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FÖRORD 
 

Denna uppsats handlar om mitt personlig sökande efter vägen till rektorskap. Jag vill 

visa min tacksamhet och uppskattning till alla de som på olika sätt har stimulerat, 

påverkat och medverkat i mitt skrivande och min forskningsprocess. För att 

överhuvudtaget kunna studera detta ämne krävdes det också många skolledare som 

svarade på mina enkäter. Jag vill tacka de 143 skolledare som varit med i studien och 

bidragit med att svara på enkäten, gett av sin tid och sina tankar. 

Jag vill även tacka min familj, vänner, kurskamrater, lärare på Uppsala Universitet som 

har haft inspirerande kurser och min handledare Henrik Roman. 
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1. INLEDNING 
I det här avsnittet presenteras val av ämne och dess relevans i dagens samhälle. Därefter 

presenteras studiens syfte, tillvägagångssätt, frågeställningar, och avgränsningar som 

ligger till grund för arbetet.  

1.1. BAKGRUND 
Skolan utvärderas i princip varje dag. Dagens debatter om den svenska skolan handlar 

mycket om lärarutbildningar, lärarlegitimationer och behörighet samt om de nya 

reformerna så som den nya skollagen och de nya läroplanerna. Däremot har det inte 

debatterats mycket om rektorernas utbildning, bakgrund, behörighet och ledarskap.   

Jag vill själv bli rektor en dag men jag befarar att vägarna dit inte är lika tydliga och 

öppna som de kan vara i näringslivet, där det ofta finns en tydlig karriärväg och ett 

tydligt HR-perspektiv (Bolman & Deal, 2005). I skolans värld används visserligen HR-

perspektivet vid internrekrytering av rektorer (Ekholm et al, 2000), men det finns ingen 

tydlig karriärväg. Jag tror även att decentraliseringen av skolan har medfört att 

kommunerna fått en större valfrihet vid rekrytering av rektorer. Internrekrytering kan 

vara en väg till rektorskapet, men hur är det med de andra vägarna?  

Tanken med studien är att undersöka de olika vägarna till rektorskap och se om det 

finns skillnader och likheter mellan dem. Jag kommer att använda mig av enkäter för att 

få fram vilken utbildning och yrkesmässig erfarenhet de olika rektorerna har.  

Det finns få studier som särskilt behandlar olika vägar till rektorskap inom grundskolan. 

Jag har dock funnit ett par uppsatser inom området såsom ”Olika vägar till 

rektorsstolen” av Sara Cruz och Annica Sundkvist samt en Magisteruppsats 

”Välkommen med din ansökan? av Karin Engström Andersson. Det finns även mycket 

skrivet om den statliga rektorsutbildningen, om synen på skolledarskap och om rektors 

uppdrag och roll i skolan samt dennes betydelse för organisationen, och i dessa 

behandlas till viss del rektorernas bakgrund. Litteraturen och forskningen som jag 

nämner ovan kommer jag att återkomma till i nästa avsnitt. 
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Idag när skolan står inför en stor omorganisation med implementeringen av Lgr11 och 

GY2011 kommer ledarskapet att ha en avgörande betydelse för utvecklingen av en 

lärande organisation. Dessutom verkar det som att den nya reformen innebär att alla 

rektorstjänster kommer att utlysas på nytt vilket skulle kunna ge oss andra intresserade 

en chans att komma in i denna värld.  

1.2. PROBLEMFORMULERING 
Rektorn är en mycket viktig länk inom organisationen då rektorn sprider kultur, 

värderingar, gemensamma visioner, stimulerar, motiverar och bidrar till att utveckla 

miljön (Bolman & Deal, 2005:297, Nihlfors, mfr, 2003:145, Ekholm et al., 2000:90). 

Rektorn har, som pedagogisk chef, övergripande ansvar för skolans verksamhet och 

leder arbetet så att de sker i överensstämmelse med nationella mål och lagstiftning. Att 

vara en framtidsinriktad rektor kommer att vara till gagn för skolans chanser att klara 

uppdraget (Ekholm et al., 2000:217) och hjälpa skolan att uppnå den potentiella 

kapaciteten i skolorganisationen. Att synliggöra de olika vägarna till rektorskap kan 

vara ett bidrag i arbetet med att förbättra rekryteringsprocessen vid anställning av 

framtidens skolledare. 

1.3. SYFTE 
Syftet med studien är att belysa och kartlägga de olika vägarna till rektorskap. 

Huvudfrågeställningen är vilken yrkes- och utbildningsbakgrund rektorerna inom flera 

kommunala och fristående grundskolor har. Studien omfattar även frågor som rör deras 

syn på arbetet och/eller hur de värderar de olika delarna i sin karriärväg. Vid mån av tid 

kommer jag även att försöka problematisera hur mina resultat kan tolkas mot bakgrund 

av hur rektorsrekryteringen förändrats över tid. 

1.4. FRÅGESTÄLLNINGAR 
Vilka yrkes- och utbildningsbakgrunder har rektorerna? Vad finns det för likheter och 

skillnader mellan vägarna till rektorskap inom grundskolan? Hur överensstämmer 

kommunernas rekryteringsmönster med de tankar (rön) om rektorers bakgrund som 

forskningen pekar på? 
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1.5. AVGRÄNSNINGAR 
På grund av att studien annars skulle bli allt för omfattande görs i ingen jämförelse 

mellan grundskolor och gymnasieskolor. Urvalet utgår ifrån alla verksamma 

kommunala och fristående grundskolor i Sverige som Skolverket1 har godkänt. Av 

dessa har 274 skolledare kontaktats genom ett personligt mail för att svara på en enkät. 

Mer om urvaleskriterierna kan man läsa i kapitel 3.4.  I denna studie betraktas både 

biträdande rektorer och rektorer som skolledare. 

                                                
1 http://utbildningsinfo.se/sb/d/194/a/103  (besökt 2011-05-01) 
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2. TEORETISK BAKGRUND 
I detta avsnitt behandlas vad andra har skrivit och kommit fram till inom ämnet. Det 

finns t.ex. mycket skrivet om den statliga rektorsutbildningen, om synen på 

skolledarskap och om rektors uppdrag och roll i skolan samt dennes betydelse för 

organisationen. 

2.1. LITTERATUR   

2.1.1. DEN STATLIGA REKTORSUTBILDNINGEN (RUT) NU OCH DÅ 

Enligt statens offentliga utredningar SOU 2004:1162 har den statliga 

rektorsutbildningen funnits sedan 1960 talet. 1976 föreskrevs ett nationellt 

utbildningsprogram i lag för alla rektorer. Fram till dess hade staten ansvaret för 

utbildningarna, men efter en utvärdering bestämdes det 1986 att ansvaret skulle delas 

upp mellan staten och kommunerna. Detta för att få en bred och mer samordnad 

utbildning. Staten skulle då fortsätta att ta ansvaret för det nationella rektorsprogrammet 

och några påbyggnadsutbildningar vid diverse lärosäten. Det nationella 

rektorsprogrammet skulle erbjudas alla rektorer som hade arbetat som rektorer i två år. 

Kommunerna skulle ansvara för ett rekryteringsprogram för personer som var 

intresserade av att ha en rektorskarriär. På detta sätt skulle personerna få en bättre bild 

av vad skolledarollen innebar. Kommunerna ansvarade också för att se till att alla 

nyblivna rektorer fick den hjälp de behövde under första året som rektor. 1980-talet 

medförde en förändring i skolan från regelstyrning mot målstyrning (Persson 2002:23).  

1991 bestämde riksdagen att staten skulle ange de nationella målen och riktlinjerna för 

arbetet i skolan och att kommunerna skulle ansvara för genomförandet av 

verksamheten. Detta kom att kallas kommunalisering av skolan och i samband med den 

upphävdes flera regleringar, däribland bestämmelser och mål för skolledarutbildningen 

från 1987. Detta betydde att det från 1991 inte fanns några riktlinjer eller bestämmelser 

kring skolledarutbildningen. Detta innebär inte bara en förändrad roll mellan stat och 

                                                
2 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/34647    (2011-08-02) 
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kommun utan även för skolledarna då rektors ansvar för utvecklingen av skolan 

fastställs i skollagen (Skolverket 1993:2). Med kommunaliseringen av skolan fick 

rektorerna plötsligt en förändrad roll och större ansvar än tidigare och detta gjorde att 

Skolverket fick uppdraget att utarbeta en ny utbildning. 1992 lämnade Skolverket in 

förslaget och fick klartecken från regeringen att starta den nya statliga 

rektorsutbildningen. Regeringen ansåg att skolverket skulle ansvara för att inrikta 

utbildningen mot nationella mål, pedagogisk utveckling, nationell styrning, elevernas 

och föräldrarnas skyldigheter och rättigheter samt att utvärdera skolan. Kommunerna 

skulle ta ansvar för skolans sätt att styra, rektorns roll och skolans plats i samhället. Nu 

erbjöds den statliga rektorsutbildningen till dem som enligt lag fyllde rektors funktion 

och som inte hade gått utbildningen tidigare. Antagningen skedde i samråd med 

kommunerna. 1993 genomfördes utbildningen på uppdrag av Skolverket vid följande 

lärosäten: Umeå Universitet, Uppsala Universitet, Linköpings Universitet, Göteborgs 

Universitet, Högskolan för lärarutbildning i Stockholm och Lärarhögskolan i Malmö 

(Skolverket 1993:4). Arbetsgivarna ansvarade för vikariekostnader, litteratur samt 

traktamentskostnader medan staten ansvarade för utbildningskostnaden. 

2003 tog Myndigheten för skolutveckling över ansvaret den statliga rektorsutbildningen 

som nu vände sig till skolledare och förskolechefer som hade haft den befattningen en 

tid. Syftet var fortfarande att stärka ledarna i deras nya roll och att leda skolorna i 

enlighet med nationella mål (Utbildningsdepartementet Ds 2007:34:26). Utbildningen 

genomfördes som en uppdragsutbildning i åtta regioner, där 7 av dessa var knutna till ett 

universitet eller högskola. I den 8:e regionen, Stockholm, bedrevs utbildningen av 

Myndigheten för skolutveckling. I och med att Myndigheten för skolutveckling lades 

ner oktober 2008 kom all skolutvecklingsverksamhet på nationell nivå att bedrivas från 

Stockholm under en särskild och nyinrättad skolutvecklingsavdelning inom Skolverket.  

Idag kallas utbildningen för Rektorsprogrammet och det är den statliga 

befattningsutbildningen för rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer som arbetar 

i läroplanstyrd verksamhet. Rektorsprogrammet har sedan den 15 mars 2010 varit 

obligatoriskt för alla nyanställda rektorer. På uppdrag av skolverket genomförs 

utbildningen idag av sex lärosäten: Karlstads Universitet, Linnéuniversitet, Stockholms 

Universitet, Umeå Universitet, Uppsala Universitet och Örebro universitet, Mälardalens 

högskola och Högskolan Dalarna i samverkan Syftet med programmet är att ge 
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skolledarna kunskaper, förmågor och redskap för att kunna leda organisationen mot 

målen.  

2.1.2. REKRYTERINGSMODET: NU OCH DÅ 

Av 2 kap. 11 § skollagen (2010:800) framgår det att som rektor får bara en person 

anställas som har pedagogiskt insikt genom utbildning och erfarenhet. Detta är alltså 

idag ett behörighetskrav för rektorerna enligt lag, men det har inte alltid varit så. 

Trenderna av vilka som blev valda att bli skolledare har varierat under åren och därför 

har fenomenet i studien benämnts som ett rekryteringsmode. 

Att rekryteringsmönstren är så stabila förefaller inte att ha med de 
sökandes beteenden att göra. Det beror i högre grad på de 
handlingar och tankar som finns hos de som avgör vem som ska få en 
befattning som skolledare. 

(Ekholm et al. 2000:112) 

Med skolförordningen (1971:235)3 var det klart och tydligt skrivet i 12 kap. 6 § 

skolförordningen vilka som var behöriga att arbeta som rektorer. De som var behöriga 

till rektorstjänsten var de som var behöriga att vara lärare i någon skolform som ingick i 

arbetsområdet. Dock stod det också att en person som inte var behörig som lärare även 

kunde komma i fråga om det fanns skäl till det. På 1970-talet hade en manlig 

ämneslärare i grundskolan, manlig mellanstadielärare eller manlig ämneslärare på 

gymnasium störst chans att bli skolledare enligt statistiken (Ekholm et al. 2000:106 & 

Rapp 2001:36). Ungefär en av femtio kvinnliga ämneslärare i grundskolan och 

gymnasiet fick möjlighet att bli skolledare. Var man däremot kvinna mellanstadielärare 

var oddsen att bli skolledare 1:153 och för en kvinnlig lågstadielärare 1:445. (Ekholm et 

al. 2000:106-107). Ekholm et al. (2000:108) skriver att ett annat mönster under sjuttio- 

och åttiotalen var att kommunerna såg till att skolledarna kom från den egna 

kommunens invånare eller valdes bland lärarna som arbetade inom kommunen. Ekholm 

et al. (2000:105) skriver att trenderna från 70-talet, vad gäller vilka som har störst chans 

att bli skolledare, fortsatte fram till 1991. 

1991 markerar enligt Ekholm et al. en tid då skollagen öppnade skolledaryrket till andra 

sökande än enbart de som hade arbetat som lärare. Istället riktade man sig till personer 

som genom utbildning och erfarenhet hade förvärvat pedagogisk kunskap, närmare 

                                                
3 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19710235.HTM  (2011-08-05) 
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bestämt kvinnor från barnomsorgen och fritidsverksamheten för grundskolan och 

socionomer och civilingenjörer till grundskolan och gymnasiet (Ekholm et al. 2000:107 

& Rapp 2001:36). Rapp (2001:36) skriver även att det nuförtiden även rekryteras 

skolledare som tidigare varit yrkesmilitärer. Mönstret att internrekrytera inom 

kommunerna minskade markant under nittiotalet från 70% till 25% främst då det 

rekryterades från andra verksamheter (Rapp 2001:36). 

Rekryteringsmodet har försvårat processen för en kvinna att nå en ledningsposition även 

om kvinnor dominerar läraryrket (Wahl et al., 2001:12). Enligt Marshall (Wahl et al., 

2001:114) kan man konstatera att kvinnors ledarstil inte är så annorlunda än mäns. Det 

som skiljer är att det verkar som om kvinnliga chefer är bättre på att ge stöd 

Rekryteringsmodet har inte heller hjälpt kvinnor att “krossa glastaket, det vill säga det 

osynliga tak som hindrar kvinnor från att nå den allra högsta toppen” (Wahl et al., 2001:103 

& Bolman & Deal, 2005:411). 

2.1.3. LEDARSKAP  

Holmberg (i e.d. Henning, 2003:18) menar att förståelsen av vad ledarskap är skapas 

tillsammans med andra människor som en kollektiv process. Tullberg (i e.d. Henning, 

2003:31) nämner att det inte går att vara populär hos alla och samtidigt vara ledare. 

Sundin (i e.d. Henning, 2003:74) nämner vad ledarens olika roller och uppgifter är. 

Ekholm et al. (2000:114) skriver att en person som ingår i en grupp kollegor ses vid 

sällsynta fall som ledare nästa dag. Därför är ledarskapet för en ny skolledare speciellt 

svårt att besegra och praktisera bland gamla kollegor. Ledarna ska bland annat leda 

arbetet, ansvara för kontakten, skapa mening för medlemmarna och förmedla åsikter. 

Ledarskapet har visat sig ha en avgörande betydelse för utvecklingen av en lärande 

organisation.  

