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FÖRORD 

 

Tack till undervisningsrådet Maria Elmér som bjöd in oss till Skolverkets utbildning av 

skolchefer. Som en del av utbildningens omvärldsspaning deltog vi med att diskutera och 

problematisera skolchefens beslut och beslutsfattande. 

Vi deltog i samtliga utbildningsgrupper som fanns hösten 2020 och vill med denna rapport 

tacka alla skolchefer som deltog såväl i seminarier som med att efteråt skriftligt delge oss 

erfarenheter kring beslutsfattande. Även om seminarierna gällde beslut och beslutsfattande i 

dess breda mening färgades naturligtvis samtalet av beslut kopplade till den pågående 

pandemin; Covid19.  

Denna rapport redovisar det underlag skolcheferna delat med sig av under seminarierna och i 

skriftliga kommentarer. Genom att diskutera dessa, utifrån några olika teoretiska perspektiv 

hoppas vi att rapporten ska kunna fungera som ett underlag för fortsatta reflektioner och 

diskussioner. Referenslistan är därför ganska omfattande för att ge möjligheter för den som 

vill fortsätta och fördjupa diskussionerna kring skolchefens beslut och beslutsfattande. 
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Elisabet Nihlfors, professor och Tina Bröms, doktorand 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU), och forskningsmiljön 

Research on Educational Leadership (REL), Uppsala universitet. 
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1. Inledning 

 

Fokus för denna rapport är beslutsfattande kopplat till skolchefen. En utgångspunkt är att 

beslut eller brist därpå gör skillnad i verksamheterna. Läroplansteorin ger oss modeller och 

redskap för att förstå hur nationellt beslutade läroplaner, ryggraden i utbildningsystemet, med 

sina utbildningspolitiska formuleringar påverkas av olika aktörers agerande på olika arenor 

och hur styrsystemens olika verktyg verkar på olika arenor, fram till själva mötet mellan 

lärare och elev. Dessa ständigt pågående processer rymmer ett otal olika beslut (inklusive 

icke-beslut). Vårt övergripande intresse är att undersöka vilken kunskap som direkt eller 

indirekt kommer till uttryck i skolchefers beslut och beslutsfattande och som på ett 

övergripande plan syftar till en likvärdig utbildning. Den studie som denna rapport redovisar 

är en del i detta arbete. 

 

Att fatta beslut betraktas som en central del i ledningen av en verksamhet. Skolchefen är 

involverad i olika typer av beslut som tjänsteperson i en förvaltning. Skolchefen, anställd hos 

en skolhuvudman (kommunal, privat eller ideell) har utöver uppdrag från sin arbetsgivare 

även ett uppdrag inskriven i skollagen som förväntas påverka beslutsunderlag, 

beslutsprocesser och själva beslutsfattandet: 

 

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

 att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs av huvudmannens 

 verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela 

 verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.  

 (SFS 210:800 2 kap 8a§).  

  

Denna bestämmelse indikerar att det finns beslut som är mer regelrätta än andra nämligen de 

som följer intentionerna i lagar och förordningar; föreskrifterna på skolområdet. Att 

bestämmelsen införts indikerar även att staten inte anser att dagens verksamhet 

tillfredsställande följer gällande lagstiftning (Seven, 2020).  

 

Huvudmannen avgör vem som ska utses till skolchef. Det innebär att det kan finnas en eller 

flera skolchefer hos en huvudman och att skolchefen finns på olika positioner i 

organisationen. En skolchef kan till exempel vara skolchef tillika rektor, en annan kan ha 

ansvar för en skolform medan en tredje ansvarar för flera skolformer etcetera (Nihlfors och 

Seven, 2020). Skolchefen kan med andra ord vara högsta chef för skolverksamheten medan 

andra är mellanchefer. Det innebär att skolchefer arbetar med varierande närhet och distans 

såväl till rektorer som till nämnder/styrelse. Några enstaka skolchefer är sin egen chef. Som 

exempel kan nämnas en skolchef som konstaterar att det är svårt att svara på de frågor vi 

ställer då hen är rektor, skolchef och huvudman i en och samma person.   

 

1.1 Beslutsfattande en del av chefsuppdraget 

 

Att fatta beslut uppfattas ofta som att det finns ett val att göra mellan olika alternativ och att 

beslut ska leda till handling. Men ibland är inte alla alternativ kända, förändringar kan ske 

innan formella beslut är fattade och en del beslut leder inte till förändring. Beslut kan ses som 

resultatet av, eller del av en process som sker över tid med flera olika aktörer involverade. 
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Kunskaper om skolchefens beslut och beslutsfattandet är av intresse för att kunna analysera 

skolans styrning och ledning. Vilka kunskaper ligger till grund för olika beslut, vad och vem 

är det som prioriterar (Møller, 2017; Nihlfors et al, 2016; Gunter, 2012).  

 

Skolchefen, som biträder huvudmannen verkar i gränslandet mellan politik och profession och 

mellan centrala och lokala beslut (stat - huvudman; huvudman – rektor). Skolchefen 

förbereder beslut till huvudmannen och ansvarar för att dessa genomförs. Beslutsprocesserna 

kan påverka och påverkas av relationen mellan politik och profession. Huvudmannens beslut 

skapar förutsättningar för rektorerna beslut och därför är kunskap om hur skolchefen arbete 

med att ta fram underlag och förslag till beslut viktiga att undersöka.1  

 

Att studera beslutsfattande från skolchefens perspektiv, under en lågintensiv kris, som den 

pågående pandemin ger ytterligare en dimension (Persson, Alvinius & Linehagen, 2021). 

Pandemier ställer alla inför situationer där erfarenheter och rådande föreskrifter inte alltid kan 

följas. Om lagstiftningen kan sägas återspegla samhällets prioriteringar i olika frågor kan 

pandemier visa underströmmar i ett samhälle. Vem har kunskapsövertaget; vem har legitimitet 

att fatta respektive verkställa beslut? I kristider är det ofta nödvändigt att fatta snabba och 

tydliga beslut. Besluten centraliseras, tas högre upp i hierarkin, vilket innebär att den lokala 

lyhördheten minskar alternativt inte kan tas i beaktande. Beslut behöver fattas trots att 

osäkerheten är stor då ett icke beslut kan skapa större problem. Att besluten får effekter på 

kort och lång sikt är självklart, även om flera av dessa vid beslutstillfället är okända.  

 

Beslut och beslutsfattande på olika nivåer påverkar enskilda skolors möjligheter att leva upp 

till skollagen och olika förordningar och föreskrifter. Skolchefens reglering i Skollagen 

rymmer en förväntan att hen ska bidra till en mer likvärdig skola. Studier av skolchefens 

beslut och beslutsfattande kan medverka till att problematisera skolchefens position och 

funktion i skolans styrning och ledning och i förlängningen kvalificera diskussionen om 

skolchefens betydelse för möjligheten att skapa en mer likvärdig utbildning över hela landet.  

 

1.2 En gemensam utgångspunkt 

Oavsett i vilken skolorganisation eller var i organisationen skolchefen arbetar kan den 

gemensamma utgångspunkten beskrivas som ett uppdrag att tillse att utbildningen (från 

förskola till vuxenutbildning) arrangeras och genomförs på bästa tänkbara sätt i den aktuella 

situationen (bland annat utifrån gällande lagar och förordningar). Vi väljer här att 

sammanfatta detta stora och komplexa uppdrag som att skapa en likvärdig utbildning. 

Skollagen uttrycker detta bland annat i 1 kap §§ 8–9 som ”lika tillgång” respektive 

”likvärdig” utbildning.  

Dessa begrepp är svåra att definiera vilket utredningen ”En mer likvärdig skola” (SOU 

2020:28) konstaterar: 

 Utredningen finner det angeläget att sträva efter en mindre vag och mångtydig 

 begreppsanvändning och menar därför att likvärdighetsbegreppet bör knytas till 

 de dimensioner som framgår av skollagen, lika tillgång till utbildning, lika 

 
1 Jmf Tina Bröms pågående avhandlingsarbete där rektorns beslutsfattande studeras utifrån olika beslutslogiker 

inom ramen för skolans styrning och ledning. 
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 kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande, och till en 

 vedertagen uppsättning av indikatorer (SOU 2020:28, sid 171) 

I avsaknad av sådana ”vedertagna indikatorer” låter vi Skolverkets uttolkning av begreppet, 

från 2012 utgöra en utgångspunkt för användningen av likvärdighet i denna rapport 

(Skolverket, 2012).  

 Begreppet ”likvärdig” innebär inte att utbildningen ska vara likformig i 

 betydelsen likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de 

 fastställda målen kan uppnås oavsett var i landet verksamheten bedrivs. Hur 

 verksamheten ska utformas för att nå de fastställda målen kan variera beroende 

 på lokala behov och förutsättningar. Det finns olika vägar att nå de fastställda 

 målen. Hänsyn ska tas till barnens och elevernas olika förutsättningar och 

 behov. Det finns utrymme för anpassningar av undervisningen och 

 organisationen av utbildningen till behoven hos olika barn och elever, så länge 

 de tillförsäkras lika tillgång till likvärdig utbildning” (Skolverket, 2012, sid 11). 

Att förutsättningarna varierar från skola till skola är ett faktum varför ”lokala behov och 

förutsättningar” behöver finnas med i utarbetandet förslag till beslut i olika frågor. Några få 

exempel på vad olika förutsättningar kan vara är; var skolan är belägen, upptagningsområden, 

vilken kunskap och erfarenhet de anställda, rektorer och skolchefer har (Öhrn och Beach, 

2019; Sernhede, 2016, Nihlfors och Johansson, 2013). Olikheterna innebär att huvudmannen 

behöver använda sig av kompensatoriska åtgärder för att minska eventuella skillnader, eller 

som det står i förarbetena: uppmärksamma det ansvar huvudmän och profession har för att 

vid resursfördelning, organisation och val av metoder och arbetssätt anpassa verksamheten 

till barns och elever skilda förutsättningar och behov (Regeringens proposition 2009/10:165, 

s. 221 f.) 

