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Förord  

 
”Tänk dig att skriva uppsats är som en tiokamp i friidrott, om du bommar i staven är det kört”. 

Detta citat och denna metafor kommer från min handledare Pia Skott. Hon har med sin blick för 

detaljer och stora kunnande fått mig att våga tänka längre, mera analytiskt och därigenom utmana 

mig själv akademiskt. Stort tack för allt, Pia! Vidare vill jag tacka personalen på Regeringens 

Arkivsupport som hjälpte mig att ta fram, bära upp och kopiera den hög av remissvar som utgjort 

en del uppsatsens empiriska material. Ett tack bör också riktas till de personer som hjälpt till med 

att korrekturläsa uppsatsen och göra den ”befriad” från stav- och syftningsfel: mamma, Anna-

Lena, pappa, Anders, Maria, Håkan och Caroline. Då denna uppsats utgör slutet på min 

lärarutbildning vid Uppsala universitet vill jag också tacka de professorer, lärare, studierektorer, 

kurskamrater med flera jag har mött under dessa år. Vid sidan av ”Uppsalafolket”, vill jag också 

skicka ett tack till familj och vänner hemma i Norrtälje för ert stöd under denna bildningsresa. 

Avslutningsvis vill jag också tacka min gårdsgranne och reskamrat här i livet, Maria. Att inte ha 

tröttnat på allt mitt ”tjat” om tidigare nämnda Pia, Ulf P. Lundgren, DiMaggio och Powell, 

institutioner och rektorsutbildningar är en prestation så god som någon. Tack! Jag sätter nu punkt 

och min förhoppning är att jag har klarat alla grenar i den akademiska tiokampen. Om inte på 

världsrekordsnivå, så i alla fall utan att ha bommat i något!   
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Abstract 
 

This thesis has aimed to study steering process and 

institutionalization in the context of educational policy work. This 

has been conducted by using empirical material from the political 

decision-making process that preceded the implementation of a new 

national program on how principals should be educated and 

certified. By using an aggregated theoretical point of view 

containing new institutionalism and traditional Swedish curriculum 

theory, the process was analyzed from different perspectives. The 

results depict a process that contained several actors who tried to 

shape the principal education program differently. From the 

theoretical perspectives, the decision-making process could be 

understood as an act of both self-interest as well as trust in their own 

beliefs and cultural values. The result also tells us how an 

institutional environment is created and what that implies for actors 

who are parts of that environment.   

 

Keywords: school governance, institutionalization, steering 

processes, decision-making processes, principal education. 
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”Historien skrivs av de som segrar” (W. Churchill). 
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Bakgrund och introduktion 

 

Det svenska utbildningssystemet tillhandahåller utbildning för cirka två miljoner elever enligt 

Skolverkets snabbfakta för 2013. Dessa två miljoner elever möts varje dag av ett stort antal 

rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare, kuratorer, skolsköterskor med flera. Dessa olika 

yrkesgrupper har i uppdrag att erbjuda en likvärdig utbildning som syftar till att forma eleverna till 

välfungerade demokratiska medborgare. Medborgare som besitter de kunskaper som vi tror att 

framtiden kommer kräva av dem (jfr med Lpfö98; Lgr11; Gy11). Skolans uppdrag kan alltså ses 

som reproduktivt med syftet att föra vidare kulturella värden och färdigheter från en generation 

till en annan (Bernstein & Lundgren, 1983, s 10-22). Skolans uppdrag är mångfacetterat och det 

kräver skickliga och kunniga ledare. Ledare som behöver vara goda kommunikatörer, innovativa, 

ha en god självinsikt och inte minst vara fokuserade på kvalitéten i verksamheten (Rothstein, 

2007, s 72).  

 

Skolans ledare på lokal nivå är de tidigare nämnda rektorerna. Vilka kunskaper en rektor ska 

besitta och hur tjänsten ska tillsättas är ett ämne som sedan mitten av 1950-talet varit 

omdebatterat (se bland annat Johansson, 2011; Ullman, 1997; Heimer, 1998). Maria Jarl och 

Linda Rönnberg skriver att ”eftersom […] rektorer till viss del socialiseras in i sitt yrke genom 

[…] rektorsutbildningen är det naturligt att just dessa blir föremål för politiska strider” (2011, s 

167). Traditionen av att reformera rektorsutbildningen var något som den borgerliga regeringen 

som tillträdde efter valet 2006 kom att hålla vid liv. Skolminister Jan Björklund (FP) tillsatte 2007 

en intern arbetsgrupp med fokus på frågor kring rektorsutbildningens obligatorium, innehåll och 

utformning. Arbetsgruppen hade i uppdrag att ”lämna förslag på inriktning och omfattning av 

den statliga rektorsutbildningen samt hur denna ska organiseras” (Ds 2007:34, s 15). Slutsatserna 

från arbetsgruppens diskussioner sammanställdes i en en rapport (ibid.).  

 
Detta ledde vidare till att regeringen 2008 utfärdade en förordning (SFS 2008:643) och två år 

senare även en proposition (Prop 2007/10:28) som till viss del byggde på arbetsgruppens förslag. 

Propositionen röstades senare igenom av riksdagen och ledde till vissa förändringar i Skollagen.  
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Med rektorsutbildningen som exempel1, har denna uppsats som syfte att synliggöra styr- och 

institutionaliseringsprocesser inom skolpolitiken. Genom att använda dokument från tidigare 

nämnda formella beslutsprocessen på nationell politisk nivå2 får uppsatsen ett empiriskt material 

som kan analyseras utifrån de utvalda teoretiska perspektiven. Den politiska beslutsprocessen 

består av fem steg vilka analyseras såväl enskilt som i relation till varandra: (1) Förabete, (2) 

utredningsarbete, (3) remissförfarande, (4) förordning och (5) riksdagens arbete (jfr med Skott 

2009). Studien är aktörscentrerad och riktar fokus på hur aktörer genom olika påverkanskanaler 

som utredningar, remissvar, motioner, med mera valt att positionerat sig. Vilka har visat intresse 

för att delta i processen? Hur har de positionerat sig? Vilka delar av rektorsutbildningen har de 

velat påverka och vilka har de valt att lämna därhän? Med andra ord, hur har kampen kring 

rektorsutbildningen sett ut? (jfr Jarl & Rönnberg, 2011, s 156-167; Lindensjö & Lundgren, 2013, s 

172ff). Den politiska beslutsprocessen analyseras utifrån både ett svenskt läroplansteoretiskt och 

amerikanskt nyinstitutionellt perspektiv (se bland annat DiMaggio & Powell, 1991; H-D Meyer & 

Rowan, 2006b; Lundgren, 1981a; Lundgren, 1981; Lindensjö & Lundgren, 2013). Genom att foga 

samman de två perspektiven finns en förhoppning om att kunna vidga synen på processer inom 

skolpolitiken.  

Disposition 

 
Uppsatsen består av fyra delar vilka i sin tur är uppdelade i mindre avsnitt. Den första delen 

behandlar de teoretiska utgångspunkterna och beskriver hur perspektiven aggregerats och 

tillämpats vid analys av resultaten. Vidare presenterar den första delen tidigare forskning inom 

organisationssociologi, läroplansteori, skolstyrning med mera. Del två innehåller ett första avsnitt 

som presenterar studiens syfte och frågeställningar. Därefter följer ett avsnitt som behandlar 

metodologiska övervägande som gjort för att kunna uppfylla uppsatsens syfte och kunna besvara 

frågeställningarna. Uppsatsens tredje del består av resultatet från den empiriska undersökningen. 

Fjärde och avslutande delen knyter samman de tre föregående delarna genom att presentera en 

                                                 
1 Rektorsutbildningen valdes med anledning av att den kan ses som ett exempel på politiska beslutsprocesser 

som skett inom närliggande tid. Vidare ansågs mängden empiriskt material vara rimligt i förhållande till 

uppsatsens omfång. Exempelvis hade en studie med läroplansförändringsprocesser som studieobjekt hade 

givit en större mängd empiriskt material och därigenom varit svårare att analysera inom ramen för denna 

uppsats (jfr Skott, 2009).    

 
2 Den process benämns framgent som den politiska beslutsprocessen. 
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sammanfattande analys och diskussion av resultaten samt en slutsats med uppslag för framtida 

forskning.  
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Teoretiska utgångspunkter 

 
New institutionalism  

 

“It has become increasingly difficult to deny that an institutional theory of education is a 

productive perspective offering new ways to examine education and its influence of 

modern society” (Wiseman & Baker, 2006, s 19) 

 
New Institutionalism − benämns hädanefter med förkortningen NI − är en organisationssociologisk 

forskardisciplin med rötterna i USA. NI växte fram som en reaktion mot 1950- och 60-talets 

organisationsforskning som menade att organisationers strukturer efterliknar varandra för att 

vissa strukturer helt enkelt är effektivare än andra. En av de mera grundläggande skrifterna inom 

NI-teorin var Jonh W. Meyer och Brian Rowans artikel Institutionalized Organizations: Formal 

Structure as Myth and Ceremony (1977). J.W Meyer och Rowan tillsammans med andra 

organisationsteoretiker ifrågasatte huruvida rationalitetet och nyttomaximering verkligen styr 

organisationer i deras val av struktur och arbetsmetod3. De hävdar snarare att organisationer 

väljer de strukturer som ger dem legitimitet i samhället. Strukturer som inte alltid behöver leda till 

högre måluppfyllelse och effektivitet men likväl anses vara det rätta sättet arbeta. Att bli 

legitimerad som organisation är en förutsättning för att kunna fortsätta med sin verksamhet (ibid. 

s 352). Ett exempel är när organisationer anställer personer med en viss akademisk utbildning 

eftersom de antas förbättra verksamheten även om så inte är fallet. J.W Meyer och Rowan skriver 

att: 

 

Formally organizations are generally understood to be systems of coordinated and controlled 

activities that arise when work is embedded in complex networks of technical relations and 

boundary-spanning exchanges. But in modern societies, formal organizational structures arise in 

highly institutionalized contexts. Professions, policies, and programs are created along with the 

products and services that they are understood to produce rationally. (…). That is, organizations 

are driven to incorporate new practices and procedures defined by prevailing rationalized concepts 

                                                 
3 Detta är ett synsätt som finns inom i synnerhet nationalekonomisk forskning och teoribildning där fokus 

ligger på Adam Smiths tankar från 1700-talet som beskriver människor och marknaders agerande (se 

sammanfattning i Pugel, 2013).  



Uppsala universitet  

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Utbildningsstudier  

 

  11 

 

of organizational work and institutionalized in society. Organizations that do so increase their 

legitimacy and their survival prospects, independent of the immediate efficacy of the acquired 

practices and procedures (J.W Meyer & Rowan, 1997, s 340).  

 

Som ett led i detta menade forskare inom NI-teorin att organisationer, i deras strävan efter att få 

legitimitet, skapar strukturer de kan visa upp för utomstående men som inte är gällande 

resterande del av tiden (se bland annat Weick, 1976). Detta kallas för isärkoppling och ansågs vid 

denna tid kunna svara på många av de frågor som förbryllade chefer och företagsledare världen 

över. Vidare är det centralt för NI-teorin att göra en åtskillnad mellan olika typer av 

organisationer och sektorer. En typ av organisationer är de som bygger på tekniska innovationer. 

Deras mål och syften är klart formulerade och kan lätt mätas genom in- och out-put-modeller 

(Powell, 1991, s 183-186; Scott, 1991, s 162-163; Scott & J.W Meyer, 1991, s 116ff). Den andra 

typen av organisationer är de så kallade institutionaliserade organisationerna. Mål och syften är ofta 

abstrakt formulerade och det råder delade meningar om vad som är rätt metod för att nå 

effektivetet (ibid.). Effekterna blir att de sistnämnda organisationerna får en likartad formell 

struktur och agerar på samma sätt oavsett resultat. Detta i syfte att tilldelas legitimitet och kunna 

fortleva som organisation. Det sker på grund av att organisationer är en del av ett organisationsfält. 

Ett organisationsfält kan ses som en samling av organisationer som erbjuder liknade tjänster och 

som innehåller normer och värden som organisationer ska följa i syfte att tilldelas resurser (Scott 

& J.W Meyer, 1991, s 116ff).  

 

Fenomenet att organisationer konvergerar inom en viss sektor och blir spegelbilder av varandra 

kallas för isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983, 149ff). DiMaggio and Powell (ibid.) menar att 

isomorfism kan uppkomma genom4 (1) hot om repressalier och som en effekt av att samhället är 

byggt på lag och ordning. (2) En osäkerhet kring vad som bör göras och tar sig då uttrycket i att 

organisationer härmar varandra. (3) Som ett resultat av att organisationsmiljöer innehåller starka 

professioner som sätter normer för verksamhetens struktur.  

 
Precis som de flesta teoribildningar har vissa modifieringar gjorts av NI-teorin i syfte att följa 

med samhällsutveckligen. H-D Meyer och Rowan (2006a, s 5-7) sammanfattar dessa till tre 

stycken:  

 

                                                 
4 Observera att DiMaggio & Powell (1983, s 150) använder denna typologiska uppdelning i enbart analytiskt 

syfte. De skriver att “the types are not always empirically distinct” (ibid.).  
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1. Institutioner bildas genom kognitiva processer och socialkonstruktion snarare än vad som 

tidigare antogs; via juridiskt bindande dokument. Tidigare ansåg organisationsforskare att 

juridiska dokument var oberoende av de aktörer som rättade sig efter dem. Sättet organisationer 

strukturerar sig antas alltså snarare baseras på hur individers kognitiva scheman är utformade. Det 

kan liknas vid fenomen som att stå i kö i mataffären eller hälsa genom att ta i hand. H-D Meyer 

& Rowan skriver att “In this view, institutions gain an independent existence “out there” by 

being socially constructed “in here” − that is, in the minds of individual actors who have stake in 

them” (2006a, s 6). Forskning med fokus på NI bör alltså studera hur dessa kognitiva scheman 

skapas hos individer och hur individer är aktiva i skapandet av dem.  

 

2. Vidare urskönjer den nya formen av NI-teorin att banden mellan politik, ekonomi och det 

civila samhället har blivit allt tätare och mera sammanflätade. Effekten blir att marknader i hög 

utsträckning kan ses som institutioner inom vilka aktörer måste agera på ett visst sätt i syfte att 

erhålla ersättning för sina tjänster. Aktörer kommer alltså agera på en marknad både i 

perspektivet av kortsiktig vinning men än viktigare med förhoppningen om att deras agerande ska 

bli normerande inom institutionen (H-D Meyer & Rowan, 2006a, s 7). Utifrån detta bör alltså 

aktörers egoistiska agerande förstås genom en historisk tillbakablick snarare än som en stillbild av 

nuet. I anslutning till detta har tidigare monopolitiska marknader, som exempelvis skola med 

flera, idag öppnats upp för konkurrens och det har därigenom blivit flera aktörer som vill sätta 

avtryck i institutionen. Som nämns nedan har detta i skolans fall bidragit till en vilja att mäta 

skolresultaten i syfte att kunna se hur de finansiella medlen ska fördelas.  

  

(3) Avslutningvis har den senare formen av NI-teori ett historiskt aktörsperspektiv. Man studerar 

institutionaliseringsprocesser utifrån hur aktörer har agerat historiskt och framförallt vid 

uppkomsten av ett organisationsfält. Detta bygger på antagandet att aktörer är egoistiska och 

enbart vill skapa en institution som gynnar dem själva. Vidare agerar aktörer också efter kulturella 

normer och värden som berättar för dem hur verksamheter ska bedrivas för högsta 

måluppfyllelse. Utifrån detta perspektiv är det möjligt att tänka sig att aktörer inte alltid agerar för 

förändringar utan snarare emot. Något som i sin tur kan tänkas bidra till att strukturer som skulle 

vara effektivare än dagens inte tillåts få fotfäste. H-D Meyer och Rowan skriver att: ”dominant 

coalitions may precisely act to delay or prevent institutional change toward more optimal 

solutions” (2006a, s 9). Att studera historiska maktskiften kräver en metod där fokus riktas mot 

processerna bakom större samhällsförändringar och därför utgöra dessa processer studieobjekten 
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för studier inom NI-forskningen. Som forskare söker man efter path dependency, den situation i 

historien där processen ändrade riktning och som senare kom att påverka hela utgången (ibid. s 

10). Powell (1991, s 191) skriver att:  

 

But it is clear that elite intervention may play a critical role in institutional formation. And once 

established and in place, practices and programs are supported and promulgated by those 

organizations that benefit from prevailing conventions. In this way, elites may be both the 

architects and products of rules and expectations they have helped to devise (1991, s 191).  

   

Denna uppsats utgår i huvudsak från den andra och tredje aspekten inom den moderna formen 

av NI-teori. Den politiska beslutsprocessen som föregick förändringar av rektorsutbildningens 

obligatorium, innehåll och utformning analyseras utifrån perspektivet av en 

institutionaliseringsprocess. Denna typ av process leder till att vissa strukturer, arbetssätt, värden och 

normer anses överordnade andra. Aktörer som är verksamma inom skolan måste anpassa sina 

strukturer med mera efter detta i syfte att vara legitima. Detta ger aktörer ekonomiska så väl som 

ideologiska/kulturella incitament att vilja delta aktivt i beslutsprocessen.  

 
Ramfaktor- och läroplansteori 

 
Läroplansteori är en pedagogisk teoribildning som växte fram ur den del av den svenska 

pedagogiska forskning som kallas det ramfaktorteoretiska tänkandet. Donald Broady beskriver det 

ramfaktorteoretiska tänkandet som en av de vetenskapliga teorier som har undgått att dö ut och 

istället blivit en klassiker inom det pedagogiska forskningsfältet (1999a, s 111-112). Detta 

teoriavsnitt inleds med en sammanfattning av det ramfaktorteoretiska tänkandet och presenterar 

därefter läroplansteorin och hur det anknyter till uppsatsens syfte och frågeställning.   

 

Det ramfaktorteoretiska tänkandet5 växte fram i anslutning till att staten hade en ambition att 

studera de skolreformer som genomfördes under mitten av 1900-talet. Det huvudsakliga fokuset 

låg på differentieringsfrågan och hur elevsammansättningen i olika klasser påverkade resultaten. 