Med ledning avser alla de åtgärder som företas för att koordinera 
arbete i en viss riktning eller ställning som ger möjlighet att 
bestämma.                                                                

(Svedberg, 2003:281) 

Förmågan att lyssna och kommunicera med andra individer, men även att kunna 

motivera och ge stöd är en mycket viktig del, samt att vara kreativ och ha förmågan att 

lösa problem. Svedberg (2003:293) menar att förmågan att kunna planera gör att man 

kan leda arbetet framgångsrikt. En annan punkt han lyfter är förmågan att kunna 
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organisera. Fayol (i Svedberg, 2003:294) ser kommunikation som själva “navet” då alla 

funktioner är beroende av ett smidigt flöde av information. För att vara framgångsrikt 

menar Fayol (i Svedberg, 2003:295) att det inte bara är kunskap som är viktig utan 

betydelsen av att arbeta genom andra människor. Svedberg rekommenderar att försöka 

skapa den s.k. Hawthorneeffekten (Svedberg. 2003:296) för att gruppen ska känna att de 

får uppmärksamhet och att dem känner sig behandlade som fullt tillräkneliga 

människor. Maccoby (1981 i Svedberg, 2003:300) nämner följande socialkompetenser 

som kortet till framgång: omtänksamhet, respekt, ansvarskänsla, förmåga att ta folk, 

positiv inställning till medinflytande, villighet att delegera makt, medvetenhet om sin 

egen persons svaga och starka sidor samt humor. 

2.1.4. REKTORS UPPDRAG OCH ROLL 

Det finns många olika faktorer som styr och påverkar skolan idag. Skolledaren är en 

viktig person då den med dess värderingar, tolkningar och sätt att leda skolan har en 

väsentlig betydelse för organisationens mål. Av 2 kap. 9 § skollagen (2010:800) 

framgår det att det pedagogiska arbetet i skolor skall ledas och samordnas av en rektor.  

Begreppet ”skolledare” är således enligt Statistiska Centralbyråns 
(SCB) och Skolverkets definitioner ett vidare begrepp är begreppet 
”rektor”, vilket reserveras för personer med rektorstjänst enligt 
definitionen i skollagens andra kapitel. 

(Utbildningsdepartementet 2007:18) 

Rapp (2001:59) skriver att ordet rektor kommer av medeltidslatinets rector som 

motsvarar skol- och högskoleföreståndare. Rektorn har, som pedagogisk chef, 

övergripande ansvar för skolans verksamhet och leder arbetet så att de sker i 

överensstämmelse med nationella mål och lagstiftning.  

Det är viktigt att betona att rektorn i egenskap av kommunal 
befattningshavare har ett dubbelt ansvar, dels som en följd av statliga 
nationella styrdokument, dels utifrån uppgifter och ansvar som 
hänför sig till det kommunala ansvaret. 

(Utbildningsdepartementet Ds 2007:34:17) 

Detta betyder att huvudmannen och rektorn har ett ömsesidigt uppdrag och ansvar att 

alstra en skola av hög kvalitet där man uppfyller målen Rektorns uppgift är att leda 

utvecklingen av den pedagogiska verksamheten samt hålla sig välbekant med det 

dagliga arbetet i skolan. Viktigt är också att skapa en skola där undervisningen uppfattas 

som uppmuntrande, meningsfull och pålitlig.  
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Rektorns roll förändrades drastiskt när skolan kommunaliserades. Helt plötsligt 

tydliggjordes det att rektorn fick fungera som personalchef över lärarna och annan 

skolpersonal men fick också agera som ekonomichef. Inte nog med det, dessutom fick 

rektorerna kämpa för att marknadsföra skolan i det fria skolvalet. Rektorns uppgifter 

idag inkluderar, enligt Skolverket4, ett administrativt ledarskap (budget, löner, ekonomi, 

marknadsföring, myndighetsutövning, mm.), ett pedagogiskt ledarskap (leda 

verksamheten i det pedagogiska arbetet, följa lärararbetet, leda elevvårdsarbetet, mm.) 

och ett socialt ledarskap (personalvård, arbetsmiljö, trivsel, mm.). Ett stort problem idag 

enligt Skolverket och annan forskning är att det pedagogiska ledarskapet får för lite 

plats, bland annat pga. tidsbrist då det administrativa och även det sociala ledarskapet 

tar mycket tid. 

I många skolor runtom i Sverige finns det även biträdande rektorer, en yrkeskategori 

som inte är reglerad av skollagen. Därför har en biträdande rektor aldrig formellt ansvar 

men kan spela en viktig roll i flera delar av organisationen, så som pedagogiska frågor 

och den dagliga verksamheten. 

Enligt Utbildningsdepartementets rapport (2007:18) fanns det under läsåret 2006/2007 

8262 tjänstgörande skolledare. Av dessa var cirka 30% inte rektorer utan biträdande 

rektorer, studierektorer, mm. 

Idag står skolledare runtom i Sverige inför nya och stora reformer, så som nya 

skollagen, grundskolans mål- och uppföljningssystem, betygssystemet samt 

lärarlegitimationen. Reformerna påverkar förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen, vilket också påverkar rektorsuppdraget. 

En organisation måste då och då, enligt Bolman och Deal (2005:117), ses över och 

omarbetas pga. grund av ”inre och yttre förändringar”. När detta händer är det viktigt att 

ledaren tänker på olika saker, speciellt de spänningar och konflikter som förändringen 

kan bära med sig. Varje organisation är unik och bör därför inte lagas med samma 

recept som förut. Organisationer är, enligt Bolman och Deal (2005:50), komplexa därför 

att det handlar om människor, individer och grupper, kunskap, mänskligt beteende och 

en begränsad förmåga att förutse. Alla dessa delar gör att organisationer är svåra att 

                                                
4 http://www.skolverket.se/utveckling_och_bidrag/2.2304/tema/tema-rektor-1.129790    (2011-08-02) 
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förstå.  För att organisationen ska må bra, är det viktigt att ha tydliga mål och policies 

som är begripliga, ha fastställda arbetsuppgifter och använda sig av olika 

övervakningssystem.  (Bolman & Deal, 2005:66). 

Det är också viktigt enligt Bolman och Deal (2005:35) att en ledare använder olika 
“perspektiv, fönster, kartor, verktyg och glasögon, eftersom de olika metaforerna gör oss uppmärksamma 

på olika saker i den eklektiska idé vi vill framställa”. En utgångspunkt som introduceras i 

Bolman och Deal (2005) är att en helhetsbild av ledarskap fås genom att använda sig av 

fyra perspektiv: systematiskt (organisationsmål), human resource (behov, kompetens), 

politisk (makt, konflikt) och symboliskt (organisationskulturen). 

Bolman och Deal (2005) menar att det är enkelt att bara tänka genom ett perspektiv, 

men det är oftast en blandning av flera alternativ som ger det bästa resultat. Det handlar 

om att kunna reflektera och uttrycka sig på olika sätt så att andra kan se nya möjligheter 

(Bolman & Deal, 2005:42).  

2.1.5. FORSKNING OM REKTORER 

Ett flertal studier har under senare år tagit upp olika perspektiv på rektorsrollen och 

rektorers arbete, bl.a. Leo (2010), Skolinspektionen (2010:15), Söderberg Forslund 

(2009 & 2000), Rapp (2001) och Ekholm et al. (2000). En ömsesidig linje för dessa 

studier, vilka har olika premisser och kommer från diverse forskningskretsar, är att de 

framhäver hur viktig och komplex rektors uppdrag och ledarskap är. Här nedan kommer 

några av dessa studier att presenteras. 

REKTORER BÖR OCH REKTORER GÖR 

I avhandlingen ”Rektorer bör och rektorer gör” redogör Leo för ett normbegrepp som 

erbjuder rektorerna förmågan att se på samband mellan vad de bör göra, och hur de i 

själva verket agerar. Enligt Leo (2010:9) handlar avhandlingen om sökandet efter 

professionella normer. Hans premisser är de rättsliga normer som styr skolan, så som 

skollagen och läroplanerna. Leo har använt sig av intervjuer i flera steg med ett flertal 

rektorer. Intervjuerna har handlat om hur rektorerna uppfattar sitt ämbete och uppdrag 

och hur detta överförs till faktisk gärning. Leo har försökt fördjupa sig i om det finns 

specifika professionella normer för rektorer. Genom att framhäva problematiken till en 
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kollektiv nivå har Leo kunnat greppa det som sker i skolan idag, till exempel att 

rektorerna känner många förväntningar från olika håll, att det finns olika skolkulturer, 

och de olika normer som existerar i skolans värld, alltså inte bara rektorers normer utan 

även normer hos elever, personal eller föräldrar. 

REKTORS LEDARSKAP 

”Rektors Ledarskap: en granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad 

måluppfyllelse” (2010) är en kvalitetsgranskning skriven av Skolinspektionen om hur 

ledarskapet är mycket efterfrågat i dagens samhälle, samtidigt som det finns en 

osäkerhet om vad som egentligen är framgångsfaktorer för rektorer. Skolinspektionens 

granskning visar att många skolor har ett otydligt ledarskap och att de gemensamma 

målen inte styr skolans arbete mot ökad måluppfyllelse. Rektor fungerar inte som 

pedagogisk ledare och det brister i systematisk uppföljning av skolans resultat. Syftet 

med denna granskning har varit att klargöra och bidra till utvecklingen och beskriva 

fenomenet tydligt för att i högre grad nå alla mål. 

Kvalitetsgranskningen vill belysa rektorsledarskap i arbetet med skolans två viktigaste 

kärnprocesser; undervisning och lärande. Huvudsyftet med granskningen är medverka 

till förbättring och beskriva de inslag som fungerar väl och att visa på 

framgångsfaktorer. Idag fokuseras det mer än någonsin på ledningen i skolan, en 

komplex organisation. Enligt Berg (1999:15) är en skola ett exempel på en organisation 

som är främst reglerad (av staten) och politiskt styrd.  Rektorn har, som pedagogisk 

chef, övergripande ansvar för skolans verksamhet och leder arbetet så att de sker i 

överensstämmelse med nationella mål och lagstiftning. Huvudfrågan som utvärderas i 

kvalitetsgranskningen är om rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse. De 

som berördes av utvärdering blev 30 grundskolor som finns i åtta kommuner, spridda 

över landet, och hos två huvudmän för friskolor. Totalt 55 rektorer/biträdande rektorer 

och 450 lärare deltog i kvalitetsgranskningen. Skolinspektionen är den som var ansvarig 

för att genomföra granskningen. Det empiriska material utgjordes av diverse dokument 

från skolorna, observation, bedömningar, enkät till lärare, en e-post-enkät till 

fokusrektorer och allt som dokumenterades under projekts gång. Iakttagelserna och 

bedömningarna grundar sig på dokumentanalyser, besök, intervjuer samt svaren från 

enkäten. Kvalitetsgranskningen verifierar rektors indirekta påverkan på undervisningen 

och skolans framgångar. Rektorn är en mycket viktig länk i organisationen då den 
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sprider kulturen, värderingar, gemensamma visioner, stimulerar, motiverar och bidrar 

till att utveckla miljön (Bolman & Deal, 2005:297, Nihlfors, mfr. 2003:145, Ekholm et 

al., 2000:90). Att vara en framtidsinriktad rektor kommer att vara till gagn för skolans 

chanser att klara uppdraget (Ekholm et al., 2000:217) och hjälpa skolan att uppnå den 

potentiella kapaciteten i skolorganisationen.  

KVINNOR OCH SKOLLEDARSKAP & SLAGET OM FEMININITETEN 

Syftet med Söderberg Forslunds rapport för skolverket (2000) och doktorsavhandlingen 

(2009) är att belysa hur olika uppfattningar, föreställningar, idéer och samtal om kön har 

skapat olika förutsättningar och möjligheter vid tillsättning av skolledning mellan år 

1830-2006. Syftet har alltså varit att synliggöra hur olika uppfattningar om kön och 

könsdiskurser skapat skiftande premisser för struktureringen av skolans ledarskap under 

olika tidsepoker. Söderberg Forslunds empiriska material består av intervjuer och 

historiska dokument så som politiska texter, forskningsrapporter, debatt och opinion i 

fack- och dagspress. Sanningen är att det faktiskt fanns kvinnor som klarade av 

rektorsämbetet innan det blev tillåtet för kvinnor att utöva det. Det var föreståndarinnor 

som ledde privata flickskolor. Wingård (i Söderberg Forslund 2000:64) kallar vissa 

kvinnliga ledare för “duktiga lydiga flickor som aldrig opponerade sig mot skolan eller 

lärare” och menar att den kan bero på uppfostran. Forskning (Söderberg Forslund, 

2000:50-55) visar att män i större utsträckning tar beslut på egen hand medan kvinnorna 

vill arbeta med en ömsesidig förståelse kollegor emellan. Söderberg Forslunds 

forskning visar att den negativa synen på kvinnors kapacitet inte alls alltid har funnits. 

Avhandlingen belyser enligt Söderlund Forslund (2009:213) fyra diskursanalyser om 

kön. 

REKTOR – GARANT FÖR ELEVERNAS RÄTTSSÄKERHET? 

Rektorerna i den svenska grundskolan är tänkta att garantera elevernas rättssäkerhet, i 

enlighet med skollagen. Rapps doktorsavhandling (2001) berör rättssäkerhet och under 

vilka omständigheter rektorn måste uppfylla dessa krav. Rapp skriver att rektors ansvar 

har ökat markant sedan skolan decentraliserades. Tidigare var staten den som kom med 

många detaljerade regler, men efter decentraliseringen blev skolan mer målinriktat. 

Rapp har som empiri intervjuat två av skolverkets företrädare, chefen för Skolverkets 

tillsyn och chefen för den juridiska enheten. Dessutom har alla skolledare i en kommun 
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svarat på tre enkäter och några av dem har även deltagit i en fortsatt utredning. Även 

Rektorsprogrammet har studerats. För att göra det möjligt att titta på en specifik fråga ur 

flera perspektiv har Rapp skapat en teoretisk modell i avhandlingen. Rapp poängterar 

dock att undersökningen är för liten för att göra generaliseringar av resultaten. Trots det 

visar studien ändå tendensen att rektorer i allmänhet inte har en juridisk utbildning inom 

grundutbildningen. Rapp skriver även att Rektorsprogrammet inte har det avsedda 

innehållet och att skillnaderna mellan olika regioner är omfattande. Detta betyder att 

utbildningen inte kan ses som en försäkran för att rektorer görs redo för att ta hand om 

elevers rätt och skydda elevers rättsäkerhet. De flesta rektorer som deltog i studien 

genomgick eller hade genomgått den statliga rektorsutbildningen vid studiens tidpunkt. 

Studien visar även att rektorerna har olika kunskapsnivåer vad gäller skolans styrning 

och elevernas rätt och rättsäkerhet, vissa av dem hade en ganska låg nivå. Gemensamt 

för många rektorer var att de sällan dokumenterade sina beslut. Rapp skriver också att 

alla rektorer inte har tillräcklig kompetens om skolans ideologiska och juridiska 

styrning för att kunna svara upp till kraven på att vara pedagogisk ledare. 

FORSKNING OM REKTOR 

”Forskning om rektor” (Ekholm et al. 2000) har nämnts i denna studie tidigare och är en 

forskningsöversikt om ledarskap i skolan och hur det har förändrats tillsammans med 

samhället. Rektorn en mycket viktig länk i organisationen då han sprider kulturen, 

värderingar, gemensamma visioner, stimulerar, motiverar och bidrar till att utveckla 

miljön (Bolman & Deal, 2005:297, Nihlfors, mfr, 2003:145, Ekholm et al., 2000:90). 

