cational administrators have a strong position when it comes to formulating

2 Du Rietz, L., Lundgren, U. P. & Wennås, O., Distribution of Responsibilities and Control in the
School Sector DsU 1987:1 The Ministry of Education and Science. Stockholm: Allmänna För-
laget, 1987, page 25.

Figure 10:2. A model of different components in a governing system
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the national policy for education, as this is an administration built on experi-
ence, with well-trained officials (including teachers). The example shown in C
is an educational system that is built upon a strong professional teaching estab-
lishment that bears the responsibility of formulating goals for curricula on the
local level and realising these goals.3

Today, the government addresses headteachers, teachers and working teams
directly via laws on education and via curricula, as well as indirectly by means
of regulations that are levelled at schools via municipal councils. The govern-
ment addresses both the political and the professional arena – both groups and
individual professionals. Around and within these levels and actors, there are
different interest groups that affect the control processes. According to the
governmental bill on responsibility, the fact that curricula are primarily aimed
at teachers does not mean that teachers are not under the direction of their
respective municipalities. 

Figures 10:1–10:3 give some starting points for the control and administra-
tion of education. The structure of this public sector is complex. It is a hierar-
chical structure inasmuch as decisions made by parliament and the government
are superior to those of municipalities and the school sector. This does not
automatically mean, however, that superior decisions are carried out in an
uncomplicated way. Rather, the number of levels of responsibility alone as well
as the different control processes point to the contrary. As the degree of partic-
ipation in a democratic process is expected to be high, conflicts and negotiations
become the rule rather than otherwise. One way of approaching this problem is
to study how the relationship between the government and municipalities comes
to the fore in the position held by the directors of education. 

10.1.3 The position of Director of Education
Today, in Sweden, there are about 30 different titles for the position of those
persons who were previously called by such titles as skoldirektör, skolchef or
rektor tillika skolchef (in English, Director of Education). Directors of educa-

3 Loc.cit.

Figure 10:3. Two dimensions showing the responsibility of the Swedish school sector3



227

tion in today’s municipalities are one of several administrative directors, and
the two titles – director of education and administrative director – are some-
times used synonymously. Administrative directors in a municipality have
common commitments within the municipality. At the same time, there are
differences in their work as heads of different fields of activities. My starting-
point is that directors of education are one among several administrative direc-
tors in a municipality, but that they bear the special responsibility of seeing to
it that the stipulated national curricula for schools are followed. The directors
of education can work directly under the supervision of a committee or board
and in this respect do not have any other official level in-between themselves
and the committee. At the same time, the directors of education are employed
by the municipality and can in this respect be subordinate to the Municipal
Director. Several other structures are also possible. In order to emphasise the
responsibility shouldered by the directors of education, and to point out that
this area of responsibility covers the whole municipality, I use the title director
of education for these executives – whatever their actual title may be. Here
follows a definition of the title director of education: 

The title “director of education” refers to the position that is directly subor-
dinate to a municipal political committee or board. The person holding this
position is responsible for education within the entire municipality. 

In this study, the term “position” is used to signify the director of education’s
standing or place in the control system as given in formal documentation.

“Function” is used with regards to what the director of education is ex-
pected to do according to official documentation. 

“Administration” is used here to express the processes through which the
governing system change into processes of realisation as to being responsible
for influencing and organising school activities.

10.1.4 Earlier Studies
Although the directors of education have played a central role for a number of
years and influenced the development of school activities in their respective
municipalities, it has been difficult to find any research showing the directors
of education to be one of the starting-points. When I searched under the com-
bination “the government’s control system” and “director of education”, there
were even less hits. Obviously, a lot of research interest has not been shown in
this position so far. As there were a limited number of hits in the area that my
study deals with, I have searched for information in studies that I assumed would
give some mention of the directors of education either directly or indirectly. 

10.1.5 Organisation of this Study and Thesis Disposition
My approach to studying the governing system of the school sector is reflected
in different parts of the thesis. The first part presents the aim, the problem,
starting-points and central concepts. The second part describes how things
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have developed up until the year 2000 in three periods. The first period is the
time before the implementation of the Local Education Authority Act in 1958
(chapter 4). The other period reflects the time when the position of director of
education was regulated as a part of the governing system of the school sector,
1958–1990 (chapter 5). Finally, there is a consideration of the 1990’s when
municipalities themselves made their own decisions regarding organisation
and administration, 1991–2000 (chapter 6). These periods coincide with other
changes. The first period coincides with the time when the power held by the
church is broken and the decision is made to introduce comprehensive schools.
After this, the educational system was developed during a period, with greater
involvement and demands for increased influence and decentralisation being
made. Finally, a new governing system was introduced, including new curric-
ula for all forms of schooling and a change in the distribution of responsibility
between the government, municipalities and schools. The third part is formu-
lated in another way, in part. Chapters 7 and 8 give an account of the results of
a questionnaire among directors of education who served during the entire
period of the 1990’s. During the 1990’s, changes in the governing system of
the school sector coincide with organisational changes in the municipalities.
As there was a director of education in almost all of the municipalities at the
start of the 1990’s, it has been possible to study how changes during this
decade have comes to the fore in this position. In this part of the thesis I focus
on the level of the directors of education on the central municipal level. My
analysis of the questionnaire also includes information I acquired both before
and after the questionnaire was carried out in the form of a mini study of the
work situation of the directors of education and through interviews. The fourth
and final part discusses the results and examines the main issue of how it is
possible to understand the governing system of the school sector by studying
how the relationship between the government and municipalities comes to the
fore in the position held by the directors of education. 

My methods have included the study of documentation and literature – es-
pecially historic texts, questionnaires and interviews. 

10.2 Part II Control and administration on the 
municipality level
The second part describes how things have developed up until the year 2000 in
three periods mentioned above (10.1.5). 

10.2.1 The need for a co-ordinated administration develops
When the decision on compulsory schooling was taken in 1842, the govern-
ment’s interest in controlling the educational system increased, even if the
influence of the church was still decisive. The account given in this chapter
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demonstrates the common dependency that exists between the church, the
government and municipalities. At the same time, the discussion keeps coming
back to the distribution of responsibility among them. The influence of the
government gradually increased on behalf of the church. Legal and ideological
control took form in the way of statutes and standard plans that were being
gathered to form legislation for education, ordinances and curricula. At an
early stage, efforts to economise and use premises in a more effective way
stood out as a driving force. Many schools that had started as private schools
or municipal schools turned to the municipality respectively to the government
for help in financing their activities. During this period a special tax was im-
posed on schools. Special government contributions were made available to
help pay wages to school administrators and teachers as well as for school
premises, school transport and for the acquisition of material, etc. Follow-up
and evaluation procedures were introduced at an early stage in the form of
inspections. One effective way of furthering the development of the school
sector and guaranteeing better quality was the introduction of government in-
spectors. These were in direct contact with the Ministry of Education and
Ecclesiastical Affairs. County administrative boards and municipalities also
created positions for inspectors in order to increase the control of school activ-
ities. During the 1940’s and 1950’s great changes took place in the way munic-
ipalities were organised in connection with municipal merges. The 2,300 rural
districts of the 1930’s were reduced to approximately 800 by the year 1955. 

With different prerequisites and driving forces, school forms developed
with different forms of control and, at the outset, without any mutual co-ordi-
nation of school activities. In the middle of the 1950’s it was in the balance
between strong central professional and/or political responsibility and control.
The government level took on a stronger position by means of judicial deci-
sions in the form of laws and statutes and by means of government contribu-
tions aimed at more issues and most forms of schooling. In the case of the
municipalities it was a question of working according to the regulations, ar-
ranging suitable premises and recruiting personnel. In 1958 all forms of
schooling in the municipalities were gathered under common local education
authorities and directors of education. The position of the director of education
was controlled by regulations stipulating the existence of the position and that
its scope was to be determined according to a system of points. There were
regulations as to the qualifications for this position which was to be appointed
by His Royal Highness the King. The obligations of the position of director of
education were stated directly in the school statute.

10.2.2 A uniform school organisation takes form
In 1962 nine-year compulsory comprehensive schooling was introduced, and
several of the earlier forms of schooling were abolished. During the 1970’s a
number of changes were made in the way in which the school sector was
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governed. Several comprehensive studies, both within the field of education
and other areas returned to the questions of distribution of responsibility, ac-
tive participation and flexible solutions. Experiments with local bodies and
committees with freer hands were another way of seeking new forms to en-
gage more people in local efforts. For financial reasons the government had to
cut down on the transferral of activities to the municipalities. This occurs when
educational activities expand and become more difficult to foresee and control
– something that can be traced to increased demands on the evaluation of
activities. Recurring efforts in studies to decentralise activities created new
issues. How much independence should be given to professionals on different
levels? How should responsibility be distributed between the government and
municipalities? Emphasis was laid upon the municipalities’ responsibility to
adapt activities to individual students. At the same time the government cut
down on contributions and unemployment increased, causing an increase in
the total costs incurred by the municipalities. Municipalities were given
greater freedom in their handling of dwindling resources – something that
caused discontent between teachers, headteachers and municipal politicians,
among others. 