I denna rapport görs inga analyser utifrån skolchefens placering i organisationen, hens 

kunskaper och erfarenheter, huvudmannens särart etcetera men vi vill understryka dess 

betydelse både i framtagande av beslutsunderlag, själva besluten och analyser av dess 

verkningar. 

Återinförandet i skollagen av en skolchefsfunktion hos huvudmannen har ett tydligt syfte att 

härigenom öka förutsättningarna för en likvärdig skola: 

 När det gäller förslaget om skolchef syftar det till ett stärkt fokus på 

 regelefterlevnad och därmed en ökad likvärdighet för elever inom olika skolor 

 och huvudmän. I dag finns det kvalitetsbrister hos många huvudmän och skolor 

 och bestämmelser om bl.a. särskilt stöd och systematiskt kvalitetsarbete följs 

 inte alltid. Om huvudmännen blir bättre på att leva upp till de krav som finns för 

 utbildningen så kommer eleverna i högre utsträckning få sina rättigheter 

 tillgodosedda och erbjudas en bättre utbildning. Detta bedöms uteslutande 

 medföra positiva konsekvenser för eleverna.” (Regeringens proposition 

 2017/18:182 sid 87)  

Skolchefens medverkan i beslut och beslutsfattande förväntas ha betydelse för möjligheterna 

att skapa och genomföra en likvärdig skola. 
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1.3 Rapportens syfte 

 

Rapportens syfte är att ge deltagande skolchefer återkoppling från seminarierna, hösten 2020 

och genom det bidra med underlag för fortsatta samtal kring betydelsen av skolchefens beslut 

och beslutsfattande för genomförandet av en likvärdig skola. Denna rapport rymmer inte hur 

skolchefen uppfattar beslutsfattandet i hela sin bredd, från att initiera, bereda, implementera 

och utvärdera egna och/eller nämndens/styrelsens beslut. Men tack vare de exempel som 

skolcheferna delade med sig av hösten 2020 kan lärdomar dras av vad skolchefen anser vara 

viktiga beslut för att skapa en likvärdig skola och vilka kunskaper som behövs för att ta fram 

underlag för dessa beslut. Därutöver finns lärdomar från de erfarenheter skolchefer gjort kring 

beslutsfattandet under Covid-19 som på ett övergripande plan ger kunskaper om 

beslutsfattande.  
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2. Teoretisk bas  
 

Vår teoretiska bas bygger på flera olika teorier. Med läroplansteori som utgångspunkt 

analyserar vi det insamlade materialet utifrån teorier kring skolans styrning och ledning, 

teorier om beslutsfattande och forskning om att leda i lågintensiva kriser. Här nedan 

presenteras dessa ingångar kortfattat.  

 

2.1 Skolchefen i skolans styrning och ledning 

 

Inriktning och omfattning av skolans verksamhet är beslutad av regering och riksdag medan 

det är huvudmannen (kommuner, enskilda ägare, fristående skolföretag) som har ansvar för 

själva genomförandet. Skolan styrning och ledning är exempel på Sveriges demokratiska 

flernivåsystem där kommunerna har en hög grad av självbestämmande samtidigt som riksdag 

och regering är beroende av kommunerna för att kunna genomföra sin politik (Johansson, 

Lindgren och Montin, 2018; Norén Bretzer, 2016).  

 

Skollagstiftningen i sig skapar också fler nivåer i styrsystemet då den vänder sig såväl till 

huvudmannen som direkt till bland annat rektorn. Huvudmannen, som ansvarar för 

genomförandet ger genom delegationsordningen befogenheter till olika befattningshavare. 

Rektorns ansvar och befogenheter får därför sökas i regleringar från både stat och huvudman 

(Lerwall, 2016).  

 

Att förutsättningarna varierar för såväl huvudman som enskilda rektorer är väl känt och har 

belysts i flera studier. Variationen gäller även mellan skolor hos en och samma huvudman (se 

till exempel Öhrn och Beach, 2019; Nihlfors med flera, 2018; Sernhede, 2016; Nihlfors och 

Johansson, 2015; 2013).  

 

Skolan består av flera olika mer eller mindre väl sammankopplade system eller modeller. En 

hierarkisk modell, där staten fattar vissa grundläggande beslut om skolan möter en byråkratisk 

modell bestående av flera nationella myndigheter och en lokal administration hos 

huvudmannen. Dessa olika modeller verkar i miljöer där ett stort antal medarbetare (såväl 

anställda som elever), med olika utbildningar och uppdrag förväntas vara delaktiga och kunna 

utöva sitt inflytande och medbestämmande. Till denna korta beskrivning av det svenska 

skolsystemet ska tilläggas de globala influenser som direkt och indirekt påverkar skolsystemet 

på alla nivåer. Förutsättningar skapas med andra ord i flera olika steg såväl lodrätt som 

vågrätt, inte enbart genom formella beslut utan genom olika former av samarbeten och 

dialoger i olika nätverk (Adolfsson och Håkansson, 2021; Paulsen med flera, 2016).  

 

Skolchefen har varit en av flera titlar som använts för chefer på förvaltningsnivå inom 

utbildningsområdet. Redan 2009 redovisade en studie att det fanns ett trettiotal olika titlar för 

den ansvariga tjänsteperson som förberedde och la fram ärenden till en beslutande 

nämnd/styrelse. Som exempel på titlar kan nämnas utbildningsdirektör, skoldirektör och 

verksamhetschef. (Moos, Nihlfors och Paulsen, 2016). Idag finns minst en skolchef hos varje 

huvudman, i enlighet med bestämmelserna i skollagen. Det innebär dock inte att alla 

skolchefer har ”samma” uppdrag, mångfalden kvarstår. Någon huvudman uppfattar uppdraget 

som skollagen reglerar mer som en controllerfunktion och har skilt detta från uppdrag att 
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ansvara för utvecklingen av den pedagogiska verksamheten. Andra har adderat skollagens 

uppdrag till befintliga i organisation (Nihlfors och Seven, 2020).  

 

Relationen mellan kommunen som huvudman och skolchefer är av intresse. Alla skolchefer 

oavsett huvudman påverkas av kommuners sätt att behandla utbildningsfrågor. Kommunala 

chefstjänstepersoner och fritidspolitiker har länge studerats och på senare tid har antalet 

studier kring skolchefen och lokala politiker ökat (se till exempel Ståhlkrantz och Rapp, 2020; 

Johansson, Lindgren och Montin, 2018; Moos och Paulsen, 2014). Det finns inga statliga, 

eller formella krav på särskilda meriter för en skolchef utan dessa avgörs av huvudmannen. 

Det finns inte heller några uttalade krav på kunskaper och erfarenheter för att vara aktiv 

fritidspolitiker och vara verksam i kommunfullmäktige/kommunstyrelse eller i en sak-nämnd, 

till exempel i en skolstyrelse (Johansson, 2018). 

 

En jämförelse mellan resultaten från undersökningar gjorda 1980 och 2016 bland högre 

kommunala tjänstepersoner på förvaltningsnivå i ett representativt urval av femtio kommuner 

visar att tjänstepersonerna känner sig mycket mer styrda av lagar och förordningar 2016 än 

vad de gjorde 1980 (Johansson, 2018). Detta ses inte som problematiskt utan de efterfrågar 

snarare mer statlig styrning, reglering och kontroll (Ibid., sid 174). Detta i en organisation 

som under nämnda period fått en skollag som är dubbelt så omfattande som tidigare och där 

… detaljeringsgraden ökat på ett sätt som gör att den ursprungliga ramlagskaraktären 

reducerats, om inte rentav upphört (Lindgren, 2018 sid 42).   

 

Alla skolchefer, oavsett huvudman befinner sig i en situation där de kan behöva /…/ agera 

och fatta beslut i enlighet med den nationella lagstiftningens proceduriella och 

innehållsmässiga paragrafer (Johansson, Lindgren och Montin, 2018, sid 172). För 

kommunalt anställda skolchefer finns ytterligare en dimension när yrkesutövningen sker i ett 

system där skolchefen är underordnad den lokala politiska beslutsmakten, är en del av det 

demokratiska styrsystemet. En skolchef kan då betraktas som ämbetsperson i den nationella 

representativa demokratins tjänst (Ibid., sid 172). Med ramlagstiftning och målstyrning 

överförs en stor del av det faktiska beslutsfattandet till den offentliga förvaltningen varför 

Lundquist (1994) menar att local government är en bättre benämning än administration.  

 

Skolchefen är involverad i flera steg i en beslutsprocess. Från att initiera en fråga, bereda den, 

implementera och slutligen utvärdera resultatet av beslutet (Lundquist, 1998, sid 26). 

Lundquist ställer frågan om det finns, eller om det är en önskan, att det finns en skillnad 

mellan politik och administration (Lundquist, 1994 sid 43). Vad skolchefen väljer att lägga 

fram för förslag till beslut, vilket underlag som presenteras och vilken relation som finns 

mellan skolchefen och huvudmannens representanter är därför av stort intresse både vad 

gäller skolans möjligheter att uppnå en likvärdig skola och sett ur ett demokratiskt perspektiv. 

Det senare menar vi gäller alla skolchefer oavsett huvudman då det nationella uppdraget, 

skola och läroplaner är en del av de grundläggande demokratiska rättigheterna och 

skyldigheterna. 