Forskningsöversikten presenterar observationer gjorda från litteratur och egna 

undersökningar. Ekholm et al. (2000) behandlar flera olika områden så som skolan och 

dess ledarskap, skolledares uppgifter, effektiva skolor, en tillbakablick om vilka som 

blev rektorer, rekrytering, genusperspektivet inom ledarskap, åldersperspektivet, 

kulturen och mötet med framtiden. Ledarskap i skolan är enligt Ekholm et al. (2000) 

bunden till livet och kulturen som finns i skolor men påverkas även av omvärlden och 

att vara en framtidsinriktad rektor kommer att vara till fördel för skolans chanser att 

klara uppdraget (Ekholm et al., 2000:217). “Ledaren påverkar kulturen såväl medvetet som 

omedvetet” (Ekholm et al., 2000:90). Enligt Ekholm et al. (2000:114), skulle skolan även 

vara hjälpt med en större spridning i ålder.  
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3. METOD 
I detta avsnitt beskrivs metoden, hur den växte fram och vilka urval och avgränsningar 

som har använts under studiens gång. Avsnittet beskriver också hur det insamlade 

datamaterialet bearbetats och analyserats.  

3.1. ENKÄTSTUDIEN  
Valet av metod har övervägts noggrant för att uppnå en acceptabel nivå av reliabilitet 

samtidigt som arbetets omfattning behöver begränsas på grund av kort tidsram. Då jag 

ville samla in så mycket empiriskt data som möjligt använde jag mig av enkäter som 

metod. Anledningen till varför enkätmetoden passar bra i denna studie beror på att det 

är ledarens åsikter och fakta som jag vill undersöka. Deltagande observation skulle inte 

passa, då tendenserna inte syns tydligt vid observation under en kortare tid. I enkäter 

lämnas data direkt till mig, till skillnad från deltagande observation där forskaren, enligt 

Stensmo (2002:116-117), måste delta i verksamheten under en längre tid men samtidigt 

behålla sitt utanförskap och sin överblick eller där det, enligt Denscombe, är forskarens 

egna upplevelser som utgör insamlad data (Denscombe, 2009, s. 271-272). Narrativa 

intervjuer skulle kunna vara intressanta och en bra metod att använda, men jag har valt 

bort den, då metoden är ofta tidskrävande och ibland kan bli kostsam (Björklund & 

Paulsson, 2003:70). Data man samlar in blir primärdata men jag är intresserad av att få 

så många svar som möjligt för att kunna se hur verkligheten ser ut. Geertz menar 

(Sohlberg & Sohlberg 2009:104) att det dessutom existerar en mycket komplex 

tolkningsproblematik vid intervjuer. Beskrivningar, hur noggranna de än är, kommer 

alltid att innehålla flera tolkningsmoment. 

3.2. GENOMFÖRANDE  
Enkäten växte fram ur mina litteraturkunskaper, mina frågor och funderingar. I syfte att 

få feedback om valet av områden att undersöka inom ämnet vägarna till rektorskap och 

för att få en så tydlig enkät som möjligt utförde jag en mindre pilotstudie på 

handledningsgruppen som har diverse erfarenheter av ledarskap. Syftet med pilotstudien 
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var att få reda på om de svarande tolkar frågor och svar på samma sätt som jag 

(frågekonstruktören) gör eller om det betyder något annat för dem (Ejlertsson 2005:35). 

Varje person i gruppen fick en pappersenkät var för att svara på frågorna. Efter att alla 

hade svarat gick vi igenom alla frågor där det uppstod osäkerhet, frågor och 

funderingar. Jag fick reda på om något svarsalternativ saknades, om det tycktes att 

frågorna var felkonstruerade, huruvida frågan verkligen mäter det jag avsåg att mäta, 

mm. Alla dessa kommentarer hjälpte mig att skapa den optimala enkäten för att skicka 

ut till deltagarna. Data jag samlade in med pilotstudien styrde hur enkätens 

slututformning blev (Ejlertsson 2005:38). I syfte att komma ihåg allt om enkätprocessen 

med enkäten så som antal svar per dag, funderingar, framgångar och motgångar valde 

jag också att ha en enkätdagbok där jag varje dag antecknade nya händelser.  

Med enkäter som metod kan man enligt Björklund & Paulsson (2003:70) med en relativ 

liten arbetsinsats få fram ett stort underlag av primärdata. Arbetsinsatsen för att skapa 

enkätfrågorna var relativ liten då jag visste vad jag ville ha för frågor och hade läst 

ganska mycket om skolledarskap. Arbetsinsatsen för att göra en webbenkät var dock 

ganska stor och tog sin tid. En nackdel med enkäterna är att svarsfrekvensen kan bli låg 

och kan kräva många påminnelser, men då jag valde att göra enkäten genom webben 

var det bara en knapptryckning som behövdes, så jag upplevde inte detta moment som 

störande. Det jag märkte direkt med påminnelser var att det faktiskt är bra att skicka ut 

påminnelser via webben då svarsfrekvensen ökade markant vid de tidpunkterna. För att 

få en hög svarsfrekvens bör frågeformuleringen, enligt Ejlertsson (2005:30) skickas ut 

vid en tidpunkt där det inte konkurrerar med andra aktiviteter.  Detta var lite svårt att 

uppnå då enkätfrågorna blev färdiga i maj och webbenkäten skickades ut i slutet av maj. 

Jag var full medveten om att det inte var en bra tid i skolans värld, då sista skolmånaden 

brukar innebära att skolledarna ha extra mycket att göra. Dessutom hände det något 

speciellt i år då nya skollagen gick i kraft den 1 juli. Därför valde jag att ha 

webbenkäten öppen till midsommar, alltså den 24 juni då många skolledare brukar 

arbeta någon vecka efter skolavslutningen. Det som också är att föredra enligt Stensmo 

(2002:60) är att man i samband med något möte delar ut frågeformulären för att minska 

risken för bortfall. Att dela ut enkäten på ett möte var inte aktuell för min del då jag 

skulle skicka enkäten till skolor över hela landet. I början av maj skickades enkäten ut 

via mail tillsammans med ett följebrev till skolledarna (bilaga 1). Dessa fick till den 24 
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juni på sig för att besvara enkäten. Det bifogade brevet förklarade syftet med studien 

samt att de etiska reglerna följs. 

För min studie är samband mellan skolledarens utbildningsbakgrund, 

arbetslivserfarenhet samt tidpunkt för första skolledartjänsten intressant. Därför har jag 

valt att inleda enkäten med demografiska frågor (Stensmo 2002:61), alltså frågor om 

kön, ålder, etnisk bakgrund, yrke, utbildning, arbetslivserfarenhet, ledarskapskurser och 

hur de fick sin första skolledartjänst. De senare ställda frågorna i enkäten styrdes av den 

information och kunskap som jag fick under litteraturstudierna och forskning kring 

området rektorskap. Frågeformulären får, enligt Denscombe (2009:217), vara korta och 

koncisa och enbart innehålla frågor som är avgörande för studien.  En blandning av 

dikotoma frågor, påståenden och multipla valfrågor gjorde också att det inhämtade data 

blev så hanterbart som möjligt samtidigt som att informationen blev så fullständig som 

möjligt (Stensmo 2002:61-63, Denscombe 2009:220-224). 

Oväntade svar följs upp genom att kontrollera varje persons svar och kommentar och 

om de förutsätts vara felaktigt tas svaret bort från den frågan. Det kan handla om att 

respondenten svarar med åldern istället med födelseår, eller att personen svarar på fel 

fråga. Kvalitén i det insamlade data säkrades genom att all data samlades in med samma 

metod, all data är tillgänglig via webben för dem som får lösenord, alltså finns data i 

författarens ägo. Dessutom hade jag möjlighet att kontrollera varje svar och kommentar 

utan att kunna koppla till en specifik respondent.  

Svaren från enkäterna analyseras genom att: prova om någon grupp har högre 

medelvärde i något område (variansanalys), genom att dikotomisera två av de variabler 

som ingår i undersökningen och genom att jämföra ett förväntat värde med observerat 

värde (chi-kvadrat-metoden). Materialet tillåter dock inte att göra sambandsanalyser 

(korrelation) eller att se hur en bakgrundsfaktor påverkar något (regressionsanalys). Vid 

kartläggande undersökningar nöjer jag mig med att presentera resultaten i form av 

procentsatser (Stensmo 2002:63-67).  

3.3. RELIABILITET OCH VALIDITET 
Har det som har analyserats relevans för studien? Studien mäter, redogör och noggrant 

undersöker det som var syftet med granskningen: att kartlägga de olika vägarna till 
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rektorskap. Forskning och enkäter har varit utgångspunkterna för studien. Utifrån 

huvudfrågan har ett antal fenomen granskats. Sammanhanget vari utvärderingen görs 

beskrivs på ett tydligt sätt. Valda metoder specificeras och slutsatserna är logiska utifrån 

syfte, metod och analyser. Jag anser att det som mäts och analyserats har relevans för 

studien, alltså är validiteten hög. 

Har systematiken och noggrannheten i studien varit tillförlitliga? (reliabilitet) Jag avser 

att materialet som presenterats är välmotiverat, tydligt beskrivet, korrekt utfört och 

representativt för det som har granskats. Det är möjligt att identifiera varifrån data 

kommer utan att bryta forskandets olika etiska regler. Jag är inte sponsrad eller har ett 

egenintresse med studiens resultat, vilket betyder att min roll är oberoende. Till följd av 

att enkäten skickades till skolledare landet runt, blev bilden av skolledarnas karriärvägar 

mer mångfacetterad. Legitimitet och trovärdighet enligt Sandberg & Faugert (2007:46) 

leder till att studien kommer till användning. Innan publiceringen, presenterades studien 

för de inblandade som ville granska. 

3.4. URVAL 
Ejlertsson (2010:18) skriver att population är benämningen som används för en grupp 

personer som är målet för en enkätundersökning. Populationen i denna studie består av 

skolledare som är biträdande rektorer och rektorer i hela Sverige. Pga. tidsbrist och 

studiens storlek var en totalundersökning, där alla personer i en population studeras, 

omöjligt att genomföra. Därför har jag valt att göra en studie, där urvalet väljs genom att 

dra ett stickprov från populationen (Ejlertsson 2010:19). Det var min önskan att 

stickprovet skulle vara en spegelbild i liten skala av populationen. Det viktiga enligt 

Ejlertsson (2010:19) är att stickprovet dras slumpmässigt. 

Studiens urval valde jag att göra i tre steg. Först valde jag att skriva ner alla Sveriges 

kommuner i bokstavsordning på ett papper för att sedan välja var femte kommun i 

listan.  När jag sedan analyserade vilka kommuner som hade slumpats fram såg jag att 

två län inte var representerade. Därför valde jag att slumpa fram en kommun från varje 

icke-representerat län.  
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Andra steget skedde kommunvis. Genom en av skolverkets hemsidor5 kunde jag få fram 

alla skolor i varje kommun. Jag skrev upp kommunens skolor i bokstavsordning och 

numrerade dessa (1,2,3… o.s.v. till sista numret). I varje kommun skulle jag slumpa 

fram max 4 skolor. Om möjligt ville jag slumpa fram tills jag fick 2 kommunala skolor 

och 2 fristående skolor. Om en kommun hade färre en 4 skolor valdes alla skolor.  Om 

en kommun inte hade fristående skolor slumpades 4 kommunala skolor fram. För att 

verkligen välja fram skolorna slumpmässigt valde jag att använda mig av en 

slumptalsgenerator på nätet6. Hela processen slutade med att jag slumpade fram 237 

skolor. Av dessa valde jag att ta bort alla Waldorfskolor (4 stycken) då dessa inte styrs 

av en rektor utan en kooperativ och kunde därför inte delta i min undersökning. Till slut 

blev det 233 skolor som slumpades fram.  

Det tredje steget var att få fram skolledarnas namn och kontaktuppgifter i form av 

mailadresser. Jag började med att kontakta upplysningstjänsten vid Skolverket, Siris vid 

Skolverket och Skolinspektionen via mail för att höra hur de brukar göra när de vill 

kontakta, studera, inspektera eller informera alla rektorer. Jag frågade om de möjligen 

hade en lista med namn på rektorer och biträdande rektorer, skola, län och mailadress på 

så många kommunala och fristående grundskolor som möjligt.  

Upplysningstjänsten vid Skolverket skrev att de inte gör insamlingar av 

kontaktuppgifter till skolors rektorer. De tipsade om att jag kunde hitta skoladresser på 

följande webblänk: http://www.skolverket.se/sb/d/243. De tipsade även om att SCB 

kunde tillhandahålla adressregister. Skolinspektionen mailade att de hade 

vidarebefordrat min begäran till Skolinspektionen och region Stockholm med förfrågan 

om de kunde svara på mina frågor. Jag fick senare ett mail med en fil med 

kontaktuppgifter i form av skolnamn och postadresser. 

Jag kontaktade även SCB för att höra om de hade något som kunde hjälpa mig. Det 

enda de hade var postadresser till skolorna och ville ta betalt för listan. Basbeloppet var 

650 kr och utöver det kostade 1,20 kr per adress. Jag fick veta att de hade information 

om 5000 grundskolor.  Jag valde att inte gå vidare med SCB då det skulle bli dyrt och 

för att jag ändå inte skulle få den informationen jag ville ha. 

                                                
5 www.utbildningsinfo.se    (2011-04-30) 

6 www.random.org    (2011-04-20) 
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Jag fortsatte med att i sökmotorn Google söka på skolornas namn för att komma direkt 

till skolans hemsida och lärde mig att många kommuner hade börjat med att ha alla 

skolors hemsidor på kommunens hemsida. Vissa kommuner hade bara gjort detta med 

de kommunala skolor och vissa hade gjort det med både de kommunala och fristående 

skolorna. Det vanligaste var dock att fristående skolor, om de ens hade en hemsida, 

hade egna hemsidor utanför kommunens hemsida. Jag började då hädanefter att titta i 

kommunernas hemsidor, under utbildning och grundskola. Att få fram skolledarnas 

namn och kontaktuppgifter var det mest frustrerande steg då tillgängligheten av 

information om vem som är rektor eller biträdande rektor och hur man kommer i 

kontakt med dem var väldigt olika från kommun till kommun. Vissa kommuner hade 

väldigt tydliga hemsidor om skolorna, dess ledning och kontaktuppgifter. Andra 

kommuner visade bara lite information om skolorna, men angav inte vem som ledde 

dessa eller hur man kunde komma i kontakt med dem. Ett annat alternativ vissa 

kommuner gav var att man kunde fylla i ett webbformulär där man kunde ställa frågor 

till skolorna. Det tredje steget var också den som tog längst tid då jag ibland var tvungen 

att ta kontakt med diverse kommuner via telefon för att få fram namn och 

kontaktuppgifter till skolledarna i de berörda skolorna. Till slut fick jag fram 278 namn 

och mailadresser. 4 av dessa visade vara felaktiga då kommunernas hemsidor inte riktigt 

stämde. På en hemsida uppgavs en person vara rektor när denne i själva verket var en 

skolsköterska. Dessa 4 personer hörde av sig till mig när jag hade skickat ut ett brev om 

min studie. Jag tog genast bort dessa 4 namn och slutade med 274 skolledare som 

tillfrågades att delta i enkätundersökningen.  

3.5. BORTFALL  
När man gör en enkät får man alltid räkna med ett visst bortfall när man gör en 

enkätundersökning. Att ha kunskap om detta påverkar hur stort urvalet blir och kan 

även påverka resultaten. Detta p.g.a. att det kan uppstå osäkerhet vid tolkning av 

resultaten och felaktiga generaliseringar av populationen om bortfallet är för stort. Målet 

med enkätundersökningen var att få 140 svar. Då jag visste att tidpunkten inte var 

optimal skickades enkäten till nästan dubbelt så många skolledare. De tillfrågade 

skolledarna fick en genomarbetad enkät med tillhörande följebrev samt tre påminnelser. 