Tidigare studier på området hade visat att elevers intelligensnivå och förkunskaper inte påverkade 

resultaten för olika elevsammansättningar. Resultaten blev oförändrade oberoende av gruppens 

                                                 
 
5 Detta är den term som Urban Dahllöf själv vill kalla hans bidrag till den pedagogiska forskning då han inte 

anser det vara ”en teori utan ett spektrum av forskningsansatser” (se Broady, 1999b, s 1).  
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sammansättning (Svensson, 1962). Urban Dahllöf ville dock vidga detta perspektiv som enbart 

belyste in- och output och infogade variabler som också riktade sökljuset emot 

undervisningsprocessen. Dahllöf var intresserad av hur faktorer som exempelvis tidsåtgång, 

läromedel, hemarbete, antalet prov, uppgifters svårighetshetsgrad, antalet moment som läraren 

hann med påverkades av klassens elevsammansättning (1967, s 26-30). Med hjälp av statistiska 

metoder hämtade från utbildningspsykologin kunde Dahllöf i Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp (1967) visa att den tidigare forskningen på området hade vissa brister genom att 

inte studera själva processen i klassrummet utan enbart in- och output. Dahllöfs upptäckter 

vidareutvecklades senare av en av hans doktorander, och senare professorskollega, Ulf P. 

Lundgren i Frame Factors and the Teaching Process – A contribution to curriculum theory and theory of 

teaching (1972) samt Model analysis of pedagogical progress (1977).  

 
Med det ramfaktorteoretiska tänkandet som grund kom Lundgrens senare forskning, som går 

under benämningen läroplansteori, att studera hur de ramar som omgärdar undervisningsprocessen 

skapas. Tre analytiska nivåer tillämpas (se Lundgren, 1981, s 21-23): Den första nivån (1) 

behandlar frågor kring varför personal inom skolan väljer vissa typer av arbetssätt framför andra 

och varför de nationella styrdokumenten innehåller ett visst stoff. Vidare (2) fokuserar 

läroplansteorin på hur skolpolitiken tar sig uttryck och hur arbetet med formuleringen av 

konkreta styrdokument ser ut6. Läroplansteorin gör en teoretisk uppdelning mellan aktiviteter 

som är en del av formuleringen av skolans uppdrag och de aktiviteter som syftar till att realisera 

bildningsuppdraget (Lindensjö & Lundgren, 2013, s 25-27ff). Som tredje (3) nivå innehåller 

läroplansteorin empiriska studier på hur innehållet i de nationella styrdokumenten påverkar den 

faktiska undervisningen. Denna uppsats riktar fokus på den andra analysnivån genom att studera 

de styrprocesser som omgärdar skolan (för ytterligare läroplansteoretiska forskning på detta tema, se 

Skott, 2009; Hallsén, 2013).  

 

Vidare gör läroplansteorin en uppdelning av de aktiviteter som sker inom skolpolitiken. 

Aktiviteterna delas upp i två arenor: formulerings- respektive realiseringsarenan (Lindensjö & 

Lundgren, 2013, s 171). Dessa arenor är inga faktiska platser så som ett mötesrum på 

Riksdagshuset eller ett lärarrum i en skola utan används snarare som analytiskt verktyg för att 

kategorisera aktiviteter inom skolpolitiken. Formuleringsarenan inrymmer den grupp av 
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aktiviteter som har i syfte att producera de nationella styrdokumenten för skolan. 

Realiseringssarenan är de aktiviteter inom vilka skollag, läro- och kursplan möter aktörer på fältet. 

Klassrumssituationer och utvecklingssamtal är två typer av aktitiviter då lärare, elever och 

föräldrar möter skolpolitiken. Denna uppsats fokuserar på formuleringsarenan och de händelser 

som skedde i samband med att skollag och förordningar ändrades gällande rektorsutbildningen. 

Frågor king hur rektorsutbildningen senare togs emot och hur syfte och mål realiserades ligger 

utanför denna uppsats.   

 
Med utgångspunkt i formulerings- respektive realiseringsarenan var det alltså snarare ramsystem 

än ramfaktorer som var i fokus för den senare delen av den läroplansteoretiska forskningen 

(Broady, 1999a; Lundgren, 1981). Denna utvigdning av perspektivet menar Broady (1990a, s 4-6) 

ledde till att begreppet ram sågs som något mera generellt än vad som urspungligen var fallet. 

Debattörer inom skolan tenderade att se ramfaktorerna som trollspön vilka kunde användas för 

att styra undervisningen exakt dit man ville. Den urspungliga tanken var istället att de skulle ses 

som begränsningar för undervisningsprocessen7. 

 
Inom ramen för denna uppsats används det som Lundgren tillsammans med Lindensjö (2013) 

kallar för skolpolitikens styrverktyg8: ekonomi, juridik, ideologi och utvärdering (Lundgren, 1981, s 23; 

Lindensjö & Lundgren, 2013, s 25-26). Innan dessa fyra verkyg presenteras bör det nämnas att de 

inte agerar enskilt utan att de är beroende av varandra. Lindensjö och Lundgren (2013, s 26) 

skriver att ”ekonomisk liksom ideologisk styrning kräver en juridisk reglering” och i syfte att 

kontrollera att regleringar följs krävs det kontroll och utvärdering (ibid 150ff). Styrverktygen är 

alltså, precis som formulerings- och realiseringsarenan, analytiska begrepp för att synliggöra 

processer snarare än strikt åtskilda fenomen.  

 
De ekonomiska styrverktygen handlar om hur politiker och andra makthavare kan välja att öka 

alternativt minska finansieringen av vissa delar av skolans verksamhet. Ett exempel på sådan 

statlig styrning är de särskilda bidrag för matematiksatsningarna som har genomförts med syfte 

                                                                                                                                                         
6 Observera att den svenska läroplansteorin inte enbart fokuserar på styrdokumentens faktiska innehåll utan 

snarare kringgärande processer. Detta i likhet med den amerikanska curriculum theory-forskningen med 

företrädare som John Dewey med flera (Lundgren, 1981). 
7 Broady (1999a) menar vidare att detta missförstånd av begreppet ram möjliggjort för teorins framgång  

genom att ge aktörer inom skolan nya, ”lättförståeliga” begrepp att använda i utbildningsdebatten. 
8 Andra benämningar för detta som används inom litteraturen styrmedel, styrinstrument etcetera. Denna 

uppsats använder begreppet styrverktyg då det på ett förtjänstfullt inrymmer perspektivet att verktygens 

intention är att styra men att de inte nödvändigtvis gör det.  
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att höja svenska elevers resultat i matematik. En annan typ av styrning med hjälp av ökade 

finanser är satsningen på förstelärartjänster där staten garanterar pengar till de huvudmän som 

utser förstelärare. Den utbildningspolitiska debatten brukar ofta behandla frågor gällande 

finansiering och vilka partier som tänker satsa mest respektive minst på skolan.  

 
Den juridiska styrningen utgörs av de lagar, förordningar samt andra typer av nationella 

dokument som tagits fram av politiker i samråd med andra aktörer. Dessa dokument är riktade till 

specifika aktörer inom skolan med krav på prestation och efterlevnad. Ifall dessa krav inte 

tillgodoses riskerar vederbörande någon form av sanktion eller påföljd. Skolinspektionen är den 

myndighet som idag har det största ansvaret att kontrollera kommuner och andra huvudmän 

genomför sitt uppdrag i enlighet med skrifterna (se utvärdering nedan). I fallet med skolan utgörs 

dessa dokument huvudsakligen av Skollagen (SFS 2010:800), läroplaner, kursplaner, föreskrifter 

samt allmänna råd från exempelvis Skolverket och andra statliga skolmyndigheter.  

 
Det tredje styrverktyget är ideologi och det går till viss mån hand-i-hand med det juridiska. 

Skiljelinjen är att den ideologiska styrningen tillämpas genom att politiken riktar fokus på 

innehållet i styrdokumenten. Detta blir alltså ett föremål för de politiska besluten. Centralt för 

denna uppsats är att lärar- och rektorsutbildningar brukar anses vara ett ideologiskt styrverktyg 

(Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2007, s 32). Genom att föra fram vissa värderingar inom dessa 

utbildningar tror sig politiker och makthavare kunna styra det som senare sker i klassrummet.  

 
Avslutningsvis finns utvärdering som ett styrverktyg och detta som en effekt av att politiker i allt 

större utsträckning baserar sina beslut på de resultat som tas fram genom olika mätmetoder, ofta 

tillhandhållna av de egna myndigheterna (se ovan) men också genomförda av huvudmannen, den 

lokala skolledningen eller inom varje klassrum. Detta kan ses som ett resultat av en allt mera 

långtgående decentralisering och ett behov av att från statens sida behålla kontrollen över 

utbildningen då antalet huvudmän mångdubblades flera gånger om. Nihlfors (2002, s 22) skriver 

att: ”Uppföljning och utvärdering återfinns inom alla tre delsystem och är samtidigt en del av hela 

styrsystemet som bland annat förväntas ge underlag för kommande beslut.” 

 
De styrprocesser som  ligger under lupp för denna uppsats kan defineras som processer vilka 

uppkommer som en följd av att styrverktygen används av aktörer på formuleringsarenan (jfr 

Nihlfors, 2003, s 25). Med begreppet används menas när aktörer försöker påverka 
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rektorsutbildningen på sådant sätt att vissa styrverktyg tilldelas större vikt än andra för de rektorer 

som genomfört utbildningen (jfr ibid.).   

 

New institutionalism och läroplansteori – ett aggregerat perspektiv 

 

Genom att tillämpa två teoretiska perspektiv kan beslutsprocessen som föregick 

rektorutbildningen analyseras som (1) en styrprocess som syftar till att ge vissa aktörer inflytande 

över skolan genom att tillämpa olika styrverktyg och genom att betona vilka kunskaper som anses 

vara viktiga för rektorer att besitta. (2) som en institutionalieringsprocess med syfte att skapa en 

institution som bygger på vissa värden och normer och som befolkas av aktörer som agerar både 

utifrån egenintresse men också efter deras tro på vad som rätt och riktigt för skolan.  

 
Vidare kompletterar de två teoribildningarna varandra och underlättar förståelsen av respektive 

begreppsapparat. Med hjälp av det teoretiska begreppet styrverktyg kan exempelvis 

institutionaliseringsprocessens delar tydliggöras och analyseras utifrån tydligt avgränsade ramar 

(se metod nedan). Vidare kan NI-teorin bidra med begreppet institution till läroplansteorin som 

därigenom får ett samlat begrepp för det system som de tre analysnivåerna ovan försöker 

beskriva (jfr Lundgren, 1981, s 21-23). Begreppet institution − som det tillämpas inom NI-teori 

och forskning (se bland annat DiMaggio & Powell, 1991; H-D Meyer & Rowan, 2006a) − 

sammanfattar på ett förtjänstfullt sätt det komplexa system av styrning och kontroll som skolan 

uppvisar (se bland annat Nihlfors, 2003; Skott, 2009 med flera) 

 
Vid valet av teoretiska perspektiv fanns också alternativen post-strukturalism och diskursanalys 

(se till exempel Neumann, 2003; Börjesson & Palmblad, 2007; Olsson, 1999), spelteori (se 

exempelvis Hermansson, 1990) samt Durkheim och Webers klassiska diskussion kring aktör-

struktur (se sammanfattning i Gilje & Grimen, 2007). Post-strukturalismen och diskursanalysen 

hade gett studien en tydligare textanalytisk ingång vid arbetet med det empiriska materialet. Då 

texter utgör det empiriska material ligger det nära till hands att kalla uppsatsen för att vara en 

diskursstudie och vid en mera omfattande studie hade det perspektivet givits större utrymme9. 

Spelteorin hade erbjudit en nationalekonomisk ingång och riktat fokus mot hur aktörer agerat 
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gentemot avsändaren, i detta fall utbildningsdepartementet och regeringen. Den största 

skiljelinjen mellan spelteori och NI- samt läroplansteori är att den förstnämnda förutsätter att 

aktörer agerar rationellt medan de två sistnämnda snarare menar på motsatsen. Den klassiska 

diskussionen kring huruvida aktörer är skapare eller mottagare av strukturer är ett tema som till 

stor del tangerar denna uppsats. Den diskussionen är dock för omfattande för att kunna rymmas 

inom ramen för denna studie. Därför används NI-perspektivet som kan ses som en 

vidareutveckling av denna diskussion och inom vilket man tagit inspiration från Weber, 

Durkheim, Parson, Berger and Luckmann med flera10. 

 
Avslutningsvis bör nämnas att de senare skrifterna av Ulf P Lundgren innehåller delar som till 

stor del sammanfaller med NI-litteraturen vilket ytterligare motiverar att de tillämpas parallellt i 

uppsatsen. Lindensjö och Lundgren skriver bland annat:  

 

Om de berörda har intressen eller värderingar som strider mot reformens syfte, kommer de att 

vidta åtgärder. De kommer att söka tillgodose sina intressen, sådana de uppfattar dem, även i 

fortsättningen. Verksamheter som sjukvård, undervisning och forskning präglas av starka normer. 

Man kunde rent av tala om sektorsideologier, baserade på medlemmarnas utbildning, erfarenhet 

och institutions- och professionstillhörighet (2013, s 148). 

 

Detta kan jämföras med vad NI-teoretikerna DiMaggio och Powell skriver:  

 

Vi frågar, istället, varför är det sådan uppseendeväckande homogenitet i organisationers form och 

arbete: och vi försöker förklara homogenitet, inte variation. I början av deras livscykel, uppvisar 

organsationsfält betydande variation i uttryck och form. Efter att ett fält har blivit väletablerat, 

finns det ett obönhörligt tryck mot homogenisering (1983, s 148, egen översättning). 

 

Denna uppsats bör ses som ett ansats för att vidareutveckla den läroplansteoretiska forskningen 

genom att föra in ett sociologiskt organisationsperspektiv. Att vända blicken söderut är på intet 

sätt främmande för läroplansteori då den tidigare tagit inspiration av såväl den amerikanska 

curriculum theory-forskningen och den behavioritiska psykologiska forskningen (se Broady, 

1999a).  

                                                                                                                                                         
9 Se exempelvis Skotts avhandling (2009) som använder Faicloughs diskursanalys för att studera 

processkeenden kring det individuella programmet på gymnasieskolan samt Qunnerstedts dito (2006) som 

också tillämpar en diskursiv ansats  
10 För vidare läsning, se introduktionen i DiMaggio & Powell (1991) och deras artikel (1983) där de grundligt 

redogör för bakgrund till NI-perspektivet och de kopplingar som finns till bland annat Luckmann och Berger, 

Parson, Durkheim, Weber med fleras forskning kring aktör – struktur. 
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Tidigare forskning 

  

Tidigare forskning kring institutioner och institutionaliseringsprocesser 

 
Forskningen kring institutionaliseringsprocesser och isomorfism har skiftande fokus och olika 

studieobjekt. Nedanstående forskningsöversikt presenterar några av de studier som har gjorts på 

området11. Urvalet har gjorts ur antologierna av Powell and DiMaggio (1991) och H-D Meyer 

och Rowan (2006b) där den förstnämnda diskuterar NI mera generellt och utifrån flera 

perspektiv medan den sistnämnda fokuserar enbart på skolan som institution.  

Med utbildning i fokus 

 

Paul DiMaggio (1991) har studerat institutionaliseringsprocesser genom perspektivet av hur 

amerikanska konstmuséer under början av 1990-talet ändrade skepnad från att tidigare ha varit 

tillhåll för en kulturelit till att istället öppnas upp för den bredda massan. Genom arkivmaterial 

från Carnegie Corporation of New York, som var en stor bidragsgivare till konstmuseerna, samt 

Pennsylvania Museum of Art har DiMaggio kunnat se hur de olika aktörerna har argumenterat 

för antingen ett bibehållande av den ordning som tidigare varit gällande alternativt ett skifte mot 

något nytt. DiMaggio fann bland annat att en etablering av kurser inriktade på konst och program 

med inriktning på konst på amerikanska högskolor var en viktig orsak till att en konstprofession 

utvecklades. En profession som inte hade sina rötter i den grupp som tidigare varit dominerade 

inom det amerikanska kultursamhället. Denna professions åsikter fick sedan hjälp att spridas 

genom ekonomiskt stöd att ordna konferenser och träffar samt att man tog fram modeller som 

senare kunde spridas till andra muséer (ibid. s 275-277). På sådant sätt skapades en institution 

som var driven av andra värden än tidigare. Av betydelse för denna uppsats visar DiMaggios 

forskning att förändringar av högre utbildningar kan ses som embryon till 

institutionaliseringsprocesser och hur aktörer på olika nivåer är drivande i denna process. Den 

ledarroll som de amerikanska högskolorna antog blev i detta fall avgörande för hur 

organisationsfältet kom att utvecklas och andra aktörers intressen blev åsidosatta.  

                                                 
11 Observera att vissa NI-forskarna till viss del överlappar från den teoretiska genomgången av NI-

perspektivet men att de texter och studier som används som forskningsreferenser skiljer sig från de ovan 

nämnda genom att de presenterar empiriska resultat istället för litteraturgenomgångar. 
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Två sociologer som också har studerat institutionalisering utifrån perspektivet av högre 

utbildning är Steven Brint och Jerome Karabel (1991). Fokus för deras studie har varit de 

amerikanska högskolornas kursutbud där de studerat hur tvååriga högskoleutbildningar gått från 

att ha varit ett förstadium till fyraåriga program till bli inriktade på yrkesutbildningar. En 

anledning till detta är, enligt författarna, att positionen som förstadium till fyraåriga program inte 

var gynnsam för de tvååriga utbildningarna. I synnerhet inte när kraven på utbildning ökade och 

många valde bort dessa för att gå direkt till de fyraåriga programmen. Normen blev istället att gå 

en fyraårig utbildning. Det paradoxala i situation var dock att alla som gick de fyraåriga 

programmen senare inte fick arbeten som matchade deras utbildningsnivå. Detta gav ytterligare 

stöd åt den nya inriktningen för de tvååriga utbildningarna då dessa utbildningar ansågs fylla ett 

tomrum i det amerikanska utbildningssystemet. Det skapades en institutionell struktur som 

passade den strategi skolorna applicerade. Brint och Karabel utgår från att organisationsfält kan 

ses som arenas of power relations (1991, s 355). Sådana arenor är hierarkisk och den innehåller 

aktörer som är överlägsna i termer av materiellt och symboliskt kapital vilka därigenom tillåts 

forma institutionen i större utsträckning än andra (ibid.). Om DiMaggios studie (1991) 

behandlade relationen mellan högre utbildning och professionella värderingar, fokuserar Brint 

och Karabel snarare på relation mellan lärosäten och arbetsmarknaden. Studien visar hur 

lärosäten är i behov av att svara upp till de krav som samhället ställer gällande kursutbud, 

arbetssätt, struktur, organisation med mera. På samma sätt kan lärosäten som vill anordna 

rektorsutbildning behöva ändra sitt arbetssätt i syfte att vara isomorfistiska; något som ger dem 

all anledning att medverka aktivt i beslutsprocessen.  