The balance between the government and municipalities as well as concern-
ing professional responsibility and political responsibility underwent changes.
The ambition was to give more responsibility to politicians and professionals
on the local level, but in many ways authority was still on the central level.
Because of such things as the change in legislation regarding participation in
the decision-making process on the labour market, more people were engaged
in the arena for formulating matters. Movement towards more local influence
can be motivated for politicians (through school plans) and professionals
(through curricula), local influence stipulated by economic terms as well as
increased follow-up activities and control. Government regulation of the posi-
tion held by directors of education is successively abolished. By the start of the
1990’s there are no regulations to say that municipalities should have a local
education authority or a director of education. Each municipality could decide
for itself what kind of organisation it wanted. 

10.2.3 Responsibility for the school sector
At the outset of the 1990’s parliament decreed a partly new distribution of
responsibility between the government and municipalities. Among other
things, the aim of this was to make the distribution of responsibility more
clear. At the close of the 1990’s the distribution of responsibility can be re-
garded as somewhat obscure. There were fewer legalities, but they were more
explicit. Specially-destined resources or conditional contributions were made
available on a parallel basis with standard government contributions. Ideolog-
ical issues in the form of curricula were formulated to give greater room for
local interpretation. At the bottom of all this there was a system whereby the
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government drew up the national objectives and expected an accounting in the
way of results. The municipalities were criticised for inadequate school plans
and a lack of competency in several areas. In the last development plan of the
decade, the Cabinet made it clear that methods needed to be developed for
evaluating the complex organisation of the school sector, commissioning the
National Agency for Education to carry out this work. 

As the system opened up, mediation became more vigorous with more ac-
tors getting involved. The parties responsible for concluding agreements in the
school sector included school development as an important issue in the agree-
ments, this thereby becoming an active part in the arena for formulating mat-
ters. The 1990’s saw the directors of education becoming both more discerni-
ble and less visible. From the perspective of the directors of education, the
changeover from control to administration becomes more complicated. Is it
possible to accept the administrative responsibility for certain parts of the sys-
tem and still have the main responsibility for the activities as a whole? Even if
the government had stopped regulating the position of director of education,
most municipalities still chose to maintain an organisation which included an
education authority and one or more directors of education.

10.3 Part III The position of Director of Education
The third part give an account of the results of a questionnaire among directors
of education who served during the entire period of the 1990’s. During the
1990’s, changes in the governing system of the school sector coincide with
organisational changes in the municipalities.

10.3.1 Questionnaire among the directors of education 
Those persons taking part in the questionnaire are unique inasmuch as they
served as directors of education during the entire period of the 1990’s. In other
respects, this group corresponds in many ways with other directors of educa-
tion in the country at the time. Most of them had been employed for 7–14
years with a background as teachers and headteachers. These directors of edu-
cation had experience from several administrative organisations that were
tested during the 1990’s with varying political majorities. The questionnaire
was sent to 65 directors of education and was returned by 89 per cent. 

Most of the directors of education had no particular work instructions – nor
any superior, apart from the political leadership. Most matters drafted by the
directors of education were adopted by the education committees on account
of the close co-operation that existed between these two parties. The directors
of education say that a close and positive spirit of co-operation with the politi-
cal leadership is necessary, assuming that the distribution of political and pro-
fessional roles is made clear. The directors of education see themselves as
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guarantors for educational activities, holding a position that lies between the
government, municipalities and the school sector. The position of director of
education includes more than just being a municipal head of administration.
Agreements have pointed out the obscurity in the chain of leadership. Who
sets the agenda with regards to priorities in carrying out school activities that
are equal in all respects throughout the nation? One director of education asks
if perhaps the government does not want to or feels that the municipalities’
role should be defined. One way in which directors of education could carry
out their duties during the 1990’s may have been by balancing these between
government and municipal interests and between political and professional
responsibilities. This could be done by formulating their own tasks, firmly
establishing them with the chairman of the education committee and drawing
up a strategy with the trade-union school development group. When reflecting
on their duties during the 1990’s the directors of education can look back on an
impressive work performance. Considering the prerequisites that existed at
that time, it appears that the duties carried out by the directors of education
during the 1990’s would be difficult to repeat. Constitutional and democratic
issues are raised as to who is responsible for what in the control and adminis-
tration of the Swedish school sector. 

10.4 Part IV Final Discussion
10.4.1 The political governing system
The political governing system was built up during a long period of time,
being gradually interwoven into a very interactive system from 1958 and on-
wards. With the passing of time, this system came to be interwoven through
such things as timetables, weekly periods, teaching loads, teacher dimension-
ing and government contributions per student group in different subjects and
activities. By means of these different regulations, the government could influ-
ence such things as the content, the organisation and the economic side of
these activities. A control was built into the actual structure of the regulations,
whereas an evaluation was expected to be built on the different levels. During
the years 1991–2000 the government expressed its ambition to increase local
influence and responsibility within all areas. Timetables, curricula, syllabuses,
criteria for marking results and demands regarding evaluation were still inter-
woven into the system, although in a somewhat different way than previously.
Economic control was transformed into financial support that was not there to
regulate the activities. Other parts were still mainly regulated by the govern-
ment. In this way, one of the three parts of the system then had what appeared
to be a looser connection to the other parts. If you consider follow-up and
evaluation activities as something that went its own way more and more during
the 1990’s, the system appears to have four parts. An example of this is the
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way in which the National Agency for Education in the year 2003, was divided
into two authorities and how these parties instituted a council for following up
and evaluating the Swedish school sector.

10.4.2 Distribution of responsibility within the system
With the passing of time, the different parts of the control system have been
managed on different levels in the school sector. Figure 10:4 shows the respon-
sible bodies on different levels as revealed in government documents. The
Ministry of Education and Science level (A) has not undergone any great
changes as far as education is concerned with the passing of time, as has the
level representing government agencies (B). Several different councils of ad-
ministration were gathered together into a National Board of Education, which
later became the National Agency for Education. Alongside the National
Agency for Education, however, there are a number of different school author-
ities that are responsible for different parts of the educational system. On the
regional level, several authorities that were earlier related to the school sector
have disappeared. These include the diocesan chapters (C) and county admin-
istrative boards (D). County school boards were in a way replaced by the
National Agency for Education’s field organisation. County councils (D) are
still active in certain areas of the educational system. Government inspectors
(B) have returned. On the municipal level the greatest changes have taken
place within the areas of E and F. Several different forms of committees and
administrative organisations have been gathered together into common local
education authorities with directors of education during a period. Today, once
again, there are several different committees and several administrative struc-
tures for managing these activities – most of them under the same mandator or
local education authority. The school level (G), with headteachers and teach-
ers, has recently been joined by experiments with parent committees and stu-
dent committees (H). It is unclear as to where these committees can be placed
in this model, as they are elected internally, within the group, rather than
through open civil elections, and therefore do not come under political control.
Instead, they are groups that can have some influence on school activities
“from the outside”. What is not defined is the professional part of the munici-
pal level. In the figure below, we have only given examples of authorities,
officials, etc., from periods 2 (1958–1990) and 3 (1991–200) that are defined
in the governing system.

These changes denoted a movement that got underway locally before the
year 1958, but that became tied more and more to the central level. Elementary
schooling got started in (E) and (F) under the supervision of diocesan chapters
(C). Public secondary schools also had a close connected to the church to
begin with, although they came under the supervision of an educational com-
mittee that can be likened to the National Board of Secondary School Educa-
tion at the beginning of the 19th century (B). Government elementary school
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inspectors were tied to the Ministry of Education and Science (A). At the
beginning of the 20th century elementary schools were clearly connected to the
government level, even if the church’s power was not formally broken until
1958. Decisions concerning and the work of establishing a system of compul-
sory comprehensive schooling as well as the development of upper secondary
schools moves the concentration of power to (A). 

The other period, 1958–1990, sees an anti-movement back towards (C) in
the figure, not least because of the policy in the 1970’s towards greater influ-
ence and participation within different areas, followed in succession by less
regulation in the 1980’s. Regulations provide local education authorities (E)
and directors of education (F) with greater scope to distribute resources in a
freer way. For example, headteachers (G) were allowed to request local educa-
tion authorities for an adapted study schedule for certain students.