Av dessa 274 skolledare svarade 143 (hädanefter kallade respondenter) på alla frågor 

och 17 avslutade inte hela enkäten, alltså räknas de sista som internt bortfall. 
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Respondenternas svarsfrekvens motsvarar 52,2%. 114 tillfrågade skolledare vägrade att 

delta, eller hade inte möjlighet att delta i denna undersökning och räknas som extern 

bortfall. Man kan diskutera varför det kommer sig att bortfallet ser ut på detta sätt.  

Om anledningarna till bortfallen kan jag inte annat än spekulera. En tänkbar vanlig 

orsak kan vara att skolledarna är mycket stressade vid terminsslutet och känner att de 

inte har tid att delta. En annan vanlig orsak kan vara att skolledarna får motta väldigt 

många enkäter då det idag fokuseras mer än någonsin på ledningen i skolan. Fenomenet 

utvärdering har expanderat inom utbildningsområdet (Karlsson Vestman & Andersson 

2007:8) och har gjort att det skickas väldigt många enkäter. Detta gör att skolledarna 

prioriterar och bara svarar på de enkäter som dem måste svara på, t.ex. enkäter från 

utbildningsförvaltningen. En annan anledning till bortfallet kan vara att mailet med 

enkätundersökning har förkommit. Det kanske var fel mailadress eller så hamnade 

brevet i spambrevlådan. Denna typ av bortfall benämns ibland enligt Ejlertsson 

(2010:25) som missing data. En del av bortfallat kan också bestå av att skolledaren inte 

har en ledarskapsutbildning, inte kommer att fortsätta som skolledare nästa termin eller 

inte har något större intresse av en undersökning om vägen till rektorskap. 

I en perfekt värld skulle enkäten ha besvarats av alla skolledare i hela befolkningen. 

Frågorna skulle också vara så bra utformade att alla respondenter skulle utan tvekan 

förstå. Alla skulle vara ärliga och vara noggranna vid varje svar. Tyvärr är verkligheten 

en annan.  

Vid frågeundersökningar finns det väldigt många fel som kan göras så som urval, 

bortfall och mätningen. Populationen, alltså personerna som jag fick med när jag 

slumpade fram urvalet, är en variabel som påverkar i stor utsträckning resultatet. En 

aspekt har att göra med de svar man får in. Vissa svar kan vara osäkra eller felaktiga då 

respondenterna kan ha missförstått en fråga eller inte varit koncentrerade vid tillfället de 

svarade och kan ha därför inte angett ett korrekt svar. Väldigt upptagna personer kan 

vara svåra att nå och därför uteblir svar från dessa. När man då gör beräkningar och 

statistik utifrån data man har fått in finns det en risk att man antingen överskattar eller 

underskattar data. Det finns även de som inte svarar som det är i verkligheten. Det finns 

alltså en viss risk att ett svar råkar bli ett annat än det som stämmer med verkligheten. 

Ett stort bortfall kan då resultera i att tolkningen av resultatet får en skevhet och 

sneddrivning och i vissa fall vara en felaktig källa.  
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Jag anser dock att svarsfrekvensen, trots det relativt stora bortfallet, ligger på en 

acceptabel nivå för denna studie då tiden har varit begränsat. Mycket av data 

överensstämmer också med Skolverkets data. Data är användbar men viktig är att 

påpeka att resultatet och de slutsatser som dras visar endast tendenser och får inte 

generaliseras.  

3.6. TEKNIKEN & PROGRAM 
Det finns en mängd program på nätet som man kan använda sig av och kostnaden och 

möjligheterna varierar. Jag ville ha en webbenkät där varje tillfrågad skolledare hade en 

egen kod så att enkäten bara kunde göras en gång. Hade man valt en enkät utan denna 

kod och bara skickat ut en länk skulle det ha varit svårt att bevisa att enkäten hade 

besvarats av rätt person och att den bara har besvarats en gång per person. Studiens 

webbaserade enkät gjordes på ett program som heter LimeSurvey. LimeSurvey är ett 

professionellt enkätverktyg som är gratis att prova på. Man börjar med en demoversion 

för att testa alla funktioner som finns. Trots dess enkla design håller programmet hög 

standard. Att skapa enkäten online var inte så lätt som jag trodde och det tog lång tid att 

förstå alla olika finesser och kommandon, men efter ett par veckor kunde jag till slut ro i 

hamn med en färdig webbenkät som bestod av 38 frågor.  De första 25 enkätsvar man 

får är gratis. Därefter betalade jag 22€ för 250 svar. Fördelarna med programmet är att 

man kan bädda in enkäten på en hemsida eller en blogg, det finns många olika 

frågetyper, programmet använder en avancerad logik som bestämmer när vissa frågor 

ska visas eller inte, enkäten kan bestå av obegränsade frågor och obegränsade svar, man 

kan välja både öppna och stängda enkäter, det finns en kontrollerad svarsmiljö med 

koder för varje respondent, man kan skicka e-postinbjudan via kontot och på detta sätt 

ha kontroll på vilka som inte svarat och skicka påminnelser, resultatet kan även enkelt 

exporteras till Excel eller till SPSS för vidare analys och behandling av all insamlad 

data, man kan ladda ner diagram till PDF eller kolla på det direkt i HTML-format. 

Nackdelarna är att det tar väldigt lång tid att komma igång och lära sig även om man har 

datavana, då instruktionsmanualerna inte är så behjälpliga. 
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3.7. ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
När man planerar att göra en enkätundersökning är de etiska överväganden mycket 

viktiga, oavsett om det bara rör sig om en studentuppsats, forskning eller annan studie 

med annat syfte. Det är viktigt att påpeka att jag har övervägt, enligt Ejlertsson 

(2005:29), forskandets olika etiska problem. Allt vetenskapligt arbete måste, enligt 

etiklagen, innefattas av etiska reflektioner. Vid planeringen min enkätundersökning har 

4 krav, som preciseras i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, beaktats 

(Ejlertsson 2005:29-30): informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. 

I ett följebrev som skickades till de tillfrågade skolledare presenterades 

undersökningens syfte, vem som gör undersökningen, vilka som valdes ut att besvara 

enkäten och att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. I brevet förklarades det också 

att svaren skulle databehandlas utan identitetsuppgifter och att när undersökningen var 

slutförd skulle identitetsuppgifter såsom namn, mailadress etc. att förstöras. Brevet 

tydliggjorde också att ingen redovisning av svar skulle ske per skola eller kedja. I slutet 

av följebrevet fanns en länk till webbenkäten, men också en länk om man inte ville 

delta. Här kunde studiens deltagare själva bestämma över sin medverkan. 

När de tillfrågade skolledarna valde att gå vidare till webbenkäten upprepades 

informationen att den här enkäten var anonym och att de svar på enkäten som sparades 

inte skulle innehålla någon information som kunde identifiera den som svarat. Även om 

det krävdes en behörighetskod för att kunna besvara enkäten sparades inte denna 

personliga information tillsammans med enkätsvaret. Behörighetskoden användes 

endast för att avgöra om skolledarna hade svarat (eller inte svarat) på enkäten och den 

informationen sparades separat. Detta var för att kunna skicka påminnelser. Det fanns 

alltså inget sätt att avgöra vilken behörighetskod som hör ihop med ett visst svar i den 

här enkäten. 

Data som framkommit under studiens gång kommer enbart att användas i denna studies 

forskningsändamål. Vidare är det bara författaren som har möjlighet att utnyttja 

enkätsvaren och LimeSurveys konto. 
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4. RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Frågorna från enkätundersökningen delas 

upp tematiskt och används som rubriker för att presentera de olika resultaten. Några av 

frågorna redovisas med hjälp av figurer för att tydliggöra resultatet. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattning av mina resultat. 

4.1. SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTUNDERSÖKNING 
Mot litteraturbakgrunden som skrivits tidigare är det väsentligt att fråga sig hur det ser 

ut idag, vilken utbildning, tidigare erfarenheter och vilka omständigheter utgör vägen 

till rektorskap. Denna studie är dock för liten för att dra några slutsatser och göra 

generaliseringar, men studien kan visa tendenserna som finns idag. Frågorna som är 

relevanta för studien kommer att redovisas på olika sätt. Vissa kommer att redovisas 

bara med text, andra med hjälp av figurer för att förtydliga tendenserna. Medvetet väljer 

jag att visa i figurerna antal svar från skolledare och i texten skriver jag andel (procent). 

Detta för att få en snabb bild av tendenserna men ändå visa antalet för att inte vilseleda. 

Hela enkätundersökningen som skickades ut till skolledare finns som bilaga 2 och en 

översiktig av enkätstatistiken finns som bilaga 3. All rådata finns i författarens ägo. 

4.1.1. YRKES- OCH UTBILDNINGSBAKGRUND 

Av alla de 143 skolledare som besvarat enkäten var 59,4% kvinnor och 40,6% män. 138 

skolledare angav födelseår och 5 gjorde inte det. Skolledarna behövde endast fylla i de 

sista två åren då jag utgick från att alla var födda under 1900-talet. Medelvärdet 

(genomsnittet) av födelseåren var 1959. Minimivärdet var 1941 och maximivärdet var 

1981. 25% av dessa 138 skolledare var födda före 1952, 50% var födda före 1956 och 

75% var födda före 1967. Standardavvikelsen är ett statistiskt mått som används för att 

redogöra i vilken omfattning värdena i en population skiljer sig från 

medelvärdet/genomsnittet, i andra ord för att skatta spridningen.  I frågan om födelseår 

var standardavvikelsen 9,1%. Värden var alltså spridd långt över medelvärdet vilket ger 

en hög standardavvikelse. Detta betyder att det fanns en ganska stor spridning mellan 

skolledarnas födelseår. 
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En stor majoritet, 93,7%, av de deltagande skolledarna var födda i Sverige medan bara 

6,3% av skolledarna var födda utomlands. 80,4% av skolledarna hade en utbildning som 

motsvarar minst 3 års universitetsstudier med examen och 12,6% av skolledarna hade 

en utbildning som motsvarar högst 2 års universitetsstudier med examen. De resterande 

10 skolledarna hade någon form av universitetsstudier men ej examen. Av de 133 

skolledarna med examen hade 67,1% en lärarexamen, näst vanligast var 

förskollärarexamen och på tredje plats fritidspedagogsexamen. Övriga i studien 

förekommande utbildningsbakgrunder var civilingenjör, ekonom, militär, socionom och 

psykoterapeut. Detta innebär att 4,5% av skolledarna hade en utbildningsbakgrund 

utanför skolans värld.  Skolledarna med lärarexamen hade diverse ämneskombinationer. 

Det var dock svårt att gruppera lärare i olika fack, som tidigare forskning har gjort, då 

man sedan ett antal år har kunnat välja ämneskombinationer fritt på lärarutbildningarna. 

Av ämneskombinationerna kan man säga att det fanns få skillnader mellan manliga och 

kvinnliga lärare.  

Av de 143 svarande skolledare var 81,8% rektorer, 13,3% biträdande rektorer och 4,9 % 

annat, till exempel lärare och rektor, rektor och förskolechef samt fritidspedagog och 

rektor. Av de 117 rektorerna var 65 kvinnor och 52 män. Av de 19 biträdande 

rektorerna var 13 kvinnor och 6 män. De 7 resterande som hade svarat annat var alla 

kvinnor.  

 

 

 
Tillsvidare-
anställning 

Visstids-
anställning Vikariat Uppdrag Annat Totalt 

Kvinnor 79 3 1 0 2 85 
Män 53 2 1 1 1 58 
Totalt 132 5 2 1 3 143 

Figur 1. Antal skolledare och typ av anställning. 

 

Figur 1 visar antal skolledare och typ av anställning fördelat på kön. En stor andel av 

skolledarna, 92,3%, hade en tillsvidareanställning medan 3,5% hade visstidsanställning, 
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1,4% vikariat och 0,7% uppdrag. Resterande 2,1% hade en annan anställningsform så 

som vikarie på väg mot fast anställning, 5-årigt kontrakt eller var egen företagare. 

90,2% av skolledarna arbetade heltid medan 9,8% arbetade deltid, varav 12 var kvinnor 

och 2 var män. En viktig observation här är att det fanns fler kvinnor än män i studien. 

 

Figur 2. Antal år som skolledare på nuvarande skola. 

 

 

Figur 2 visar antal skolledare och antal år verksamma på sin nuvarande skola. De flesta 

har antingen arbetat mer än 8 år eller mellan 1-5 år som skolledare på nuvarande skola. 

En andel av 31,4% har arbetat på nuvarande skola innan de blev skolledare och 65,7% 

har arbetat för samma arbetsgivare innan de blev skolledare. 50,4% har inte arbetat som 

skolledare förut. Intressant var också att se vilka skolledare hade arbetat för samma 

arbetsgivare innan de blev skolledare.  

 

Figur 3 visar antalet män och kvinnor som hade arbetat för samma arbetsgivare innan de 

blev skolledare. För att kunna analysera denna fråga har jag valt att dikotomisera 

resultatet först genom att dela upp svarsalternativen i två grupper; ”samma arbetsgivare” 

och ”inte samma arbetsgivare”. Frågan omformulerades och blev nu istället ”Har du 

arbetat för samma arbetsgivare förut?” 
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 < 5år 5-10 år 
10-15 

år >15 
Inte 

samma Totalt 
Kvinnor 11 13 12 26 23 85 
Män 6 5 6 15 26 58 
Totalt 17 18 18 41 49 143 

Figur 3. Antal skolledare som har arbetat för samma arbetsgivare. 

 

 

Dikotomisering av data krävdes för att jag skulle kunna jämföra om skolledarna hade 

arbetat för samma arbetsgivare förut eller inte. Intressant här är att 73% av kvinnorna 

hade arbetat för samma arbetsgivare förut medan bara 55% av männen hade gjort det.  

Sedan valde jag att ta bort ”inte samma” kolumnen för att se om det fanns något 

samband mellan hur länge män och kvinnor hade arbetat hos samma arbetsgivare innan 

skolledarskapet. För att göra detta använde jag mig av chi-kvadrat testet (bilaga 4).  

Chi-kvadrat testet mäter skillnad mellan förväntad och observerad frekvens över flera 

nivåkategorier och används ofta för data för att jämföra kön. I chi-kvadrat testas en 

nollhypotes (

! 

H
0
) som i mitt fall är om antalet arbetsår hos samma arbetsgivare innan 

rektorskapet är oberoende av kön.  Den motsatta hypotesen (

! 

H
1
) säger att det är 

beroende av kön. Man beräknar sedan chi-kvadrat genom att ta skillnaden mellan 

observerad och förväntad frekvens och dividerar detta med förväntad frekvens och tar 

summa av alla. Detta blir mitt chi-kvadrat.  

Detta värde skall hypotesprövas och jämföras i en tabell för signifikans för 0,05 

slumpinverkan. Eftersom det beräknade chi-kvadrat värde var mindre än det kritiska 

värdet så accepterar jag nollhypotesen. Detta betyder att antalet individer som arbetade 

för samma arbetsgivare är oberoende av kön, det vill säga att det i detta fall inte fanns 

någon skillnad mellan könen. 

65% av skolledarna hade tidigare erfarenheter av andra ledande positioner så som 

personalansvarig i ett företag, olika kommunala chefsuppdrag, VD, intendent, 

anläggningschef, yrkesofficer, arbetslagsledare, politiska uppdrag, inom föreningslivet, 

lokal ordförande för LR, ordförande lärarförbundet, ordförande kåren, och militära 
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chefspositioner. Många skolledare, 84,6%, ansåg att de hade tillräcklig kompetens som 

skolledare och 11% tyckte att de saknade olika delar gällande sin kompetens så som 

rektorsutbildning, ekonomi, arbetsrätt, ledarutbildning men framförallt tyckte de att de 

saknade juridik/skoljuridik.  