 
Två ytterligare studier med fokus på utbildning går att finna i H-D Meyer (2006) och Charles E. 

Bidwell (2006). H-D Meyer har i sitt antologibidrag studerat det amerikanska 

utbildningssystemets framväxt och fokuserat på det som kallas för Common school. I sin 

historiebeskrivning visar Meyer hur utbildningssystemets framväxt går att koppla samman med 

viljan hos de politiska ledarna att skapa ett gemensamt vi. En nationell identitet som varje 

amerikan, oberoende av etniskt ursprung, skulle kunna anta. Det problem som den amerikanska 

skolan upplever idag, menar Meyer, har sin orsak i det faktum att ett gemensamt vi inte är lika 

centralt i en globaliserad och kapitaliserad värld där fokus snarare ligger på själv:et än vi:et. Han 

skriver följande: 
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In many ways the public school has been the American dream machine. Hence, the ideological, 

political, and symbolic importance of that institution is hard to overstate as well as the beliefs in 

which it is founded. As those beliefs weaken, as people, one by one, stop seeing school as 

common and inclusive, a launching path of opportunity, as they demand choice a higher degree of 

control over the education of their children, in short, as the founding myth crumble, so does the 

institution (H-D Meyer, 2006, s 65). 

 
På temat utbildning har också Bidwell (2006) − med utgångspunkt i Émile Durkheims texter – 

studerat hur institutioner för högre utbildning bildades i Paris under medeltiden. Durkheims 

historiska studie visar att universitet bildades både utifrån intresset hos enskilda personer samt 

hos grupper som studenter och lärare i den utbildningsform som tidigare drevs av kyrkan. Vidare 

agerade dessa grupper både i egoistiskt syfte men även för deras tro på att utbildningen borde 

vara mer sekulariserad än vad som tidigare varit fallet. Andra orsaker som antas ligga bakom 

utvecklingen var den samtida demografiska utvecklingen i Frankrike som ledde till att nya 

samhällsklasser uppkom. Dessa samhällsklasser visade ett stort intresse för högre utbildning. 

Detta efterfrågeöverskott kunde de nybildade lärosätena dra nytta av.  

 
Både H-D Meyer och Bidwells studier visar hur den tidigare nämnda tredje delen av den moderna 

NI-forskningen med fokus på historiska aktörer. I synnerhet H-D Meyer, och till viss del även 

Bidwell, visar hur ideologiska och kulturella idéer kring nationalstaten, integration, sekularisering 

och tro på vetenskapen kan vara minst lika viktiga som människors vilja att gynna sig själva. 

Detta är centralt inom NI-teorin eftersom den annars riskerar att placeras i den 

nationalekonomiska forskningsdisciplinen vilken den snarare bör ses som en reaktion emot (se 

ovan). Vidare visar de på ett förtjänstfullt sätt hur institutionaliseringsprocesser kan studera 

utifrån ett längre tidsperspektiv och i relation till andra händelser. Detta diskuteras vidare nedan.  

Marknaden som institutionaliserande kraft 

 

Som nämndes ovan ses marknadskrafter som en viktig faktor bakom institutionalisering inom 

den nya formen av NI-teori och Rowan (2006) har studerat detta genom den amerikanska 

skolutvecklingsindustrin. Detta är en industri som han menar bidrar till att institutionalisera delar 

av skolsystemet och skapa homogena mönster för aktörers agerande. Detta exempelvis genom att 

läroboksföretag har blivit så stora att det har bildats en oligopolliknande marknad. Inom denna 

marknad tenderar läromedelsförlagen att utnyttja sina stordriftsfördelar och producera 

standariserade läromedel som används över hela USA. Man bortser alltså från de lokala behov 
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som finns. Detta kan ses som en effekt av att standariserade kunskapstester blir ett allt vanligare 

fenomen i USA. De skoldistrikt och skolor som väljer att stå utanför systemet kommer på sikt att 

straffas då kontrollsystemet baseras på tester med mera. Vidare talar Rowan om olika 

organisationer med fokus på skolutveckling också tenderar att skapa institutionella element då 

dessa får stort genomslag och ekonomiska förutsättningar via deras stora medlemsantal. Ett 

exempel kan vara fackliga organisationer som kan sätta agendan så att den gynnar de egna 

medlemmarna. En ytterligare dimension av NI som presenteras är hur innovativa organisationer 

som arbetar med projekt tenderar att driva allt kortare projekt eftersom deras finansiering är 

baserad på vilka teman som för tillfället är populära bland finansiärerna. Detta gör att 

organisationer byter bransch efter vad som för tillfället är populärt. Då tillståndet att bedriva 

rektorsutbildning upphandlas mellan staten och lärosätena är  det intressant att använda delar av 

detta marknadsperspektiv för att analysera den politiska beslutsprocessen.  

Tidigare forskning inom skolstyrning 

Forskning inom läroplansteori och skolstyrning är, liksom NI-forskningen, en spretig disciplin 

som dessutom går långt utanför den utbildningsvetenskapliga forskningssfären. Denna 

forskningsöversikt fokuserar på två områden som varit framträdande inom de senaste årens 

skoldebatt. Dessa två områden är: centralisering vs decentralisering i relation till skolans 

professioner samt utvärdering och kontroll inom skolan.  

Centralisering vs decentralisering  

Kommunaliseringens effekter på skolans styrning är idag ett frekvent förekommande debattämne 

bland såväl forskare som politiker. Den huvudsakliga frågan handlar om hur skiftet från den 

statligt reglerade skolan till den kommunala, har ändrat villkoren för statens möjligheter att styra 

skolan (se exempelvis SOU 2014:5). Detta är vidare något som har intresserat forskare inom 

flertalet discipliner (se exempel Quennerstedt, 2006; Jarl, Kjellgren & Quennerstedt, 2007; Jarl, 

2007; Skott, 2009; Nihlfors, 2000 ). I och med kommunaliseringen övergav också staten sin 

tidigare styrmodell inom vilken man hade satt upp tydliga mål och regler för skolverksamheten till 

att istället styra genom mål- och resultatstyrning. Maria Jarl (2007) har i sin forskning studerat hur 

rektorer hanterar denna nya position som statlig cheftjänsteman. Den bild som presenteras är att 

rektorn idag tvingas förhålla sig till både överordnade inom kommunen såväl som de inom de 

statliga skolmyndigheterna. Den koppling som tidigare fanns gentemot lärarkåren har tenderat att 

försvinna och istället ersatts av en rektorsprofession (s 107). I den enkät som Jarls studie baseras 
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sig på, svarar mer än hälften av rektorerna att de ägnar stora delar av deras uppdrag åt 

administrativa uppgifter samt att hålla budget (s 118). Uppgifter som tidigare inte varit rektorns 

ansvar utan blivit delegerade till andra professioner inom organisationen. Detta synsätt kan vidare 

tänkas påverka rektorsutbildningens upplägg och innehåll. Vidare har kommunerna olika synsätt 

på uppdraget att tillhandlahålla utbildning. Ann Qunnerstedt (2006) har i sin avhandling studerat 

hur kommuner intar olika positioner när de ska styra skolan och hon har tagit fram tre stycken 

diskurser. Den resultatansvariga kommunen, kommuen som icke-part och den politiskt-

ideologiskt styrda kommunen. Utifrån perspektiven av denna uppsats kan dessa olika synsätt 

påverka hur kommunerna agerar när de tillåts ge synpunkter på förslaget om ny 

rektorsutbildning.  

 
Elisabeth Nilhfors (2000) har studerat skolchefernas roll i styrsystemet hon beskriver som 

otydligt, dolt och undertryckt. Hennes avhandlingar utgår från den läroplansteoretiska 

uppdelningen i arenor och verktyg för styrning som aktörer tillämpar på dessa. Hon beskriver 

bland annat att formuleringsarenan har blivit allt mer befolkad som ett resultat av 1900-talets 

decentraliseringsvåg. En allt mer befolkad arena ger upphov till en kamp kring ”vad som är 

kunskap och vad som är viktigt att välja ut för lärande” (s 209). Genom att studera styrsystemet 

från perspektivet av skolchefens roll i detsamma använder Nihlfors ett metodologiskt grepp som 

i viss mån sammanfaller med denna uppsats. Ett liknande upplägg använder även Pia Skott i sin 

avhandling (2009) i vilken hon studerar processer kring reformering av det individuella 

programmet på gymnasiet. I syfte att studera skolans styrning använder hon samma typ av 

läroplansteoretisk begreppsapparat som Nihlfors med fokus på formulerings- och 

realiseringsarenorna. Hennes resultat visar att skolsystemets olika arenor i hög grad kan sägas 

samverka och att det som sker på en arena skapar ringar på vattnet och sprider sig till andra 

arenor. Lärarkåren, en grupp som vanligtvis ses tillhöra realiseringsarenan, kunde i fallet med det 

individuella programmet ta steget upp och vara med i formuleringsprocessen. Både Nihlfors och 

Skotts studier visar således att skolans skapelseprocess blir ett tillhåll för många aktörer som 

vandrar mellan de olika forum som finns etablerade inom svensk förvaltning.  

Utvärdering och kontroll inom skolan 

Den allt mer framträdande roll som kontroll och utvärdering av skolans område fått är ytterligare 

ett ämne som har intresserat forskarvärlden (se exempelvis Ahlbäck Öberg, 2010; Biesta, 2009; 

Karlsson, 2000; Forsberg & Wallin, 2006; Fritzén, 2006). Denna utveckling brukar ofta anses ha 
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kopplingar till den förvaltningsmodell som kallas New public management (NPM) och som blivit ett 

allt vanligare inslag inom offentliga verksamheter. Inom NPM förespråkas de styrmodeller som 

tillämpas i näringslivet med fokus på in- och utflödeskontroll (Ahlbäck Öberg, 2010). Exempelvis 

riktas fokus på att man som läkare eller annan vårdspersonal ska hinna behandla så många 

patienter som möjligt per dag. Ett annat exempel kan vara att man som lärare ska examinera så 

många studenter som möjligt med minst betyget E per termin. Den forskare som tidigt varnade 

för effekterna av en för stor mäthysteri var den engelska forskaren Michael Powell genom boken 

Audit Society – The Rituals of Verification (1999). Hans idéer och tankar har senare förts fram av 

bland annat statsvetaren Shirin Ahlbäck-Öberg. Utifrån ett förvaltningspolitiskt perspektiv har 

hon kunnat utskönja den konflikt som finns mellan professionella värden som kännetecknar vissa 

yrkesgrupper inom den offentliga sektorn och de incitamentsstrukturer som utgör grunden inom 

NPM. Detta kan ta sig uttryck genom att professionerna spelar upp en pjäs när inspektörer 

kommer ut för att granska dem, något som kallas för isärkoppling. Det kan dock också bli så attt 

verksamheten förändras i grunden genom att de värden som betonas i kontrollen också blir det 

som värderas i verksamheten12. Detta tangerar alltså den äldre och yngre formen av NI-forskning 

och visar hur den ökade kontrollen omöjliggör för verksamheter att skapa parallella strukturer. 

Detta kan tänkas leda till att isomorfistiska strukturer lättare kan bildas vilket  gör det ännu 

viktigare för aktörer att vara med och sätta spelreglerna.  

 
Inom den utbildningsvetenskapliga forskningen har bland annat Lena Fritzén (2006) studerat det 

Engelska skolsystemets utformning i avseende på kontroll och utvärdering. Hennes resultat pekar 

på att de skolor som lyckas få bra resultat blir sporrade, de tillåts testa nya metoder och upplever 

sig ha stort spelutrymme trots kontrollerna. De skolor som däremot inte når de uppsatta målen 

tenderar att känna en stor press vilket hämmar den pedagogiska friheten (s 166ff). Detta i 

enlighet med de teorier som presenteras av Powell/Ahlbäck-Öberg ovan. Dessa observationer 

går bitvis i linje med det ökade fokus på kontroll och utvärdering, genom mål- och 

resultatstyrning, som presenteras i utredningsarbetet då en del av rektorsutbildningen behandlar 

frågorna kring detta.  

 

 

                                                 
12 Gert Biesta uttrycker det som att “we value what we measure, not measure what we value” (2009, s 1).  
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Syfte och frågeställning 

Denna uppsats har som syfte att synliggöra styr- och institutionalseringsprocesser inom skolpolitiken. Dessa 

processer synliggörs genom att studera den politiska beslutsprocess som föregick förändringar 

kring den statliga rektorsutbildningens obligatorium, innehåll och utformning13. Studien 

innefattas således av två typer av processer: (1) formella politiska beslutsprocesser som är 

grundbultar i det politiska styrsystemet och som innebär att en serie händelser sker i kronologisk 

ordning (se metod nedan). (2) processer som baseras på teoretiska antaganden om hur 

verkligheten är beskaffad (se teoriavsnitt). Den förstnämnda är alltså en ständigt återkommande 

serie av händelser som iscensätts av politiker, tjänstemän med flera14. Detta agerande bygger på 

ett förvaltningspolitiskt synsätt som cementerats genom åratal av politiskt arbete och som idag 

finns nedskrivet i lag. Detta förvaltningspolitiska synsätt är vidare en tolkning av de demokratiska 

principerna om relationen mellan folkviljan och förvaltningen av de politiska besluten. Den andra 

typen av processer kan däremot enbart synliggöras ifall den politiska beslutsprocessen analyseras 

utifrån vissa teoretiska perspektiv15. Resultat, analys och slutsats blir därför direkt beroende av 

vilka teoretiska perspektiv jag utgår ifrån och de hade vid andra teoretiska perspektiv kunna 

tolkas på annat viss (jfr med tidigare avsnitt som diskturerar alternativa teoretiska perspektiv).  

 

Med bakgrund av detta fokuserar uppsatsens frågeställningar på den politiska beslutsprocessen 

för att därigenom ge underlag för att utifrån de teoretiska perspektiven analysera, diskutera, och 

synliggöra hur styr- och institutionaliseringsprocessser framträder inom skolpolitiken.  

 
- Vilka aktörer deltar i beslutsprocessen? 

- Hur agerar de aktörer som deltar i beslutsprocessen? 

- Hur kan aktörernas agerande förstås? 

- Hur kan beslutsprocessen förstås? 

 

 

 

 

                                                 
13 Det hade varit fullt möjligt att analysera andra politiska beslutsprocesser som exempelvis den senaste 

lärarutbildnings- eller läroplansreformen 
14 Detta gäller alla typer av förvaltningspolitiska beslut inom alla politiska områden.  
15 Detta upplägg följer i stora drag den tidigare forskning som har bedrivits inom den läroplans- och NI-teori 

(se exempelvis Nihlfors, 2003; Skott, 2009; DiMaggio, 1991; Brint & Karabel, 1991). Jämför också med 

Teorell & Svenssons kapitel om teorianknytning (2007, s 44-48).  
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Metod  

 

Det empiriska materialet 

Den politiska beslutsprocess som används som empirisk lins i uppsatsen analyseras genom 

offentliga handlingar och dokument. Dessa handlingar och dokument har producerats av 

aktörerna som deltagit i processen. Följande handlingar och dokument är inkluderade i studien:  

 

-  Myndigheten för skolutvecklings rapport (2006): REKTORSPROGRAMMET – ett 

nationellt program för utbildning av rektorer och stöd för rektorsfunktionen.  

- Departementspromemorian Ds 2007:34 – Tydligare ledarskap i skolan och förskolan - Förslag 

till en ny rektorsutbildning. 

- Remissvar16 från tillfrågade samt frivilligt svarande intresseorganisationer på Ds 2007:34. 

- Propositionen Prop 2009/10:27 - Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer 

- Lagrådsremiss, utskottsbetänkande med följdmotioner på ovannämnda proposition. 

- Beslut angående proposition. 

-  Efterföljande lagstiftning17 

- Förordning  

 

Detta urval baseras i stora drag på hur den formella18 lagstiftningsprocessen som gäller nästintill19 

all form av lagstiftning (se regeringen, 2014). Dokumenten är således producerade av såväl 

politiska som andra aktörer som tillåtits medverka i processen. I syfte att skapa en struktur av 

lagstiftningsprocessens skeenden har den delats upp i tre delar: (1) utredningsarbete, (2) 

                                                 
16 62 remissvar ansågs vara relevanta för studien och av dessa var 2 spontana. För vidare information om 

remissvaren, se appendix nedan. 
17 I denna uppsats utgörs denna del av propositionens innehåll eftersom den inte förändrades under 

riksdagsarbetet.  
18 Att enbart fokusera på den formella och synliga lagstiftningsprocessen kan innebära vissa implikationer och 

att felaktiga slutsatser dras. De informella möten och det osynliga arbetet som sker inom politiken kan vara 

viktigt att studera (jfr med termen lobbning i SOU 1998:146). Inom ramen för denna uppsats har det dock inte 

funnits möjligheter att studera både dessa processer. Syfte och frågeställningar bygger därför på antagandet att 

de åsikter som kommer fram i de officiella dokumenten är en spegelbild av de åsikter som läggs fram i 

inofficiella samtal. Aktörerna kommer alltså agera med samma mål och syfte för ögon oavsett om forumet är 

officiellt eller inte. För vidare läsning kring skolan som en nationell politisk arena se bland Jarl och Rönnberg 

(2011) och Pierre (2007).  

 
19 Exempel på lagstiftningsprocesser som inte följer denna ordning är lagstiftning gällande grundlagar. 
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remissförfarande, samt (3) riksdagens arbete med proposition, utskottsbetänkande samt beslut (jfr 

Skott, 2009, s 70). Utredningsarbetet består i att regeringen beställer en rapport eller utredning 

angående ett visst ämne. Rapporten eller utredningen tillsammans med remissvaren fungerar 

därefter som underlag för den proposition som presenteras i riksdagen. Remissförfarandet är den del 

av process där inbjudna samt spontana instanser är välkomna att ge sina synpunkter på förslaget 

(se vidare nedan). Den tredje delen, riksdagens arbete, innefattas av lagrådets granskning av den 

proposition som Regeringen lägger fram. Denna proposition ska senare passera berört utskott 

och blir därigenom föremål för motionerande och tilläggsyrkanden. Slutligen fattar riksdagen ett 

beslut gällande propositionen och eventuella följdmotioner. Figur 1 nedan illustrerar hur 

lagstiftningprocessens skeenden har delats upp i uppsatsen: 

 

 

 

 

Figur 1. Den formella lagstiftningsprocessens skeenden uppdelade i tre delar (jfr Skott, 2009, s 

62). 