As mentioned earlier, the distribution of responsibility during the 1990’s
marks a period of professional control (G) with regards to curricula as well as
the municipalities’ political responsibility as mandator (E). At the start of this,
the National Agency for Education (B) supervises activities through its field
organisation via meetings with both political and professional representatives
of the municipalities. From the middle of the 1990’s school inspectors (C) start

Figure 10:4. Distribution of responsibility in Swedish schools applying to periods 2
(1958–1990) and  3 (1991–2000)
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to visit individual schools. Towards the end of the 1990’s development dia-
logues are formed as the National Agency for Education becomes active
within all areas and is also responsible for distributing government contribu-
tions. At the same time, the Ministry of Education and Science (A) increases
its resources for carrying out inquiries and conducts trial activities – for exam-
ple, non-scheduled activities at compulsory comprehensive schools. In this
way, the Ministry of Education and Science is also partly into the same areas
as the National Agency for Education (E-H). All in all during the 1990’s,
headteachers and teachers (G), together with students and parents, have been
given a clear responsibility for carrying out activities under the overall respon-
sibility of the mandator / the municipality (E). 

10.4.3 Processes of political governing 
Apart from the structure of school development agreements being interesting
and perhaps even unique in themselves, they constitute “a challenge” to the
governing system. The participation of the directors of education in carrying
out these agreements, as seen in the questionnaire and interviews I carried out
with some of those who drew up the agreements, sheds light upon the govern-
ing system from another angle. The relationship of some of the partiesii is
shown in the figure below.

Figure 10:5. Distribution of responsibility within the government’s control system to-
gether with the parties behind the school development agreement
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The school development agreement has been drawn up within the frame-
work given by the government in laws and ordinances. Within these, the par-
ties on the national level have concluded agreements within a number of areas.
That these agreements become of current interest in connection with govern-
ment control and administration of the school sector depends on the fact that
these two systems meet in an interesting way. One example of the way in
which different control documents met was when curricula did not stipulate
that the school sector should be divided into work units anymore and that work
should be carried on in work teams. The government was of the opinion that
schools themselves should decide how to organise their activities. Soon there-
after, the parties concluded a central agreement that led to local agreements
advocating that work should be carried on in just that way. The difference was
that more priority was given to the setting of individual wage rates in the
agreement than in the regulations in earlier curricula. 

Another example is the priority given to areas for common work carried on
by the parties to achieve better results in the school sector. Two other examples
can be mentioned. They are the common work carried on by the parties with
regards to quality in the first agreement and the priority given by the parties to
student influence as one of six development areas in the other. These questions
have political and professional indications, touching at least on content and
quality if not objectives and scope – areas that are not negotiable in the public
sector according to the Codetermination Act. The representatives of the parties
I have interviewed do not agree with this assessment concerning the structure
of the agreements, but feel that they have endeavoured to keep clear of ques-
tions concerning quality and that the agreement can rather be seen as an instru-
ment for evaluating activities to achieve better objectives. With the agreement
as a basis, the parties have set up a council for achieving objectives and for
continued development in the school sector.4 Areas that the council aims to
follow up include educational objectives within all forms of schooling as well
as social objectives and objectives regarding working environments. In order
to be able to follow up these areas, the parties heading the council shall agree
on the instruments needed to measure and evaluate the fulfilment of the objec-
tives. Because of limited resources, the council will not be able to do all this
itself, but will utilise other available ways of giving an account of their activi-
ties via their website. It is possible that the National Agency for Education will
also be asked to carry out studies if the council feels that this is necessary. 

10.4.4 Conclusions
Control and administration are closely related when it comes to responsibility
and authority. In other words, for a changeover from control to administration
to be possible in the different parts of the governing system, responsibility and
authority must go hand in hand. One interesting question is this: Which differ-
4 http//www.radet.net/om/index.shtml, 13th of mars 2003
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ent parts of the governing system do the different levels of responsibility have
control over? When speaking of control in this context, we mean to have the
responsibility for and authority over different parts and to be able to manage
them within the given framework. One way of testing this question is to do so
by studying the position and function of the directors of education. To start
with the directors of education controlled all parts of the governing system to
a certain degree. There was a given framework which could limit their control.
However, the framework existed and was understood. Their authority in-
creased with deregulation, but the framework was still understood. Within this
framework the directors of education negotiated with the county school
boards, later on the unions, and continually with the headteachers. Political
influence on the municipal level was limited during this period. Special insight
was needed to manage the interwoven system of control – something that part-
time politicians did not have, whilst the directors of education had oversight
into the whole system.

What happened then during the 1990’s? There was no definition of the posi-
tion of director of education in the political govering system. The government
only regulated the municipal level as a mandator, and the Swedish Association
of Local Authorities was guided by the principal of not naming any holders of
official appointments in the municipalities, as it was the individual municipal-
ities themselves that distributed positions of responsibility and authority. Still,
I have found that most municipalities have retained an organisation with one or
several directors of education. If the position held by directors of education is
to be taken as an example to show the changeover from control to administra-
tion, this presupposes that the directors of education are part of a chain of
communication among people holding different positions – both within the
political and professional parts and between these. There is an exchange of the
giving of directions and the taking of directions. In other words, governing or
control requires feedback. 

My initial definition of the position of director of education is now only
applicable in some of the country’s municipalities. In other municipalities there
is either one person or several persons that share this responsibility. The position
in each municipality varies, as is the case with the different political committees
and boards that the “directors of education” report to. The government has not
defined this position in any way in the chain of control, and neither have the
municipalities, as many of the directors of education partaking in the study had
no work instructions nor any superior among other officials in their respective
municipalities. It appears therefore that the position and function of the direc-
tors of education must be defined in each separate case. 

10.4.5 The relation between national and local level
Today’s control system has its start in the Education Act of 1962 and the system
that developed from this Act, and in particular everything connected to the
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curricula for compulsory comprehensive schools. With the Local Education
Authority Act of 1956 it was the government (centrally and regionally), munic-
ipalities and the school sector that comprised the three levels within which the
detailed parts of the control system were expected to be realised. The external
structure of the control system is still the same at the start of the 21st century.
The greatest changes are occurring partly within and between the system of
legal, ideological and economic control as well as control by means of follow-
up and evaluation activities and partly between the government, municipalities
and the school sector. In addition to this there is the external affect on the system
that in this study has been exemplified in particular by the school development
agreements. Some of the changes in the government’s system for controlling
the school sector have been made clear by studying the position of the directors
of education. Finally, I have chosen to summarise how the relationship between
the government and municipalities comes to the fore in the position held by the
directors of education under the following sub-headings: obscurity in the gov-
erning system, hidden control and underpressure. 

10.4.6 Obscurity in the governing system
The distribution of responsibility was to be made more clear in connection
with decisions concerning the governing system in the 1990’s. The control and
administration of activities of the scope of those of the educational system that
are partly built on the tension that exists between politicians and professionals
is, of course, complicated. However, in an open, democratic system, it is im-
portant to clarify positions of responsibility. With this in mind, the question is
raised: What are the respective areas of responsibility for headteachers, teach-
ers, work teams or municipal councils?

Obscurity in the distribution of responsibility is also intensified by the way
in which processes in the governing system have been developed. When gov-
ernment contributions were changed and a tax equalisation contribution was
introduced, the purpose was that municipalities would finance and locally pri-
oritise efforts in the school sector. However, when the National Agency for
Education started so-called development dialogues with municipalities, these
came together with funds that were specially aimed at carrying out certain
development efforts. The government also earmarked funds for efforts in mu-
nicipalities especially via the budget proposition. In the long-run these direct
contributions have had an effect on the municipalities’ budgets. The evaluation
that was supposed to constitute a feedback function and part of an informative
control developed into a more controlled function. Follow-up activities and
evaluation shift from being an evaluation to becoming a control indicator and
a control on the central level. The new authorities in the school sector confirm
this with an extensive inspection and a development authority that, among
other things, has the job of developing and disseminating knowledge of meth-
ods for developing the activities. 
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A functional system for political governing should be built on communica-
tion that flows from bottom-to-top, top-to-bottom and within and between the
different networks. My study shows several defects in such a chain of commu-
nication. One example of this is between the government and municipalities,
which in this study is the same as the local education authorities and the direc-
tors of education on one side and the government on the other, represented by
the Ministry of Education and Science and/or the National Agency for Educa-
tion. During the 1990’s, the directors of education have received more than ten
government bills concerning the school sector’s commission, content, organi-
sation and economic prerequisites. None of the directors of education can re-
late to directional meetings for those who are expected to make the changeover
from control to administration. The Swedish Association of Local Authorities
has not been so active in this either. One director of education even finds the
lack of calling upon the experience of the directors of education as remarkable
and is concerned about the increase in future government control, as it will
then be the measurement of results that will decide how to control matters
more than ideas about the development of the school sector. 