Figur 4 visar antal skolledarens senaste yrke innan de blev skolledare. Här kan man 

nämna att en andel, 20,3% av skolledarna, hade yrken utanför grundskolan och 

gymnasieskolan så som utbildningschef, projektledare kommunförbundet, officer, 

rådgivare på statlig myndighet, barnomsorgschef och universitetslärare/forskare. 

 

 

Figur 4. Sista yrke innan skolledarskapet. 

 

 

Av de 143 skolledarna hade en andel av 53,8% gått klart den statliga 

rektorsutbildningen och 21% genomgick utbildningen då studien pågick. 25,2% av 

skolledarna hade inte gått eller påbörjat den statliga rektorsutbildningen. 26,6% av 

skolledarna som har, helt eller delvis, gått den statliga rektorsutbildningen saknade 

bland annat kurser om skoljuridik, pedagogisk ledarskap och ledning i utbildningen. 

Figur 5 visar antal skolledare som har genomgått en ledarskaputbildning, en juridisk 

utbildning eller en ekonomisk utbildning.  
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Figur 5. Andra genomförda utbildningar utöver den statliga rektorsutbildningen. 

 

 

4.1.2. REKRYTERING 

Skolledarnas rekryteringsprocess är en viktig faktor i vägen till rektorskap. Som figur 6 

visar, angav en andel av skolledarna, 39,9%, att de rekryterades genom att tjänsten 

utlystes, 44,7% av skolledarna blev tillfrågade av arbetsgivaren, 14,7% tog eget initiativ 

för att bli skolledare, genom till exempel att starta egen skola och 0,7% blev skolledare 

på grund av en omorganisation.  

 

Figur 6. Rekrytering till nuvarande arbete som skolledare. 
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I en stor andel av rekryteringarna, 86%, ställdes det krav på att skolledarna hade 

genomgått en pedagogisk utbildning. Lägre var kraven på att skolledarna hade 

genomgått den statliga rektorsutbildningen. Där svarade endast 23% att det ställdes krav 

på utbildningen. I 11,2% av rekryteringarna ställdes det krav på att skolledarna hade 

genomgått en annan ledarskapsutbildning. 4,2% av skolledarna svarade också att det 

ställdes krav på en juridisk utbildning och 1,4% svarade att det ställdes krav på en 

ekonomisk utbildning.  Figur 7 visar antalet skolledare som krävdes diverse 

utbildningar vid rekrytering. 

 

 

Figur 7. Krav på utbildningar för nuvarande arbete. 

 

 

En andel av 5,6% av skolledare ansåg att den statliga rektorsutbildningen var helt 

utslagsgivande för att de fick sin nuvarande anställning som skolledare, medan 39,9% 

ansåg inte alls att det hade betydelse. Den egna eller andras nätverk kan också kopplas 

till vägen till rektorskap. Skolledarna fick markera på en skala från 1 till 5 i vad mån de 

har haft nytta av egna eller andras nätverk för sin väg till rektorskap. Figur 8 visar att en 

andel av 7,7% tyckte att de inte alls (1) hade haft nytta av den egna eller andras nätverk 

medan 8,4% tyckte att det hade varit helt utslagsgivande (5). De flesta skolledare, 37%, 

svarade 4 på skalan och 30,1% svarade 3 på skalan. 
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Figur 8. I vad mån skolledare har haft nytta av det egna eller andras nätverk för vägen till rektorskap. 

 

4.1.3. EGENSKAPER, TID OCH BESKRIVNING AV VÄGEN TILL REKTORSKAP 

Figur 9 redogör (i fallande ordning) de 5 personliga egenskaper som antal skolledare 

ansåg behövdes för att klara av skolledarskapet. ledarförmåga, förmåga att leda 

förändring/utveckling, förmåga att motivera och entusiasmera, mål- och 

resultatinriktad, god kommunikatör och relationsbyggare. Många ansåg också att vara 

synlig för barn/elever, personal och föräldrar var viktiga egenskaper. Lägsta antal 

förekomster hade svarsalternativen positiv människosyn, engagerad i arbetet, förmåga 

att lyssna, samarbetsförmåga, och administrativ förmåga. 
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ledarförmåga

förmåga att motivera och 
entusiasmera
förmåga att leda 
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positiv människosyn

administrativ förmåga

är synlig för barn/elever, 
personal och föräldrar
samarbetsförmåga

engagerad i arbetet

Figur 9. Viktiga egenskaper för att klara av skolledarskapet. 
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Vidare uppgav antal skolledarna deras uppskattning kring hur lång tid det gick mellan 

att dem först var intresserade av att bli rektor/biträdande rektor och deras första 

skolledaruppdrag. Frågan om hur skolledarna uppskattade den tid det tog att nå 

rektorskapet var öppen. För att förenkla sammanställningen har jag grupperat svaren i 

elva tidskategorier. 

 

Figur 10 visar att för en andel av 35% skolledare har vägen till rektorskap gått relativt 

snabbt. För 25% av skolledarna har det tagit mellan ett till tre år. 13,3% skolledare har 

inte ens haft skolledaryrket i tankarna, blivit förfrågade och tackat ja. 

 

 

Figur 10. Skolledarnas tidsuppskattning från att intresse att bli rektor/biträdande rektor fanns till att få 

ett arbete inom skolledarskap. 

 

 

Frågan om hur skolledarna beskrev med egna ord sin väg till rektorskap var öppen. 

Utifrån svaren att döma hade skolledarna flera liknande vägar, men uttryckte det på 

olika sätt. För att förenkla sammanställningen har jag grupperat svaren i tio kategorier.  

Den första kategori kallar jag utlysning med vilket menas att skolledarna hade aktivt 

sökt arbete och gått igenom en rekryteringsprocess. Den andra kategorin kallar jag 
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missnöje med vilket menas att skolledarna var missnöjda med den kommunala skolan, 

trötta på läraryrket, ville påverka och rektorskapet var den enda karriärväg. Den tredje 

kategorin kallar jag eget med vilket menas att skolledarna hade varit med om att starta 

en skola.  

En chans som dök upp kallar jag den fjärde kategorin. Det innebär att skolledarna inte 

hade några tankar eller förberedelser gällande skolledarskap. Några skolledare uttryckte 

att det var ”ren slump” och att de ”blev tillfrågade” att bli skolledare. Den femte 

kategorin kallar jag intresse med vilket menas att skolledarna länge hade varit i behov 

av utmaningar, var nyfikna, var intresserade av skolutveckling och förnyelse. En 

naturlig fortsättning kallar jag den sjätte kategorin. Det innebär precis som det låter en 

naturlig fortsättning som man skulle kunna se som ett HR-perspektiv. Några exempel 

ses i figur 11. 

 

 

yrkesofficer – lärarutbildning – rektor – rektorsutbildning 

ordf. i lärarfacklig lokalavdelning – studieledare – vikarierande studierektor – projektanställning som 
biträdande rektor – biträdande rektor – vikarierande rektor – rektor 

mellanstadielärare – tillsynslärare – lärare på högstadiet – arbetslagsledare – skolledare 

Figur 11. Tre exempel på en naturlig fortsättning till skolledarskap. 

 

 

Den sjunde kategorin kallar jag vikariat med vilket menas att skolledaryrket började 

med att skolledarna fick vikariera för en skolledare. Fortbildning kallar jag den åttonde 

kategorin med vilket menas att skolledarna antingen sökte sig eller erbjöds fortbildning 

inom ledarskap, rekryteringsutbildningar inom kommunen eller traineeanställningar. 

Den nionde kategorin kallar jag annat och den tionde och sista kategorin kallar jag inga 

svar. Figur 12 visar att för en andel av 29,8% skolledare hade vägen mot rektorskapet 

varit en naturlig fortsättning, men för 21% av skolledarna hade det varit en chans som 

dök upp utan förberedelse eller tankar om det. 9% började sin väg genom att vikariera 

som skolledare och 4,9% sökte utlyst tjänst. 
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Figur 12. Skolledarnas beskrivning av deras väg till rektorskap. 

 

 

I likhet med föregående stycke var även frågan, om vad skolledare trodde vägarna till 

rektorskap var, öppen. Skolledarna beskrev vad de trodde de vanligaste vägarna till 

rektorskapet var. Skolledarna hade även här haft liknande tolkningar men uttryckte det 

på olika sätt. För denna fråga valde jag att använda mig av samma kategorier som 

föregående stycket, alltså utlysning, missnöje, eget, en chans som dök upp, intresse, 

naturlig fortsättning, vikariat, fortbildning, annat och inga svar.   

Figur 13 redovisar att en andel av 39,8% skolledare trodde att den vanligaste vägen var 

genom en naturlig fortsättning. 20,3% trodde att intresse var vägen till rektorskap. 9,8% 

trodde att en chans som dyker upp var vägen till rektorskap medan bara 2% av 

skolledare trodde att utlysning var vägen till rektorskap. 

 

 

Figur 13. De vanligaste vägarna till rektorskap enligt skolledarna. 
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Intressant efter att ha sett figur 13 var att jämföra dem vanligaste vägarna till rektorskap 

under studiens gång med vad som troddes vara de vanligaste vägarna till rektorskapet. 

Detta redovisas i figur 14.  

 

 

 Figur 14. Vägarna till rektorskap: tro och verklighet. 

 

 

Figur 14 visar att skolledarnas uppfattning om de vanligaste vägarna till rektorskap inte 

helt överensstämmer med verkligheten, det vill säga deras egen väg till rektorskap. 

Däremot kan man säga att tendenserna är ganska lika i utlysning, missnöje, vikariat och 

fortbildning. Tendenserna som skiljer sig åt är chans som dök upp, intresse, naturlig 

fortsättning och inga svar/vet ej. 

Resultaten tycks peka att det inte föreligger några skillnader om skolledarna delas upp 

efter geografiskt område. Således kan man med hjälp av studien konstatera att det 

verkar finnas likheter och skillnader bland respondenternas vägar till rektorskap. 

Resultaten visar även att förhållandevis många skolledare har blivit skolledare p.g.a. 

andras nätverk. Resultaten tyder på att det finns en tendens många har blivit skolledare 

som en naturlig fortsättning. 
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5. DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat gentemot studiens frågeställningar och de 

referenser som anförts i teorikapitlet. Analysen redovisas enligt rubrikerna yrkes- och 

utbildningsbakgrund, rekryteringsmönstret och olika vägar till rektorskap.  

5.1. VÄGEN TILL REKTORSKAP 
Viktigt är att än en gång påpeka att denna studie är för liten för att dra några slutsatser 

och göra generaliseringar, men studien kan visa på tendenser som finns idag. Frågor 

som är relevanta för studien kommer att diskuteras på olika sätt.  

5.1.1. YRKES- OCH UTBILDNINGSBAKGRUND 

Denna studie pekar på att cirka sex av tio skolledare är kvinnor. Detta kan jämföras med 

lärarkårens könsfördelning i grundskolan där drygt sju av tio lärare är kvinnor7. I 

Ekholms rapport (2000) som diskuterades i det inledande litteraturkapitlet konstaterades 

att det var en stor överrepresentation av manliga lärare från företrädelsevis grundskolan 

och gymnasienivå som rekryterades till rektorstjänster under sjuttio- och åttiotalet. 

Organisationer som skolan kan diskriminera kvinnor och gör det svårt för dem att nå en 

ledningsposition, även om kvinnor dominerar läraryrket (Wahl et al., 2001:12). Denna 

studie antyder att denna trend av överrepresentation kvarstår men kan ha minskat.  

Studien visar även att skolledarnas ålder har en stor spridning då den yngsta skolledaren 

är 30 år gammal och den äldsta är 70 år gammal. Däremot är 50% av de svarande 

skolledarna äldre än 55 vilket visar att rekryteringstrenden inte följer de rön som 

forskning visar. Enligt Ekholm et al. (2000:114), skulle skolan vara behjälpt av en större 

spridning i ålder och därför rekommenderas det att välja yngre ledare. Skolledaren som 

är 30 år gammal har förmodligen kombinerat studier och yrkeskarriär under samma 

period för att ha nått rektorskapet. Min studie visar även att skolledarnas medelålder 

blev den samma som skolverkets statistik för rektorers medelålder, vilket då visar att 

                                                
7 http://www.skolverket.se/statistik_och_analys/2.1862/2.4290/2.4293   (2011-09-18) 
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trots det stora bortfallet så verkar data överensstämma med verkligheten. Enligt SCB: s8 

statistik är skolledarna i genomsnitt bara ett år yngre än den yrkesgrupp med högst 

medelålder, högre ämbetsmän och politiker, där genomsnittsåldern är 53 år. 

Skolledarnas medelålder får då anses som hög.  

Knappt 93,7 % av skolledarna i denna studie är födda i Sverige. Enligt Skolverkets 

statistik är andelen Sverigefödda nästintill den samma9. Man kan fundera över varför 

inte fler skolledare är födda utomlands och varför denna trend är svår att bryta. Kanske 

kan det faktum att individer som är födda utomlands har en nackdel då de inte har 

personlig erfarenhet av den svenska skolan. Ett annat tänkbart och mycket trolig 

scenario är att trenden finns även representerad inom många andra yrken och tar lång tid 

att brytas. 

Studien konstaterar att majoriteten av de skolledare som besvarade enkäten har en 

ganska förväntad utbildnings- och yrkesbakgrund. Majoriteten av skolledarna har en 

tillsvidareanställning och en utbildningsbakgrund som motsvarar 3 års 

universitetsstudier. Många har dessutom flera examina vilket kan tyda på ett intresse 

och behov att utvecklas. Utbildningarnas bredd och djup skiljer sig åt. Jag får dock ett 

intryck av att många skolledare har valt diverse kurser och utbildningar, inte som en 

strategi för att bli skolledare, utan snarare p.g.a. utvecklingsbehov, missnöje med yrket 

och att de vill få utlopp för sin entreprenörsanda. Många skolledare har haft tidigare 

befattningar inom skolan såsom tillsynslärare, arbetslagsledare, studieledare och 

fackligt arbete. De största grupperna av tidigare yrken är lärare inom förskolan, 

grundskolan och gymnasiet. Ämneskombinationer och inriktningar skiljer sig åt och 

idag tror jag inte att det är av vikt vad man har för ämneskombination för att bli 

skolledare utan snarare att man har en högskoleutbildning, pedagogisk erfarenhet och 

helst den statliga rektorsutbildningen eller motsvarande. Två av tio av skolledarna hade 

en utbildningsbakgrund utanför skolan såsom civilingenjör, ekonom, militär, socionom 

och psykoterapeut. I Ekholms rapport (2000) och i Rapps avhandling (2010) som 

diskuterades i det inledande litteraturkapitlet, konstaterades att skolledaryrket öppnades 

under 90-talet till andra sökande än enbart de som hade arbetat som lärare.  Denna 

studie antyder att denna trend av representation från andra yrken kvarstår. 

                                                
8 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____133983.aspx   (2011-09-18)  
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Studien visar även att lite mer än sex av tio skolledare varit verksamma inom 

näringslivet exempelvis i ledande positioner som personalansvarig i ett företag, olika 

kommunala chefsuppdrag, VD, intendent, anläggningschef, yrkesofficer, arbete med 

politiska uppdrag, arbete inom föreningslivet, lokal ordförande för LR, ordförande för 

lärarförbundet, ordförande i kåren, och militära chefspositioner vilket kan vittna om en 

entreprenörsanda som finns hos dessa individer.  Det är möjligen detta entreprenörskap 

och drivkraft som har varit vägen till rektorskap för dessa skolledare.  