 
Det empiriska materialet innehåller vidare skeenden som inte ingår i den formella 

lagstiftningsprocessen (se figur 2 nedan). Rapporten från Myndigheten för skolutveckling 

utgjorde inte den utredning som remissinstanserna svarade på utan en inspirationskälla för den 

utredning (Ds 2007:34) som ingick i processen. Den efterföljande förordningen om den nya 

rektorsutbildningen (SFS 2008:643) är inte inkluderad i den formella lagstiftningsprocessen. Det 

är regeringen eller berörda myndigheter som fattar direkta beslut om förordningar om än utifrån 

de åsikter som inkommit i remissvar med mera. Dock kom förordningen i direkt anslutning till 

den ändrade lagstiftningen och tar upp flertalet av frågorna kring innehåll och utformning20. En 

allt för snäv avgränsning till att enbart studera den formella lagstiftningsprocessen hade alltså 

riskerat att utesluta dokument och skeenden som kunde varit viktiga i syfte att kunna synliggöra 

styr- och institutionaliseringsprocesser. Detta väcker vidare frågor kring vilken avgränsning som 

är rimlig att göra i syfte att studera politiska beslutsprocesser som ibland sträcker sig längre än 

                                                 
 
20 Regeringen genomför vidare en delegering av beslut gällande utbildningens innehåll i förordning då 

Myndigheten för skolutveckling åläggs att behandla detta i sin upphandling med respektive lärosäte (se SFS 

2008:643, 5 §, sista stycket). Att analysera upphandlingsdokument faller dock utanför ramen för denna 

uppsats men bör tas i beaktande när processens slutprodukt analyseras.  

Riksdagens arbete  Remissförfarande  

 

Utredningsarbete 
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den formella lagstiftningens process. Givet denna uppsats omfång ansågs denna avgränsning 

rimlig.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Den politiska beslutsprocessens uppdelning baserat på uppsatsens urval.  

 
Analysen av beslutprocessens delar har gjorts både enskilt men också i relation till varandra. 

Dokumentens innehåll får betydelse genom att de studeras som en helhet, en process, snarare än 

som enskilda stillbilder av historien21 (Tosh, 2000, s 41). Innehållet i ett dokument vid ett skeende 

av beslutsprocessen får enbart betydelse i relation till vad som skett tidigare alternativt senare i 

processen. Historien blir således central i arbetet med att förstå var skolan står idag och var den 

är på väg. Historiken John Tosh skriver att ”Precis som inget förblivit som förr, är vår värld en 

produkt av historien. Varje aspekt av vår kultur, vårt beteende och våra föreställningar är ett 

resultat av processer som tagit tid” (2000, s 20). Tid är vidare ett relativt begrepp med en 

skiftande innebörd beroende på hur långt vår tidshorisont sträcker sig. Denna uppsats gör en 

avgränsning i tid eftersom den utvalda politiska beslutsprocessen enbart sträcker sig över en 

fyraårsperiod. Studier med andra tidpunkter hade fått en annan horisont och därigenom också 

kunnat studera andra och ytterligare dokument (jfr Ullman, 1997; Larsson & Westberg, 2011). 

Vidare kan tiden från att ett remissvar skickas in till dess att vi kan urskönja att det skett en 

institutionell förändring vara olika lång. Vår förmåga att se ett resultat beror alltså på vårt val av 

tidshorisont. En allt för snäv avgränsning kan leda till att vi missar saker av intresse medan en för 

lång tidshorisont som analyseras gör det svårt att överblicka processens alla delar och hur de 

samspelar. Beroende på vilken del av historien som analyseras kommer analysen av aktörernas 

agerande och beslutsprocessen att skilja sig åt. 

 
Som vid all form av återberättande har vissa delar av den politiska beslutsprocessens 

efterlämningar inkluderats medan andra har valts bort. Delar som utredningsarbetet och 

remissfasen tilldelas större utrymme medan exempelvis motioner och lagrådsarbete får en mera 

Utredningsarbete 

 

 Remissförfarande  

 

Riksdagens arbete Förordning  

Förarbete  
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undanskymd roll. Urvalet har gjorts med syftet att skapa en så kallad narrativ trovärdighet (se Skott, 

2009, s 57) för att därigenom kunna presentera svar på tidigare nämnda frågeställningar och 

uppfylla uppsatsens syfte. Intressanta aspekter utifrån alternativa utbildningsvetenskapliga och 

politologiska/statsvetenskapliga perspektiv kan således ha gått förlorade. 

Aktörernas roll i processen 

Denna uppsats studerar processer utifrån perspektivet av aktörers agerande. Aktörer är 

definerade som intresseorganisationer som verkar inom skolområdet som exempelvis fackliga 

företrädare, arbetsgivareorganisationer, statliga myndigheter och lärosäten. Denna definition är 

inte oproblematiskt och kan leda till missförstånd. Esaisson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud. 

menar att synen på organisationer som aktörer är felaktig eftersom det alltid är individer inom en 

organisation som sitter på motiven och agerar efter dessa (2007, s 330). ”Eftersom en 

organisation i sig inte kan göra medvetna överväganden är en motivanalys utan tydligt urskiljbara 

tänkande subjekt en logisk orimlighet” (ibid.). Denna kritik går hand-i-hand med den som har 

funnits gentemot den tidigaste formen av NI där organisationer ansågs vara skilda från de aktörer 

som fanns inom dem. Den moderna varianten av NI-teori menar dock, precis som Esaisson 

m.fl., att organisationer snarare består av just levande och aktiva individer som vill vara med och 

forma institutionen (se H-D Meyer & Rowan, 2006a, s 5-7). Dock skiljer sig Esaissons m.fl. 

(2007) syn från NI-teorins i avseende att den senare argumenterar för att enskilda individers 

betydelse för organisationer inte är konstant över tid. Det är snarare så att betydelsen ändras ju 

mer institutionaliserade organisationerna blir (exempel på detta finns i DiMaggio, 1991; Brint & 

Karabel, 1996, H-D Meyer, 2006; Bidwell, 2006). Vilka som för närvarande sitter i Lärarnas 

Riksförbunds förbundsstyrelse kan alltså tänkas vara av mindre betydelse idag än när förbundet 

var nybildat och befann sig i en egen institutionaliseringsprocess. Sannolikheten kan alltså ses 

som låg att deras remissvar skulle sett väldigt olika ut under Metta Fjelkners tid som 

förbundsordförande jämfört med idag när Bo Jansson innehar positionen. H-D Meyer och 

Rowan (2006a) skriver om enskilda individer på följande sätt:  

 

 

 

                                                                                                                                                         
21 Flertalet tidigare nämnda studier inom bland annat NI-perspektivet samt även inom läroplansteorin 

blandar den historia och processinriktade metodansatsen (Bidwell, 2006; H-D Meyer, 2006; Skott, 2009)  
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Like traditional economic actors, the parties to economic transactions are seen as motivated by the 

potential cost and benefits of an exchange. But unlike rational choice notions of economic 

behavior, the new institutionalism does not see individuals as autonomous authors of their 

preferences. Rather, their preference formation takes place within the constraints of the 

“preferences” imposed by the institutional settings (s 7).  

 

Vidare menar också Lindensjö och Lundgren (2013, s 144) att analyser av policyprocesser utifrån 

perspektivet av formuleringsarenans arbete förutsätter att organisationer benämns som aktörer. 

Detta på grund av att organisationer har lättare att driva opinion än enskilda individer och 

därigenom tilldelas större utrymme i formuleringsarbetet. Detta beskriver författarna blir ett 

problem vid formuleringsarbetet eftersom organisationer som ska företräda lärare, rektorer med 

flera på formuleringsarenan istället arbetar utifrån syften och mål som skiljer sig från deras 

medlemmars. ”Kompromisser görs utifrån organisationers krav, snarare än medlemmars, även då 

dessa är aktörer på realiseringsarenan” (ibid.). Sammanfattningsvis skulle det alltså bli svårt att 

tillämpa det läroplans- och organisationsteoretiska ramverket genom att utgå från enskilda 

personer som var involverade i beslutsprocessen och bortse från deras organisationstillhörighet.  

Den textanalytiska matrisen  

En kvalitativ textanalytisk metod har använts vid genomläsningen av de texter som valts ut för 

analys. Detta är en metod som enligt, Esaiasson m.fl. menar att följande frågor måste ställas till 

text som ska analyseras: ”Vilken är textens poäng? Stöds poängen av det som sägs?  […] För att 

forskaren skall nå en sådan förståelse måste texten läsas flera gånger, såväl snabbt och översiktligt 

som långsamt och fundersamt” (2007, s 237). För att läsa och analysera texterna har en 

textanalytisk matris används vid genomläsningen av det empiriska materialet.  

 

Matrisen bygger på den läroplansteoretiska begreppsapparatens verktyg för styrning inom 

skolpolitiken: juridiska, ekonomiska, professionella/utbildningsideologiska och utvärdering. 

Denna analytiska uppdelning ska vidare ge möjlighet att dissekera begreppet institution och 

utskönja vilka delar en institution kan antas bestå av och därigenom förstå hur 

institutionaliseringsprocesser tar sig olika uttryck (jfr Lindensjö & Lundgren, 2013; Lundgren, 

1983; DiMaggio & Powell, 1991; H-D Meyer, 2006). En aktör som riktar stort fokus på 

ekonomiska frågor tror sig kunna dra nytta av att dessa frågor kommer upp på dagordningen. En 

aktör som däremot hyser tilltro till professionella och utbildningsideologiska värden anser snarare 

att debatten ska handla om dessa. Uppdelningen bör dock ses som teoretisk eftersom 
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institutionaliseringsprocesser bör ses som händelseförlopp inom vilka olika delar hänger samman 

och påverkar varandra i den ena eller andra riktningen (jfr DiMaggio & Powell, 1983, s 150). Ett 

större fokus på professonaliseringsfrågan kan exempelvis innebära att fackliga aktörer känner sig 

motiverade att driva lönefrågan mera intensivt vilket kan leda till att fokus skiftar till ekonomiska 

frågor. Denna typ av matris ställer höga krav på läsaren och förutsättaren att texternas innehåll 

värderas både enskilt men också i relation till varandra.  

 
Principerna om in- och utläsning har tillämpats vid läsningen av texterna (Säfström, 1999, s 241-

243). Den första formen, inläsning, innebär att texten läses fristående från kontext och svaren 

som texten ger kan inte sättas i relation till fenomen som ligger utanför textens innehåll. En 

utläsning ger däremot läsaren möjlighet att ställa den typ av frågor som förklarar textens roll 

utifrån ett teoretiskt perspektiv. Innehållet tolkas alltså utifrån antagandet att det finns ett explicit 

budskap i texten som grundar sig i kontextuella villkor och förutsättningar (ibid.). Principen kring 

in- och utläsning används för att förstå texterna som del av olika processer. Dessa processer 

innehåller vissa fenomen och ett visst agerande från deltagande aktörer. Motivet bakom att 

vandra mellan texterna, gå framåt, tillbaka och framåt igen är att kunna finna en teoretisk länk 

mellan texternas innehåll och de teoretiska perspektiven (jfr Teorell & Svenssons kapitel om 

teorianknytning, 2007, s 44-48). Läsningen sker alltså i en cirkel och summan av texternas 

innehåll blir något annat än om de hade analyserats enskilt i en rak kedja med början i 

utredningsarbetet och slut i propositionen (jfr Olsson 1999). 

  

Tillvägagångssätt  

Remissvaren 

 

Det empiriska materialet för den andra delen av beslutsprocessen – remissförfarande − innehöll 

62 remissvar som alla genomgick ovan nämnda in- och utläsningsprocess. Mängden material 

gjorde det nödvändigt att inleda med att systematisera svaren och få en överblick kring vilka 

aktörerna var (se frågeställning 2). Denna systematisering genomfördes som en klassificering 

(Esaisson m.fl., 2007, s 238) enligt följande: facklinga organisationer, arbetsgivarorganisationer och centrala 
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huvudmän, kommuner och kommunförbund, lärosäten, statliga skolmyndigheter, övriga statliga myndigheter och 

övriga22.  

 

När remissvaren var kategoriserade påbörjades in- och utläsningsprocessen. Vid den första 

genomläsningen gjorde jag markeringar där det såg ut att finnas något av intresse. Dessa 

markeringar bestod av bokstäver och siffror (till exempel A1, B3, C2). Bokstäverna markerade för 

vilken kategori de ingick i och siffrorna för vilken gång i ordningen en aktör rörde sig inom den 

specifika kategorin23. Siffrorna hade som syfte att smidigare kunna orientera sig i texterna. I den 

första genomläsningen bearbetades varje remissvar i sin helhet enligt principerna om inläsning. 

Vid senare utläsningar var jag mera flexibel och vandrade mellan remissvaren och de andra 

delarna av det empiriska materialet. Vidare låg fokus under de senare genomläsningarna på de 

delar jag inte markerat tidigare. Detta gjordes för att minimera risken att missa något viktigt. Jag 

gjorde också andra typer av markeringar som frågor och kommentarer i den textanalytiska 

matrisen. Dessa har dock gjorts mera spontant och utan någon systematik. Nästa steg i processen 

har varit att, utifrån de markeringar som gjorts i matrisen, plocka ut direkta citat och/eller 

andemeningar som visar på hur aktörerna har valt att positionera sig i frågan kring 

rektorsutbildningen.  

Remissvars syfte och uppbyggnad 

Syftet med att låta intresseorganisationer kommentera utredningar är att regeringen vill ha belyst 

vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. En remissbehandling kan också 

”främja ett brett medborgerligt deltagande i samhällsdebatten och på så sätt vara viktig för 

demokratin” (Regeringen, 2003, s 5). Det finns ingen skyldighet att som remissinstans svara på ett 

betänkande utan det är frivilligt24. Vidare finns det en möjlighet att kommentera ett betänkande 

även om man inte blivit inbjuden att göra det. Det är viktigt att komma ihåg att remissfasen i 

lagstiftningsarbetet inte utgör ett forum där organisationer fritt tillåts komma med egna förslag 

som går utanför det som betänkandet tar upp. Det bör alltså inte sättas ett likhetstecken mellan 

remissvarsförfarandet och korporativismen som under lång tid utgjorde ett forum där stat, 

näringsliv och fackliga föreningar träffades för att diskutera lagförslag med mera (se Rothstein, 

                                                 
22 Vidare information kring klassificeringen finns i appendix.  
23 A för professionsmässiga, B för ekonomiska och C för professionella/utbildningsideologiska, D för 

utvärderingsmässiga 
24 Dock med undantag för de statliga ämbetsverken som har en skyldig att svara och även om de inte har 

något att kommentera gällande betänkandet. 
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1992). I promemorian betonas också att remissvaret helst ”ska vara kort, koncist och utan 

fackliga uttryck som kan förvirra läsaren” (Regeringen, 2003, s 8-9). Instanserna begränsas också 

av att de måste följa utredningens disposition och vara tydliga med vad som är egna åsikter och 

enbart återgivningar av utredningens förslag. Denna styrning av remissvarens utformning kan 

tänkas påverka deras innehåll då utrymmet för egna utläggningar och förslag tilldelas lite 

utrymme. Utredarna har redan satt en viss agenda som instanserna måste följa.  

Remissvaren i relation till de andra texterna 

Genomläsningen av texterna inom utrednings- riksdagsarbetet baseras på samma textanalytiska 

matris och in- och utläsningsprinciper som tillämpades på remissvaren. Fokus ligger på vilka delar 

av rektorsutbildningen som regeringen, oppositionen, myndigheter och lag- och regelråd vid olika 

skeenden försökte påverka i en viss riktning. Vissa av dessa aktörer befinner sig inom flera delar 

och deltar i flera skeenden av den politiska beslutsprocessen25. Det är viktigt att vid genomläsning 

av vissa remissvar vara medveten om detta. Vidare är det viktigt att ta i beaktande att 

utredningsarbetet ofta befolkas av fler aktörer än dem som står som författare av slutprodukten26. 

Arbetsgruppen av Ds 2007:34 förde exempelvis samtal med de lärosäten som innan 2007 hade 

bedrivit den statliga rektorsutbildningen, professor i pedagogik, fackliga företrädare med flera. De 

hade med andra ord möjligheter att föra fram sina åsikter redan i detta intiala skeende av 

processen. Detta kan ses som en del av de informella politiska processer som diskuteras i not 19 

ovan.  

                                                 
25 Detta gäller bland annat Myndigheten för skolutveckling som bidragit med texter till utredningsarbetet och 

remissförfarandet.  
26 Det finns exempelvis parlamentaristiska utredningar som består av representer från riksdagspartierna.  
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Resultat  

Detta resultatavsnitt presenterar i kronologisk ordning de utvalda delar som utgjort den politiska 

beslutsprocessen, utan att närmare beröra relationen mellan delarna och processen som helhet (se 

principerna om in- och utläsning i metodavsnittet ovan).  

  

Utredningsarbetet 

Rapport från Myndigheten för skolutveckling  

De senaste 20 årens debatt kring rektorsutbildningen kan ses som en dragkamp kring vem som 

ska genomföra själva utbildningen (se Johansson, 2011). Efter att från 1960-talet varit frikopplad 

från universitet och högskolor tog dessa över delar av ansvaret vid 1990-talets början. Detta på 

initiativ av den nybildade myndigheten Skolverket. År 2002 ville Myndigheten för skolutveckling 

och den dåvarande generaldirektören Mats Ekholm27 ändra detta och själva ta över ansvaret. 

Myndigheten och Ekholm fick ingen positiv respons för denna idé hos den dåvarande 

socialdemokratiska regeringen och skolminister Tomas Östros (S) och förslaget föll i glömska 

(ibid. s 30-37). Ett par år senare fick dock myndigheten i uppdrag av den dåvarande skolministern 

Ibrahim Baylan (S) att ta fram ett förslag på ny rektorsutbildning. Detta resulterade i rapporten 

REKTORSPROGRAMMET – ett nationellt program för utbildning av rektorer och stöd för 

rektorsfunktionen. Arbetsgruppen till regeringspromemorian Ds 2007:34 baserade enligt egen 

utsago sitt arbete på denna rapport vilket motiverar att den utgör en del av mitt empiriska 

material (se metodavsnittet ovan).  