The changeover from control to administration presupposes a sender and a
receiver The government is the sender and has appointed the receivers – sev-
eral on different levels. The position I have chosen as a symbol for control, that
of the directors of education, is the only one that is not named in the control
system. At the same time, it seems to be a position that is presupposed in the
government’s official texts. 

In contrast to the directors of education, headteachers are considered to have
a double assignment – from both the government and the municipality. This is
an opinion that is not shared by most of the directors of education. They do
indeed see themselves as being one among several municipal administrators,
but with the commission by the government to see to it that the curricula is
followed in the municipalities. 

We see a complex picture of the government’s control system during the
1990’s. We have an extensive school system (the largest sector of activities in
most municipalities) which has become more and more obscure. Decentralisa-
tion, deregulation and an increase in local independence were words with a
positive overtone at the beginning of the 1990’s. These have now been joined
by centralisation, increased control and a school development contract that
plays a role in formulating objectives and in following up the fulfilment of the
school sector’s objectives. The clarity that is intended rather reveals obscurity
regarding those who, basing their activities on the governing system, have the
responsibility and authority to create better prerequisites for teachers and stu-
dents in individual schools. What meaning does that fact that there is no refer-
ence to the professional level on the central municipal level have with regards
to the governing system?
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10.4.7 Hidden management 
Looking at the four components of the system of political governing you get a
picture that gives the impression that economic control has diminished whilst
ideological control as well as control via follow-up and evaluation activities
has increased. In actual fact, there are several examples in the 1990’s that show
how economic control has been a dominating factor. Examples of these are
issues on market rents, tax freezes and penalty taxes, and also the reintroduc-
tion of specially-destined contributions. All of these have been decided upon
in ways other than via the national tax equalisation contribution. The fact that
economy has been a dominating factor during the 1990’s has been verified in a
number of studies. The testimony of the directors of education regarding the
dominance of economic control during the 1990’s provides us with clear sig-
nals – not least when they describe their work of defending the school sector’s
needs in connection with the municipal budget as well as their defence of the
school sector when tasks were transferred to the municipalities with insuffi-
cient cost recovery on the side of the government. What I wish to emphasise
with regards to hidden management is that although economic control appears
to have diminished in the government’s control system it is, in fact, still used
as a control instrument in other ways and has been considerable during the
1990’s – for example, via tax freezes and obligations with regards to the
budget balance.

The parties have continued to conclude agreements with substance as has
been noted earlier. The directors of education highlighted this change when
local agreements had a great influence on their function with regards to bal-
ancing prioritised areas in the school development agreement with the munic-
ipalities’ priorities, among other things. 

10.4.8 Underpressure
Several of the examples given above can be gathered under a phenomenon we
can call underpressure. The curricula are aimed at the professionals, who in
turn put demands on the municipalities with regards to allocating resources.
The proposal regarding a new Education Act reinforces this underpressure by
emphasising the rights of students and parents. Economic control has also
included funds being aimed directly at projects in individual schools and funds
being earmarked for operations that govern the way in which budgets are han-
dled by the municipalities. This is a new kind of centralisation that is going on
in the shadow of that which is called decentralisation. By regulating rights and
obligations in the school sector in different ways, the government thereby
brings about prioritised costs for the municipalities, resulting in an underpres-
sure that the municipalities cannot control. Representatives of the Association
of Local Authorities wrote in an article giving rise to a debate that the Educa-
tion Act Committee’s proposal regulated the relationship between the govern-
ment and headteachers/teachers as though the municipalities did not exist, and
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questioned whether the school sector “ . . . can be considered to lie under the
democracy of the municipalities.”5 The gap of confidence that exists between
teachers and politicians, exists also between the government and the munici-
palities. 

10.5 New Issues
The educational challenge that exists in the encounter between teachers and
students is a goal for the government’s control system – a system that contains
parts that teachers do not have any control over, as many of the prerequisites
that affect this encounter are decided upon on the national or municipal level.
It can be interesting to make a deeper study of the effect that the municipal
professional level has on the carrying out of educational duties under the
present governing system. There exists an obvious risk of not seeing the gov-
erning system as a whole picture from an educational point of view, but rather
separating parts of the system into something that can be called a poilitical-
administrative arena. As resources are allocated on the municipal level, and the
overall assessment of the quality of education is carried out here also, this level
is of significance in the governing system from an educational point of view.
This is also an interesting level with reference to the educational passage that
children make through the school system from pre-school to upper secondary
school. For example, how are the prerequisites for different forms of schooling
planned and prioritised, considering the fact that the upper secondary school
system that is now being put into operation at the start of the 21st century most
definitely will not be the same as that which today’s pre-school children will
meet when they reach upper secondary school age in 10–15 years. This study
also shows how different parts of the governing system interact, and that there
can be a risk of disconnecting some of them. Further studies should look into
the matter of how significant it is for an administration to have all of the
instruments of control at its disposal. By “having at its disposal” we mean
(apart from the connection between responsibility and authority) that through,
for example, long-term planning, there should be a certain predictability in the
performance of duties that not only gives some meaning to the work, but also
makes it more comprehensible and more easy to handle, considering that pre-
requisites are always changing. 

Considering the structure and performance of the system for political gov-
erning during the 1990’s, we can well ask whether the shaping of the munici-
pal organisation is at all significant with regards to how the intentions of the
control system have been implement in practice. By means of legislation a
certain structure is indicated to which the different parts of the control system
are related. Feedback seems to be the most difficult part in the system. This

5 Reepalu, I. et.al, The School Sector is Being Taken Away From Us DN 15th of december 2002.
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may partly depend on a lack of knowledge and competence, but also on a lack
of interest in making the most of the knowledge that is generated at individual
schools. The time has passed by when, in the 19th century, inspectors and
headteachers met with the Minister of Education for talks. There are, however,
texts that give the impression that headteachers in the municipalities shall pro-
vide feedback to the spare-time politicians without any intermediaries. As the
field of education is so extensive, other ways of solving the important issue of
feedback must be created. Essentially, the question at issue is still how great a
demand there is for professional experience. The experience of the directors of
education was not sought-after in the 1990’s.

The picture given by the directors of education is interesting, as they are in
a position to submit factual and adequate material to local politicians – based
on all the educational information in the municipality. Whether or not it was
this fact that was referred to in the proposition on responsibility is unclear, but
it does say there that it is “ ... important that it is clearly stated who is respon-
sible for different decisions within the municipal school system.”6A municipal
politician can choose to passively run educational activities or actively control
and administer them. Some form of administration having a complete over-
view of the activities ought to be necessary in order to actively control and
administer them. The parties have observed this when they evaluated the first
agreement.

The balance between political and professional responsibility is of interest
with regards to a democratically controlled school sector. “A democracy is
more than a form of government. First of all it is a way of life in association
with others, of common, shared experiences.”7 Which arenas are known and
open to the public is therefore of interest, whether directors of education are
seen as taking part in the control and administration of the school sector or not.

i  It is difficult to translate “styrning och ledning” (sw) into English. The four components in the
“steering and leading-system” I use in this thesis, both regulate, administrate, motivate, influence,
evaluate, supervise and control the school system through different officials and politicians. “
Styrning och ledning” of the school sector is a political steering system or governing system, a
control and administrative system with a distribution of responsibility.
ii By parties I mean the parties to the school development agreement – the Swedish Association of
Local Authorities and both of the teachers’ associations: the Teachers’ Association and the Na-
tional Swedish Federation of Teachers.

6 The Government’s bill 1990/91:18 About responsibility for the School Sector, page 32.
7 Dewey, J., Democracy and education Göteborg: Daidalos, 1916/1999, page 127.
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Bilaga 1

Arbetet med enkäter och intervjuer

Enkäter
Under rubrikerna 3.2.3 och 3.2.4 har viss redovisning av arbete med enkäter
skett. Här ska några kompletteringar göras. Av dem som inte besvarat enkäten
är det endast tre som jag inte haft kontakt med. Dessa har alla flyttat från sin
tidigare bostadsort, pensionerat sig, bytt arbete och/eller familjeförhållanden.
Övriga har meddelat att de avsåg att besvara enkäten, enligt e-post meddelan-
den men till slut var det nödvändigt att sätta en slutpunkt. Då hade jag fått in
57 av 65 enkäter. Utifrån enkätens omfattning och frågornas konstruktion an-
ser jag att svarsfrekvensen är hög. Jämför man frekvensfördelningar i basurva-
let, det vill säga samtliga mottagare av enkäten, med fördelningen bland de
svarande finner man god överensstämmelse.1 Bortfallet torde därför inte på-
verka resultaten av de erfarenheter som redovisas i studien. Det externa bort-
fallet är alltså 11 procent eller åtta personer.