I stort sett har skolledarna arbetat allt ifrån ett år till mer än åtta år som skolledare. Av 

dessa har fem av tio inte arbetat som skolledare förut, tre av tio skolledare arbetat på 

nuvarande skola innan de blev skolledare och lite mindre än sju av tio har arbetat för 

samma arbetsgivare innan de blev skolledare. Det är intressant att nämna att det är mest 

kvinnor som har arbetat för samma arbetsgivare innan skolledarskapet. Ur ett HR-

perspektiv har skolledarna internrekryterats, vilket visar att organisationen investerar i 

människor genom kompetensutveckling och karriärmöjligheter för att få långsiktiga 

framgångar (Bolman & Deal, 2005:174). Fördelarna vid internrekrytering är att 

kollegiet känner sig sedda och är mer lojala mot organisationen, då de premieras vid bra 

arbete. Man bör dock påpeka vikten av att vara försiktigt vid internrekrytering. Det kan 

vara svårt för kollegiet att plötsligt tillsätta en ny skolledare på samma arbetsplats där 

denne har varit lärare (Ekholm et al., 2000:108). Acceptansen är liten och yrkesrollerna 

blir otydliga. Forskningen visar även att en chef som är för nära verksamheten tenderar 

att engagera sig i vardagliga och praktiska frågor istället för att planera framåt och tänka 

långsiktigt (Bolman & Deal, 2005:109– 110). Tullberg (i e.d. Henning, 2003:31) 

nämner att det inte går att vara populär hos alla och samtidigt vara ledare. Därför är 

ledarskapet för en ny skolledare speciellt svårt att besegra och praktisera bland gamla 

kollegor. 

Drygt hälften av skolledarna i den här studien har gått klart den statliga 

rektorsutbildningen. Åtta av tio skolledare ansåg att de har tillräcklig kompetens som 

skolledare. Det som tycktes saknas gällande kompetensen var framförallt skoljuridik. 

Rektorerna i den svenska grundskolan är tänkta att garantera elevernas rättssäkerhet, i 

enlighet med skollagen. Skoljuridik är en av skolledarnas viktigaste redskap för att lösa 

de praktiska problem som en skolledare kan ställas inför i sin arbetsvardag. Kännedom 

                                                                                                                                          
9 http://www.skolverket.se/statistik_och_analys/2.1862/2.4290/2.4293   (2011-09-18) 
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om vad lag och förordning kräver kan underlätta att skilja på vad som får göras, vad 

som är etiska frågor och vad skolan har för rättsliga skyldigheter. Som jag tidigare har 

nämnt i avsnittet om forskning om rektorer, skriver Rapp att rektors ansvar har ökat 

markant sedan skolan decentraliserades. Rapps studie (2010:179) visar även tendensen 

att rektorer i allmänhet inte har en juridisk utbildning inom grundutbildningen. En 

genomgående trend i denna studie som är värd att nämna är att, många av skolledarna 

har genomfört andra utbildningar utöver den statliga rektorsutbildningen, så som 

ledarskaps-, juridisk och ekonomisk utbildning. Detta pekar på att det finns ett behov 

och en vilja att utvecklas och vidareutbilda sig. 

5.1.2. REKRYTERINGSMÖNSTRET 

Skolledarnas rekryteringsprocess är en viktig faktor i vägen till rektorskap. De 

personliga egenskaper som skolledare anser vara viktiga är: ledarförmåga, förmåga att 

leda förändring/utveckling, förmåga att motivera och entusiasmera, mål- och 

resultatinriktad, god kommunikatör och relationsbyggare. Svedberg (2003:293) skriver 

att förmågan att kunna planera gör att man kan leda arbetet framgångsrikt. En annan 

punkt han lyfter är förmågan att kunna organisera. Detta går tvärtemot det som 

skolledarna tycker. Fayol (i Svedberg, 2003:294) ser kommunikation som själva 

“navet” då alla funktioner är beroende av ett smidigt flöde av information. Där är både 

Fayol och skolledarna överens. Maccoby (1981 i Svedberg, 2003:300) nämner följande 

socialkompetenser som vägen till framgång: omtänksamhet, respekt, ansvarskänsla, 

förmåga att ta folk, positiv inställning till medinflytande, villighet att delegera makt, 

medvetenhet om sin egen persons svaga och starka sidor samt humor. 

Vad är det då som gör att dessa individer har sökt sig till rektorskapet? I en stor 

majoritet av rekryteringarna ställdes det krav på att skolledarna hade genomgått en 

pedagogisk utbildning. Fyra av tio skolledare ansåg att den statliga rektorsutbildningen 

inte alls hade betydelse för att de fick sin nuvarande anställning som skolledare. Då kan 

man undra varför det ofta skrivs i platsannonserna att arbetsgivaren gärna ser att man 

har genomgått den statliga rektorsutbildningen. 

De flesta skolledare i denna studie har konstaterat att de blev tillfrågade av 

arbetsgivaren och rekommenderades att söka tjänsten.  Nästan lika många angav att de 

sökte tjänsten när den utlystes. Flera av skolledarna har även startat egna skolor. Det 
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finns både fördelar och nackdelar med att lärare blir chefer i sin egen organisation. Den 

första fördelen är att läraren som ledaren, ur ett symboliskt perspektiv, är en mycket 

viktig länk i organisationen då denne sprider kulturen, värderingar, gemensamma 

visioner, stimulerar, motiverar och bidrar till att utveckla miljön (Bolman & Deal, 

2005:297, Nihlfors, mfr, 2003:145, Ekholm et al., 2000:90). Problemet är dock att 

skolledaren kan hämmas av sin närhet till organisationen och inte se det som är viktigt. 

Man ska enligt Bolman och Deal (2005:35) försöka använda olika “perspektiv, fönster, 

kartor, verktyg och glasögon, eftersom de olika metaforerna gör oss uppmärksamma på olika 

saker i den eklektiska idé vi vill framställa”. Det är enkelt att bara tänka genom ett 

perspektiv, men det är oftast en blandning av flera komponenter som ger det bästa 

resultatet. Det är som att vara konstnär, det finns inget som är korrekt och precist. Det 

handlar om att kunna reflektera och uttrycka sig på olika sätt så att andra kan se nya 

möjligheter (Bolman & Deal, 2005:42). En annan svårighet som uppstår när kollegiet 

plötsligt får en ny skolledare på samma arbetsplats där den har varit kollega är att 

yrkesrollerna blir otydliga, acceptansen liten och organisationsutvecklingen kan 

stagnera (Ekholm et al., 2000:108). 

 Ur ett HR-perspektiv är det svårt att se hur kollegiet här kan påverka organisationen när 

det finns så stor osäkerhet kring yrkesrollerna. Antingen får kollegiet alldeles för 

mycket makt, då skolledaren inte vet hur den hanterar sin ledarroll, eller så blir det svårt 

för kollegiet att påverka då de inte längre blir sedda som individer. Man kan även säga 

att det är svårt för skolledaren att bygga allianser och koalitioner, då denne är själv vid 

makten. En annan nackdel ur det politiska perspektivet är att konflikter kan uppstå 

mellan ledningen och kollegiet då det inte finns någon samverkan dem emellan. Detta 

gör att de känner sig mer som rivaler än en familj (Bolman & Deal, 2005:232–233, 

244).  

Att studien pekar på att mindre än var tionde skolledare tycker att den egna eller andras 

nätverk har varit helt utslagsgivande kan betyda att det finns en begreppsförvirring 

kring ordet nätverk. För mig är min närmaste chef en del av mitt nätverk men jag är inte 

övertygad om att alla respondenter ser begreppet nätverk på samma sätt. 
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5.1.3. OLIKA VÄGAR TILL REKTORSKAP 

Endast 5% av skolledarna uppgav att de hade haft intresse för att bli skolledare i mer än 

fem år innan de fick chansen att bli det. Att det går, enligt min åsikt, såpass snabbt från 

tanke till gärning går emot det jag förväntade. Då genomsnittsåldern är hög trodde jag 

att det tog lång tid från det att man första gången haft tankar på att bli skolledare tills att 

man faktiskt blir det. Att drygt 13% av respondenterna inte ens hade haft skolledaryrket 

i tankarna förvånar mig då skolledaryrket i den svenska grundskolan skiljer sig mycket 

från t.ex. lärarrollen. Arbetsplatsen för en skolledare är densamma som lärarens, men 

yrkena skiljer sig mycket åt, då t.ex. skolledarna har övergripande ansvar för skolans 

verksamhet och leder arbetet så att det sker i överensstämmelse med nationella mål och 

lagstiftning.  Skolledarna är också tänkta att garantera elevernas rättssäkerhet, i enlighet 

med skollagen. Skolledaren har alltså en helt annan uppsättning krav, förväntningar och 

arbetsuppgifter. 

Vad är då en snabb respektive långsam väg? Vill man bli läkare är vägen ganska lång då 

det är minst 7 års studier och allmän tjänstgöring innan man kan bli legitimerad läkare.  

Vill man sedan bli överläkare måste man först gå en specialistutbildning och arbeta 

samtidigt. Vill man bli lärare är vägen relativ lång då studier och provtjänsteår, ca 5 år, 

krävs innan man kan få lärarlegitimation. Allt som är kortare än 3 år definierar jag som 

relativ snabbt då det är kortare än många grundutbildningar. Att bli skolledare kan man i 

princip bli på en dag genom att tacka ja till jobbet alternativt starta en egen skola.  

Rektorsprogrammet idag är obligatoriskt för alla nyanställda rektorer, alltså måste man 

få tjänsten först innan man får gå utbildningen. Syftet med programmet är att ge 

skolledarna kunskaper, förmågor och redskap för att kunna leda organisationen mot 

målen. Frågan är egentligen om det skulle gagna skolan mera om det skulle ställas 

behörighetskrav till skolledare innan de får tjänsten. Alltså att det skulle finnas en 

utbildning dit man får söka i konkurrens med andra. Antagningskriterierna till 

utbildningen skulle vara utformade med ambitionen att hitta de lämpligaste 

kandidaterna. Exakt hur detta skulle utformas skulle kunna undersökas i en annan 

studie. Följden på behörighetskravet skulle bli att många lärare som var intresserade av 

ämbetet skulle söka utbildningen som någon slags vidareutbildning. Studien visar redan 

tendenser att många av skolledarna har gått olika utbildningar och att det finns en 

drivkraft, ett intresse och ett behov att utvecklas och vidareutbilda sig. Personer med 
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andra yrkesbakgrunder skulle också kunna söka utbildningen så länge det framgår att de 

genom utbildning och erfarenhet har pedagogiskt insikt. Önskvärt skulle vara att 

vidareutbildningen kunde göras parallellt med arbete som till exempel specialistläkare 

gör. En fullgjord vidareutbildning skulle då ge behörighet till en skolledartjänst.  

Detta system skulle kunna ge en kvalitetsstämpel på blivande skolledare. Enligt Rapp 

kan rektorsprogrammet inte ses som en försäkran för att rektorer görs redo för att ta 

hand om elevers rätt och skydda elevers rättsäkerhet. Rapps studie visar även att 

rektorerna har olika kunskapsnivåer och att alla skolledare inte har kompetens om 

skolans ideologiska och juridiska styrning för att kunna svara upp till kraven på att vara 

en pedagogisk ledare.  

För att återkomma till tidsuppskattningen är det viktigt att försöka reda ut varför vissa 

personer tycks bli skolledare med vindens hastighet medan andra står och väntar på 

samma vind? Gränsen mellan en snabb och en långsam skolledarkarriär är ett intressant 

ämne. Med hjälp av studien kan vissa tendenser förklaras. Det finns enligt studien inte 

bara en tendens utan det verkar vara flera samverkande och motverkande faktorer som 

avgör tidens längd.  

Vissa egenskaper kan vara viktiga faktorer kring tiden det tar att bli skolledare, så som 

drivkraft och entreprenörsanda, m.fl. Det är dock svårt med denna studie att hänföra 

framgång i att ha blivit skolledare till något specifikt egenskap. 

Olika demografiska aspekter kan ha betydelse för hur snabbt eller långsamt 

respondenterna har blivit skolledare då olika arbetsgivare har skiftande krav vid 

rekrytering av skolledare. Är kraven lägre kan vägen till rektorskap vara snabbare.  Att 

skolledarna har internrekryterats visar att skolan har satsat på sina anställda. 

Internrekrytering är en snabb väg till rektorskap då många av respondenterna nämnde 

att de inte hade haft många tankar kring att bli skolledare, blev tillfrågade och blev 

därefter skolledare. Om skolledarnas väg till rektorskap sker genom ett HR-perspektiv 

verkar dessa skolledare tillhöra gruppen som med vindens hastighet blev skolledare. 

Att tillhöra rätt nätverk kan eventuellt värderas högre än goda meriter. Det är inte 

ovanligt, som jag uppfattat det, att de som rekryterar har makten att bemanna 

organisationen med människor med liknande bakgrund som dem själva. Wahl et al. 

(2001:91) skriver att ”I mansdominerande hierarkier kan kvinnor osynliggöras och isoleras”. 



CASTELLANOS 

 

46 

Det finns alltså risk att kvinnorna känner sig ”mer splittrade som grupp eftersom de är utan 

resurser och makt […] Kvinnor uppvisar således ett heterosocialt beteende” (Wahl et al., 

2001:81).  Detta beteende kan då utgöra en anledning till att vissa skolledare väntar 

längre än andra på att vinden ska komma.  

Söderberg Forslunds forskning (2009) visar att den negativa synen på kvinnors 

kapacitet inte alltid har funnits. Detta ger möjligen kvinnor en fördel. Marshall (Wahl et 

al., 2001:114) konstaterar också att kvinnors ledarstil inte är så annorlunda än mäns. Å 

andra sidan, ur ett diskrimineringsperspektiv pekar studiens data på att några grupper 

diskrimineras vid skolledartillsättningar. Det är dock omöjligt i denna studie att bevisa 

om detta sker medvetet eller omedvetet men säkert är att kön och etnicitet är faktorer 

som påverkar möjligheterna. Denna trend finns även representerad inom många andra 

yrken och tar lång tid att brytas. 

5.1.4. SKOLLEDARNAS VÄGAR TILL REKTORSKAPET 

Skolledarnas vägar till rektorskapet är enligt denna studie många, minst nio. Vägarna 

som har synliggjorts är att skolledarna antingen har:  

• sökt en tjänst aktivt 
• varit missnöjda med yrket och ville hitta annan karriärväg 
• startat eget 
• stött på en chans som dök upp 
• varit intresserade av skolledaryrket 
• fortsatt på en naturlig väg så som lärare-arbetslagsledare-bitr. rektor-rektor 
• vikarierat som skolledare 
• fortbildats  
• varit en blandning av de ovannämnda vägar 
 

Med dessa data försöker studien avbilda verkligheten som någon slags teori, alltså att de 

vanligaste vägar till rektorskap är minst de nio som beskrevs ovan. Teorin kan i detta 

fall beskrivas som en karta för att hitta vägen. I praktiken så tror skolledarna att teorin är 

en annan.  

När skolledarna skulle ange vilka vägar som de trodde var vanligast angav de flesta av 

dem att det var en naturlig fortsättning respektive ett intresse som var vanligast. 

Tendenserna som var ganska lika var utlysning av tjänst, missnöje, vikariat och 

fortbildning. Tendenserna som skiljde sig mest åt var chans som dök upp, intresse och 
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naturlig fortsättning. Tendenserna pekar på att kartan inte visar alla vägar eller så finns 

det genvägar som inte har kommit fram i studien. Intressant att notera i denna studie är 

att det finns en diskrepans mellan vad skolledarna tror är vägen till rektorskap och deras 

egen väg till rektorskapet.  Det är en sak hur det är i verkligheten och en annan hur man 

tror det är. Denna diskrepans kan bero på olika faktorer.  