 
I Myndigheten för skolutvecklings rapport betonar man fyra aspekter som är viktiga vid 

etableringen av en ny rektorsutbildning. De aspekter man fokuserade på var (1) rekrytering av 

kandidater till rektorsutbildningen, (2) en obligatorisk respektive frivillig grundutbildning, (3) 

kompetensutveckling av rektorer med kommunens skolutveckling i fokus, (4) möjlighet för 

rektorer att läsa vidare och få djupare kunskaper inom skolledarskap med mera. De fyra 

aspekterna utgör senare embryot till den fem-stegs-modell som myndigheten föreslår ska utgöra 

fundamentet till den nya rektorsutbildningen. Modellen skulle bestå av (1) rekrytering – (2-3) 
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utbildning28, obligatorisk respektive frivillig, - (4) kompetensutveckling med lokalt fokus och 

slutligen (5) möjlighet till vidare studier.  

 
Myndigheten anser att det i Skollagen ska stå att rektorer måste ha genomgått den obligatoriska 

delen av rektorsutbildningen då den innefattar ”kunskaper [som] är viktiga för landets samtliga 

rektorer” (s 9). Man föreslår vidare att det ska vara upp till huvudmannen att se till att rektorerna 

genomför utbildningen. Ett centralt tema i rapporten är att man anser att utbildningen bör 

förläggas till den egna myndigheten och att det ska ligga på dem att hålla samman utbildningens 

olika delar. Högskolorna spelar i detta avseende en undanskymd roll som enbart utförare av 

specifikt beställda kurser från myndigheterna utan någon möjlighet att själva påverka 

utbildningens innehåll. Högskolorna ges istället en större roll när det gäller att genomföra steg 

fem i utbildningen som innefattas av att erbjuda en master- och forskarutbildning till de rektorer 

som vill förkovra sig ytterligare29. Det går alltså att finna en tydlig uppdelning i rapporten då de 

delar som behandlar skolledarskap och skolutveckling är frivillig för berörda aktörer, huvudmän 

och lärosäten medan den obligatoriska delen ska ägas av staten.  

Regeringspromemorian – Ds 2007:34  

Under våren 2007 gav dåvarande skolminister, numera utbildningsminister, Jan Björklund (FP) 

en arbetsgrupp i uppdrag att utreda hur den statliga rektorsutbildningen borde vara utformad. 

Denna arbetsgrupp bestod av följande personer: Camilla Asp, ordförande för arbetsgruppen och 

kansliråd vid skolenheten, Myrna Smith, kansliråd vid universitets- och högskoleenheten, Britt-

Marie Högberg, ämnesråd vid enheten för studiefinansiering och vuxenutbildning, Christer 

Tofténius, departementsekreterare vid skolenheten, Sten Söderberg, ämnessakkunnig vid 

skolenheten. Metoden som användes, vid sidan av att utgå från rapporten från Myndigheten för 

skolutveckling, var att föra samtal med aktörer inom området som till exempel statliga 

skolmyndigheter, lärosäten, fackliga företrädare samt två tidigare chefer på de statliga 

                                                                                                                                                         
27 Mats Ekholm var tidigare generaldirektör på Skolverket och intervjuvades av arbetsgruppen för Ds 

2007:34.  
28 Den obligatoriska delen ska alltså ha fokus på rektorn som myndighetsperson. Lagstiftning och avtal på 

skolområdet är centrala moment inom utbildningen. Den andra delen av grundutbildning ska vara frivillig och 

inriktas på skolledarskap och skolutveckling. 

 
29 Denna del förutsätter att de akademiska poäng som utbildningen leder till är på avancerad nivå vilket är 

något som inte nämns i rapporten. Vidare är rapporten otydlig kring hur det akademiska poängsystemet ska 

vara strukturerat. Man säger sig ha som avsikt ”att träffa avtal med en eller flera högskolor om hur 

utbildningen kan överföras till akademiska poäng” (s 10).  
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skolmyndigheterna och senare professorer inom pedagogik och skolledarskap (se ovan). Förslaget 

som presenterades kan sägas inrymma två huvudsakliga delar: rektorsutbildningen som ett 

obligatorium för nytillträdda rektorer samt utbildningens innehåll och utformning. Till att börja 

med lämnade arbetsgruppen förslag på hur skollagstiftningen skulle ändras. Den paragraf som 

skule adderas till Skollagen var följande:  

 

2 a § Varje kommun och landsting ska se till att rektorer får föreskriven statlig 

befattningsutbildning för rektorer. Utbildningen ska påbörjas snararast möjligt efter det att 

anställningen har tillträtts och vara genomförd fyra år efter tillträdesdagen 

 
Denna lagändring behandlar alltså enbart rektorsutbildningens obligatorium och huvudmännen, i 

detta fall, kommunerna eller landstingens skyldighet att se till att rektorer ges utbildning. I andra 

stycket av samma paragraf behandlas utbildningens innehåll och utformning. Som synes har man 

dock valt att delegera denna fråga till regering och myndigheter och skriver att ”Regeringen eller 

den myndighet som regeringen meddelar närmare föreskrifter om innehåll och utformning av den 

befattningsutbildning som avses i första stycket” (Ds 2007:34, s 10). Vidare föreslår 

arbetsgruppen diverse tillägg som innebär att den nya lagstiftningen i och med tilläggen av 

paragraf 2 a första stycket även ska gälla fristående skolor. 

 
Det första stycket i den föreslagna lagstiftningen är begränsat till enbart de juridiska aspekterna, 

huvudmännens skyldigheter att utbilda sina rektorer. De delar som kan diskuteras är vilka som 

ska omfattas av obligatoriet, tidsramen, finansieringsprinciper med mera. Stycke 2 i den 

föreslagna lagstiftningen är egentligen en hänvisning till kommande förordningar med mera. 

Därigenom blir innehållet i dessa förordningar centralt för aktörerna. Jag har valt att döpa dessa 

två delar till: obligatoriet respektivet innehåll och utformning. Detta resultatavsnitt behandlar dessa två 

delar under respektive rubrik. Vidare utgår den föreliggande analysen också från denna 

uppdelning. 

Obligatoriet  

 

Arbetsgruppen argumenterar för att utbildningen bör göras obligatorisk då rektorsuppdraget 

enligt dem handlar om att uppfylla de statliga uppställda målen. Mot bakgrund av detta bör staten 

”säkerställa att alla nytillträdda rektorer får kunskaper inom de områden som är särskilt väsentliga 

ur statlig synvinkel”. (s 65). Vidare betonades att ansvaret att genomgå rektorsutbildningen inte 
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bör ligga på de enskilda individerna eftersom de som antas till utbildningen redan har fått tjänster. 

Rektorsutbildningen kan således inte jämföras med lärarutbildningen som istället utgör själva 

biljetten in på arbetsmarknaden30. Angående vilka obligatoriet ska gälla, menar arbetsgruppen att 

det enbart ska gälla dem med titeln rektor på grund av att ”Ledningsansvaret i förskolan, 

förskoleklassen, och fritidshemmet inte är reglerat i Skollagen”. (s 66). Det ansågs alltså inte 

finnas fog för att utbilda yrkesgrupper vars position inte fanns med i skollagstiftingen. 

Yrkesgrupper som förskolechefer och biträdande rektorer ska dock ges tillträde till utbildningen 

ifall deras arbetsgivare har intresse av det. Arbetsgruppens förhoppning är att detta erbjudande 

kommer nyttjas av stora grupper förskolechefer, biträdande rektorer med mera. Man tror bland 

annat att förskolechefer som arbetar på en skola kommer utföra den typ av arbetsuppgifter som 

gör att de kommer att innefattas av obligatoriet. Avslutningsvis menar arbetsgruppen att 

utbildningen inte ska behöva genomföras retroaktivt av rektorer anställda innan den nya lagen 

träder i kraft.  

Innehåll och utformning 

 
Arbetsgruppen menar att rektorsutbildningen bör innehålla tre delar som behandlar områdena 

skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. De första två med större 

fokus på den statliga delen av rektorsuppdraget medan den tredje ska syfta till att ge rektorerna 

verktyg för att kunna efterfölja skollag och leva upp till mål och syften för utbildningen i den 

lokala verksamheten. Valet av ämnesområden motiveras bland annat av att tidigare utvärderingar 

av Skolverket har visat ”att skolledningar ofta saknar nödvändiga insikter i de styrdokument som 

gäller för de olika verksamheterna” (s 50). Vidare skriver arbetsgruppen att skoljuridik och 

myndighetsutövning även bör innefatta ekonomiska frågor kring statliga bidrag med mera. Detta 

trots ”att dessa frågor normalt, inom rådande styrsystem, betraktas som rent kommunala frågor” 

(s 51). Man anser dock att frågor gällande avtal inom skolområdet och arbetsgivaransvaret inte 

bör tas upp i den statliga utbildningen utan att det ligger på huvudmännens bord. Angående mål- 

och resultatstyrning hänvisar arbetsgruppen till de brister som hittas inom detta område vid 

tidigare utvärderingar av skolväsendet. Arbetsgruppen tror att detta kan åtgärdas genom att 

rektorer ges utbildning inom den typ av utvärderingsverktyg som tagits fram av de statliga 

skolmyndigheterna. De nämner bland annat SIRIS som är ett verktyg framtaget av Skolverket 

och BRUK som visar på nationella kvalitetsindikatorer som finns på Myndigheten för 

                                                 
30 Angående behörighetskrav till rektorspositioner anses det ligga utanför arbetsgruppens direktiv.  
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skolutvecklings hemsida. I anslutning till detta tar man upp den uppsjö av lokala 

utvärderingsverktyg och inhyrda konsulter som arbetar med dessa frågor. Man anser att denna 

typ av ytterligare verktyg bör införlivas i utbildningen och att konsulter kan få rollen som 

utbildare. Detta under förutsättningar att de nationella målen är i fokus.  

 

Gällande ledarskapsdelen anser arbetsgruppen att rektorer bör erbjudas ”en utbildning i ledarskap 

för den typ av lärande organisation som en förskola eller skola utgör” (s 58). Arbetsgruppen 

poängterar dock i meningen efter ”att skolledarskapsutbildningen inte enbart fokuserar 

ledarskapet i skol- och förskoleverksamheten” (ibid.). Man anser att även ledarskapsforskning 

och modeller för ledarskap och organisation från andra samhällssektorer och även det privata 

näringslivet ska tilldelas utrymme i utbildningen.  

 
Varje del föreslås ge tio högskolepoäng på avancerad nivå vilket skulle möjliggöra för rektorer att 

senare studera vidare på master- eller forskarnivå31. Efter avslutad utbildning ska varje deltagare 

tilldelas ett certifikat. Certifikatet ska utfärdas av den ansvariga skolmyndigheten och för de 

rektorer som tidigare genomfört rektorsutbildning eller liknande ska det finnas möjlighet till 

validering. Denna validering ska genomföras av lärosätena. Man skriver att certifikatet har som 

syfte ”att markera befattningsutbildningens vikt och höja både utbildningens och yrkesgruppens 

status, men också ge deltagarna incitament att fullfölja utbildningen” (s 68).  

 
Gällande genomförare av rektorsutbildningen ska detta även i fortsättningen ligga på 

universiteten och högskolorna. Denna ståndpunkt hänger samman med förslaget om att 

utbildningen ska ges på avancerad nivå och deltagarnas möjligheter att få högskolepoäng. Dock 

menar arbetsgruppen att det ska vara öppet för andra utbildningsanordnare än de som tidigare 

bedrivit utbildning eller sådana som bedriver lärarutbildning. Vidare ska utbildningen kunna 

spridas ut på flera lärosäten i syfte att hitta den bästa kompetensen inom respektive område. Man 

skriver att den upphandling32 som ska genomföras av den ansvariga skolmyndigheten ”bör avse 

utbildningens föreslagna delar var för sig, eftersom det inte är givet att erforderlig 

utbildningskompetens för de olika delarna finns vid ett och samma lärosäte” (s 70). 

                                                 
31 Detta dock enbart under förutsättning att individen i övrigt uppfyller de krav på behörighet som den 

aktuella utbildningen kräver.  
32 Angående upphandlingsförfarandet skriver arbetsgruppen att den nuvarande uppdelning av 

rektorsutbildning tenderar att likna ett monopol och menar därför att en framtida rektorsutbildning bör 

konkurrensutsättas i högre utsträckning. Vidare är detta något man hoppas kunna få ner kostnaderna för 

utbildningen.  
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Arbetsgruppen anser inte att utbildningen ska tillhandahållas av någon av de statliga 

skolmyndigheterna trots att det ”skulle kunna öka möjligheterna att styra utbildningens innehåll 

och därmed understryka det angelägna i en för alla rektorer likvärdig utbildning” (s 63-64). 

Anledning till detta är att man vill ha en tydlig forskningsanknytning då ”[d]et bedöms ge bättre 

förutsättningar att kontinuerligt förnya och anpassa utbildningens innehåll, volym, omfattning 

och genomförande till förändringar i skolans styrning” (s 64).  

Remisskeendet 

De fackliga organisationerna 

Alla de tre fackliga organisationerna – Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundets skolledarförening 

och Sveriges Skolledarförbund – är överlag positiva till förslaget om en obligatorisk 

befattningsutbildning. Lärarförbundet tillsammans med Skolledarförbundet betonar särskilt att 

utbildningen är pragmatiskt upplagd. Skolledarförbundet skriver ”[a]tt utbildning ska bedrivas 

som en befattningsutbildning, dvs praktiknära och erfarenhetsbaserad och anknyta till rektors 

vardag, ser förbundet som avgörande” (s 1). Lärarförbundet lyfter fram att dagens upplägg av 

rektorsutbildning är mycket omtyckt då det fokuserar på ”erfarenhetsbaserat lärande” (s 1). 

Lärarnas Riksförbund ser ett stort behov av att rektorsutbildningen behandlar frågor rörande 

”lönebildning, utvecklingssamtal, och avtal som finns inom skolområdet” (s 2). Gällande 

obligatoriumet är Lärarförbundet ensam bland de fackliga organisationerna om att argumenta för 

att detta även ska innefatta andra skolledargrupper som förskolechefer, ledare inom kultur- och 

musikskolor samt biträdande rektorer.  

 
Vidare skiljer sig de fackliga organisationerna gällande vilken akademisk nivå utbildningen ska 

bedrivas på. De båda lärarfacken anser att avancerad nivå är en nödvändighet då det, som 

Lärarförbundet skriver, ”kan ses som en kvalitetsfråga” (s 1). Lärarförbunden ser också en 

möjlighet för rektorer att efter genomförd utbildning på avancerad nivå kunna gå vidare till 

studier på master- eller forskarnivå. Lärarnas Riksförbund ställer sig positiva till förslaget om 

avancerad nivå under förutsättning att deltagarna avlagt en kandidatexamen. De anser vidare att 

deltagarnas tidigare utbildning måste ”vara av relevans för verksamheten inom skolan” (s 2). Med 

detta menas alltså att ”examen måste vara avlagd inom en pedagogisk utbildning eller akademisk 

utbildning inom ledarskap” (ibid.). I anslutning till detta argumenterar de för att en rektor bör ha 

en akademisk utbildning på samma nivå som personalen på skolan. Skolledarförbundet ställer sig 
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dock skeptiska till detta då de menar att skolledaryrket inte bör ses som en direkt fortsättning av 

läraryrket utan att en rektor snarare måste vara en, som de skriver, ”super-ledare” och inte 

nödvändigtvis en ”superlärare” (s 2). Akademiska meriter är enligt Skolledarförbundet inte 

”självändamål när det gäller rektorsutbildningen” (ibid.).  

Huvudmännens centralorganisationer 

Huvudmännens centralorganisationer, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

Friskolornas Riksförbund, ställer sig i huvudsak positiva till förslaget om en obligatorisk 

rektorsutbildning. Friskolornas Riksförbund menar att detta är en viktig fråga då 

”rektorsuppdraget handlar om att genomföra de nationella målen för utbildningen” (s 1). SKL 

skriver att ”[d]å skolans nuvarande styrsystem emellertid innebär att lagstiftaren riktar uppdrag 

direkt till rektor är det nödvändigt att rektorer vid kommunala skolor har de kunskaper som ett 

statligt uppdrag kräver” (s 1-2). Med detta sagt, anser de att delar av utbildningen istället bör 

förläggas till lokal nivå och erbjudas av huvudmännen. I nära anslutning anser Friskolornas 

Riksförbund att den tredje delen av utbildningen, ledarskap, bör vara frivillig. Vidare har SKL en 

invändning mot formuleringen att utbildningen ska behandla frågor kring hur medel i skolan ska 

fördelas. De anser att detta handlar om ”kommunernas resursfördelningsmodeller [vilket de] inte 

anser har sin plats i en statlig utbildning” (s 2).  

 
Vidare lägger de båda arbetsgivarorganisationerna stor vikt kring frågor gällande deras ansvar att 

skicka rektorer på utbildning vid ett eventuellt obligatorium. SKL menar att ”eftersom 

huvudmannen inte förfogar över genomförandet, anser vi det inte rimligt med en så strikt 

reglering” (s 2). De ”föreslår istället en reglering som säger att huvudmannen ska planera för att 

rektorer genomför utbildningen inom en viss tid” (ibid.). Friskolornas Riksförbund argumenterar 

för att huvudmännen bör göras ansvariga för att utbildningen har ”påbörjats inom en viss tid” (s 

2) istället för att ha genomfört den inom fyra år. Detta ”med tanke på att rektorsutbildning idag 

inte förmått att tillgodose det behov som finns av utbildning” (ibid.). 

 
De två organisationerna betonar vikten av att kunna tillgodoräkna sig tidigare genomförd 

utbildning. SKL menar att ”[d]et är kunskaperna och färdigheterna i sig som bör vara 

obligatoriska, inte utbildningen” (s 3). Friskolornas Riksförbund skriver att ”[d]et är viktigt att det 

finns goda möjligheter att få andra kunskaper/utbildning validerade att motsvara den statliga 

rektorsutbildningen, eller delar av den, och därmed kunna erhålla ett certifikat” (s 2).  
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Vidare anser bägge organisationerna att denna typ av lagstiftning måste följas upp med ändrade 

ekonomiska ramar enligt finansieringsprincipen33. SKL skriver att ”[e]n förutsättning för vårt 

bifall till den obligatoriska delen av utbildningen är naturligtvis att staten fullt ut finansierar 

utbildningen” (s 3). Friskolornas Riksförbund vill ”påtala vikten att en obligatorisk statlig 

rektorsutbildning finansieras genom staten, både i avseende av kostnaden för utbildningsplatser 

liksom huvudmännens kostnader för rektorernas deltagande i utbildningen” (s 2).  