Det interna bortfallet är sammantaget nio personer. De har inte fyllt i vissa
av enkätens frågor. Men av dessa personer kommenterar alla utom två frå-
gorna och skriver i klartext i stället för att t.ex. rangordna. Några avstår av
andra skäl t.ex. fråga D6 om möten med enskilda rektorer. Då dessa möten
varit personliga och utgått från den enskilde rektorns situation har två avstått
från att rangordna. Följande frågor berörs A4, B2, D5, D6 och D7. I bilaga 2
redovisas hela enkäten och bortfall. Jag kan inte se att det interna bortfallet har
någon avgörande betydelse för svaren.

Intervjuer
Intervjuer och dokumenterade samtal har genomförts med sju personer.

Våren 2001 genomfördes fyra dokumenterade samtal med skolchefer, varav
tre lämnat yrket på grund av pension eller annan befattning den fjärde tjänstgör
fortfarande som skolchef.

Våren 2003 intervjuades tre personer alla med uppdrag som förhandlare, två
från Svenska Kommunförbundet och en från Lärarförbundet. Dessa intervjuer
har bandats utom i ett fall. Utskrifterna har godkänts av dem som intervjuats.

1 Se t.ex. Trost, J. Låt oss göra en enkät. Stockholm: Natur och Kultur, 1986.
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Intervjuerna har fungerat som mina informanter varför resultaten av intervju-
erna inte särredovisas. 

Avsikten med dessa samtal respektive intervjuer var något olika. De första
som genomfördes 2001 gav mig referensramar till de enkäter som då skulle
genomföras. Själva enkäten testades sedan med två personer fristående från
dessa fyra.

Intervjuerna genomfördes efter den första sammanställningen av enkäterna
då där framkom att skolutvecklingsavtalen haft en betydande inverkan på skol-
chefens funktion. Min egen frågeguide vid dessa intervjuer hade följande håll-
punkter:

– Vilka idéer fanns bakom avtalskonstruktionen?
– Vad gjorde det möjligt att teckna ett sådant avtal just då?
– Hur såg/ser de på staten/kommunen/fackens olika roller?
– Förhållandet mellan det statliga styrsystemet och avtalet?
– Skolchefens roll?

Frågorna går tillbaka på Lundgrens modell som redovisas i kapitel 1. 
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Bilaga 2

Missivbrev till enkäten samt 
resultatredovisning

Enkät om skolchefens uppgifter under 1990-talet!
1990-talet var ett decennium med omfattande skolreformer. Ett decennium då
allt fler blev berörda av utbildning samtidigt som de ekonomiska förutsättning-
arna innebar olika förutsättningar i olika kommuner. Skolchefens uppgifter
under 90-talet är, enbart mot denna bakgrund, mycket intressanta!

Jag, Elisabet Nihlfors, är en av flera doktorander i professor Ulf P Lund-
grens forskningsgrupp i Uppsala, med uppdrag att studera förändringarna av
svenskt skolväsende från mitten av 1970-talet fram till idag. Min avhandling i
pedagogik, kommer att handla om dagens styrsystem i ett skolchefsperspektiv.
Min egen bakgrund, snart 30 år inom utbildningsområdet varav sju som biträ-
dande skolchef, kan till en del förklara mitt val av fokus.

Avhandlingens första del är historisk och beskriver bland annat hur skol-
chefstjänsten växte fram. De första tjänsterna tillsattes 1958, även om de histo-
riska rötterna går längre tillbaka i tiden. De sista statliga bestämmelserna om
skolchefstjänsterna togs bort 1985. Jag har valt att kalla Er alla skolchefer,
även om det idag finns ett 30-tal olika titlar, enligt Årsbok för skola 2000/
2001. När tjänsten inrättades 1958 var titlarna tre; skoldirektör, skolchef och
rektor tillika skolchef.

Det finns en hel del skrivet om skolchefens uppgifter fram till slutet av 80-
talet. Under 1990-talet är det däremot svårt att finna skolchefen, som position
och funktion i de offentliga texterna. Men skolchefen fanns ju! Det är därför
jag vänder mig till Dig eftersom Du har en unik erfarenhet av 1990-talet ur
ett skolchefsperspektiv! 

Genom att gå igenom Årsbok för skolan för åren 1990/91 –2000/01 har jag
funnit att Du är en av ca 60 personer som har erfarenhet av skolchefsarbete
under hela decenniet. Jag ber Dig besvara bifogade enkät och på det sättet
medverka till att skolchefens uppgifter blir synliga även under 1990 –talet!! 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att när enkäten
redovisas, i min avhandling, kommer svaren inte att kunna härledas vare sig
till kommun eller person! Men för att jag ska kunna kontakta dig och få förtyd-
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ligande, kompletteringar etc. är enkäten inte anonym mellan Dig och mig. Allt
material hanteras endast av mig och min handledare, Ulf P. Lundgren, och
kommer inte andra till del.

Har Du frågor, kontakta mig gärna via e-post eller telefon. 
TACK PÅ FÖRHAND!! 
Ber Dig sända tillbaka den besvarade enkäten i bifogade svarskuvert, senast
den 18 mars 2002.

Med vänliga hälsningar

Elisabet Nihlfors
Tel. 08/ 34 13 23. E-post: nihlfors.nifo@telia.com
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ENKÄT1

Till Dig som tjänstgjort som skolchef i tio år eller mer – och dessutom under
största delen av 1990 – talet.

Enkäten tar upp följande områden:
A. Några bakgrundsdata
B. Ditt uppdrag som skolchef
C. Förvaltningsorganisation 
D. Skolchefens mötesplatser
E. Skolchefen och skolutvecklingsavtalet
F. Skolchefstjänsten nu och i framtiden

Alla kommentarer och reflektioner är välkomna!
Finns inte tillräckligt med utrymme – använd lösblad!
Glöm inte anteckna frågans nummer.

Några händelser under 1990-talet – som stöd för minnet.
Början av 1990-talet
1991 
❏ Allmänna val.
❏ En skolplan ska finnas i varje kommun.
❏ Ny kommunallag ger kommunerna rätt att besluta om antal nämnder och
styrelser även inom skolområdet.
❏ De reglerade statsbidragen till skolan ersätts av ett sektorsbidrag.
❏ Särskolan överförs till primärkommunen.
❏ Rätt att välja skola, skrivs in i skollagen.
1992
❏ Nytt bidragssystem till fristående skolor.
1993
❏ Sektorsbidraget till skolan upphör och ingår i det allmänna skatteutjäm-
ningsbidraget

Mitten av 1990-talet
1994 
❏ Allmänna val.
❏ Nya läroplaner; Lpo och Lpf 94.
1995/96 
❏ Nya regler för bidrag till fristående skolor.
❏ Ny gymnasieskola ska vara genomförd.
❏ Kunskapslyftet.

1 Enkäten återges i komprimerad form. Utrymmet för egna kommentarer varierade i enkäten men
återges här konsekvent med två rader.
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❏ Skolutvecklingsavtal träffas; femårigt.
❏ Ansvaret för förskolan förs över till Skolverket (från Socialförvaltningen)
❏ Förskoleklassen blir egen skolform för sex åringar.

Slutet av 1990-talet
❏ Riktade statsbidrag till skolan; t.ex. Ylva- , Persson- 
respektive Wernersson pengar.
❏ Special satsning på IT i skolan, KK-stiftelsen.
1997 
❏ Förordning om kvalitetsredovisning
❏ Nya bidragsregler till fristående grundskolor.
1998 
❏ Allmänna val.
❏ Läroplan för förskolan. Reviderad Lpo.
2000
❏ Ett nytt femårigt skolutvecklingsavtal.

A. Några bakgrunds data
Redovisningen bygger på 57 svar av 65 möjliga. (89%). Svaren har satts in i
den ursprungliga enkäten bland annat genom att det utrymme för kommentarer
som fanns i den ursprungliga enkäten har använts till att redovisa resultatet.
Skolcheferna har sammanlagt gett 585 kommentarer, vilka inte redovisas här.

A1. Hur många år har Du arbetat som skolchef? ________år.
9 –14 år = (63,1%), 15 –19 år (29.8%), 20 – 24 år (5,3%), 25 – 29år ( 1.8%)

A2. Vilken grundutbildning har Du?
Lärarutbildning: Förskola            0 ❏    Gymnasieskola   17,5%  ❏   
Grundskola       42,1% ❏ Grund + Gymn  31.57%  ❏

Annan grundutbildning: 9% har annan utbildning; civilekonom, jur. kand.
tekn. Magister, fil. Ämbetsex. 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

A3. Vilken yrkeserfarenhet har Du? (Skriv gärna i kronologisk ordning)
Inom utbildningsområdet: Vanligaste karriärvägen är lärare (olika katego-
rier), studierektor, rektor och sedan skolchef. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Inom annat område: 70% har erfarenhet från andra områden, flertalet mer
än ett område. Merparten har arbetat inom utbildning på olika nivåer. Däref-
ter följer fackliga, politiska uppdrag, militär erfarenhet som reservofficer, för-
fattare, företagare, journalist är andra områden. Ett par har arbetat inom det
ekonomiska området andra inom sjukhus, bank, försäkringsbolag för att
nämna några.
Ej svar: 30%

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

A4. Har Du deltagit i någon ledarutbildning som varat en vecka eller
längre?