Först trodde jag att frågorna, om att beskriva sig egen väg till rektorskap och om att 

skriva vilka de vanligaste vägarna till rektorskap är, var otydliga. Frågorna var öppna, 

tolkningsutrymmet stort, alltså en fråga lämpad mer för diskussion än statistik, men jag 

har kommit fram till att så inte är fallet. En annan faktor som kan ha påverkat 

diskrepansen är att svaren delades upp i kategorier som förklarades i resultatavsnittet. 

Hade jag gjort grupperingen redan vid enkätformulären är det möjligt att andra data 

hade kunnat komma fram.  

Tittar man på specifika kategorier, som en chans som dök upp, är det möjligt att 

diskrepansen fanns här då det möjligen inte fanns några andra sökanden till tjänsten. 

Olika demografiska faktorer kan också ha haft betydelse för detta svar. Vid 

dikotomisering av frågan, om man hade arbetat för samma arbetsgivare tidigare, visar 

studien att fler kvinnor än män har arbetat på samma ställe innan de blev skolledare, 

alltså kan diskrepansen i naturlig fortsättning bero på kön. Diskrepansen i intresse kan 

möjligen förklaras med att det kan finnas många som är intresserade av skolledaryrket 

men på ett eller annat sätt inte är lämpade för ämbetet. En annan anledning kan vara att 

intresset finns men tjänsterna man söker är så populära att man inte får dem. Alltså kan 

demografi även här vara en faktor.  

5.2. SLUTSATSER 
Har jag fått svar på mina frågeställningar? Ja, även om resultatet var förväntat och jag 

inte har en färdig handbok till vägen till rektorskap har jag kommit fram till att det finns 

flera intressanta vägar till rektorskap. I min studie har jag använt mig av flera perspektiv 

då jag har tittat på yrkes- och utbildningsbakgrund, rekrytering och vägarna till 

rektorskap för att sedan diskutera dessa genom “perspektiv, fönster, kartor, verktyg och 

glasögon”. Vägarna till rektorskap som har synliggjorts i denna studie kan ses i figur 15 

på nästa sida. Figuren visar att det finns många olika vägar som leder till samma mål, 

alltså rektorskapet. 
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Figur 15. Vägarna till rektorskap.  

 

I mina enkät har det kommit fram att det fanns vissa trender inom rekrytering. Att 

rekryteringsmodet har förändrats med tiden betonas också i litteraturen. 

Rekryteringsmodet idag har flera mönster som kan nämnas. Den egna och andras 

nätverk är en viktig, men inte helt utslagsgivande, faktor för vägen till rektorskap. Olika 

demografiska aspekter kan ha betydelse för hur snabbt eller långsamt respondenterna 

har blivit skolledare då olika arbetsgivare har skiftande krav vid rekrytering av 

skolledare. Att tillhöra rätt nätverk kan eventuellt värderas högre än goda meriter. Att 

skolledarna har internrekryterats visar att skolan har satsat på sina anställda. Däremot 

bör arbetsgivare se över sina rutiner så att skolledarna endast kan få tjänster på sådana 

skolor där man inte har tjänstgjort tidigare. På det sättet slipper man svårigheter med att 

byta yrkesroller.  

Det finns enligt studien t.ex. behov och vilja att utvecklas bland dagens skolledare. 

Utbildning och yrkeserfarenhet verkar vara några formella krav som finns för att bli 

skolledare idag. Frågan om att införa behörighetskrav till skolledare innan de får 

tjänsten vill jag även trycka på för att kvalitetssäkra yrket och skolan. Studien visar 

redan tendenser att många av skolledarna har gått olika utbildningar och att det finns en 
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drivkraft, ett intresse och ett behov att utvecklas och vidareutbilda sig. En fullgjord 

vidareutbildning skulle då ge behörighet till en skolledartjänst. Detta skulle hjälpa alla 

framtida skolledare att höja sina kunskapsnivåer samt höja sin kompetens inom skolans 

ideologiska och juridiska styrning för att kunna svara upp till kraven på att vara en 

pedagogisk ledare.  

I nästan all litteratur som jag har läst i samband med denna studie poängteras vilken 

viktig roll en skolledare besitter. Att många skolledare rankade förmåga att lyssna, 

samarbetsförmåga, och administrativ förmåga lågt gör mig fundersam. Personligen 

tycker jag att förmågan att lyssna och kommunicera med andra individer, men även att 

kunna motivera och ge stöd är en mycket viktig del i ledarskapet. Det är också en fördel 

att vara kreativ och ha förmågan att lösa problem. 

Enligt Ekholm et al. (2000:114), skulle skolan vara behjälpt av en större spridning i 

ålder i skolledarkåren och därför vill jag verka för att våga välja yngre ledare. Min 

personliga uppfattning är att det skulle kunna gynna och vitalisera skolan om fler yngre 

skolledare anställdes. Det förvånade mig att mitt urval bestod av få unga skolledare.  

Jag har endast berört toppen av ett isberg när det gäller vägarna till rektorskap och jag 

vet att det finns mycket mera att ta fram som gömmer sig under ytan. Ändå hoppas jag 

att denna studie har bidragit till mer kunskap om vad som utgör vägarna till rektorskap.  

5.3. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Under arbetes gång har flera frågor väckts. Om jag skulle skriva en till magisteruppsats 

skulle jag först och främst vilja studera vilka vägarna till rektorskap är i andra länder. 

Man skulle med hjälp av denna studie kunna göra en jämförelsestudie.  

En vidareutbildning för att kvalitetssäkra skolledaryrket skulle kunna utformas i en 

studie. 

 Det skulle också vara intressant att studera vad de yrken, som inte har med skolans 

värld att göra, ger för viktiga egenskaper och fördelar för att bli en skolledare. En annan 

aspekt som man skulle kunna titta vidare på är om entreprenörskapet, alltså erfarenhet 

från näringslivet och erfarenhet från skola är en perfekt kombination för att bli 

skolledare. 
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I den internetvärld som vi lever i, skulle det också vara intressant att studera skolornas 

eller kommunernas webbtillgänglighet. Under studiens gång lärde jag mig att den 

information som är tillgänglig på webben skiljer sig mycket från kommun till kommun. 

Det var alltså olika svårt att hitta rätt information. Uppfattas då visa kommuner som 

organisationer som är öppna eller slutna?  

Kommunernas hemsidor fastnade jag även för under studiens gång då jag upplevde att 

det resoneras olika kring vilka skolor man nämner och gör reklam för på hemsidan. Här 

kan man studera om rättvisan mellan informationen om kommunala och fristående 

verksamheter? 
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BILAGOR 

BILAGA 1- FÖLJEBREV TILL ENKÄTUNDERSÖKNING 
Till Dig som är biträdande rektor eller rektor  

Hej! 

Jag är student vid Pedagogiska institutionen vid Uppsala universitet. Min magisteruppsats i 

ledarskap handlar om att kartlägga utbildning och yrkeserfarenhet hos biträdande rektorer och 

rektorer vid kommunala och fristående grundskolor i hela Sverige.  Som en del av detta arbete 

genomför jag en enkätundersökning som jag skickar till 274 skolledare i grundskolor från hela 

Sverige där jag ställer frågor om utbildnings- och yrkesbakgrund och frågor som rör synen på 

arbetet och värdering av de olika delarna i karriärvägen. Syftet med studien är att belysa och 

kartlägga de olika vägarna till rektorskap.  

I det slumpmässiga urvalet som gjorts har Din skola blivit en av dem som får delta. Du kommer 

att få besvara några korta frågor (10-15 min.) som rör Dig själv och Din utbildning och Dina 

yrkeserfarenheter. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! Svaren kommer att 

databehandlas utan identitetsuppgifter. När undersökningen är slutförd kommer 

identitetsuppgifter såsom namn, mailadress etc. att förstöras. Ingen redovisning av svar kommer 

att ske per skola eller kedja. 

Dina svar är viktiga för mig! Jag vill framföra ett tack på förhand för att Du tar dig tid att 

medverka i min undersökning. Jag behöver ha Ditt svar senast den 24 juni 2011!  Om du vill ta 

del av resultatet från undersökningen kan du ange det i slutet av enkäten. Om Du har frågor är 

du välkommen att kontakta mig via mail eller telefon. 

Uppsala, maj 2011                                                                                                                       

Mag. Stud. Joanna Castellanos                                                                                                    

073-64 24 176                                                                         

Joanna.Castellanos.5894@student.uu.se                                                                          

Handledare: Universitetslektor Henrik Roman 
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BILAGA 2- ENKÄT 

 

Vägen till rektorskap 

En kartläggning av arbetsliv och karriärvägar för rektorer i Sverige 

Tack för att Du tar dig tid att svara! 

 

1. Kön  □Kvinna □Man 

2. Födelseår  19_____ 

3. Födelseland  □Sverige  □Annat land____________ 

 

4. Vad har Du för högsta utbildning? (Om Du gått i skola med andra benämningar, 
kryssa i det alternativ Du tycker bäst motsvarar Din utbildning.) 

□Grundskola/folkskola (gå till fråga 7) 

□2-årigt gymnasium (gå till fråga 7)          

□3-4årigt gymnasium (gå till fråga 7) 

□Universitet/Högskolestudier (högst 2 års studier) men ej examen (gå till fråga 7) 

□Universitet/Högskolestudier (högst 2 års studier) med examen  

□Universitet/Högskolestudier (minst 3 års studier) men ej examen (gå till fråga 7) 

□Universitet/Högskolestudier (minst 3 års studier) med examen  

 

5. Vilken är Din högsta utbildningsexamen? Ange även lärosäte och examensår:   

___________________________       _________________________    _____ 
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6. Om du är lärare, vilka var Dina ämneskombinationer i grundutbildningsexamen 
(annars gå till fråga 7)?  

__________________________________________________________________________ 

 

7. Har Du ytterligare utbildningar eller examina?  

□Ja (Ange vilken/vilka)____________________________________________________  

□Nej 

 

8. Nuvarande befattning: 

□Rektor   □Biträdande rektor □Annat (t.ex. lärare+rektor)_____________ 

 

9. Nuvarande anställningsform: 

□Tillsvidareanställning □Visstidsanställning □Vikariat □Uppdrag 

□Annat (Specificera)____________________ 

 
10. Anställningens omfattning: 

□Heltid □Deltid 

    

11. Ditt rektorsområde innefattar: 

Antal skolor:______________ 

Som ligger i detta län:___________________ 

Antal elever:______________ 

Antal klasser/grupper:________________ 

Antal personal____________________ 
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12. Hur länge har Du arbetat som rektor/biträdande på denna skola? 

□Mindre än 1 år   □1-2 år   □3-5 år 

□6-8 år       □Mer än 8 år       

 

13. Har Du jobbat på denna skola innan Du blev skolledare?  

□Ja    □Nej (Gå till fråga 15) 

 

14. Hur länge då? 

□Mindre än 5 år     □5-10 år       

□10-15 år   □Mer än 15 år          

 

15. Vem är Din/Dina nuvarande arbetsgivare?  

□Offentlig  □Privat □Stiftelse □Egenföretagare 

□Annan (Ange vem) _______________________________________________ 

 

16. Har Du jobbat för samma arbetsgivare innan Du blev rektor? Om ja, hur länge då? 

□Har ej jobbat för samma arbetsgivare förut    □Mindre än 5 år            

  □ 5-10 år        □10-15 år   □Mer än 15 år 

 

17. Har Du jobbat som rektor/biträdande rektor förut? 

□Ja   □Nej (gå till fråga 19) 
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18. Hur många år och med hur många olika anställningar? 

År_____    Antal anställningar______ 

 

 

19. Har Du tidigare erfarenhet av andra ledande positioner?  

□Ja (Ange typ av ledarposition)____________________________________________  

□Nej  

 

20. Tycker Du att Du har tillräcklig kompetens som rektor/biträdande rektor? 

□Ja (gå till fråga 22)   □Nej        □Vet inte (gå till fråga 22) 

 

 

21.  Vad tycker Du att Du saknar gällande Din kompetens? 

__________________________________________________________________ 

 

 

22. Ditt senaste yrke innan Du blev rektor var? 

□Förskolelärare   □Fritidspedagog □Lärare år 1-3   

□Lärare år 4-6  □Lärare år 7-9  □Lärare på gymnasiet  

□Ämneslärare i grundskolan   □Ämneslärare på gymnasiet 

□Annat yrke (Ange vilket)______________________________________________ 
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23. Antal år inom detta yrke var? 

□Mindre än 5 år   □5-10 år  □10-15 år   □15-20år       

□Annat______________ 

 

24. Går Du eller har Du gått klart den statliga rektorsutbildningen?  

□Ja       □Nej (gå till fråga 26)      

 

 

25. Går Du den statliga rektorsutbildningen nu? 

□Ja (Ange var__________________)  □Nej  

 

26. Anser Du, mot bakgrund av Din erfarenhet, att den statliga rektorsutbildningen borde 
innehålla andra eller kompletterande delar? 

□Ja (Ange vilka delar)     □Nej          □Vet inte 

__________________________________________________________________ 

 

27. Har Du genomgått följande utbildningar?    Ja Nej Vet ej 

ledarskapsutbildning (utöver den statliga rektorsutbildningen)       □ □ □ 

juridisk utbildning        □ □ □ 

ekonomisk utbildning       □ □ □ 

 

28. Hur rekryterades Du till Ditt nuvarande arbete? 

□Utlysning av anställning  □Tillfrågad av arbetsgivaren   

□Eget initiativ □Annat (Ange hur)_______________________________________ 
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29. Ställdes det krav på att Du hade genomgått följande utbildningar i Ditt nuvarande 
arbete? 

Ja   Nej Vet ej 

en pedagogisk utbildning   □ (gå till fråga 31) □ □ 

den statliga rektorsutbildningen   □ (gå till fråga 31) □ □ 

annan ledarskapsutbildning  □ (gå till fråga 31) □ □ 

en juridisk utbildning   □ (gå till fråga 31) □ □ 

en ekonomisk utbildning   □ (gå till fråga 31) □ □ 

annan utbildning                             □   □ □ 

 

30. Ange vilken annan utbildning det ställdes krav på:_____________________ 

 

31. Vilken betydelse hade den statliga rektorsutbildningen för att Du fick Din nuvarande 
anställning? (Markera på skalan där 1= inte alls, 5= helt utslagsgivande)  

(Svara på denna fråga om följande villkor är uppfyllda: Svaret ”Ja” på fråga 24.) 

1...................... 2 ........................3 .........................4 ........................ 5 

 

 

32. I vilken mån anser Du att Dina eventuella övriga utbildningar (ledarskap, juridisk 
eller ekonomisk) är relevanta i Ditt nuvarande arbete? (Markera på skalan där 1=inte 
alls, 5= helt utslagsgivande)  

1...................... 2 ........................3 .........................4 ........................ 5 

 

 

33. I vad mån har Du haft nytta av egna eller andras nätverk för Din väg till rektorskap? 
(Markera på skalan där 1= inte alls, 5= helt utslagsgivande)  

1...................... 2 ........................3 .........................4 ........................ 5 
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34. Kryssa i de 5 viktigaste egenskaperna Du tycker behövs för att klara rektorsjobbet? 