De kommunala huvudmännen 

Från de olika kommunala huvudmännens sida ser man generellt positivt på en obligatorisk 

rektorsutbildning. Bland kommentarerna hittas bland annat Uppsala kommun som tycker det är 

bra med ”en statlig befattningsutbildning, dess obligatorium och att denna även fortsättningsvis 

bedrivs som en uppdragsutbildning vid ett antal lärosäten” (s 1). Vidare anser man i Göteborgs 

stad att förslaget ”som helhet är mycket bra” (s 1). Flertalet kommuner ställer sig tveksamma till 

den fyra-årsgräns som nämns i promemorian. Sundvalls kommun skriver att de ”[u]ppfattar 

tidsplanen som alltför optimistisk” (s 2) och Kommunförbundet Skåne föreslår att huvudmännen 

ska åläggas att ”planera för att rektorer genomför utbildningen inom viss tid” (s 2). I anslutning 

till detta nämner flera kommuner i sina remissvar behovet av att staten finansierar de ökade 

kostnader som en ändrad lagstiftning kan komma att bidra till.  

 
En återkommande kritik som presenteras berör utbildningens målgrupp där ett flertal kommuner 

påpekar bristen i att inte förskolechefer samt biträdande rektorer omfattas av obligatoriet. I 

Östersunds kommun argumenterar man för detta genom att hänvisa till att ”den utveckling som 

idag sker med ett närmande mellan olika skolformer [kan komma att] försvåras” (s 2). Såväl 

Uppsala som Karlstad kommun betonar risken i att ett exkluderande av förskolechefer med flera 

kommer skapa ”A- och B-lag” inom skolförvaltningen. Vidare nämner man från Uppsalas håll att 

många biträdande rektorer och förskolechefer tenderar att gå vidare till andra typer av skolformer 

vilka kräver en genomförd rektorsutbildning. Bland övriga kommuner som betonar vikten av en 

bredare rektryteringsbas till utbildningen finns Gävle, Kristianstad, Växjö, Örebro, Sundsvall med 

flera.  

                                                 
33 Finansieringsprincipen går i korthet ut på att de uppgifter som staten ålägger kommuner och landsting att 

genomföra ska finanseras med andra medel än höjda skattesatser (se Sveriges Kommuner och Landsting, 

2014).  
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Gällande utbildningens innehåll anser vissa kommuner att för stort fokus ligger på de statliga 

måldokumenten och för lite på skolledarskapet och de kommunala delarna av verksamheten. 

Västerås stad skriver att:  

 

Vår bedömning är dock att den kompetens som avgör hur rektor ytterst lyckas i sitt uppdrag ligger 

i förmågan att utöva ledarskapet, vilket kan stärkas genom en gedigen ledarskapsutbildning. Man 

bör därför överväga, utan att begränsa de övriga utbildningsmomenten, att öka utrymmet för 

utbildning i ledarskap (s 1). 

 

 Från Nacka kommuns sida ställer man sig kritiska till att ”staten ska ha synpunkter på och styra 

arbetsuppgifterna som är direkt kopplade till det pedagogiska ledarskapet eller om det är så att 

huvudmännen som har mandatet att hantera dessa arbetsuppgifter” (s 2). Samma kommun lyfter 

också frågan kring ”[v]em som kan tänkas ha tolkningsföreträde om stat och huvudman inte har 

samma uppfattning om en företeelse” (ibid.). Från Östersunds kommuns sida efterfrågar man 

större fokus på omvärldsbevakning inom utbildningen. Södertälje kommun håller med om detta 

och vill också se att rektorsutbildningen tar upp frågor som kundperspektiv, konkurrens, 

mångfaldsfrågor, internationalisering, globalisering, entreprenörskap och utmanande ledarskap. 

Linköpings kommun saknar ”inslag i utbildningen som har koppling till det kommunala 

perspektivet” (s 1). De menar därför att ”[f]örhållandet mellan arbetsmarknadens parter, avtal, 

arbetsrättsliga frågor och medbestämmandelagstiftning är delar som måste uppmärksammas i den 

nya rektorsutbildningen” (ibid.). Jönköpings kommun ställer frågan ”om det är principiellt riktigt 

med en statlig rektorsutbildning, eftersom det strider mot principen med att kompetensutveckling 

av kommunala tjänstemän ska vara en kommunal angelägenhet” (s 3). I avseende på innehållet så 

menar Halmstad kommun ”att utredningens innehåll i för hög grad fokuserar på juridik och 

myndighetsutövning. Relativt sett bör ledarskap samt att leda lärande och utveckling ges ett större 

utrymme” (s 2). Vidare betonar flertalet kommuner vikten av att kunna validera tidigare 

genomförd utbildning. Kommunförbundet Skåne skriver att ”(d)et är kunskaper och färdigheter i 

sig som ska vara obligatoriska, inte utbildningen” (s 2).  

 
I frågan angående vilken nivå rektorsutbildningen ska ligga på är kommunerna delade med några 

som anser att avancerad nivå är bra för yrkesgruppens status och möjligheter till vidare studier. 

Medan andra ser svårigheter med att kombinera studier på avancerad nivå med rektorsuppdrag 

samt att kursinnehållet bättre lämpar sig för studier på grundläggande nivå. Bland de som är 
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positiva till den föreslagna, avancerade, nivån hittas bland annat Umeå som efterfrågar ”[a]tt 

utbildningsanordnaren redan i upphandlingen kan ange hur rektor efter avslutad 

rektorsutbildning kan läsa vidare mot i första hand en magisterexamen i utbildningsledarskap och 

i andra hand mot en masterexamen ev. doktorsexamen” (s 2). Uppsala är en av de kommuner 

som är negativt inställda till frågan och anser att kursinnehållet som föreslås i promemorian ”inte 

är exempel på avancerad utbildningsnivå” (s 3).  

 
Inte heller i frågan kring huruvida utbildning ska kunna delas upp på flera lärosäten eller vara 

centrerad på ett visar kommunerna konsensus. Ovanåkers kommuner betonar att utbildningen 

bör ses som en process vilket förutsätter att utbildningen ges av samma lärosäte. Uppsala 

kommun menar att arbetsgruppens förslag snarare tenderar att utgå från ett 

”organisationsperspektiv och inte från ett nödvändigt process- och lärandeperspektiv” (s 2). I 

anslutning till att förespråka en sammanhållen utbildning betonar flera remissinstanser vikten av 

ett nära samarbete med lärarutbildningen. Kristiansstad kommun skriver att 

”[r]ektorsutbildningen bör harmonisera med lärarutbildningen” (s 1) och Karlstad kommun låter 

uttrycka det som att ”[l]ikaså bör befattningsutbildningen ske på lärosäten som även har 

lärarutbildning, då vi dels ser vikten av att rektorsutbildningen i sig samverkar med 

lärarutbildingen” (s 4). Bland de kommuner som är positiva till en uppdelning finns bland annat 

Östersund som menar att ”[v]id upphandling är det viktigast att respektive delkurs håller hög 

kvalité än att samtliga delkurser sorteras under ett och samma lärosäte” (s 2). Vidare anser man 

från Södertälje kommuns sida att alternativa utbildningssamordnare som exempelvis privata 

rektorsakademier med flera bör kunna vara med i upphandlingarna. 

Lärosäten  

I syfte att skapa ett bra underlag för vidare analys och för att lättare kunna navigera i den stora 

mängden material som remissvaren utgör har universitet och högskolor delats upp i två grupper 

(se nedan). Den första består av de lärosäten som bedrev statlig rektorsutbildning vid tidpunkten 

för promemorians utskick och den andra gruppen består av de som inte gjorde det.  

Lärosäten som tidigare bedrivit rektorsutbildning 

 
Bland de universitet som tidigare bedrivit rektorsutbilding är åsikterna kring förslaget som helhet 

delade. Ett lärosäte – Växjö − tillstyrker inte förslaget med motiveringen att de inte finner att 
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”den föreslagna utbildningen innebär någon förbättring jämfört med den nuvarande” (s 1). Man 

ser bland annat oklarheter inom utbildningens nivåplacering, minskad forskningsanknytning i den 

föreslagna utbildningen jämfört med den tidigare, risker med att dela upp utbildningen i tre delar 

med mera. Resterande sex lärosäten är förhållandevis positivt inställda till förslaget även om det 

finns flertalet punkter de skulle vilja se reviderade.  

 
Gällande målgruppen ser flera lärosäten att även biträdande rektorer och förskolechefer bör 

inkluderas i obligatoriet. Linköpings universitet driver denna fråga mest frekvent och skriver att 

”förskoleverksamheten är ett mycket komplext uppdrag, vilket kräver kunskaper om 

förskolejuridik, målstyrning av förskoleverksamheten samt skolledarskap i förskolan” (s 1-2). 

Från Karlstad universitets sida menar man att de förändringar som sker inom skolförvaltningarna 

med skolledare som vandrar mellan olika verksamheter motiverar att utbildningen blir 

obligatorisk för alla.  

 

Utbildningens utformning och innehåll är den fråga som tenderar att väcka mest engagemang hos 

lärosätena och åsikterna går isär kring den akademiska nivån och innehållet. Vissa lärosäten ställer 

sig positiva till att utbildningen ska kunna ges på avancerad nivå. Umeå universitet menar att detta 

kan motiveras genom att blicka ut internationellt och hänvisar till att ”i USA har både rektorer 

och skolchefer minst masterutbildning i educational administration och merpartern av 

skolcheferna har dessutom en doktorsexamen inom samma område” (s 4). Från Karlstad 

universitets sida menar man att de ”rent principiellt inte skulle ha några problem” (s 4) att 

upprätta kurser på avancerad nivå men att det riskerar att skapa problem då vissa deltagare inte 

har den grundutbildning om 120 högskolepoäng som krävs. Uppsala universitet är tveksamma till 

att innehållet i utbildningen inte kommer ge de perspektiv och kritiska förhållningssätt som måste 

känneteckna en utbildning på avancerad nivå. Gällande innehållet anser Göteborgs universitet att 

det blir ett för stort fokus på förordningstexter och menar att skolledarskapet bör finnas med 

inom utbildningens alla tre delar. Umeå universitet anser att den föreslagna utbildningen bör vara 

sammankopplad med en lärarutbildning och därför bör enbart lärosäten med en sådan vara 

aktuella. Uppsala universitet menar att rektors- och lärarutbildningarna ihop kan bidra till att 

”[d]en kompetens som byggs inom ett lärosäte kan komma såväl rektorsutbildningen som 

lärarutbildningen till del” (s 3). Att utbildningens delar ska kunna ges vid olika lärosäten anser det 

stora flertalet av lärosätena vara negativt och riskerar att leda till en upphackad utbildning utan 

tydlig progression.  
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Övriga lärosäten 

 

Bland de lärosäten som inte tidigare anordnat rektorsutbildning välkomnas i det stora hela 

arbetsgruppens förslag. Högskolan Väst skriver att de delar som ingår i ”förslaget är relevanta 

och angelägna kunskapsområden för rektorer” (s 1). Södertörns högskola menar att förslaget ”är 

väl genombearbetat och viktiga aspekter från utvärderingar av tidigare utbildningssatsningar är väl 

belysta” (s 1). Precis som bland ovan nämnda lärosäten, finns det en kritik mot att utbildningen 

inte föreslås bli obligatorisk för biträdande rektorer och förskolechefer.  

 
En av de frågor där lärosäterna skiljer sig åt är den kring huruvida utbildningen ska kunna delas 

upp på flera lärosäten samt kopplingen till lärarutbildningen. Kungliga Tekniska högskolan i 

Stockholm anser att en uppdelning av utbildningen skulle ”minska risken för att endast högskolor 

med examensrätt för lärare sätter prägel på utbildningen” (s 1). Från Luleå tekniska universitets 

sida ser man ”positivt på förslaget att upphandling av utbildningen inte bör begränsas till 

nuvarande rektorsutbildningsregioner och till lärosäten som bedriver lärarutbildning” (s 1). Från 

Lärarhögskolan i Stockholms sida är man däremot ”övertygade om att det är viktigt för kvalitén 

att det finns en kontinutet och progression i utbildningen och att den bör ses som ett 

sammanhållet program” (s 4). Vidare argumenterar man från Lärarhögskolans sida, att en 

uppdelad utbildning skulle göra det svårt för de rektorer som senare vill gå vidare till högre 

studier.  

 
Gällande utbildningens innehåll har vissa av lärosätena åsikter om att skolledarskapet bör beredas 

större plats inom utbildningen samt att det bör vara den röda tråden genom alla kurser. I 

anslutning till detta ställer vissa sig kritiska till att staten blandar sig i utbildningen. Högskolan i 

Halmstad menar att rektorsutbildningens funktion som statligt styrverktyg kan vara svår att 

bedriva på högskolan då ”[f]orskningen om rektorers ledarskap inte alltid står i ett harmoniskt 

förhållande till statens styrambitioner” (s 1). Vidare anser Högskolan Dalarna att utbildningen 

rent fysiskt bör bedrivas på högskolorna då de utgör ”en arena som rektorer behöver bli 

förtrogna med som en resurs för verksamhetsutveckling” (s 2). Ett lärosäte som extra mycket 

betonar vikten av självbestämmande är Lärarhögskolan i Stockholm som bland annat föreslår att 

det ska vara upp till respektive anordnare att fördela högskolepoängen samt att det ska åligga 

lärosätena att ta fram ramar för eventuell validering. Man skriver att ”[v]ad gäller organisation och 

upplägg bör det vara upp till respektive lärosäte att avgöra” (s 5). 
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Skolmyndigheter 

 
I sina remissvar markerar både Skolverket och Myndigheten för skolutveckling34 vikten av ha en 

nationell, likvärdig, utbildning för rektorer. Skolverket skriver ”att en statlig obligatorisk 

befattningsutbildning för rektorer är ett mycket viktigt statligt styrinstrument” (s 3). Myndigheten 

för skolutveckling menar förvisso att ”en obligatorisk utbildning för rektorer skulle kunna 

uppfattas som om systemets intentioner om en kommunalt bedriven skola med ett kommunalt 

ansvar för skolans personal förändras” (s 2-3). Detta ser man dock inte som något hinder ”utan 

anser att den eventuella problematiken kan hanteras och de positiva konsekvenserna av att alla 

rektorer har en kvalificerad utbildning är starkt övervägande” (ibid.).  

 
Bägge myndigheterna anser att förslag kring utbildningens innehåll är bra och ”skapar en helhet 

som väl motsvarar aktuella krav på rektorsfunktionen” (Myndigheten för skolutvecklings 

remissvar, s 2). Vidare menar Myndigheten för skolutveckling att mål- och resultatstyrningsdelen 

förhoppningsvis kommer ge rektorer ”stöd i att förstå de nationella styrningsprincipernas 

innehåll och avsikter så att inte inaktuella föreställningar, t.ex. om vem som har ansvar för vad 

och varför man har detta ansvar, bromsar skolans möjlighet att nå en ökad måluppfyllelse” (s 2). 

Skolverket argumenterar för att det bör ligga stort fokus på skoljuridik och att rektorn förstår sin 

position i skolans kontext. Vid sidan av det juridiska, menar Skolverket att fokus bör ligga på mål- 

och resultatstyrning eftersom ”först när rektor är förtrogen med styrsystemets uppläggning och 

styrdokumentets innehåll bör den tredje delen, skolledarskap, inledas” (s 2). Kurserna i skoljuridik 

och skolan styrsystem bör, enligt Skolverket, genomföras i samverkan med skolmyndigheterna. 

Skolverket menar att även om framtidens nationella styrdokument kommer vara tydligare än 

dagens så kan inte rektorsutbildningen ge den ”bakgrundskunskap […] och sakkännedom om 

aktuella och komplexa ställningstaganden” inom målstyrning som myndigheterna besitter (s 3). 

På Skolverket ser man en risk med att utbildningen i allt för stor utsträckning kommer vara 

inspirerad av den forskning som varje enskilt lärosäte bedriver. Detta är en ståndpunkt som bitvis 

delas av Myndigheten för skolutveckling som skriver att man ”förutsätter att det även i framtiden 

kommer vara möjligt för en statlig myndighet att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser till 

rektorer och skolledare” (s 2) samt ”att det är viktigt att anordnade lärosäten uppfattar uppdragen 

som en del i en nationell befattningsutbildning” (s 3). Det ska dock tilläggas att Myndigheten för 

                                                 
34 Myndigheten för skolutveckling var vid denna tidpunkt anordnare av den statliga rektorsutbildning i 

Stockholmsregionen men kom senare att bli en del av Skolverket och upplöstes därmed som myndighet. 
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skolutveckling också ser positivt på en stark forskaranknytning och betonar vikten av ”att 

ansvariga för utbildningen på lärosätena är forskarutbildade och välbevandrade inom skolans 

forskningsfält” (ibid.).  

 
Gällande de grupper som ska omfattas av obligatoriet, menar Skolverket − med hänvisning till 

Skollagen − att flera grupper så som förskolechefer och rektorer vid svenska skolor utomlands 

ska innefattas av obligatoriet. Vidare anser myndigheten att det måste till ett hårdare regelverk 

gällande huvudmännens ansvar i frågan kring nyanställda rektorers utbildning. Detta motiveras 

med att ”rektorsutbildningen är av sådan vikt för såväl eleverna som skolan och samhället” (s 4).  

 
Båda myndigheterna skriver att behörighetskraven för rektorstjänster bör ses över. Skolverket 

anser att detta är en fråga som tangerar den kring lärarlegitimation. Man skriver vidare att ”(i) 

många andra länder krävs exempelvis att rektor är behörig som lärare för utbildningsformen i 

fråga samt har tillräcklig arbetslivserfarenhet av läraruppgifter” (s 4). Myndigheten för 

skolutveckling låter påpeka att ”ansvar och behörighet varierar mellan de nämnda yrkesgrupperna 

(läs nytillträdda samt biträdande rektorer och förskolechefer) och att detta inte är helt oväsentligt 

då ett nytt utbildningsprogram byggs” (s 4).  

Övriga statliga myndigheter 

Mot bakgrund av att remisssvaren från övriga statliga myndigheterna till största delen var 

fokuserade på ett specifikt ämne redovisas myndigheterna var för sig till skillnad från tidigare. 