 

Om eller när gränserna mellan tjänstepersonen och huvudmannen är oklar kan frågan 

uppkomma vem som bär ansvaret. Lundquist (1998) diskuterar de etiska dilemman som ett 

offentligt etos försätter ämbetsmannen i då hen samtidigt ska lyda lagen, vara lojal mot 

överordnande och ta hänsyn till samhällsmedlemmar (Ibid., sid. 105). Lundquist lyfter i 
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sammanhanget upp betydelsen av att visa civilkurage och menar att förutsättningar för det kan 

härledas till rollens egenskaper respektive personens egenskaper. När det gäller rollens 

egenskaper delar han upp den i två grenar, policy respektive personplanet: 

 

Policyplanet – reservationsrätt och skyldighet, meddelarfrihet och skyldighet. 

Personplanet – anställningstrygghet, automatisk löneutveckling, befordran till högre tjänster 

 avgörs utanför myndigheten  

 

Exempel på personegenskaper är personligt mod, kunskaper om vårt offentliga etos, 

sakkunskap/yrkesstolthet samt oberoende av yttre intressen. 

 

Ett speciellt problem, enligt Lundquist (1998) utgör de anställda i vården, skolan och 

socialtjänsten som ser sig som professionella men där frågan är om de ser sig som ämbetsmän 

och om de i så fall vet vad den offentliga rollen ställer för speciella krav (Ibid., sid 253). Han 

anser att de politiska besluten ska fattas i enlighet med vårt offentliga etos och medborgarna 

ska få den utbildning och information som krävs för att uppfylla sin roll. Därmed kommer 

ämbetsmännen att spela rollen som demokratins väktare (Ibid., sid 264). 

 

Avslutningsvis 

När vi analyserar empirin i denna rapport utifrån styrning och ledning utgår vi från Lundgren 

(1977/81; 1979) och Lindensjö och Lundgren (1986; 2000). Det ger oss ett raster som 

synliggör statens styrning till huvudmannen och rektorns ledning av verksamheten, 

inkluderande flera formulerings- och realiseringsarenor samt inverkan från nätverk och olika 

typer av mediering. Vi kan studera om de statliga styrverktygens framträder (juridik, ideologi, 

ekonomi, uppföljning/utvärdering och kontroll) och om olikheter i närsamhället blir synligt i 

frågor om beslut och beslutsfattandet (Öhrn och Beach, 2018; Sernhede, 2016; Seashore 

Louis, 2015; Seashore Louis med flera, 2010). I detta sammanhang betraktar vi skolchefen 

som en funktion och position i styrningen av skolan som i rollen som tjänsteperson hos en 

huvudman leder verksamheten genom att bland annat lägga fram förslag till beslut till 

nämndenstyrelen eller/och fattar beslut på delegation.2 

 

2.2  Skolchefen och beslutsfattande – beslutslogiker 

      

Beslutsforskning och begreppet beslutsfattande har en lång forskningstradition, särskilt inom 

företagsekonomi och organisationsteori/management. I internationell litteraturen framträder, 

inte minst de senaste decennierna decision-making och data-driven decisions-making in 

educational leadership (Coburn & Turner, 2012; Johnson och Kruse, 2009). Inom svensk 

utbildningsvetenskaplig forskning finns det ännu begränsad forskning kopplade till rektorns 

och skolchefens beslutsfattande. 

 

Beslut, kan ses som en särskild aktivitet; när, var och hur fattas beslut? Vad händer när beslut 

tas i organisationen (skolan). Hur påverkas besluten om beslutsfattaren tar dem tillsammans 

med och/eller är beroende av andra personer/medarbetare som har andra utgångspunkter och 

 
2 Vi har inte uppgifter om enskilda skolchefers bakgrund och erfarenheter och inte heller om tjänstens placering i 

organisationen hos huvudmannen.  
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uppfattningar, gör andra tolkningar och drar andra slutsatser. Som framgår av lagstiftningen 

kopplas ansvar till beslutsfattaren. Ansvar och befogenheter paras dock inte alltid i 

lagstiftningen. Vad påverkar beslut, beslutsfattande och beslutsprocesserna? När leder beslut 

till handling? Vilka konsekvenser kan besluten få? Dessa frågor är exempel på frågor som 

ligger nära teorier kring styrning och ledning då de rymmer frågor om makt, var ansvar och 

befogenheter finns i organisationen och vilken kunskap som får företräde, värderas i olika 

beslutshandlingar. 

Ett sätt att åskådliggöra beslutsprocesser är att applicera olika logiker på olika 

beslutsprocesser. Logikerna går ofta in i varandra men genom att särskilja dem ges möjlighet 

att analysera och förstå en komplex verklighet (Brunsson & Brunsson, 2017).  

Konsekvenslogik och föreställningen om rationalitet. Definitionen om rationalitet utgår ofta 

från ändamålsrationalitet (Weber, 1983) som har tydliga kopplingar till konsekvenslogiken. 

Rationalitet innebär då att beslut föregår handling och att beslutsfattaren utgår från ett 

konsekvenslogiskt sammanhang och att resonemanget förs på ett systematiskt sätt. Att fatta 

rationella beslut jämställs med att beslutfattaren kan sia om framtiden för att uppnå uppsatta 

mål inom organisationen.  

 

Rationella beslut är i sin tur starkt förknippat med idén om att individen är en rationell 

beslutsfattare. Den rationella beslutsfattaren antas kunna välja och kontrollera sina egna 

handlingar (rational choice). Föreställningen utgår från att individen har en fri vilja och har 

förmågan att välja tankar och önskningar fritt; en individ med stark identitet och oberoende av 

andra. Det leder till antagandet att individer väljer och kontrollerar sina egna handlingar. 

Föreställningen om människors fria vilja gör dem också ansvariga för sina handlingar. Detta 

synsätt är samtidigt problematiskt då organisationer inte är enskilda individer som fattar 

beslut utan består av en samling av individer (March, 1994). Men det så kallade rationella 

beslutfattande är högt rankat i vårt nutida västerländska samhälle (Cabantous, Gond & 

Johnson-Cramer, 2008; Brunsson, 2007) och speglas också i de föreställningar som de 

uttrycks i Skollagen (SFS 2010:800).  

 

Det normativa perspektivet på beslut innebär att rationella beslut är att föredra trots att det i 

realiteten är svårt att uppnå. Det är inte ovanligt att det sätts likhetstecken mellan att vara 

rationell och att vara framgångsrik och intelligent (Brunsson och Brunsson, 2017; March, 

1994). Beslut kan bli kritiserade för att inte vara tillräckligt rationella, då bristen på 

rationalitet ses ett problem (Brunsson, 2007).  

 

Förutsättningar för rationella beslut utgår från att olika preferenser behöver klargöras, olika 

möjliga val undersökas liksom konsekvenserna av dessa valmöjligheter. Slutligen behöver 

dessa val jämföras med beslutfattarens egna preferenser och därefter återstår valet av det 

alternativ som har de bästa konsekvenserna (March, 1994). Detta tillvägagångssätt kan ses 

som ett generellt ramverk för mer standardiserade beteendeförklaringar. De flesta 

”rationaliserar” sitt beteende när de ombeds att förklara det. De anger orsaken till sina 

handlingar i termer av alternativ och konsekvenser av dessa alternativ för preferenser. 
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Människor förklarar också andras handlingar genom att föreställa sig en uppsättning 

förväntningar och preferenser som rationaliserar handlingen (Ibid.). Samtidigt är det nästan 

omöjligt att uppnå rationalitetskravet eftersom de flesta beslut fattas på ofullständigt underlag. 

Det är svårt att förutse alla handlingsalternativ och ännu svårare att förutse de egna 

preferenserna eftersom det är troligt att dessa ändras när konsekvenserna av handlingen visar 

sig.  

 

Begreppet Bounded Rationality, begränsad rationalitet utgår från att alla alternativ inte är 

kända. Beslutsfattaren tar endast några alternativ i beaktande. Alla konsekvenser av de olika 

alternativen övervägs inte, beslutsfattaren fokuserar på vissa konsekvenser och ignorerar 

andra. Beslutprocesserna blir begränsade eftersom all relevant information av konsekvenserna 

inte undersöks och all tillgänglig data inte används. Beslutsprocesserna utgår enbart ifrån ett 

eller ett fåtal alternativ och betonar ofta de till synes goda konsekvenserna av ett alternativ 

och bortser ifrån de sämre konsekvenserna. (Brunsson och Brunsson, 2017).  

Lämplighetslogik bygger på regler och att beslutsfattandet sker i enlighet med en eller flera 

regler och tillvägagångssätt som anses lämpligt för situationen (March, 1994). 

Lämplighetslogiken söker svaret på tre frågor: 

 

- Vem är jag? Varierande regler gäller för olika individer och beroende på vilken roll 

som spelas för tillfället. I en organisation tillämpas alltså olika regler för olika 

positioner. Det finns också skilda regler beroende på vilken organisation det gäller.  

- Hur är situationen? Olika regler gäller i olika situationer. Vissa regler som är legitima i 

vissa situationer är inte legitima i andra.  

- Vad är en lämplig åtgärd för en person som jag i en situation som denna? Beroende på 

beslutsfattarens roll i en viss situation beaktas olika regler och enligt 

lämplighetslogiken vilket återspeglar individens identitet  

(Brunsson och Brunsson, 2017; March, 1994).  

 

Lämplighetslogiken är alltså nära förknippad med begreppet identitet (March, 1994). Då en 

individ oftast har multipla identiteter innebär detta en inkonsekvens mellan de olika 

identiteterna hos individen. Detta har i sin tur att göra med självuppfattningen som skiftar 

beroende på de olika sammanhangen individen befinner sig i. Identiteten utvecklas 

allteftersom och är snarare tidsbunden än beständig (Ibid.). Alla delar av en individs identitet 

är inte tillgängliga på en och samma gång. Desamma gäller regler, alla väsentliga regler är 

inte framkallade samtidigt och några förbises.  