Rektorsutbildning Ja   85,9% ❏ Nej   8.8% ❏
Ej svar 5.3%

Ledarutbildning anordnad av den Ja   75,4% ❏ Nej 15.8% ❏
egna kommunen Ej svar 8.8%
Ledarutbildning i Kommunförbundets regi Ja   59,6% ❏ Nej  24,6% ❏

Ej svar 15,8%
Ledarutbildning i annans regi Ja   47,4% ❏ Nej  19,3% ❏

Ej svar 33,3%

Exempel: Högskoleutbildning, reservofficer/ försvarshögskolan, facklig ut-
bildning, UGL utbildning.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Min kommentar: Ingen har avstått helt från att svara på frågorna. Att inte
kryssa i kan tolkas som att det inte har förekommit. Eftersom det fanns såväl
ett ja som nej – alternativ har jag valt att redovisa de tomma rutorna som ”ej
svar”. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

A5. Har någon av de utbildningar Du gått varit riktade till Dig som skol-
chef? 
Ja  56,1%❏     Nej 42.1% ❏     Vet ej  ❏     Ej svar 1,8%



260

Kommentarer: Av kommentarerna till JA svaren framkommer att det inbegri-
per nätverksträffar, rektorsutbildning etc. Om dessa flyttas till nej blir resultat  
JA 43.8% och NEJ 54, 4% samt ej svar 1.8%.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

B. Skolchefens uppdrag
B1. Har Du som skolchef haft en skriftlig instruktion, under 1990-talet,
som angivit Dina arbetsuppgifter?         

Ja  22.8% ❏      Nej 70,2% ❏  Nja 7%

Kommentarer: Bland ja ingår de som anser att de har ”mer allmän” instruk-
tion som gäller förvaltningschef och inte specifikt skolchef, varför även 22,8%
är en hög siffra.
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

B2. Som skolchef har Du många olika arbetsuppgifter. Här nedan finns
några områden uppräknade i bokstavsordning. När Du tänker tillbaka på Din
arbetssituation under 1990-talet Hur bedömer Du att uppgifter inom dessa
områden dominerade Ditt arbete?
Rangordna de olika områdena, från 1–7 för respektive tidsperiod. 
I: Vilka områden dominerade vid början av 1990-talet? 
II: Vilka områden dominerade vid mitten av 1990-talet? 
III: Vilka områden dominerade vid slutet av 1990-talet?

I II III
Område Början Mitten Slutet 

90 – 93 94 – 96 97 –00
Elevärenden 2.48 2.05 1.96

Ekonomi 5.39 6.20 6.23
Ex: Budget, resursförd.)

Förhandling 3.35 4.31 4.89
(Ex: löner,  skolutv. avtal)

Juridik 3.67 2.37 2.03
(Ex: tillämpning 
av lagar, förordningar)
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Läroplansfrågor 4.33 4.5 3.81
(Ex: Läroplan, kursplan
skolplan, arbetsplan)

Organisation 5.58 5.27 4.32
(Ex: Personal, lokaler etc.)

Resultatuppföljning 2.41 3.22 4.76
(Ex: uppf. / utvärd.
kvalitetsfrågor, betygsresultat)

Kommentarer: v.g.v. Talen ovan har tagits fram genom skolchefernas rangord-
ning dividerat med antalet svar för respektive fråga. Bland dem som återfinns
som ej svarat har en del av dessa skrivit i klartext i stället. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

C. Förvaltningsorganisation
C1. Under 1990 – talet har förvaltningsorganisationerna ändrats på olika
sätt i olika kommuner. I vilka av följande organisationer har Du arbetat
som skolchef, under 1990-talet?

 Ja   Under åren Nej
a) Lokala organ ❏ 5.3% ❏

b) Kommundelsnämnder ❏ 1.8% ❏
utan central samordning

c) Kommundelsnämnder ❏ 5.3% ❏
med central samordning

d) Beställar – utförarorg. ❏ 8.8% ❏

e) Två förvaltningschefer
och två nämnder inom 
utbildningsområdet           ❏ 19.3% ❏

f) Två förvaltningschefer 
och en nämnd- ❏ 7% ❏

g) En förvaltningschef och
en nämnd ❏ 94.7% ❏



262

h) Bildat kommunalförbund 
inom gymnasieskolan             ❏ 10.5% ❏

i) Annan förändring? ❏ 31.6% ❏

Beskriv / Kommentera: 56% har erfarenhet av mer än en organisation. ”In-
korporeringen” av nya verksamheter har inneburit organisationsförändringar
men inte alltid förändring av grundstrukturen enligt a-g ovan. Dessa återfinns
även i gruppen g. 
Ett alternativ som ej fanns ovan är en förvaltningschef och två eller flera nämn-
der vilket är fallet i 7% av kommunerna i enkätundersökningen. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

C2. Hur har olika förvaltningsorganisationer, under 1990 –talet, påverkat
Dina Skolchefsuppgifter?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

C3. Har Du själv, som skolchef, haft någon annan tjänsteman som chef
under 1990-talet? Ja  31.6% ❏ Nej  64.9% ❏  Nja 3.5%

Om ja, vem / vilka? Kommundirektör, kommunchef eller kanslichef. Ett fåtal är
direkt underställda Kommunstyrelsens ordförande.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

C4. Vilken grad av inflytande hade nedanstående grupper / personer över
de förslag som förvaltningen la fram till nämnden? (slutet av 1990-talet)

Mkt högt Högt Lågt Inget alls Ej 
             svar

Majoriteten i nämnden ❏ 33.3% ❏ 38.6% ❏ 24.6% ❏ 3.5%
Nämndens ordförande ❏ 50.8% ❏ 40.4% ❏ 8.8% ❏ 
Rektorerna som grupp ❏ 5.3% ❏ 71.9% ❏ 22.8% ❏ 
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Mkt högt Högt Lågt Inget alls Ej 
             svar

Enskilda rektorer ❏ ❏ 21% ❏ 63.2% ❏ 14%  
Fackliga företrädare ❏ 1.8% ❏ 35.1% ❏ 63.1% ❏ 
Förvaltningstjänstemän ❏ 5.3% ❏ 68.4% ❏ 17.5% ❏ 3.5% 1.8%
Du som skolchef ❏ 78.9% ❏ 19.3% ❏ ❏ 1.8%
Andra______________ ❏ ❏ 19.3% ❏ ❏

Enskilda rektorer anger en skolchef (1.8%) som både mycket högt och inte
alls, beroende på vilken rektor det är. Beträffande förvaltningstjänstemän har
ett par skolchefer placerat svaret mellan mycket högt och högt, respektive högt
och lågt (3.5%).
Andra som har hög påverkan är kommunpolitiker, andra förvaltningar samt i
förekommande fall föräldragrupper och lärarfacken.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

C5. När Du tänker tillbaka på hela 1990-talet. Anser Du att inflytandet
för de olika grupperna (i C4) har förändrats? 

Ja ❏ 61.4% Nej ❏ 35.1% Vet ej ❏

Om ja, kommentarer: 3.5% har endast lämnat kommentarer utan att kryssa.
Dessa svar tolkas av mig som ja. Svar vilket ger följande svarsprocent: Ja
64.9% och nej fortfarande 35.1%

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

C6. Hur ofta har det hänt att nämnden, under 1990-talet, helt eller delvis
frångått de förslag till beslut som förvaltningen lagt fram?

Mycket ofta Ofta Sällan Aldrig
❏ 1.8%  ❏ 84.2% ❏ 7% ❏ 7%

Kommentarer: Om man summerar sällan, aldrig och de som lägger sig mitt
emellan är det 98.2% som anser att de förslag de lagt fram går igenom utan
större justeringar.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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D. Skolchefens mötesplatser
D1. Ingick Du, vid slutet av 1990-talet, som skolchef i någon ledningsgrupp? 

Ja  ❏ 91.2% Nej  ❏ 8.8%

Om ja, vilken /vilka?__________________________________________

Hur ofta träffades ni?__________________________________________

Ledningsgruppens huvuduppgifter?_______________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

D2. Hade Du, vid slutet av 1990-talet, själv någon ledningsgrupp? 
Ja  ❏ 100% Nej  ❏

Om ja, vilka ingick i den?________________________________________

Hur ofta träffades ni?____________________________________________

Ledningsgruppens huvuduppgifter?_________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

D3. Ingick Du, vid slutet av 1990-talet, i något/några nätverk? 
Ja  ❏ 91.2% Nej  ❏ 8.8%

Om ja, vilken / vilka typer av nätverk? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

D4. När Du tänker på hela 1990-talet, har svaren på frågorna D1 – D3
förändrats?                                   