 
Arbetsmiljöverket argumenterar för att kommande utbildning bör innehålla lagar kring 

arbetsmiljön. Man anser att ”tillämpning av arbetsmiljölagen […] är dock en viktig förutsättning 

för ledning av såväl skolans som förskolans verksamhet” (s 1). Vidare skriver Arbetsmiljöverket 

att  

Utredningen vill med sitt förslag […] åstadkomma en förbättrad förmåga att följa upp skolans 

resultat. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ger även verktyg för sådan uppföljning. Därför bör 

arbetsmiljö ha en framskjuten roll i alla tre delar av den föreslagna utbildningen” (s 1).  

 
Specialpedagogiska instiutet har i sitt remissvar lagt betoning på att rektorerna ges utbildning i de 

delar av skolledarskapet som innefattas av att ge alla elever ”en likvärdig, delaktig och tillgänglig 

utbildning” (s 1). Man anser vidare att det är ”viktigt att i utbildningen framhålla de 



Uppsala universitet  

Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Utbildningsstudier  

 

  48 

 

internationella och nationella överenskommelser som finns inom området –FN:s konvention om 

barnets rättigheter, FN:s standardregler, Salamancadeklarationen, förbud mot diskriminering 

m.fl.” (ibid). Vidare ser man ”att den föreslagna Myndigheten för specialpedagogik med sin 

samlade kunskap inom detta område kan bidra i flera kursmoment i den föreslagna utbildningen” 

(ibid.).  

 
Högskoleverket väljer i sitt remissvar att fokusera på vad som menas med befattningsutbildning 

samt vilken akademisk nivå rektorutbildningen ska bedrivas på. Man är skeptisk till att 

arbetsgruppen har sett en framtida ”befattningsutbildning som en ordinare högskoleutbildning” 

(s 1) med hänvisning till att kursinnehållet vid ordinare utbildningar bestäms lokalt på respektive 

lärosäte. Gällande akademisk nivå betonar verket att ”[det] aktuella lärosätet bestämmer 

emellertid om kurserna ska klassas som avancerade” (s 1) och att detta således inte är en fråga för 

riksdag och regering. Man anser inte att argumentet att rektorer efter avslutad utbildning ska 

kunna gå vidare till högre studier är giltigt. Med hänvisning till examensordningen framhäver man 

vidare att om rektorsutbildningen ska utgöra grunden för vidare studier på avancerad nivå måste 

den ”utgöra ett forskningsområde” (s 2). 

Övriga instanser som inkommit med svar 

 

De övriga remissinstanserna ställer sig överlag positiva till förslaget och pekar ut några områden 

inom vilka de vill se en förändring. Nationellt centrum för flexibelt lärande poängterar att 

rektorsutbildningen bör nyttja de möjligheter som finns med distansutbildning och tillämpningen 

av IT i undervisningen. Dessa delar anser man ”vara viktiga i strävan mot en nationellt likvärdig 

skola och vuxenutbildning” (s 2). Svenska utlandsskolors föreningar vill se att rektorsutbildningen 

även inkluderar de rektorer som finns utomlands på statligt drivna skolor och att den ”formuleras 

på ett sätt att den specifika kunskapen som behövs för att leda en utlandsskola blir en egen fjärde 

prioriterad del” (s 1). Föreningen Sveriges Skolchefer vill ha en sammanhållen utbildning med 

fokus på progression och skolutveckling. Att utbildningen blir obligatorisk för alla 

skolledarpositioner är något som måste till för att inte ”den utveckling som sker med ett 

närmande mellan skolformerna försvåras” (s 2). Vidare anser man att de lärosäten som tilldelas 

utbildning har ”en bra samverkan och dialog med kommunernas företrädare i regionen” (ibid.). 

Som förslag lägger man fram att lärosätena bör bilda en grupp som består av skolchefer från de 

kommuner som finns i regionen.  
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Riksdagens arbete, beslut och förordning  

Förordning  

 
I samband med riksdagens behandling av propositionen lät Regeringen utfärda en förordning 

(SFS 2008:643) som närmare specificerade hur utbildningen för rektorer skulle se ut. Denna 

förordning behandlade alltså i huvudsak de delar av Ds 2007:34 som tangerar utbildningens 

utformning och innehåll. Gällande utbildningens utformning stod det i förordningen att 

rektorsutbildning endast får anordnas av de universitet och högskolor som har examenstillstånd 

för utbildning som knyter an till densamma. Detta kan tolkas som att universiteten och 

högskolorna bör bedriva lärarutbildning eller liknande för att bli aktuella som rektorsutbildare. 

Vidare skulle rektorsutbildning kunna bedrivas på flera högskolor men enbart under förutsättning 

att ett lärosäte står som huvudansvarig. Mål och syfte35 med rektorsutbildning samt dess 

uppdelning i akademiska poäng är oförändrade från Ds 2007:34. Dock var regeringen otydlig 

gällande vilken akademisk nivå högskolepoängen ska ges på. Man skrev att ”[s]amma 

kvalitetskrav ska ställas på befattningsutbildningen som på högskoleutbildning på grundnivå eller 

avancerad nivå” (10 §) men betonade samtidigt att även de som inte uppfyller behörighetskraven 

ska ges tillträde. Utredningsarbetets förslag angående certifikat fanns inte med i förordningen och 

deltagarna skulle istället få ett kursbevis efter avslutad kurs. Detta kursbevis skulle vara i enlighet 

med de lagar och riktlinjer som är gällande inom högre utbildning. Vidare skulle kursbeviset 

kunna erhållas genom tillgodoräknande av utbildning som har bedrivits utomlands alternativt 

sådan som uppfyller de krav som ställs inom den nuvarande. Detta under förutsättning att 

personen i fråga är inskriven på utbildningen. Om personen däremot inte går utbildningen är ett 

tillgodoräknade inte möjligt utan då kan istället en skriftlig redovisning ges. Frågan om kontrollen 

av huvudmännens skyldigheter fanns med i paragraf 16 och regeringen valde att delegera detta 

uppdrag till Skolverket. Vidare betonades att de lärosäten som anordnar utbildning har en 

skyldighet att medverka när det sker uppföljningar av utbildningen.  

 

Proposition 

 
Efter att remissinstansernas svar inkommit lämnade regeringen in en proposition till riksdagen i 

början av hösten 2009 (Prop 2009/10:27). Propositionen innehöll förslag på ändrad lagstiftning 
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gällande en obligatorisk statlig utbildning för nyanställda rektorer. Frågorna kring innehåll och 

utformning utfärdades av regeringen i form av den förordning som nämns ovan36. 

Propositionens innehåll följer i stora drag de förslag som presenteras i utredningsarbetet. 

Regeringen hade dock genomfört en förändring kring friskolornas skyldigheter som de ansåg bör 

vara jämbördiga med kommunala- och landstingsdrivna skolor. Vidare menade Regeringen att 

rektorer som tidigare gått någon form av befattningsutbildning eller genom erfarenhet eller 

liknade utbildning inte behöver genomföra den nya statliga utbildningen. Detta fanns med i Ds 

2007:34 men skrevs inte ut i lagförslaget. Gällande förskolechefer, biträdande rektorer med flera, 

ansåg regeringen att dessa positioner i mindre utsträckning än rektorer behandlas i 

skollagstiftning och att de därför inte bör omfattas av obligatoriet. Vidare ansåg regeringen att 

tidsramen som föreslogs i Ds 2007:34 inte bör ändras utan att den är rimlig i avseende på att 

rektor hinner tillträda sin tjänst samt avsluta en utbildning om 30 högskolepoäng. Beträffande 

utbildningens innehåll, som regleras i förordningen, anser regeringen att alla tre delar bör vara 

obligatoriska men motsätter sig att huvudmannen ska ansvara för delen kring skolledarskap. 

Angående finansiering betonar regeringen att ökade kostnader för kommunerna ska täckas av 

ökade intäkter enligt finansieringsprincipen.  

 

Utskottsbetänkandet 

 
I utbildningsutskottets arbete med propositionen lämnades fyra motioner varav en i form av en 

följdmotion och resterande under den allmänna motionstiden. 

 
1. Följdmotionen 2009/10:ub1 inlämnades av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet. De tre partier som tillsammans med Sverigedemokraterna var vid denna 

tidpunkt i opposition. Denna motion betonade vikten av att även biträdande rektorer och 

förskolechefer omfattas av obligatoriet och hänvisar till att även dessa grupper arbetar 

med skoljuridiska och myndighetsmässiga frågor.  

2. I motionen 2009/10:Ub557 som inlämnades under den allmänna motionstiden 2009, 

betonar Marie Grandlund (S) tillsammans med några partikollegor vikten av att även 

biträdande rektorer och förskolechefer omfattas av obligatoriet.  

                                                                                                                                                         
35 Regeringen delegerade ut uppdraget att ytterligare konkretisera utbildningens innehåll till Myndigheten för 

skolutveckling (se 5 §, sista stycket). 
36 Detta kan antas grunda sig i en vilja att minska lagars omfattning och grad av regelstyrning samt som ett 

sätt att tillfredställa skolmyndigheterna som genom detta fick ökat inflytande i utformning av utbildningen.  
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3. I motionen 2009/10:Ub211 som inlämndes av Tina Ackeltoft (FP) under den allmänna 

motionstiden 2009, påvisas vikten att den kommande rektorsutbildning har fokus på 

genusfrågor.  

4. Även motionen 2009/10:Ub460 som inlämndes under den allmänna motionstiden av 

Ewa Thalén Finné (M) ooch Hillevi Engström  (M) betonas vikten av att rektorer ges 

utbildning i genuspedagogik.  

 

 Utskottet valde att gå på regeringens linje och avslog de fyra motionerna. Gällande målgrupp för 

obligatoriet var motiveringen för avslag – att dessa målgrupper inte nämns i Skollagen − 

densamma som presenterades i propositionen. Angående genuspedagogik ansåg utskottet att 

detta redan är inkluderat i den föreslagna utbildningen. Detta ledde till att Socialdemokraterna 

tillsammans med Vänster- och Miljöpartiet valde att lägga in en reservation med hänvisning till 

följdmotionen.  

Lag- och regelrådets svar37 

Beträffande propositionens giltighet var lag- och regelrådet oense. Lagrådet lämnade förslaget 

utan kommentarer medan regelrådet fann brister gällande ekonomiska konsekvenser för 

fristående skolor. Detta bedömdes dock av regeringen vara av underordnad betydelse i relation 

till vikten av att garantera en likvärdig rektorsutbildning och ingen revidering av propositionen 

genomfördes.  

Riksdagens beslut 

Efter att propositionen passerat utbildningsutskottet utan några revideringar bifölls den i 

december 2009 av riksdagen med röstsiffrorna 141 mot 136. I riksdagens skrivelse (2009/10:128) 

står det följande: 

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU6 Obligatorisk 

befattningsutbildning för nyanställda rektorer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit 

utskottets förslag till riksdagsbeslut. 

Stockholm den 14 december 2009 

 

Per Westerberg Ulf Christoffersson 

                                                 
 
37 Regelrådet är en statligt tillsatt kommitté med uppdraget att granska hur politiska förslag kan komma att 

påverka situationen för Sveriges företagare (se Regelrådet, 2014-06-03) 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Riksdagsskrivelser/200910128_GX0K128/
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Sammanfattning av resultatdelen 

 

Gällande utredningsarbetets förslag i relation till slutprodukterna framträder en bild där stora 

delar av det ursprungliga förslaget går att finna även i förordning, proposition och Skollag. 

Exempelvis är förslaget kring obligatoriet orört trots att aktörer som SKL och Friskolornas 

Riksförbund argumenterade för att det snarare borde vara ett strävansmål än obligatorium. 

Vidare kvarstod förslaget kring utbildningens innehåll med tre delkurser om 10 högskolepoäng. 

Detta trots att vissa aktörer argumenterade för att skolledarskapet skulle delegeras till 

huvudmännen alternativt utökas då man ansåg det utgöra en viktig del av utbildningen. Inte heller 

krav på deltagarnas tidigare akademiska meriter har tagits med i förordning, proposition och 

beslut trots påtryckningar om detta från bland annat Lärarnas Riksförbund och vissa av 

lärosätena. Avslutningvis kvarstod arbetsgruppens förslag om att obligatoriet enbart ska gälla 

gruppen rektorer och således inte förskolechefer, biträdande rektorer med flera. Detta trots att 

det fanns en stark röst från flera håll som ropade på att dessa grupper skulle inkluderats.  

 

Arbetsgruppen bakom Ds 2007:34 tvingades dock att backa på vissa av sina förslag. Det gällde 

bland annat utbildningens akademiska nivå som i förordningen, som utfärdades innan 

propositionen men i anslutning till utredningsarbetet – inte specificerades på samma sätt som i 

utredningsarbetet. Vissa lärosäten, i synnerhet de som tidigare haft rektorsutbildningen, 

tillsammans med Sveriges Skolledarförbund var några av dem som förespråkade en ändring av 

nivån från den föreslagna avancerade till en grundläggande. Bland annat med argumentet att en 

ihopsättning av kurser inte ger den stabila vetenskapliga bas som avancerade studier bör vila på. 

Högskoleverket förde bland annat fram vikten av att det är upp till varje lärosäte att avgöra vad 

som kan anses vara avancerad nivå och att denna autonomi är viktig. Vidare fick arbetsgruppen 

nedslag på sitt förslag kring att lärosäten och andra aktörer som inte bedriver lärarutbildning ska 

kunna anordna utbildningen. Detta skedde trots att förslaget fick stöd av bland annat Kungliga 

Tekniska högskolan i Stockholm, Luleå Tekniska universitet, Södertörns högskola och de statliga 

myndigheterna Skolverket och Myndigheten för skolutveckling. De två sistnämnda menade på att 

en del av utbildningen skulle bedrivas av dem själva då de ansåg att utbildningens innehåll väl 

matchade deras kompetenser. Denna förändring föranleddes av en stark argumentation från de 

lärosäten som idag bedriver lärarutbildning.  
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Sammanfattande analys och diskussion  

 

Syftet med denna uppsats har varit att synliggöra styr- och institutionaliseringsprocesser inom 

skolpolitiken; detta genom att använda exemplet med den politiska beslutsprocess som föregick 

förändringar kring den statliga rektorsutbildningen. Uppsatsen har utgått ifrån följande 

frågeställningar:  

 
- Vilka aktörer deltar i beslutsprocessen? 

- Hur agerar de aktörer som deltar i beslutsprocessen? 

- Hur kan aktörernas agerande förstås? 

- Hur kan beslutsprocessen förstås? 

 
Den politiska beslutsprocessen kring den nya rektorsutbildningens obligatorium, innehåll och 

utformning kan utifrån såväl ett NI- som ett läroplansteoretiskt-perspektiv förstås som en kamp. 

En kamp om vilka värden och normer som ska vara framträdande inom rektorsutbildningen och 

om vilka styrverktyg som ska tillämpas på vilka arenor. Aktörerna vill kunna diktera villkoren för 

vad som anses vara viktigt för skolledare att kunna och därigenom vad som är viktigt inom 

skolan. Det kan förstås som en ständigt pågående process som skolan genomgår. En process som 

leder till att ismorfistiska, homogena, strukturer som betonar vissa aspekter av utbildningen 

skapas och berättar för de verksamma hur undervisningen ska bedrivas. Dessa strukturer 

ifrågasätts varken av de som formulerar eller realiserar dem. 

 
Utifrån perspektivet av styrprocesser utskönjas bilden av ett förlopp som innehåller flera aktörer 

med olika syn på hur utbildningen för rektorer på bästa sätt ska bedrivas. Formuleringsarenan 

befolkas av allt ifrån statliga skolmyndigheter till små kommuner och de fackliga 

organisationerna. Även myndigheter som Arbetsmiljöverket, Högskoleverket med flera har 

kommenterat utredningen. Vissa av dessa aktörer tenderar att vara närvarande inom flera delar av 

beslutsprocessen. Myndigheten för skolutveckling har exempelvis både skrivit underlag för 

utredningen och därefter gett kommentarer på densamma. Vissa av de aktörer som deltar i den 

politiska beslutsprocessen har sitt ursprung som både formuleringsaktör, exempelvis politiker, 

men också som genomförare av beslutet, exempelvis kommuner, lärosäten med flera (se 

Lindensjö & Lundgren, 2013, s 143-146). Aktörerna vandrar alltså mellan de olika arenorna men 

genom sin närvaro i remissfasen kan de sägas utgöra en del av formuleringsprocessen (jrf Skott, 
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2009). Gällande representation av åsikter finns det också grupper av aktörer som har flera 

representanter på arenan. Detta gäller exempelvis arbetsgivarsidans åsikter som kommer fram så 

väl centralt via SKL som regionalt via olika kommun och regionsförbund och de enskilda 

kommunerna. Detta gör att huvudmännen har högst representation bland aktörsgrupperna38, ett 

resultat som går i linje med Skott (2009, s 380). I fallet med huvudmännen är det intressant att 

studera hur åsikterna mellan centralorganisationen och de lokala aktörerna inte alltid 

sammanfaller helt och hållet. Vissa kommuner anser bland annat att utbildningen ska vara nära 

kopplad till lärarprogrammet medan SKL hellre vill se att utbildningen erbjuds lokalt. Detta visar 

hur en stor organisation som SKL inte har möjlighet att tillgodose alla medlemmars intresse och 

hur organisationens ståndpunkt därigenom blir något annat än summan av delarna (jfr Lindensjö 

& Lundgren, 2013, s 144).  