 

Inom lämplighetslogiken talas det även i samband med regler om regelbrytande där 

beslutsfattare gör saker som inte är menat att de ska göra eller inte klarar av att utföra. En 

förklaring som ges till detta är att beslutsfattare kan sakna förmåga att följa regler på grund av 

brist på resurser eller kompetens. En handling kan ha mandat att utföras men de nödvändiga 

resurserna saknas. Det gäller särskilt när en handling ges mandat av en aktör (auktoritet) och 

resurserna kommer ifrån en annan aktör (March, 1994). Regler kan påtvingas av enskilda 

aktörer som har legitimitet att föreskriva dessa regler, en konflikt kan då uppstå mellan 
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institutionella regler och professionella värden. Beslutsfattare kan ställas inför deadlines som 

uppfattas som inkonsekvent, men nödvändiga. Regelbrytning kan öka i takt med 

inkonsekventa krav, när reglerna ökar och blir mer komplexa, när koordineringen är svag och 

olika aktörer tar sig rätten att påtvinga regler. Att veta när reglerna ska följas eller inte är ett 

kännetecken på en erfaren beslutsfattare. Att delegera beslutsrätten ger beslutsfattaren mandat 

att tolka reglers intentioner. Lämplighetslogiken utgår från att regler förändras och utvecklas.  

Imitationslogik. Besläktad med lämplighetslogiken finns föreställningen om att ett val utgörs 

av en imitation. Imitation utgår från att något har hänt, att ett beslut har fattats. Imitation som 

begrepp kan definieras och förstås på olika sätt, en definition är att imitation ses som en 

process där något skapades och transformerades av kedjor av översättare (Sevón, 1996). 

Imitation utgår ifrån idén att det finns något, att en liknande enhet har något som är värt att ta 

med sig som en idé för ens egna handlingar. Beslutsfattaren tar i beaktande hur andra har 

agerat eller hur beslut fattats i en liknande situation. Organisationer imiterar också varandra, 

ofta en liknande organisation som är mer framgångsrik i vissa aspekter. Imitation ses både 

som skapande av identitet och bevarandet av identitet.  

Sevón (1996) använder begreppen översättning och kopiering för att definiera imitation, även 

om en åtskillnad görs mellan dem. Kopiering reproducerar eller transkriberar en 

originalprodukt. Översättning handlar om aktörer som tar upp en idé, översätter den så att den 

passar in i det egna sammanhanget och kan materialiseras till handling. När imitation tolkas 

som översättning betyder det att det finns förändringsidéer som reser, kommer tillbaka, 

materialiseras och förvandlas till den lokala miljön (Czarniawska och Sevón, 1996). 

Översättning blir idéer som tolkas när de överförs från ett sammanhang till ett annat. En 

förklaring till varför en organisation väljer att genomföra en förändring kan vara att den 

imiterar någon annan. Syftet med att imitera en annan organisation är att uppnå samma eller 

liknande konsekvenser (Sevón, 1996). Detta är ett sätt att spara tid och andra resurser för att 

undvika att göra misstag och avstå från att prova andra alternativ. Definitionen av imitation är 

därför att det är en process, skapad och omvandlad genom kedjor av översättare. 

En utvidgning av begreppet imitation är fenomenet hur organisationer tenderar att bli alltmer 

lika varandra men ändå förbli olika beroende på lokala anpassningar och regleringar (Sahlin-

Andersson, 1996). När organisationer jämför sig med andra, sorterar de ut dem som är lika 

och börjar imitera de som är mest framgångsrika. Eftersom det finns en viss skillnad mellan 

den organisation som imiteras och den egna, sker en översättning där det finns utrymme för 

tolkningar och redigeringar. 

Experimentslogik. Medan de andra logikerna för beslutfattande bygger på en övervägning 

först och handling sen gör experimentlogiken tvärtom. Beslutfattandet börjar med att något 

görs och sen utvärderas det. Är resultat tilltalande fattas inget nytt beslut, är det inte 

tillfredställande kan ett nytt beslut behöva tas. Experimentlogiken avstår från att gissa sig till 

vad som händer efter ett visst beslut. Beslutsfattarna undersöker i stället vilka preferenser de 

får om de gör på ett visst sätt (Brunsson och Brunsson, 2017).  

Garbage can decision process – ”soptunnemodellen” (March och Olsen, 1976) är en 

beslutslogik som bryter mot den så kallade Rational Choice teorins syn på beslutfattande som 
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ett val mellan en mängd beslutsalternativ. Här skiljs mellan beslut som effekt av en mängd 

aktiviteter och beslutsfattande som process. Beslutfattande sker enligt detta synsätt under 

otydliga och inte alltid uppenbara grunder. Att fatta beslut ses inte som en linjär process utan 

är betydligt komplexare (Ibid.). Inom Rational Choice är beslut ett sätt att lösa själva 

problemet medan soptunnemodellend är en metafor för den komplexitet som beslutsprocessen 

består av; en interaktion mellan de aktörer, lösningar, problem och valalternativ som råkar 

finnas vid just det tillfället som ett beslut ska tas. ”Soptunnorna” utgörs av valmöjligheter i 

organisationen och dessa valmöjligheter samlar olika beslutsfattare, problem och lösningar, 

problem som är angelägenheter för de som har tillträde till besluten. Problem kan 

karakteriseras av när de uppstår och utifrån vilken energi och valmöjligheter det tar för att 

lösa dem och deras valmöjligheter kring att lösa dem. Alla är inte intresserade av att hantera 

de problem som andra deltagare har identifierat, i vissa fall kan de också motarbeta beslut 

som skulle ha negativa konsekvenser för dem. Deltagande i beslutsprocessen kan också 

variera över tid och en del deltagare medverkar mer på rutin än av egentligt engagemang 

(March och Olsen, 1976). ”Soptunnesituationen” exemplifierar att organisationer är komplexa 

där en mängd olika intressen kolliderar och är mer eller mindre löst kopplade till varandra 

(Weick, 1995). Många beslut är svåra att ta, valmöjligheterna kan vara flera, i 

soptunnemodellen är det centrala hur beslutsfattaren sorterar bland de olika 

lösningsalternativen i ”soptunnan”.  

Efterrationalisering utgår ifrån att när beslutsfattare måste motivera sina beslut i efterhand 

hänvisar det inte alltid till vilken logik som användes när beslut togs. Motiveringen åberopar 

ofta konsekvenslogiska rationella resonemang. Valet av efterrationalisering visar på den status 

de olika logikerna har. Brunsson och Brunsson (2017) menar att lämplighetslogiken inte har 

hög status och särskilt inte om reglerna har utformats av någon annan än beslutsfattaren. 

Motiveringen att beslutsfattaren har följt reglerna ses inte som speciellt tilltalande, ifall idealet 

är en självständig och framgångsrik beslutsfattare. 

Individer som har mandat att besluta om regler tvingas ofta rationalisera dessa regler, genom 

att visa att reglerna får goda konsekvenser (Brunsson och Brunsson, 2017). Att imitera någon 

annan har också låg status eftersom som beslutsfattare motivera att du gjorde som någon 

annan (imiterade en annan) stämmer inte heller överens med idealet om en självständig 

beslutsfattare. Experiment kan verka kreativt om resultatet blir lyckat, dock inte om det får 

negativa konsekvenser. Att använda sig av konsekvenslogiska resonemang vid motiveringen 

av beslut är ofta ett krav från olika aktörer gentemot beslutsfattarna.  

Dubbla logiker - Den hycklande organisationen. Individer liksom organisationer kan agera 

motsatt vad de beslutat, vilket innebär att de beslutar och pratar på ett sätt men handlar på ett 

annat. Resultatet av detta beteende kallas hyckleri. Fenomenet hyckleri utmanar de andra 

beslutslogikerna som grundar sig på att det finns ett särskilt samband mellan beslut och 

handling. Dock utgör ett beslut ingen försäkran att en handling uppstår, det vill säga att en 

output sker (Brunsson och Brunsson, 2017; Brunsson, 2007). Detta har skapat en beslutsteori 

som menar att beslut ständigt är i konflikt med handlingar av individer och organisationer 

(Ibid.).  
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Organiserat hyckleri utgår ifrån antagandet att en organisation hela tiden arbetar med dubbla 

perspektiv och dubbla logiker. Denna dubbelhet grundar sig i att om en organisation ska 

kunna uppnå sina målsättningar måste de agera olika eftersom den styrs av både en 

beslutsrationalitet och en handlingsrationalitet (Brunsson, 1985). Det är problematiskt för 

organisationer att samtidigt hantera de båda rationaliteterna då de bygger på olika logiker. 

Beslutsrationaliteten befrämjar en beslutfattandelogik medan handlingsrationaliteten begär att 

handling ska sättas i främsta rummet. En alternering förekommer därför mellan dessa två 

logiker, detta gör att organisationer kommer att framstå som irrationella i sitt agerande och i 

sitt beslutfattande (Ibid.).  

Fenomenet hyckleri är ett koncept som är kopplat till en aktör, antingen till en individ eller till 

en organisation och utgör är en slags motsägelse hos denna aktör. Hyckleri är tillika ett svar 

på den konflikt som uppstår mellan värden, idéer eller människor. Människor har ofta olika 

eller motsägelsefulla idéer hur en organisation borde fungera och vad den ska åstadkomma, 

att tillfredsställa alla dessa idéer är en omöjlig uppgift (Brunsson, 2007). Organisationer är 

hela tiden involverade i konfliktfyllda krav, om ett krav tillgodoses är det oftast på bekostnad 

av ett annat. Detta innebär svårigheter för organisationer att agera helt utifrån deras beslut. 

För att åstadkomma detta skulle organisationen uppfylla vissa krav helt och hållet medan 

andra skulle lämnas därhän. Detta skulle innebära stora protester från dem vars krav hade 

blivit helt förbisedda (Brunsson och Brunsson, 2017).  