Ja. ❏ 73.7% Nej  ❏ 19.3%     
Vet ej  ❏ 3.5% Ej svar 3.5%

Om ja, beskriv förändringen?_____________________________________

____________________________________________________________
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D5 Vid Dina möten med hela rektorsgruppen. Vilken typ av frågor var
mest frekventa vid dessa möten?
Rangordna de olika områdena, från 1–7 för respektive tidsperiod. 
I: Vilka områden dominerade vid början av 1990-talet? 
II: Vilka områden dominerade vid mitten av 1990-talet?
III: Vilka områden dominerade vid slutet av 1990-talet?

I II III
Början Mitten Slutet
90–93 94–96 97–00

Elevärenden 2.12 1.74 1.83  

Ekonomi 5.49 5.89 5.87
(Ex: Budget, resursförd.)

Förhandling 3.52 4.29 4.70
(Ex: löner, skolutv. Avtal)

Juridik 3.2 2.07 2.0
(Ex: tillämpning av lagar,
förordningar)

Läroplansfrågor 4.89 5.34 4.46  
(Ex: Läroplan, kursplan
skolplan, arbetsplan)

Organisation 5.94 5.21 4.24
(Ex: Personal, lokaler etc.)

Resultatuppföljning 2.58 3.4 5.07
(Ex: uppf. / utvärd. 
kvalitetsfrågor, 
betygsresultat)

Min kommentar: Ej svar: I = 2 pers., II = 2 personer samt III = 3 personer.
Totalt handlar det om 4 personer varav 1 av dem inte kommenterar varför han
avstår. Övriga har skrivit kommentarer.______________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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D6. I möten med enskilda rektorer. Vilken typ av frågor var mest frek-
venta vid sådana möten?
Rangordna de olika områdena, från 1–7 för respektive tidsperiod. 
I: Vilka områden dominerade vid början av 1990-talet? 
II: Vilka områden dominerade vid mitten av 1990-talet? 
III: Vilka områden dominerade vid slutet av 1990-talet
     I II III

Början Mitten Slutet
90–93 94–96 97–00

Elevärenden 3.89 3.2 3.62

Ekonomi 5.07 5.68 6.04
(Ex: Budget, resursförd.)

Förhandling 3.64 3.92 3.86
(Ex: löner, skolutv. avtal)

Juridik 2.9 1.94 1.78
(Ex: tillämpning av lagar,
förordningar)

Läroplansfrågor 3.96 4.54 3.78
(Ex: Läroplan, kursplan
skolplan, arbetsplan)

Organisation 5.71 5.52 4.64
(Ex: Personal, lokaler etc.)

Resultatuppföljning 2.26 3.42 4.72
(Ex: uppf. / utvärd. 
kvalitetsfrågor, 
betygsresultat)

Min kommentar: Ej svar I = 4 personer, II = 5 personer samt III= 5 personer.
Totalt 7 personer varav 1 inte lämnat kommentar.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



267

D7. Hur ofta under en månad, i slutet av 1990-talet, samtalade Du med?:
En skolchef har avstått att svara på denna fråga då han lämnade sitt arbete i
slutet av 90-talet. Det innebär att varje rad, där annat inte anges saknar 1.8%.

Flera ggr Ngn gång Ngn enstakaMer sällan  
i veckan i veckan i månaden eller aldrig

Elever ❏ 0 ❏ 14% ❏ 54.4% ❏ 29.8%
Enskilda lärare ❏ 8.8% ❏ 38.6% ❏ 45.6% ❏ 5.3%  
Fackliga företrädare ❏ 22.8% ❏ 64.9% ❏ 10.5% ❏ 0        
Förvaltningspersonal ❏ 98.2% ❏ 0  ❏ 0 ❏ 0
Föräldrar ❏ 3.5% ❏ 28.1% ❏ 57,9% ❏ 8.8%  
Kommunförbundet ❏ 1.8% ❏ 5.3% ❏ 54.4% ❏ 36.8% 
Media ❏ 10.5% ❏ 29.8% ❏ 56.1% ❏ 1.8% 
Närsamhället; företag ❏ 1.8% ❏ 21.1% ❏ 59.6% ❏ 14% 

(ej svar 3.5%)
Olika nätverk du ingår i ❏ 1.8% ❏ 40.3% ❏ 47.4% ❏ 8.8%
Politiker ❏ 70.2% ❏ 26.3% ❏ 1.8% ❏ 0      
Rektorer ❏ 78.9% ❏ 19.3% ❏ 0 ❏ 0     
Skolverket ❏ 0 ❏ 0 ❏ 63.1% ❏ 35.1% 
Utbildningsdepart. ❏ 0 ❏ 0 ❏ 8.8% ❏ 89.5% 

Andra:____________ ❏ 5.3% ❏ 5.3% ❏ 0 ❏ 0

D8. När Du tänker på hela 1990-talet, har Dina kontakter ( i D7) förändrats?
Ja ❏ 61.4% Nej ❏ 33.3% Vet ej ❏ 3.5%  ej svar 1.8%

Om ja, beskriv hur:___________________________________________

____________________________________________________________

D9. Av alla de personer som Du haft ”omkring” Dig som skolchef, vem
eller vilka av dessa har varit särskilt viktiga för Dig, i Ditt arbete som
skolchef?

Några exempel upptagning i prioritetsordning utifrån samtliga svar.
Förvaltning, handläggare, ekonomer. Rektorer och områdeschefer. Den egna
ledningsgruppen och biträdande chefer. Politiker. Fackliga företrädare. Läns-
skolnämnd senare Skolverket. Kollegor, Föräldrar och elever. Hustru.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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E. Skolchefen och skolutvecklingsavtalet 
E1. Under 1990 – talet har två skolutvecklingsavtal träffats på skolområ-
det. Avtal som innehållit och innehåller såväl löne- och anställningsfrågor
som överenskommelser i skolutvecklingsfrågor. 
I vilken utsträckning påverkade dessa avtal Ditt arbete?

                Mkt hög Hög Låg Ingen alls
”1995 års avtal” ❏ 43.8% ❏ 43.8% ❏ 10.5% ❏ 1.8%

Kommentarer: Ingen alls svarar en skolchef som inte sitter i den positionen i
sin kommun att han hanterar avtalet.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Mkt hög Hög Låg Ingen alls
”Avtal 2000” ❏ 43.9% ❏ 36.8% ❏ 12.3% ❏ 7%

Kommentarer: Ingen alls svarar ett par skolchefer som gick i pension eller
bytte tjänst när avtalet kom.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

F. Skolchefen nu och i framtiden
F1. Hur uppfattar Du graden av självständigheten i yrket som skolchef?

Mkt hög Hög Låg Ingen alls
Början avav 1990-talet ❏ 63.1% ❏ 31.6% ❏ 5.3% ❏
(1990–1993)

Mitten av 1990-talet ❏ 43.8% ❏ 52.6% ❏ 1.8% ❏
(1994–1996) 1.8%

Slutet av 1990-talet ❏ 49.1% ❏ 33.3% ❏ 12.2% ❏1.8%
(1997–2000) 1.8% 1.8%

Kommentarer:__________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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F2. I hur hög grad påverkades Du i Ditt arbete, som skolchef, i slutet av
1990 –talet, av följande?

Mkt hög Hög Låg Inte alls

Betygskriterier ❏ 1.8% ❏ 10.5% ❏ 73.7 ❏ 14%
Ekonomiska frågor ❏ 82.5% ❏ 17.5% ❏ ❏
Fackliga organisationer ❏ 15.8% ❏ 73.7% ❏ 10.5% ❏
Föräldrar opinion ❏ 3.5% ❏ 54.4% ❏ 42.1% ❏
Juridiska frågor ❏ 0 ❏ 22.8% ❏ 73.7% ❏ 3.5%
Kommunrevisorernas kontroll ❏ 1.8% ❏ 26.3% ❏ 64.9% ❏ 7%
Läroplanernas utformning ❏ 10.5% ❏ 45.6% ❏ 42.1% ❏(ejsvar

   1.8%)
Massmedia debatt ❏ 5.3% ❏ 57.9% ❏ 36.8% ❏ 
Rektorers inställning ❏ 21% ❏ 73.7% ❏ 5.3% ❏
Skolutvecklingsavtalet ❏ 43.8% ❏ 47.4% ❏ 8.8% ❏
Skolverkets kontroll ❏ 0 ❏ 22.8% ❏ 70.2% ❏ 7%
Annat:___________ ❏ 1.8% ❏ 5.3% ❏ 1.8% ❏

______________________________________________________________

______________________________________________________________

F3. När Du tänker på hela 1990-talet. Har det som påverkat Dig (F2)
förändrats över tid på något märkbart sätt? 