□ledarförmåga    □samarbetsförmåga   

□förmåga att motivera och entusiasmera □engagerad i arbetet 

□förmåga att leda förändring/utveckling □mål- och resultatinriktad 

□positiv människosyn   □god kommunikatör och relationsbyggare 
□administrativ förmåga    □förmåga att lyssna 

□är synlig för barn/elever, personal och föräldrar  

 

35. Hur lång tid uppskattar Du att det gick mellan att Du först var intresserad av att bli 
rektor/biträdande rektor och Ditt första rektorsuppdrag?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

36. Beskriv med några egna ord Din väg till rektorskap: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

37. Vilka är enligt Dig de vanligaste vägarna till rektorskap? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

38. Eventuella kommentarer i övrigt som Du vill framföra inklusive synpunkter på 
enkäten. Ange även om Du vill ta del av resultatet från denna undersökning mailledes. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Stort tack för Din medverkan! 
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BILAGA 3- ÖVERSIKT AV ENKÄTSTATISTIKEN 
 

Antalet poster i denna sökning: 143  
Antalet poster i denna enkät: 143  
Procent av totala antalet poster: 100.00%  

   
   

Sammanfattning av fält för 1   
Kön   
Svar Antal Procent 
Kvinna (F) 85 59.44% 
Man (M) 58 40.56% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 2   
Födelseår   
Beräkning Resultat  
Antal 143  
Summa 8224  
Standardavvikelse 11,54  
Genomsnittlig 57,51  
Minimum 19  
Första kvartil (Q1) 51  
Medianvärde 55  
Tredje kvartil (Q3) 67  
Maximum 81  
Tomma (noll) värden ignoreras i beräkningarna.   
Q1 och Q3 beräknade med Minitab-metod   

   
   

Sammanfattning av fält för 3   
Födelseland   
Svar Antal Procent 
Sverige (SQ001) 134 93.71% 
Annat land (SQ002) 9 6.29% 

   
   

Sammanfattning av fält för 4   
Vad har Du för högsta utbildning? (Om Du gått i skola med andra benämningar, kryssa i det 
alternativ Du tycker bäst motsvarar  
Din utbildning.)   
Svar Antal Procent 
Grundskola/folkskola (A1) 0 0.00% 
2-årigt gymnasium (A2) 0 0.00% 
3-4-årigt gymnasium (A3) 0 0.00% 
Universitet/Högskolestudier (högst 2 års studier), men 
ej examen (A4) 

1 0.70% 

Universitet/Högskolestudier (högst 2 års studier) med 
examen (A5) 

18 12.59% 

Universitet/Högskolestudier (minst 3 års studier), men 
ej examen (A6) 

9 6.29% 

Universitet/Högskolestudier (minst 3 års studier) med 115 80.42% 
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examen (A7) 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 5   
Vilken är din högsta utbildningsexamen, lärosäte och examensår?  
Svar 133 93.01% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 10 6.99% 

   
   

Sammanfattning av fält för 6.   
Om lärare, vilka var Dina ämneskombinationer i grundutbildningsexamen?  
Svar 96 67.13% 
Inget svar 37 25.87% 
Inte visad 10 6.99% 

   
   

Sammanfattning av fält för 7   
Har Du ytterligare utbildningar eller examina?   
Ja (Ange vilken/vilka) 102 71.33% 
Nej 41 28.67% 

   
   

Sammanfattning av fält för 8.   
Nuvarande befattning   
Rektor 117 81.82% 
Biträdande rektor 19 13.29% 
Annat (till exempel lärare + rektor) 7 4.90% 

   
   

Sammanfattning av fält för 9   
Nuvarande anställningsform:   
Tillsvidareanställning 132 92.31% 
Visstidsanställning 5 3.50% 
Vikariat 2 1.40% 
Uppdrag 1 0.70% 
Annat (Specificera) 3 2.10% 

   
   

Sammanfattning av fält för 10   
Anställningens omfattning:   
Svar Antal Procent 
Heltid (SQ001) 129 90.21% 
Deltid (SQ002) 14 9.79% 

   
   

Sammanfattning av fält för 11-1 [Antal skolor:]   
Ditt rektorsområde innefattar:   
Svar 143 100.00% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 11-2 [Som ligger i detta län:]  
Ditt rektorsområde innefattar:   
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Svar 143 100.00% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 11-3 [Antal elever:]   
Ditt rektorsområde innefattar:   
Svar 143 100.00% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 11-4 [Antal klasser/grupper:]  
Ditt rektorsområde innefattar:   
Svar 143 100.00% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 11-5 [Antal personal:]   
Ditt rektorsområde innefattar:   
Svar 143 100.00% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 12   
Hur länge har Du arbetat som rektor/biträdande rektor på denna skola?  
Svar Antal Procent 
Mindre än 1 år (SQ001) 19 13.29% 
1-2 år (SQ002) 33 23.08% 
3-5 år (SQ003) 32 22.38% 
6-8 år (SQ004) 19 13.29% 
Mer än 8 år (SQ005) 40 27.97% 

   
   

Sammanfattning av fält för 13   
Har Du jobbat på denna skola innan Du blev skolledare?  
Svar Antal Procent 
Ja (Y) 45 31.47% 
Nej (N) 98 68.53% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 14   
Hur länge då?   
Svar Antal Procent 
Mindre än 5 år (SQ001) 16 11.19% 
5-10 år (SQ002) 13 9.09% 
10-15 år (SQ003) 8 5.59% 
Mer än 15 år (SQ004) 8 5.59% 

   
   

Sammanfattning av fält för 15   
Vem är Din/Dina nuvarande arbetsgivare?   
Offentlig 108 75.52% 
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Privat 22 15.38% 
Stiftelse 3 2.10% 
Egenföretagare 6 4.20% 
Annan (Ange vem) 4 2.80% 

   
   

Sammanfattning av fält för 16   
Har Du jobbat för samma arbetsgivare innan Du blev rektor? Om ja, hur länge då? 
Svar Antal Procent 
Har ej jobbat för samma arbetsgivare förut (SQ001) 49 34.27% 
Mindre än 5 år (SQ002) 17 11.89% 
5-10 år (SQ003) 18 12.59% 
10-15 år (SQ004) 18 12.59% 
Mer än 15 år (SQ005) 41 28.67% 

   
   

Sammanfattning av fält för 17   
Har Du jobbat som rektor/biträdande rektor förut?   
Svar Antal Procent 
Ja (Y) 71 49.65% 
Nej (N) 72 50.35% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 18-1 [Antal år:]   
Hur många år och med hur många olika anställningar?  
Svar 71 49.65% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 72 50.35% 

   
   

Sammanfattning av fält för 18-2 [Antal anställningar:]   
Hur många år och med hur många olika anställningar?  
Svar 71 49.65% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 72 50.35% 

   
   

Sammanfattning av fält för 19   
Har Du tidigare erfarenhet av andra ledande positioner?  
Ja (Ange typ av ledarposition) 93 65.03% 
Nej 50 34.97% 

   
   

Sammanfattning av fält för 20   
Tycker Du att Du har tillräcklig kompetens som rektor/biträdande rektor?  
Svar Antal Procent 
Ja (SQ001) 121 84.62% 
Nej (SQ002) 16 11.19% 
Vet inte (SQ003) 6 4.20% 

   
   

Sammanfattning av fält för 21   
Vad tycker Du att Du saknar gällande din kompetens?  
Svar 16 11.19% 
Inget svar 0 0.00% 
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Inte visad 127 88.81% 
   
   

Sammanfattning av fält för 22   
Ditt sista yrke innan Du blev rektor var:   
Förskolelärare 18 12.59% 
Fritidspedagog 10 6.99% 
Lärare år 1-3 6 4.20% 
Lärare år 4-6 29 20.28% 
Lärare år 7-9 29 20.28% 
Lärare på gymnasiet 4 2.80% 
Ämneslärare i grundskolan 13 9.09% 
Ämneslärare på gymnasiet 4 2.80% 
Annat yrke (Ange vilket) 30 20.98% 

   
   

Sammanfattning av fält för 23   
Antal år inom detta yrke var:   
Svar Antal Procent 
Mindre än 5 år (SQ001) 19 13.29% 
5-10 år (SQ002) 42 29.37% 
10-15 år (SQ003) 44 30.77% 
15-20 år (SQ004) 23 16.08% 
Mer än 20 år (SQ005) 15 10.49% 

   
   

Sammanfattning av fält för 24   
Går Du eller har Du gått klart den statliga rektorsutbildningen?  
Svar Antal Procent 
Ja (Y) 107 74.83% 
Nej (N) 36 25.17% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 25   
Går du den statliga rektorsutbildningen nu?   
Ja (Ange var) 30 20.98% 
Nej 77 53.85% 

   
   

Sammanfattning av fält för 26   
Anser Du, mot bakgrund av Din erfarenhet, att den statliga rektorsutbildningen borde innehålla 
andra eller kompletterande delar? 
Ja (Vilka delar?) 38 26.57% 
Nej 31 21.68% 
Vet inte 38 26.57% 

   
   

Sammanfattning av fält för 27(SQ001)   
Har Du genomgått följande utbildningar? 
[ledarskapsutbildning (utöver den statliga rektorsutbildningen)] 
Svar Antal Procent 
Ja (Y) 110 76.92% 
Nej (N) 33 23.08% 
Vet ej (U) 0 0.00% 
Inget svar 0 0.00% 
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Inte visad 0 0.00% 
   
   

Sammanfattning av fält för 27(SQ002)   
Har Du genomgått följande utbildningar? 
[juridisk utbildning] 

 

Svar Antal Procent 
Ja (Y) 47 32.87% 
Nej (N) 95 66.43% 
Vet ej (U) 1 0.70% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 27(SQ003)   
Har Du genomgått följande utbildningar? 
[ekonomisk utbildning] 

 

Svar Antal Procent 
Ja (Y) 33 23.08% 
Nej (N) 108 75.52% 
Vet ej (U) 2 1.40% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 28   
Hur rekryterades Du till Ditt nuvarande arbete?   
Utlysning av anställning 57 39.86% 
Tillfrågad av arbetsgivaren 64 44.76% 
Eget initiativ 21 14.69% 
Annat (Ange hur) 1 0.70% 

   
   

Sammanfattning av fält för 29(SQ001)   
Ställdes det krav på att Du hade genomgått följande utbildningar i Ditt nuvarande arbete? 
[en pedagogisk utbildning] 
Svar Antal Procent 
Ja (Y) 123 86.01% 
Nej (N) 9 6.29% 
Vet ej (U) 11 7.69% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 29(SQ002)   
Ställdes det krav på att Du hade genomgått följande utbildningar i Ditt nuvarande arbete? 
[den statliga rektorsutbildningen] 
Svar Antal Procent 
Ja (Y) 33 23.08% 
Nej (N) 103 72.03% 
Vet ej (U) 7 4.90% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 29(SQ003)   
Ställdes det krav på att Du hade genomgått följande utbildningar i Ditt nuvarande arbete? 



CASTELLANOS 

 

68 

[annan ledarskapsutbildning] 
Svar Antal Procent 
Ja (Y) 16 11.19% 
Nej (N) 99 69.23% 
Vet ej (U) 28 19.58% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 29(SQ004)   
Ställdes det krav på att Du hade genomgått följande utbildningar i Ditt nuvarande arbete? 
[en juridisk utbildning] 
Svar Antal Procent 
Ja (Y) 6 4.20% 
Nej (N) 122 85.31% 
Vet ej (U) 15 10.49% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 29(SQ005)   
Ställdes det krav på att Du hade genomgått följande utbildningar i Ditt nuvarande arbete? 
[en ekonomisk utbildning] 
Svar Antal Procent 
Ja (Y) 2 1.40% 
Nej (N) 125 87.41% 
Vet ej (U) 16 11.19% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 29(SQ006)   
Ställdes det krav på att Du hade genomgått följande utbildningar i Ditt nuvarande arbete? 
[annan utbildning] 
Svar Antal Procent 
Ja (Y) 7 4.90% 
Nej (N) 115 80.42% 
Vet ej (U) 21 14.69% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 30   
Ange vilken annan utbildning det ställdes krav på:   
Svar 7 4.90% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 136 95.10% 

   
   

Sammanfattning av fält för 31   
Vilken betydelse hade den statliga rektorsutbildningen för att Du fick Din nuvarande anställning?  
(Markera på skalan  1=inte alls, 5=helt utslagsgivande)  
Svar Antal Procent 
1 (1) 57 39.86% 
2 (2) 9 6.29% 
3 (3) 12 8.39% 
4 (4) 21 14.69% 



CASTELLANOS 

 

69 

5 (5) 8 5.59% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 36 25.17% 

   
   

Sammanfattning av fält för 32   
I vilken mån anser Du att Dina eventuella övriga utbildningar (ledarskap, juridisk eller 
ekonomisk) är relevanta i Ditt nuvarande  
arbete? (Markera på skalan  1=inte alls, 5=helt utslagsgivande) Välj "Inget svar" om du ej har 
gått någon av dessa utbildningar. 
Svar Antal Procent 
1 (1) 1 0.70% 
2 (2) 5 3.50% 
3 (3) 22 15.38% 
4 (4) 54 37.76% 
5 (5) 25 17.48% 
Inget svar 36 25.17% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 33   
I vad mån har Du haft nytta av egna eller andras nätverk för Din väg till rektorskap?   
(Markera på skalan  1=inte alls, 5=helt utslagsgivande)  
Svar Antal Procent 
1 (1) 11 7.69% 
2 (2) 24 16.78% 
3 (3) 43 30.07% 
4 (4) 53 37.06% 
5 (5) 12 8.39% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 34   
Kryssa i de 5 viktigast egenskaperna Du tycker behövs för att klara rektorsjobbet: 
Svar Antal Procent 
ledarförmåga (SQ001) 109 76.22% 
förmåga att motivera och entusiasmera (SQ002) 86 60.14% 
förmåga att leda förändring/utveckling (SQ003) 92 64.34% 
positiv människosyn (SQ004) 64 44.76% 
administrativ förmåga (SQ005) 25 17.48% 
är synlig för barn/elever, personal och föräldrar 
(SQ006) 

69 48.25% 

samarbetsförmåga (SQ007) 33 23.08% 
engagerad i arbetet (SQ008) 45 31.47% 
mål- och resultatinriktad (SQ009) 77 53.85% 
god kommunikatör och relationsbyggare (SQ010) 73 51.05% 
förmåga att lyssna (SQ011) 38 26.57% 

   
   

Sammanfattning av fält för 35   
Hur lång tid uppskattar Du att det gick mellan att Du först var intresserad av att bli 
rektor/biträdande rektor och Ditt första  
rektorsuppdrag?   
Svar 143 100.00% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 
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Sammanfattning av fält för 36   
Beskriv med några egna ord Din väg till rektorskap:   
Svar 143 100.00% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 37   
Vilka är enligt Dig de vanligaste vägarna till rektorskap?  
Svar 143 100.00% 
Inget svar 0 0.00% 
Inte visad 0 0.00% 

   
   

Sammanfattning av fält för 38   
Eventuella kommentarer i övrigt som Du vill framföra inklusive synpunkter på enkäten. Ange 
även om Du vill ta del av resultatet från denna undersökning mailledes. 
   
Svar 56 39.16% 
Inget svar 87 60.84% 
Inte visad 0 0.00% 
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BILAGA 4- CHI KVADRAT 
 

 < 5år 5-10 år 10-15 år >15 Totalt 
Kvinnor 11 13 12 26 62 
Män 6 5 6 15 32 
Totalt 17 18 18 41 94 

 

H
0
=  är antalet arbetsår hos samma arbetsgivare innan rektorskapet oberoende av kön? 

 är antalet arbetsår hos samma arbetsgivare innan rektorskapet beroende av kön? 

!
Calc

2 = 0, 4486  

p = 0, 93  

!
Crit.

2 = 7,813  

Då     !
Calc

2  < !
Crit

2 !
Crit.

2 så accepterar vi  H
0
 och antalet som arbetar för samma 

arbetsgivare innan rektorskapet är oberoende av kön 