 

Avslutningsvis 

Beslut och beslutsfattande är mångfacetterat. Inget beslut fattas i ett vacuum. Alla 

förutsättningar finns sällan tillgängliga. Ett sätt att studera beslut och beslutsfattande är att 

knyta samman den statliga styrningen av skolan, läroplansuppdraget med den lokala 

ledningen är att betrakta skolchefen som ämbetspersonen, demokratins väktare. De olika 

beslutslogikerna ger ett raster som kan synliggöra hur organisatoriska och personliga 

förhållanden liksom hur olika aspekter i situationerna påverkar beslutsfattandet (jmf. Jacobsen 

och Thorsvik, 2008).  

 

2.3 Ledarskap i lågintensiva kriser 

Att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildning följs… är en del av skolchefsuppdraget 

enligt Skollagen (2 kap § 8a). Hur föreskrifter tolkas och förstås påverkas även av olika 

aktörers intressen och kunskaper och vem som har kunskapsövertaget i olika frågor. Kanske 

kan en krissituation som Covid-19 synliggöra aspekter av beslutsfattandet som ger lärdomar 

även i icke kristid. Det finns olika typer av kriser och skolan har en beredskap för många av 

dessa genom handlingsplaner och annat. Men pandemin är delvis annorlunda då det är en kris 

som saknar en tydlig början och slut, en lågintensiv kris vilken ställer delvis andra krav på 

ledningen av verksamheter. Samtidigt förstärks och synliggörs skeenden som inryms i 

beslutsfattande på ett generellt plan.3  

 
3 Framställningen bygger huvudsakligen på forskningsrapporter samt filmer där Aida Alvinius lyfter fram viktiga 

kännetecken i beslutsfattandet explicit under en lågintensiv kris https://via.tt.se/pressmeddelande/skolledare-

erbjuds-forskningsbaserade-verktyg-for-att-leda-i-pandemin?publisherId=3235642&releaseId=3289985 

 

https://via.tt.se/pressmeddelande/skolledare-erbjuds-forskningsbaserade-verktyg-for-att-leda-i-pandemin?publisherId=3235642&releaseId=3289985
https://via.tt.se/pressmeddelande/skolledare-erbjuds-forskningsbaserade-verktyg-for-att-leda-i-pandemin?publisherId=3235642&releaseId=3289985
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Tilliten prövas alltid i osäkra situationer (både för chefer och myndigheter). Det kan i sig 

skapa en handlingsförlamning då risken för skuldbeläggande är hög. Att våga fatta beslut, 

obekväma beslut är därför en utmaning eftersom det i en krissituation kan innebära att göra 

”fel”. Att inte fatta beslut kan också påverka tilliten. Besluten fattas oftast i tidsnöd, utan 

tillräckligt underlag och ibland i avsaknad av kunskap om den aktuella situationen. 

 

Balansen eller obalansen mellan tydliga mandat och fritt handlingsutrymme blir synligt i en 

krissituation. Samtidigt är behovet av samordning större än annars, ofta inrättas en krisstab 

centralt i organisationen för att klara av omvärldskoll, interna och externa kontakter, kontakter 

med media/allmänhet, samordning och dokumentering. 

En viktig uppgift för en ledare, inte minst i en lågintensiv kris är att försöka reducera känslan 

av sårbarhet genom att skapa en känsla av trygghet och kontroll. Det är svårt att identifiera 

utmaningar hos individer och verksamheter på kort och/eller lång sikt och samtidigt planera 

för vilka beslut som behöver fattas nu. Oro och osäkerhet finns hos alla involverade men 

upplevs på olika sätt och behöver mötas olika. Att kunna ta fram en lägesbild, som kan delas 

och diskuteras med andra kan underlätta. Att vara lyhörd, stämma av och undersöka om den 

det berör har förstått och att ha och visa tilltro till medarbetarna kan medverka till känslan av 

trygghet och kontroll.   

Samspelet mellan erfarenhet, personliga egenskaper och omgivningen avgör även här 

resultatet. Beslutsfattandet påverkas av möjligheterna att kunna hantera osäkerhet och 

tidspress, möta reaktioner hos individer och påverkan från media och omvärlden (Persson, 

Alvinius och Linehagen, 2021). 

Beslut kan diskuteras utifrån en empiriskt framtagen beslutsmodell (Alvinius och Wallenius, 

2021) som är tvådimensionell med en medarbetarinriktad och en organisatoriskt inriktad 

dimension, där varje dimension kan vara pro (gillas/accepteras) eller anti (ogillas/accepteras 

inte). Modellen har bland annat använts för att belysa beslut inom vården under 

Coronapandemin (Ibid.).  
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  Anti medarbetare 

 
Idealt beslut = beslutet gillas av alla. Obekvämt beslut = obekväma men nödvändiga beslut 

är inte sällan påfrestande. Kompis eller personalvänliga beslut innebär att ledningen inte 

fattar beslut som skapar personalproblem trots att det skulle behöva göras (till exempel 

beordrar de inte övertid trots att verksamheten behöver förstärkning). Felinriktade = dessa 

beslut rymmer risktagande och kan innebära säkerhetsrisker inom vissa verksamheter, 

personalens hälsa kan riskeras om beslutet är att arbeta trots symptom etcetera). 

 

Under 2020 och därefter har flera studier redan presenterats kring rektorer och skolchefers 

situation och agerande under covid-19 både nationellt och internationellt (Gurr, 2021; Harris 

och Jones, 2020; Ahlström med flera, 2020). Skolverket samlar löpande in material. 

Skolinspektionen har presenterat en del slutsatser (till exempel Skolinspektionen, 2020), 

liksom IFAU (Sjögren med flera, 2021). Flera större nordiska forskningsprojekt har startat för 

att följa upp situationen under och efter pandemin. Den av regeringen tillsatta 

Coronakommissionen har avgett två delbetänkanden (SOU 2020:80; SOU 2021:89) och 

slutbetänkandet planeras till februari 2022.4 I delbetänkandet från 2021 återfinns en 

underlagsrapport rörande skolresultat och psykisk ohälsa (Svaleryd och Vlachos, 2021). 

 

Avslutningsvis. Ledarens erfarenhet, organisationens kultur och omvärldens syn på 

verksamheten har betydelse för vilka beslut som föreslås/tas. Kunskap från studier gjorda på 

lågintensiva kriser sätter vissa frågor på sin spets. Pandemin ger oss möjlighet att 

problematisera beslutsfattandet i ett skolsystem där regelverket inte är anpassat till den lokala 

situationen och där frågan vem som har kunskapsövertaget vid beslut kan diskuteras.   

 

 

 
4 https://coronakommissionen.com/ 
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beslut
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3. Studiens upplägg och metod 
 

Tack vare Skolverkets skochefsutbildning fick vi möjlighet att i 8 olika grupper diskutera 

erfarenheter av ”att fatta beslut och följa föreskrifter” som var underrubriken på vårt möte. 

Totalt deltog cirka 200 skolchefer 

 

Efter en kort introduktion skedde samtal i mindre grupper. Därefter följde en kortföreläsning 

om forskning kring beslut och särskilt om fyra beslutslogiker (sätt) att fatta beslut. Efter 

ytterligare en gruppdiskussion (Bilaga 1) avslutades varje seminarium med ett gemensamt 

samtal i hela gruppen. Efter sista seminariet utsändes ett antal frågor där fokus var på viktiga 

beslut under mer ”normala” arbetsförhållanden (Bilaga 2). 

  

3.1 Samtal – föreläsning – diskussion 

 

Efter en kort inledning reflekterade skolcheferna kring följande frågeställning: Påverkar 

skollagens formulering din syn på beslut/beslutsunderlag? Denna diskussion 

dokumenterades inte men låg till grund för nästa diskussion i mindre grupper: Ge exempel på 

VAD (innehållsligt) du har fattat för svåra beslut i egenskap av skolchef, i samband med 

”Corona-pandemin”. Beskriv kort varför du tyckte att beslutet var svårt att fatta.  Enskilda 

skolchef samt grupper sände in sina reflektioner till undertecknade. Totalt har 38 utsagor 

bearbetats grundat på drygt 70 personer (38 utsagor varav 7 uttryckligen skriver att det är 

gruppens reflektion). Dessa rör beslut kopplade till den pågående pandemin. 

 

3.2 Uppföljande frågor i en enkät 

 

Efter seminarierna kunde vi konstatera att fokus i diskussionerna, av naturliga skäl var på 

beslut i corona-tider och då vi ville försöka fånga skolchefens beslut och beslutsprocesser 

även i andra tider sände vi ut ett antal frågor via e-post. Dessa besvarades av 83 skolchefer. 

 

3.3 Innehållsanalys  

 

Underlaget har bearbetat utifrån de teoretiska utgångspunkterna som redovisats ovan (kap 2). 

Vi har gjort en enkel kvalitativ innehållsanalys av texterna/utsagorna dels utifrån de fyra 

beslutslogikerna dels de fyra statliga styrverktygen för att därefter kategorisera utsagorna 

under ett antal rubriker som framträdde i vår läsning av materialet. Resultatet har även 

analyserats utifrån beslutsmodellen att leda i lågintensiva kriser.   
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4. Resultat 

 
Inledningsvis presenteras skolchefernas reflektioner utifrån beslut under pandemin. Dessa 

presenteras dels utifrån de fyra olika beslutslogikerna dels utifrån de ”huvudord” vi fann i 

utsagorna. Därefter presenteras vad skolchefer anser vara viktiga beslut i mer ”normala” 

situationer, vilken kunskap som behövs och vilken kunskap de anser saknas. 