Ja ❏ 61.4% Nej ❏ 17.5%   
Vet ej ❏ 15.8% Ej svar 5.3% 

Om ja, kommentera:_____________________________________________

______________________________________________________________

F4. När Du ser tillbaka på Ditt arbete under 1990-talet. 
Vad minns Du med glädje?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Vad minns Du med frustration?

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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F5. Vilka är skolchefens viktigaste uppgifter idag, 2002 som Du ser det?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

F6. Var anser Du att olika beslut ska fattas i framtidens skola? 
Med centrala beslut avses här riksdag/regering, utbildningsdepartement och
skolverk. Med lokala beslut avses kommunnivå. Slutligen finns alternativet
enskild skola. Önskar du andra alternativ ber jag Dig skriva i kommentaren.

Till samtliga svar nedan ska läggas ett antal andra kombinationer än de som
fanns i de fasta svarsalternativen – de redovisas nedanför tabellen.

Centrala Lokala Enskild
 beslut  ( c ) beslut ( l ) skola ( e )   

Läroplanens mål ❏ 94.7% ❏ 1.8% ❏ 0  
Betygskriterier ❏ 71.9% ❏ 7% ❏ 8.8%
Resursfördelning
totalt tilldelning ❏ 14% ❏ 82.5% ❏ 0 
mellan skolor ❏ 0 ❏ 94.7% ❏ 3.5%
Kursplanernas innehåll ❏ 24.6% ❏ 31.6% ❏ 36.8%
Kursplanernas mål ❏ 77.2% ❏ 12.3% ❏ 8.8% 
Bestämmelser om
   lärarbehörighet ❏ 57.9% ❏ 33.3% ❏ 1.8%
Lärarutbildning ❏ 84.2% ❏ 10.5% ❏ 0
Skolledarutbildning ❏ 50.9% ❏ 29.8% ❏ 0
Utvärdering ❏ 19.3% ❏ 42.1% ❏ 5.3%
Tillsyn ❏ 54.4% ❏ 24.6% ❏ 0
Andra områden: ❏ ❏ ❏ 3.5%

Kommentera gärna: Andra områden gäller generellt och de skolcheferna me-
nar att besluten ska fattas lokalt. Olika alternativ som ges i svaren är kombi-
nationer av centralt och lokalt. Skolledarutbildningen bör kombineras centralt
och lokalt menar 17.5%. Utvärdering tillhör samtliga nivåer svarar 17.5%
medan 14% vill kombínera lokalt och enskild skola. Tillsynen vill 14% dela
mellan centralt och lokalt.

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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F7. Vilka är skolchefens uppgifter i morgondagens skola (2010-talet) som
Du ser det?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

F8. Här nedan ber jag Dig ta upp frågor som Du tycker jag borde ha
uppmärksammat! Ställ gärna både frågor och ge kommentarer.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Var kan jag nå Dig för eventuella förtydliganden?

Namn:________________________________________________________

Tel:________________e-post:____________________________________

Varmt tack för Din medverkan!!!
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Bilaga 3

Skolchefens instruktion i Skollagen 1962 
SFS 1962:439 Utdrag ur Skolstadga, kapitel 3

§6
Till fullgörande av sitt åliggande enligt §19 skollagen har skolchefen att
a) följa skolväsendets allmänna utveckling och verka för att tillfredsställande

och tidsenlig utbildning beredes barn och ungdom i kommunen,
b) främja undervisningens allmänna utveckling i honom underställda skolor,

pedagogiska försök och lärarnas fortbildning,
c) främja planeringen för kommunens skolväsen och verka för erforderlig

samverkan med andra kommuner samt
d) främja samarbetet mellan hemmen och skolan.

§7 
Skolchefen skall
a) tillse att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande föreskrifter och

att befattningshavarna fullgöra sina åligganden samt genom besök skaffa sig
kännedom om förhållanden vid de olika skolenheterna,

b) sörja för samordning i arbetet vid skolenheterna samt
c) minst en gång varje termin kalla rektorer och studierektorer till konferens

om frågor rörande skolväsendet samt i övrigt, om anledning därtill finnes,
överlägga med rektorer, lärare och andra befattningshavare samt lämna er-
forderliga råd och anvisningar.

§8 
Skolchefen åligger att
a) verka för anställande av goda lärarkrafter,
b) främja verksamheten inom skolornas bibliotek och verka för anskaffande

och användande av lämpliga hjälpmedel för undervisningen,
c) verka för anordnandet av studieorientering och yrkesorientering samt
d) ha tillsyn över skolornas hygieniska förhållanden och skolsociala anord-

ningar.

§9 
Skolchefen har att
a) vid sammanträden med skolstyrelsen och avdelning av denna lämna erfor-

derliga upplysningar samt, då så påfordras, föredraga ärenden och vara se-
kreterare, 

b) tillse att skolstyrelsens beslut verkställas,
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c) deltaga i sammanträden, som statlig myndighet anordnar rörande skolväsen-
det,

d) tillse att vad som anskaffas för skolväsendets behov är tidsenligt och lämp-
ligt och att inköpen ske på bästa sätt,

e) tillse att inventarier och undervisningsmateriel förtecknas och regelbundet
inventeras,

f) förestå skolstyrelsens expedition och ha av skolstyrelsen bestämda mottag-
ningstider samt

g)under ferietid i nödig omfattning fullgöra rektorsgöromål under rektors le-
dighet, om skolstyrelsen av särskilda skäl så bestämmer.

§10 
Skolstyrelsen må för skolchefen antaga särskild instruktion. Om skäl äro där-
till, må instruktionen avvika från bestämmelserna i 6–9§§. För biträdande
skoldirektör skall skolstyrelsen antaga särskild instruktion. 

Instruktion, som sägs i första stycket, skall fastställas av länsskolnämnden.

§ 11
Beträffande rektor som är förste rektor må för honom i egenskap av rektor
fastställd undervisningsskyldighet kunna av länsskolnämnden nedsättas med 5
veckotimmar eller det lägre antal veckotimmar, vartill undervisningsskyldig-
heten fastställts.
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Bilaga 4

Det offentliga skolväsendet år 2001
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 Bilaga 5

Förteckning över tabeller och 
figurer i avhandlingen

Tabeller
4:1 Antal kommuner 1930–1955
4:2 Antal barn i folk- och småskolor undervisande samt skolpliktiga barn åren

1868–1900
4:3 Procentuell andel av åldersgrupperna 14–24 år under utbildning 1929/30–

1969/70
4:4 Barn i skolåldern vid mitten av 1956
5:1 Antal kommuner 1958–1984
7:1 Förekommande förvaltningsorganisationer i enkätundersökningen
7:2 Indelning av kommuner i olika grupper
8:2 Högsta rangordningen vid tre olika tillfällen av frågor som dominerat

skolchefens arbete

Figurer
1:1 Ett styrsystem bestående av tre delsystem
1:2 En modell av styrningens komponenter
1:3 Två dimensioner av styrning av svensk skola
1:4 En modell av ansvarsfördelningen i svensk skola
2:1 Några av skolchefens kontaktytor
4:1 Utbildningsväsendet omkring 1950
7:1 Antalet skolchefer/kommun under tiden1990–2000
7:2 Födelseår för skolchefer i tjänst 1990
7:3 Tjänstgöringstid för skolchefer som deltog i enkätstudien
8:1 Andelen skolchefer i procent som har arbetsinstruktion
8:2 Andelen skolchefer i procent som har haft tjänsteman som chef under

1990-talet
8:3 Andelen skolchefer i procent som anser sig ha mycket hög eller hög själv-

ständighet i yrket
9:1 Några exempel på de tre delsystemen: 1. tiden före 1958, 2. 1958–1990. 3-

1991–2000
9:2 Ett fjärde delsystem
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9:3 Från stark till lös koppling inom systemet
9:4 En ny del i styrsystemet?
9:5 Ansvarsfördelningen i svensk skola applicerad på period 2 (1958–1990)

och period 3 (1991–2000)
9:6 Ansvarsfördelningen inom, det statliga styrsystemet tillsammans med

parterna bakom skolutvecklingsavtalet
9:7 Några av skolchefens kontaktytor i slutet av 1990-talet
10:1 A three-part governing system
10:2 A model of different components in a governing system
10:3 Two dimensions showing the responsibility of the Swedish school sector
10:4 Distribution of responsibility in Swedish schools applying to periods, 2

(1958–1990) and 3 (1991–2000)
10:5 Distribution of responsibility within the government’s control system to-

gether with the parties behind the school development agreement
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