 
4.1 Beslut under pandemin och beslutslogiker 

Konsekvenslogik – att föreställa sig konsekvenserna av olika alternativ. Skolchefer kunde 

konstatera att flera beslut skulle få negativa konsekvenser men att det egentligen inte fanns 

något val då Folkhälsomyndigheten (FHM) och ibland även Utbildningsministern och 

Skolverket utfärdat riktlinjer. Tidsfaktorn är ett annat skäl. Beslut behövde fattas i närtid, det 

var inte möjligt att utreda frågor. Själva beslutsfattandet i sig var inte ”svårt” däremot 

vetskapen om dess konsekvenser och svårigheten att hantera dessa kunde anas. 

Det finns exempel på skolchefer som fattade beslut, trots att riktlinjer saknades eller om de 

fanns inte ansågs dem vara tillämpliga i en specifik miljö. Här var själva beslutet svårare att 

fatta framför allt i förhållande till den mediala bevakningen även om det inte var svårt utifrån 

befarade konsekvenser. Besluten som fattades nationellt kunde inte, eller tog inte hänsyn till 

de lokala variationerna. 

Lämplighetslogik – vilka regler gäller i den aktuella situationen. Ur skolans synvinkel kan 

inte alla beslut ses som lämpliga för varje enskild skola (skolplikt, anställningsförordningar, 

arbetsmiljöförordningar etcetera) utan lämpligheten hänförs till smittskyddsperspektivet 

(FHM).  

Imitationslogik – imitera vad andra gjort eller de själva gjort tidigare. Flertalet noterar 

att det inte fanns något eller någon att imitera. Samtidigt kunde det underlätta att ”göra lika” 

eller ta stöd av andra huvudmän när trycket var starkt från olika intressenter och media att 

åtgärda en fråga. Att ”göra lika” prioriterades före likvärdighet. Till detta bidrog även de 

centrala besluten både på statlig, regional och lokal nivå. Det var till exempel inte alltid 

önskvärt att rektorer fattade beslut som avvek från huvudmannens gemensamma 

ställningstagande. 

Experimentslogik – pröva utan att reflektera så mycket – utvärdera i efterhand. I en 

mening kan alla beslut under Covid-19 ses som experimentella med denna definition. Dock är 

det kanske snarare något som rör de beslut som FHM tagit, även om deras beslut gjorts på 

tillgängliga vetenskapliga data vad gäller smittspridning och sjukdomsläget så har inte 

konsekvenserna för olika verksamheter kunnat utredas. Detsamma kan sägas om den politiska 

arenan som tog ställning utifrån FHM:s rekommendationer. Sammantaget kan konstateras att 

trycket på att fatta beslut var stort och medverkade till att ”pröva först” och utvärdera senare.  

4.2 Beslut under pandemin – några kännetecken 

Flertalet lyfter fram betydelsen av att kommunicera internt och externt. De svåra i 

beslutsfattandet var och är att möta olika individer som blir berörda (negativt) av besluten. 

Flera beslut med anledning av Covid-19 är starkt kopplade till känslor, stor oro och 

osäkerhet. Exempel som ges är föräldrar som höll barnen hemma på grund av oro för smittan, 
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lärare som utan förberedelse skulle ställa om till distansundervisning eller fortsätta undervisa 

de yngre eleverna på plats och effekterna av att alla skulle stanna hemma vid minsta 

symptom. Dessa få exempel rymmer frågor om skolplikt, när orosanmälningar ska göras, 

ständiga organisationsanpassningar med mera. Slutligen nämns svårigheten när nationella 

beslut ligger för långt från den lokala situationen.    

Här nedan redovisas några kommentarer kring beslut under pandemin. Dessa har 

kategoriserats under ”huvudorden” beslutsprocesser, kommunikation, kunskap och erfarenhet, 

känslor, ledarskap och ledningsgrupper samt styrsystem. 

Beslutsprocesser: Att fatta beslut går bra men processen är svår; svårt ibland att avgöra vilka 

som behöver vara med i själva beslutsprocessen. 

Kommunikation: Stort behov och betydelsefullt att kommunicera såväl internt som externt. 

Oftast var orsaken tydlig varför ett beslut behövde fattas, men inte alltid. Media och 

omvärlden satte tryck på beslutsfattandet vilket stundtals var svårt. Mycket hänger samman 

med det höga tempot, osäkerheten och svårigheten att kommunicera konsekvenser (då de 

ibland dessutom var okända). 

Kunskap och erfarenhet: Detta saknas på flera områden, vilket gör det svårt då det inte finns 

något att luta sig mot. Ett exempel är digitala frågor där tillgången till datorer varierar liksom 

kunskaperna om hur distansarbete bäst genomförs etcetera Svårighet att hantera frågor utanför 

det egna kunskapsområdet (medicin); Hur tolka andras råd (FHM, Skolverket). Alla 

skolchefer hade inte HR kompetens vid sin sida. Vikten av att ha kunskap om organisationen i 

alla dess delar blev tydlig i krissituationen. 

Känslor: Fakta kontra rädslor. Ovissheten svår, hur länge ska till exempel ett beslut gälla. 

Svårt möta olika individers oro (personal och målsmän). 

Ledarskap och ledningsgrupper: Helheten viktig även i detaljerna. Några skolchefer 

uttrycker ensamheten i beslutsfattandet medan andra beskriver styrkan i att ha en väl 

fungerande ledningsgrupp. Närvaro och distans återspeglas i reflektionerna dvs. var i 

organisationen skolchefen finns och inte minst närheten till rektorerna. Flera beslut handlade 

om att finna en balans mellan hemarbete och närvaron på arbetsplatsen; mellan hänsyn till 

barnen/eleverna och de vuxna (föräldrar, personal).  

Ledarskapet har satts på prov då tiden varit knapp men uppgifterna tidskrävande. Tydlighet 

har efterfrågats där kunskap saknats. Det har handlat om att ha modet att fatta beslut. Några 

har fattat beslut för att de lokala förhållandena så krävde trots att det gått emot centrala 

riktlinjer. Att legitimiteten har varit hög från nämnd/styrelse framkommer i flera utsagor. 

Styrsystem: Centrala beslut kontra lokala (stat - huvudman; huvudman - rektor). FHM har 

tagit fram riktlinjer som Utbildningsministern sedan gett Skolverket i uppdrag att effektuera. 

Beslutet på huvudmannanivån kan snarare liknas vid att implementering. För de frågor som 

huvudmannen förfogar över i övrigt har ofta förberetts i en krisledningsgrupp, dvs. besluten 

har centraliserats även hos huvudmannen, oavsett rådande delegationsordning. 

Skollagstiftningen har inte alltid varit tillämplig, i vissa fall har staten beslutat om tillfälliga 

bestämmelser. Frågor har ibland uppstått om vem som ska besluta och hantera vissa frågor; är 

det rektorn, skolchefen eller chefen för skolmåltid, elevhälsa etcetera 
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4.3 Viktiga beslut för en väl fungerande verksamhet 

Skolcheferna svarade även på frågan om vilka beslut som är viktiga för en väl fungerande 

verksamhet i mer ”normala” situationer dvs. utan en pandemi. På ett övergripande plan 

utmärker sig två områden: elev- och kvalitetsfrågor.  

Elevfrågor (ideologi, juridik, ekonomi samt organisation). Några exempel: Mottagande av 

elever från andra kommuner, mottagande till särskola specifikt, betygsfrågor (inrapportering 

och nationella prov), avstängning av elever.  

Kvalitetsfrågor (ekonomi, juridik och HR). Här ges exempel på beslut om vilka 

kvalitetsuppföljningsverktyg som ska användas, genomförandet av systematiskt 

kvalitetsarbete, internkontroll, svar till Skolinspektionen samt att ge stöd till medarbetare som 

vill vidareutbilda sig.  

Här nedan ges fler exempel där vi valt att kategorisera dessa utifrån: Ekonomi, HR frågor, 

Ideologiska frågor, Juridiska frågor, Organisation samt Samverkan (de redovisas i 

bokstavsordning). Nästa samtliga går i varandra men har lite olika tyngdpunkt. 

Ekonomiska frågor: Statsbidrag (ansökan, rekvirering, överklagande); beslut om 

tilläggsbelopp; resursfördelningssystem; budgetfördelning; investeringsbeslut. 

HR frågor (rör även ideologi, ekonomi, juridik): Komplicerade personal- och elevärenden, 

disciplinärenden; Rekryterings- och tillsättningsfrågor; Professionsutveckling och 

kompetensförsörjning. 

Ideologi: (rör även ekonomi, juridik och organisation): Inrättandet av nya nationella program. 

Beslut om utredningar kring organisation och ledning. Nedläggning av skolor. Val mellan 

olika yrkeskategorier vid anställning, beslut kopplat till att legitimerade lärare saknas. 

Skolval. Distansundervisning. Beslut om digitala pedagogiska verktyg. Lönesättning. 

Juridik: Rättssäkra rutiner och policy. Skolpliktsfrågor. Kränkningsärenden (anmälningar 

och uppföljning). Avtalsfrågor. GDPR i praktiken. Strukturer för myndighetsutövning. 

Organisation (rör även ekonomi och juridik): Lokalförsörjningsprogram, skolskjutsfrågor, 

arbetsmiljöfrågor, rutiner för klagomålshantering, delegationsordning, 

befattningsbeskrivningar, krisledningsorganisation. 

Samverkan: här nämns Skolverket och avser troligen beslut kring Samverkan för bästa skola 

(SBS). 

4.4 Viktiga beslut kräver kunskaper 

Det område som överväger som svar på frågan om vilka kunskaper som krävs för att det som 

skolchefen anser vara viktiga beslut ska kunna arbetas fram handlar om ledarskap. Därefter 

lyfts frågor som vi kategoriserat som kvalitetsfrågor följt av kommunikationsfrågor, juridik, 

HR och ekonomi.  

Ledarskap: Förståelse utifrån helheter, relationer, resultat, sammanhang och mönster, 

utbildningens kvalitet. Omvärldskunskap, arbetsmarknadens behov, branschkunskap. 

Tänka i nya banor, förändringsprocesser, kulturkännedom, förena kultur och struktur, respekt 

för olika professioner och beslutsfrihet. 
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Få ihop nationell och lokal styrning; koppla ihop nationella och kommunala intressen; 

kunskaper hos politiker. Systemkunskap, kunskap om beslutsgångar. 

Rektorers uppfattningar och utredningar om elevernas studiesituation, kunskap om 

verksamhetens behov och förutsättningar, kunskap och kompetens rörande utbildning 

resursbehov och resurstillgång. 

Kvalitet: Kvalitetsrapporter med utvecklingsarbete, Statistik och fakta (om organisationen, 

socio-ekonomiska faktorer), resultat och analyser, kunskap att göra fördjupade analyser, 

Nulägesbeskrivningar och prognoser. 

Kommunikation: Presentera fakta och förslag, skriva bra tjänsteskrivelser, föra dialog och 

skapa processer med politiker, mediakontakter, facklig samverkan. 

Juridik: Arbetsrätt, Lagstiftning, Styrdokument. 

HR: Kollektivavtal, personalfrågor. 

Ekonomi: Den ekonomiska kompetensen rör budget som ett pedagogiskt verktyg, strategisk 

resursfördelning, skolekonomi. 

 

Flertalet lyfter inte direkt upp att det finns brister eller kunskaper som saknas. Det framgår 

dock av de svar vi fått att det finns ett samband mellan storleken på organisationen och 

tillgång till specifika kunskaper som till exempel kommunikatör, fastighetsfrågor, juridisk 

kunskap, organisationskunskap samt administrativt stöd över huvud taget. Andra exempel på 

behov av kunskap rör budgetfrågor, att få fram fördjupade analyser, ha tillgång till forskning 

och beprövad erfarenhet ur ett bredare perspektiv. 

En annan typ av kunskap som efterfrågas rör återkoppling och stöd. Bättre stöd från 

myndigheter och organisationer, återkoppling från huvudmannen, en politisk vilja, tydligare 

syften med olika insatser samt samverkan med andra förvaltningar. 

En stor brist är tid. Något som även kan ses som en effekt av bristande stödfunktioner med 

kunskap om de aktuella frågorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

5. Diskussion 
 

Inledningsvis kan konstateras att skolor runt om i landet, trots stora utmaningar har klarat av 

att hantera ytterst omvälvande och svåra situationer som flyktingkrisen, från 2015 och 

Coronapandemin från 2020. Skolan är en trygg punkt för många, en viktig mötesplats för barn 

och ungdomar och saknad av flera som tvingats vara på distans. En stor utmaning följer efter 

pandemin om de rapporter som hittills presenterats stämmer; att likvärdigheten i svensk skola 

genom pandemin försämrats ytterligare; att skillnaderna ökat i landet och att det finns en 

kunskapsskuld (se till exempel Sjögren med flera, 2021; Skolinspektionen, 2020). Kanske är 

en väl så stor utmaning att barn och unga får tillbaka framtidstron efter deras erfarenheter från 

de senaste åren. De professionella utmanas i sina diskussioner om vilka kunskaper som ska 

väljas ut för undervisning och lärande. Frågor om klimatet och en hållbar utveckling, framtida 

pandemier och flyktingströmmar rör och berör många och kommer på olika sätt beröra beslut 

och beslutsprocesser på flera plan.   

 

Vår analys av det insamlade materialet har gjorts för att söka efter mönster i det 

beslutsfattande som skett under pandemin och de beslut som skolchefer anser viktiga i mer 

”normala” situationer. Utifrån redovisningen ovan (avsnitt 4) diskuterar och ställer vi här ett 

antal frågor om vilka lärdomar som kan dras, frågor som kan ställas som rör skolchefens 

förutsättningar och möjligheter, genom olika beslutsprocesser kunna medverka till att skapa 

en likvärdig skola. 

 

5.1 Centralt – decentralt - lokalt 

 

Skolan är mer statligt styrd än före den så kallade kommunaliseringen konstaterar Johansson 

(2018). Skolverket har fördelat cirka 20 miljarder i olika riktade bidrag (jmf Statskontoret, 

2016) som huvudmännen kan söka. En summa som ökar under 2022 med det så kallade 

likvärdighetsbidraget men som inte behöver sökas. Skolinspektionen har fått och får allt större 

befogenheter att ingripa mot ”felaktigheter” än för tio år sedan. Skolverket ska inom något år 

möta varje huvudman för att diskutera kvalitet och måluppfyllelse, enligt nationellt fastställda 

kriterier.5 Att en tjänsteperson hos huvudmannen nu fått ett statligt uppdrag att tillse att de 

föreskrifter som gäller för utbildningen följs av huvudmannens verksamhet inom skolväsendet 

är ytterligare ett exempel på den statliga styrningen. Samtidigt vet vi att skolans placering och 

upptagningsområde; närsamhällets syn på kunskap och bildning har stor påverkan på skolans 

möjligheter att skapa likvärdighet. Av det skälet har rektorn uppdrag, i enlighet med skollagen 

att ansvara för skolans inre organisation i avsikt att utbildningen ska vara likvärdig trots olika 

förutsättningar.  

 

Beslut och beslutsfattande är skolchefens och rektorns redskap, ett maktmedel för att styra 

verksamheten. Beslut innefattar uppföljning och utvärdering av verksamheten liksom 

granskning och kontroll av att besluten genomförs. Av olika skäl leder inte alla beslut till 

handling. Det kan bland annat bero på motstånd i organisationen, att medarbetarna inte delar 

uppfattningen i beslutet, de kan motarbeta beslutet men de kan också se andra vägar att uppnå 

samma resultat (jfr Brunsson och Brunsson, 2017). Att studera beslut och beslutsprocesser 

handlar därför inte enbart om själva beslutsfattandet som en enskild företeelse utan är en del i 

 
5 Regeringsbeslut 2021-09-23 U2021/03837 
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en eller flera processer som rör sig både vertikalt och horisontellt. Idéer förflyttar sig både 

globalt och lokalt och det kan ta flera år innan vissa statliga beslut får genomslag lokalt. 

 

Pandemin, den lågintensiva kris som ännu pågår ger exempel på beslutens väg genom 

organisationer och aktörer. Statliga myndigheter, i detta fall FHM står för expertkunskapen 

och ger underlag till politikerna som fattar beslut på grundval av detta och i sin tur lämnar 

vidare till de statliga myndigheterna att verkställa dem. I flera fall har det även blivit aktuellt 

med regeländringar och tillfälliga lagändringar för att verkställighet ska vara möjligt. Vi 

lämnar diskussionen här i vilken utsträckning som vissa beslut fattats ur rent politisk 

strategiska skäl (som till exempel ekonomiska eller kopplat till tillit till det demokratiska 

systemet). Eller vilka beslut som aldrig fattades och lämnade de lokala aktörerna ensamma 

med beslutet i en för övrigt centralt styrd process. Frågorna kommer att belysas av den 

pågående Coronakommissionen.  

 

Besluten under pandemin har i vissa fall ifrågasatts nationellt och lokalt både av 

känslomässiga skäl och utifrån brist på eller olika syn på befintlig kunskap och andra 

erfarenheter. Vi kan konstatera att organisationer genom olika regler formar individuella 

handlingar för att ge lämplig vägledning att skapa dessa handlingar (Jfr March, 1994). 

Organisationer definierar inte enbart lämpliga beteenderegler utan fastställer även passande 

identiteter, bland annat hur en rektor eller skolchef förväntas uppträda i olika sammanhang.  

 

5.2 Svåra och obekväma beslut 

 

Coronapandemin medförde i sig inga svåra beslut enligt skolcheferna då centrala myndigheter 

(FHM, Skolverket) utfärdade riktlinjer och föreskrifter som skulle följas. Eftersom orsaken till 

besluten låg utanför skolchefens sakområde kunde konsekvenser inom utbildningssektorn 

identifieras men fick ibland lämnas då minskad smittspridning var ett överordnat mål.  

En svårighet som återkommer i underlaget är de relationella. Det är svårt att fatta obekväma 

beslut när skolchefen av erfarenhet vet att personal, elever och/eller målsmän kommer att 

”ogilla” dem och som kan skapa spänningar och konflikter. Under pandemin finns exempel på 

detta och även nu kring vaccinationskrav som satt vissa skolchefer under hård press från vissa 

grupper utanför skolan. En fråga som väcks är hur det går att värna tilliten till 

myndigheter/samhället, förvaltning när sådana beslut behöver fattas (Alvinius och Wallenius, 

2021). Även i så kallade ”normala” fall behöver obekväma beslut fattas om en likvärdig skola 

ska uppnås.  

5.3 Vem fattar besluten 

 

Vi har redovisat skolchefernas reflektioner med stöd i fyra av beslutslogikerna. På ett plan kan 

konstateras att alla fyra i någon mån finns med. Samtidigt konstaterar skolcheferna att det inte 

är de som fattat beslut utan det är huvudmannen. Skolchefen kan liknas vid en ”tågklarerare” 

(Montin, 2018) som, väl medveten om att besluten kommer att skapa problem eller förstärka 

de befintliga samtidigt ska följa de nationella riktlinjerna och medverka till att besluten 

verkställs. Besluten synes följa imitationslogiken. Delvis framtvingad av att målsmän, 

närsamhälle och media jämför och att göra lika skapar kan då skapa en känsla av trygghet i en 

annars osäker situation. Detta bekräftas av de få exempel vi fått in där skolchefer, som fattat 

beslut innan FHM kommit med rekommendationer eller där rektorer gjort avsteg från 
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gemensamma riktlinjer. Dessa personer har antingen hyllats eller ifrågasatts. Kanske är det 

FHM som står för det experimentella? Deras förslag till beslut kunde inte alltid bygga på 

vetenskaplig grund då studier beredrevs parallellt med att pandemin pågick.  

 

Pandemin är primärt en medicinsk fråga men med stora effekter på samhällets alla områden. 

Det kan vara svårt, och kanske för tidigt att dra lärdomar från de senaste åren. Några frågor 

som återkommer och synes gälla även beslut och beslutsfattande i ”normalfallen” gäller 

vilken kunskap som förslagen vilar på och hur centrala beslut anpassas till den lokala 

kontexten; att fatta obekväma beslut och prioritera likvärdighet framför att ”göra lika”? 

 

5.4 Kvarstående frågor 

FHM:s intog en särställning i beslutsfattande beroende på den osäkerhet som rådde kring 

pandemin. Här var medicinsk kunskap och vetenskap det som kunde skapa legitimitet 

samtidigt upplevde skolcheferna att deras legitimitet stärkts under pandemin vad gäller 

hanteringen av situationen. 

Erfarenheterna från pandemin lyfter frågor om vems kunskap som väger tungt i vilken 

situation när beslut ska förberedas och beredas? Det kan gälla relationen rektorn – 

skolchefen – huvudmannen samt relationen Skolverket, SPSM, Skolinspektionen och rektorn – 

skolchefen – huvudmannen.   

Skolchefernas exempel på viktiga beslut, i så kallade ”normala” tider, handlar om att skapa 

långsiktiga och hållbara lösningar. Flertalet som svarat har den kunskap som krävs för att 

genomföra hela beslutsprocessen: initiera, bereda, implementera och utvärdera egna och/eller 

nämndens/styrelsens beslut. Det skulle kunna tolkas som att skolcheferna har visat exempel 

på hur de kan uppmärksamma det ansvar huvudmän och profession har för att vid 

resursfördelning, organisation och val av metoder och arbetssätt anpassa verksamheten till 

barns och elever skilda förutsättningar och behov (Regeringens proposition 2009/10:165, s. 

221 f.).  

Samtidigt säger flertalet skolchefer att det svåra är inte att fatta beslut eller att lägga fram 

underlag för beslut till huvudmannen (nämnd/styrelse) utan det är, med vårt ordval att 

implementera och utvärdera resultatet. Problemet kan även ligga i själva initieringen och 

beredningsfasen av ett ärende. Vi uppfattar att skolcheferna ger uttryck för ett normativt 

synsätt på beslutsfattande där beslut och handling har ett särskilt samband. Det är när besluten 

ska realiseras i handling, ”det svåra” uppstår.  

Som Covid-19 visar uppkommer målkonflikter mellan hälsofrågor, verksamhetens uppdrag 

och mål, ekonomi och hur detta påverkar individer och grupper. Målkonflikter finns i flertalet 

beslut. Här finns paralleller att dra till beslut i ”normala” fall när Skollagstiftning och 

skolmyndigheter beslutat om handlingar som skolchefen ska implementera i den lokala 

miljön. Frågan som kan ställas är vem som anses ha expertkunskapen i olika 

beslutssituationer.  

Om vi betraktar riksdagens beslut om en likvärdig skola som ett demokratiuppdrag och 

använder Lundquist (1998) diskussion om förvaltningschefen som ”demokratins väktare” kan 

frågor ställas kring skolchefens civilkurage. Lundquist menar att förutsättningar för det kan 
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härledas till rollens egenskaper respektive personens egenskaper. Vi omformulerar frågorna 

något: 

- Vilka förslag till beslut har skolchefen avstått från att lägga fram? 

- Vilka beslut har skolchefen valt att anmäla avvikande mening till protokollet? 

 

Skolchefen och rektorn har centrala positioner i skolans styrning och ledning. De har kunskap 

om vilka förutsättningar som behövs för att genomföra läroplansuppdragen. Hur detta 

synliggörs i kvalitetsredovisningar och beslutsunderlag är mindre känt och vi vet inte heller 

vilka beslut kring till exempel ekonomi, organisation och personalfrågor som skolcheferna 

anser kan ge förutsättningar för likvärdighet i huvudmannens olika skolor som lagts fram eller 

inte lagts fram för beslut. Eller i vilken utsträckning nämnd/styrelse har gått emot förslagen. 

Vi vet på en generell nivå att skolchefens förslag till beslut i stort sett alltid går igenom.  Här 

behövs ett utvidgat empiriskt material för att kunna identifiera hur skolchefen kan tillse att 

föreskrifter följs och än mer bidra till kunskap om vilka föreskrifter som behövs för att 

enskilda skolor ska ha förutsättningar att anordna en mer likvärdig skola.  

Ett återkommande tema i denna rapport är förekomsten och behovet av centrala beslut 

samtidigt som dessa kan orsaka problem när de inte tar hänsyn till lokala förutsättningar vilket 

är en förutsättning för att kunna genomföra besluten i handling. Vilka beslut på vilken/vilka 

nivåer skulle ge/ger förutsättningar för en mer likvärdig skola? Vilka beslut är så svåra att 

fatta lokalt att nationella/centrala riktlinjer välkomnas och ibland efterfrågas trots att behovet 

av att anpassa besluten till de lokala variationerna samtidigt understryks?  

Regleringen av skolchefen i skollagen kan läsas som att skolchefen förväntas inneha 

kunskaper som möjliggör ett beslutsfattande enligt ett centralt regelverk (lämplighetslogik). 

Vi avslutar med frågeställningen: Vilka kunskaper ligger till grund för de beslutsunderlag som 

skolchefen är involverad i och Vem anses inneha expertkunskapen? Detta oavsett om det är 

en nämnd/styrelse eller rektorn som sedan fattar det formella beslutet. 
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Bilaga 1  

Frågor om svåra beslut kopplat till pandemin 

1. Vilka beslut har du i egenskap av Sc/FC fattat den här veckan (små som stora). 

Beskriv kort. 

 

2. Fattade du beslut 

a) På uppdrag av någon (vem) 

b) Efter hörande av ledningsgrupp/motsvarande 

c) ”ensam” 

 

3. Kunde du ”luta” dig mot något i ditt beslut: 

a) Fanns regler/procedurer som var lämpliga 

b) Tidigare erfarenheter 

c) Fick hitta på nya lösningar 

d) Tänkt du noga över konsekvenserna 

 

4. Vad var lätt/svårt i detta beslut? 

 

5. Kunde du avstått från att fatta beslut? 

 

6. Finns det beslut som du inte fattat som du skulle ha önskat varit möjliga att fatta? 

(Ge exempel på beslut och varför det inte var möjligt). 
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Bilaga 2  

Uppföljande frågor  

 

2020-11-03 

Skolverkets Skolchefsutbildning Område: Beslutsfattande 

Bröms/Nihlfors 

 

Till dig som deltar i  

Skolverkets Skolchefsutbildning hösten 2020 

 

Tack för senast och samtalen kring beslutsfattande! Tack också för de reflektioner vi mottagit 

via e-posten (ca en fjärdedel har svarat). 

Innan vi slutför vår rapport till er alla med våra reflektioner över det vi fått del av önskar vi ett 

par kompletterande uppgifter ifrån var och en av er.  

Vänligen ge oss din syn på frågeställningarna nedan! 

Vi tar gärna emot ditt svar så snart som möjligt, dock senast den 20 november 2020. Inga 

svar kommer att kunna härledas till en person utan vi kommer endast att sammanställa och 

kategorisera era uppgifter för att kunna ge en helhetsbild av vilka frågor som är väsentliga för 

er yrkesgrupp kopplat till beslutsfattande. Era svar kommer så snart rapporten är skriven att 

makuleras. 

Tack på förhand!! 

 

Elisabet Nihlfors   Tina Bröms 

Professor  Doktorand 

 

Vår utgångspunkt är följande: Frågorna nedan ställs till dig som chef, anställd av en 

huvudman som utöver lokala anställningsordningar/delegationer även har fått uppdraget 

enligt Skollagen att /…/ tillse att de föreskrifter som gäller för utbildning följs i 

huvudmannens verksamhet inom skolväsendet./…/. (SL 2 kap 8a§) 

Du tar fram förslag till beslut till din nämnd/styrelse som sedan fattar det formella beslutet, 

du fattar även andra beslut på delegation från nämnd/styrelse och dagligen gör du val och 

prioriteringar i ditt ledarskap. Processerna går in i varandra och det kan vara svårt att 

synliggöra processerna som sker före och efter olika beslut.  
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Vi vill med nedanstående frågor försöka synliggöra vilka beslut som fattas, där du 

medverkar som ansvarig chef (tar fram underlag för andras eller egna beslut), och 

kopplingen mellan beslut och dess avsikt för rektors yrkesutövning. 

A. Ge exempel på beslut som du anser vara av stor betydelse för utbildningen hos 

huvudmannen - beskriv kortfattat innehållet/området som beslutet avser. 

 

1. ………………………………………………………………………….. 

 

2. ………………………………………………………………………….. 

 

3. ………………………………………………………………………….. 

 

4. ………………………………………………………………………….. 

 

5. ………………………………………………………………………….. 

 

6. ………………………………………………………………………….. 

 

7. ………………………………………………………………………….. 

 

 

B. Vilka av de beslut som angetts under A, anser du har stor betydelse för Rektorns 

yrkesutövning 

 

1. ……………………………………………………………………….. 

 

2. ……………………………………………………………………….. 

 

3. ……………………………………………………………………….. 

 

C. Ge exempel på kunskapsområden som är av stor betydelse för dig att ha tillgång 

till när olika underlag/förslag till beslut arbetas fram. Ge exempel både på 

sådana kunskapsområden som du har tillgång till idag men även sådana som du 

anser saknas. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………….. 

TACK!!  

Skicka in ditt svar till elisabet.nihlfors@edu.uu.se senaste 20 november 2020 

mailto:elisabet.nihlfors@edu.uu.se