 
Vidare handlar en del av denna kamp om vilken roll den statliga styrningen genom de juridiska 

dokumenten ska tilldelas kontra den utbildningsvetenskapliga forskningen och det lokala 

självstyret. Den sistnämnda kan ses som den typ av styrning som baseras på professionella värden 

och utbildningsideologiskt perspektiv. Hur stort utrymme ska kurser om skoljuridik och mål- och 

resultatstyrning tilldelas kontra skolledarskap inom den nya rektorsutbildningen? I remissvaren 

går det att urskilja två läger: det ena består av arbetsgruppen bakom Ds 2007:34 och de statliga 

skolmyndigheterna och det andra av lärosäten samt arbetsgivarorganisationerna. I remissvaren 

från de statliga myndigheterna betonar man vikten av att utbildningen behandlar såväl juridiska 

moment som mål- och resultatdelen. Genom detta legimiterar man också sin egen existens som 

förvaltningsmyndighet med uppdrag att följa upp skolornas arbete med läro- och kursplaner med 

mera. De anser också att det är viktigt att utbildningens delar följer ett visst mönster och 

Skolverket skriver att ”först när rektor är förtrogen med styrsystemets uppläggning och 

styrdokumentets innehåll bör den tredje delen, skolledarskap, inledas” (s 2). Deras argumentation 

bygger på antagandet att detta sätt att strukturera ett utbildningssystem – med statliga 

styrdokument som fundament − är det mest effektiva sättet att bedriva undervisning på. Något 

som kan ifrågasättas då utbildning kan ta sig uttryck i många olika former och då den 

formaliserade typen av utbildning enbart har varit rådande under de senaste 200 åren (Jfr 

Lundgren, 1981, s 17-18; H-D Meyer & Rowan, 2006a, s 5-11). Detta synsätt som kan ha 

uppkommit som ett resultat av att de anställda inom statliga myndigheter kommer från 

                                                 
 
38 För utförligare information om antalet remissinstanser, se appendix.  
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samhällsvetenskapliga utbildningar som statskunskap, juridik, ekonomi med mera (Lindensjö & 

Lundgren, 2013, s 166; DiMaggio & Powell, 1983, s 150ff). Dessa professioner har i sin 

utbildning fått lära sig ett visst sätt att tänka och detta har de tagit med sig in i arbetslivet. I 

synnerhet utbildning inom juridik har en tydlig betoning på lagar och förordningars suveränitet i 

samhällsapparaten. Vidare möjliggörs deras kommande arbetsliv av att det finns system som 

efterfrågar deras tjänster och deras kunskaper snarare än nödvändigtvis ett reellt behov av dem 

(DiMaggio & Powell, 1983 ibid. s 152ff). En rektorsutbildning som i högre grad fokuserar på det 

pedagogiska ledarskapet hade gjort det svårare för skolmyndigheterna att nå ut med sitt budskap 

om vikten av laglydnad. Verksamma inom skolan, rektorer och lärare, hade då kunna kontra med 

att vilja diskutera John Deweys praktiska pedagogik eller Paulo Freires modeller för frigörelse (jfr 

Jarls studie kring rektorspositionens förändring i den decentralierade skolan, 2007). Juridiska, 

ekonomiska och samhällsvetenskapliga utbildningar behandlar inte dessa frågor och de utgör 

därför inte viktiga delar av deras professioner. 

 
I nära anslutning till detta, är det intressant att läsa Arbetsmiljöverkets remisssvar. De betonar 

ensidigt vikten av att nya rektorer utbildas i arbetsmiljö och kringliggande lagstiftning. 

Arbetsmiljöverket sitter i samma situation som skolmyndigheterna i att behöva försvara ett 

utbildningssystem byggt kring vissa antaganden om effektivitetet och rationalitet (jfr Lundgren, 

1981, s 105-124). Ett system som motiverar att det finns ett Arbetsmiljöverk men vars effektivitet 

sällan eller aldrig har blivit undersökt. Arbetsmiljöverket riskerar att försvinna om andra frågor 

anses vara viktigare och det ser Arbetsmiljöverkets företrädare som ett hot (jfr Lindensjö och 

Lundgren, 2013, s 135ff). Med ett effektivt försvarande av de rådande normerna kan man bidra 

till att systemet legitimeras ytterligare och deras verksamhet kan fortleva. Observera att detta 

alltså inte enbart sker utifrån egenintresse utan att det likväl handlar om kulturella föreställningar 

och normer som de verksamma anskaffat tidigare i livet (jfr H-D Meyer & Rowan, 2006a, s 6-9).  

 
En rektorsutbildning som istället fokuserar på det pedagogiska ledarskapet med inslag av 

interkulturellt ledarskap, genuspedagogik, kritisk pedagogik med mera hade snarare gynnat de 

högskolor som bedriver forskning kring dessa ämnen. De verksamma forskarna hade fått en 

central roll i den nya rektorsutbildningen och den hade legitimerat deras existens som 

forskningsinstitution (jfr med tidigare redovisat NI-forskning av Brint & Karabel, 1991). Den 

starka röst som kommer från lärosätena vittnar om risken man ser med att staten bestämmer 

innehållet i deras utbildning. Den akademiska friheten riskerar att gå förlorad och istället för att 

vara en ledstjärna för politikernas beslut riskerar man endast bli verkställare av dessa. Samma typ 
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av konflikt visar Bidwell (2006) på i hans beskrivning av hur den högre utbildningen i Paris 

utvecklades där starka akademiska krafter ville slå sig fria från kyrkan och kunna erbjuda ett 

alternativ till den kristna undervisningen. Att bli fristående från kyrkan är förvisso ett stadium 

som svenska lärosäten har passerat för länge sedan. Poängen är snarare att frågan om lärosätens 

autonomi gentemot överordnade på intet sätt är ny utan snarare ett återkommande fenomen.  

 
Vid sidan av lärosätena ställer sig flertalet kommuner skeptiska till att staten stramar upp 

rektorsprogrammet. Flertalet kommuner menar på att detta strider mot principen om kommunalt 

självstyre och kommunaliseringsreformen som skedde i början av 1990-talet. De känner sig 

hotade av att ett ökat statligt inflytande över rektorsutbildningen också kommer leda till att de 

statliga styrdokumenten får en större roll inom skolledarskapet (jfr Nihlfors, 2003). Kommunerna 

vill även framöver ha rätten att forma skolan lokalt och att skolan som institution ska värdera 

olikhet snarare än likformighet (jfr DiMaggio & Powell, 1983). Skolan ska vara den typ av 

institution med heterogena strukturer utan inslag av isomorfism. Alltså, mera i den riktning som 

är utmärkande för ”tekniskt drivna” organisationer (jfr Scott, 1991, s 167). Utifrån ett 

läroplansteoretisk perspektiv kan detta vidare ses som en konflikt över på vilken politisk nivå som 

den ideologiska delen av skolledarskapet ska formuleras. Ska det vara på den nationella politiska 

nivån eller den lokala? En fråga som är avgörande för politikers möjlighet att bruka inflytande 

över verksamheten (jfr Nihlfors, 2003, s 209ff). Utredningsarbetet och propositionen visar att 

staten har långtgående ambitioner att ta ett fastare grepp om skolan genom en centralisering. 

Övergången mellan styrning och ledning ska bli mindre (jfr ibid, s 20ff). Det styrande partiet i 

Utbildningsdepartementet – Folkpartiet – har länge drivit detta som en av sina skolpolitiska 

hjärtefrågor (se till exempel Björklund & Fjelkner, 2011; Björklund & Kristersson, 2012; 

Folkpartiet, 2014). Att successsivt centralisera delar av utbildningssystemet kan vara en strategi 

från Folkpartiets sida att förändra de institutionella förutsättningarna utan att genomföra den 

kraftiga omorganisering som ett förstatligande skulle kunna tänkas innebära. Förändringar av 

rektorsutbildningen bör alltså ses som en del av de många institutionella förändringar som skolan 

genomgår och inte som en institution i sig själv39.  

 

                                                 
39 Mera omfattande studier av skolan som institution bör därför studera likheter och skillnader mellan de 

förändringar som sker inom skolan, t.ex. läroplansrevideringar, nya lagstiftningar, ny lärarutbildning med 

mera. På sådant vis är det möjligt att se och följa de generella mönster som finns inom samhällets syn på 

utbildning (jfr Lundgren, 1981, kap 2-6; Skott, 2009).  
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Gällande vilka som ska kunna anordna utbildningen gick det att finna skilda åsikter bland 

lärosätena. Vissa argumenterade för en bredare syn på potentiella anordnare vid upphandlingar 

medan andra argumenterade för vikten av lärarutbildning eller liknande. Detta visar att kampen 

inte bara handlar om huruvida nationella styrdokument eller skolledarskap ska vara i fokus för 

rektorsutbildningen utan det visar också att termen skolledarskap inte har en tydlig definition. 

Detta gör att lärosäten som av tradition inte bedrivit utbildningsvetenskaplig forskning ser en 

chans att föra in sina modeller för hur verksamheter ska ledas; modeller som de hyser stor tilltro 

till. I synnerhet lärosäten med fokus på tekniska utbildningar − som exempelvis Kungliga 

Tekniska högskolan i Stockholm och Luleå Tekniska universitet – tenderar att vilja bidra med 

ideér från industrin och den tekniska forskningen40. Denna typ av kunskaper skulle passa bra in 

med tanke på det allt större fokuset på mätning av skolors prestation; något som kräver 

djupgående kunskaper om exempelvis kvantativ forskningsmetod och statistisk41 (se bland annat 

Fritzén, 2006; Ahlbäck-Öberg, 2010; Biesta, 2009). I synnerhet i tider då skolfrågan är 

omdebatterad är det centralt för lärosäten att kunna erbjuda den typ av rektorsutbildning som 

innehåller det samhället anser vara bra för en rektor att kunna (jfr Brint & Karabel, 1991).  

 
Vidare handlar kampen om rektorsutbildningen om huruvida den ska bedrivas på avancerad eller 

grundläggande nivå. Arbetsgruppen bakom utredningen kommer fram till att avancerad nivå är 

att föredra och får medhåll från exempelvis de båda fackliga lärarorganisationerna42, vissa 

lärosäten och kommunerna. Motståndet mot detta kommer från bland annat Sveriges 

Skolledarförbund samt en grupp andra lärosäten med flera. Försöken att från de fackliga 

lärarorganisationernas sida få en rektorsutbildning på avancerad nivå kan ses i ljuset av deras 

argumentation om läraryrket som ett akademiskt yrke med hög status. En argumentation som 

baseras på antagandet att professioners status i samhället korrelerar med deras utbildningslängd 

och akademiska nivå. Man hoppas att en avancerad utbildning för rektorer ska förändra synen på 

läraryrket. Det är också därför rektorskandidater enligt Lärarnas Riksförbund bör ha en 

lärarexamen eller liknande i grunden. Den pedagogik och de teorier kring lärande som deras 

medlemmar besitter skulle på sådant vis utgöra den ”vetenskapliga” bas på vilken 

rektorsutbildningen står på (jfr med förändringen av utbildningar i konstvetenskap i DiMaggio, 

                                                 
40 Det är detta sammanhang märkligt att Handelshögskolan i Stockholm inte vill lämna något remissvar då 

deras inriktning på management och ekonomistyrning passar bra in på den kravprofil på alternativa 

utbildningsanordnare som presenteras i Ds 2007:34.  

41 Ett exempel på detta är Andreas Schleicher som leder PISA-undersökningar och som har en bakgrund som 

matematiker och statistiker och inte pedagog eller lärare.  
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1991). Eller mera korrekt skulle den snarare antas utgöra en sådan bas eftersom den fungerar som 

inträdesbiljett till en avancerad utbildning. Som ett led i detta använder Lärarförbundet 

kvalitétsargumentet för att motivera en rektorsutbildning på avancerad nivå. Att sätta 

likhetstecken mellan utbildningsnivå och kvalité på skolledarskapet är en typ av argumentation 

som passar bra in i Lärarförbundets egen syn på vikten av att skolpersonal har ”rätt” utbildning. 

Att forma en institution som bygger på detta antagande skulle i det långa loppet gynna de 

akademiska grupper som finns inom institutionen. De grupper som däremot besitter andra 

kunskaper kommer att slåss ut i förmån för individer som antas höja kvalitén (jfr J.W Meyer & 

Rowan, 1977, s 341).  

 
Bland de aktörer som ställer sig skeptiska till den avancerade nivå finns Sveriges 

Skolledarförbund. De företräder bitvis en annan grupp än lärarkollegiet; en blandning av tidigare 

lärare, företagsledare och personer med erfarenheter från det militära. Deras medlemmar kommer 

alltså inte gynnas av att få en utbildning på avancerad nivå inom skolledarskap. I synnerhet inte 

om den förutsätter grundexamen som lärare eller inom pedagogik. De vill snarare se en 

institution som värderar de kompentenser deras medlemmar har fått från det militära, näringslivet 

med mera (jfr Brint & Karabel, 1991, s 338-342). En syn på skolan som instituion som fokuserar 

på en rektors förmåga att tillämpa ledarskap med inslag av managementstrategier, 

ekonomistyrning, rak kommunikation med mera. Delar som inte finns med i arbetsgruppens 

utredningsförslag. Intressant i sammanhanget är att Skolledarförbundet är ett SACO-förbund, det 

av de fackliga tjänstemannaförbunden som starkast har betonat sina medlemmars akademiska 

meriter. Den nuvarande sammansättningen av medlemmar och förbundets vilja att forma en egen 

professionsidentitet tenderar alltså att prioriteras högre än att lobba för vikten av högsta möjliga 

utbildning.  

 
Bland lärosätena är åsikterna delade gällande utbildningens akademiska nivå. Några menar att 

detta absolut är genomförbart och eftersträvansvärt då det skulle ge den svenska 

rektorsutbildningen likheter med exempelvis den amerikanska. Motståndarna till föreslaget menar 

att den vetenskapliga basen är otillräcklig för att kunna erbjuda utbildning på avancerad nivå. 

Dessa skilda åsikter kan förstås utifrån perspektivet att om rektorsutbildningen beställs på 

avancerad nivå kommer de normer och värden som staten förespråkar påverka sättet lärosätena 

kommer kunna bedriva sin forskning på. De lärosäten som idag har forskning som sammanfaller 

                                                                                                                                                         
42 Lärarförbundets skolledarförening och Lärarnas Riksförbund. 
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med de innehållsmässiga förslag som presenteras i utredningen skulle i sådana fall ha lättare att 

anpassa sig. Dessa lärosäten har redan den typ av struktur som kommer legitimera 

rektorsutbildare i framtiden (jfr DiMaggio, 1991). För de lärosäten som inte har denna typ av 

forskning skulle detta leda till en inskränkning av deras autonomi och tvinga dem att ändra sig i 

syfte att kunna vara med i upphandlingen (jfr med hur marknader tenderar att institutionalisera 

utbildningssystemet i USA i Rowan 2006). Ideérna om uppkomsten av isomorfism och 

styrverktyg inom skolan sammanfaller alltså i detta fall. I syfte att vinna upphandlingen, 

ekonomisk styrning och påtvingad isomorfism, tvingas lärosäten att likna varandra och tillämpa 

samma struktur. Detta kan vidare ses som ett resultat av att det råder en osäkerhet kring hur vi på 

bästa sätt utbildar rektorer (jfr DiMaggio & Powell, 1983, s 151ff; Lindensjö & Lundgren, 2013, s 

25-26). Isomorfismens är alltså både påtvingande genom (1) hot om att gå miste om 

rektorsutbildningen och (2) som ett led i rektorsuppdragets komplexitet som gör det svårt att 

definiera vilka kunskaper en rektor i dagens skola måste besitta (jfr Rothstein, 2007).  
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Slutsatser  

 

Resultaten från studien visar att delar av utredningsarbetet kring rektorsutbildningens 

obligatorium, innehåll och utformning (Ds 2007:34) också återfinns i den proposition som senare 

godkändes av riksdagen (Prop 2009/10:27). Exempel på dessa delar är: obligatoriet, 

huvudmannaansvaret samt antal högskolepoäng. Andra delar har förändrats och det gäller bland 

annat utbildningens akademiska nivå, organisationsform samt tillgodogörande av tidigare 

utbildningar.  

 
Med utgångspunkt i de teoretiska perspektiven, presenterar denna uppsats en process som 

innehöll flertalet aktörer som agerade aktivt snarare än passivt. Aktörerna är ur ett 

läroplansteoretiskt perspektiv hemmahörande på både formulering- som realiseringsarenan. De 

hårdaste striderna handlade om huruvida förändringar i rektorsutbildningen ska leda till ökad 

statlig styrning med avseende på hur rektorsutbildningens delar kommer att fördelas på stat, 

huvudmän och lärosäten. Den del av rektorsutbildningen som debatteras mest frekvent är 

skolledarskapet vilket kan tyda på att utbildningen ses som ett viktigt – ideologiskt − styrverktyg. 

Utifrån perspektivet av new institutionalism kan den politiska beslutsprocessen förstås som en 

institutionaliseringsprocess där rektorsutbildningen utgör en del av skolan som institutition. 

Aktörer vill vara delaktiga i denna process med förhoppningen om att kunna forma den typ av 

institution som kommer att legitimera deras verksamhet. De statliga skolmyndigheterna vill se 

större fokus på frågor kring de nationella styrdokumenten medan lärosäten och kommuner vill 

fokusera på skolledarskapet. Bland övriga statliga myndigheter finns Arbetsmiljöverket som vill se 

att utbildningen tar upp frågor kring arbetsmiljön. Vad skulle legitimera deras existens annars? De 

fackliga lärarorganisationerna vill se en utbildning på avancerad nivå i syfte att stärka tesen om 

utbildning som central för utbildningskvalitén. I denna fråga är de oense med Sveriges 

Skolledarförbund som hellre vill inrikta institutionen på andra aspekter av att leda en skola. 

Arbetsgivarna, representerade av de centrala organisationerna och enskilda kommuner, är 

tveksamma till en allt mera omfattande statlig styrning. De vill behålla den autonomi som varit 

rådande under senare delen av 1990-talet och vill inte medverka i en institutionaliseringsprocess 

som syftar till centralisering. Att aktörerna agerar efter detta mönster är föga förvånande givet 

deras formella roll i beslutsprocessen. De är utnämnda som remissinstans i syfte att ge ett fackligt, 
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arbetsmiljömässigt eller lokalt perspektiv på frågan. Det intressanta som analysen visar är istället 

att aktöreras agerande inte alltid kan antas bygga på rationalitet och effektivitet utan snarare på 

egenintresse, kulturella värden och normer kring vad som rätt och fel. Att begära in remissvar 

från över 60 instanser behöver således inte leda till att ett mera förnuftigt beslut kan fattas utan 

snarare till motsatsen.  

 
Det finns alltså fog för att påstå att den nya rektorsutbildningen skapar ett institutionellt klimat 

som sätter vissa aktörers verksamheter i en mera gynnsam situation än andras. De aktörer som 

har verksamheter som bygger på juridiska aspekter och/eller skolstyrning samt mål- och 

resultatstyrning kan antas gynnas. De statliga skolmyndigheterna kommer i framtiden möta en 

rektorskår som har fått lära sig vikten av att följa Skollagen samt arbeta med mål- och 

resultatstyrning. Dessa rektorer kommer alltså inte ifrågasätta huruvida detta är ett effektivt sätt 

att bedriva undervisning. De aktörer vars åsikter kommer i skymundan är de som vill arbeta med 

andra delar av skolledarskapet. Lärosäten med alternativ forskning och arbete kring skolledarskap 

kommer i framtiden tilldelas lägre legitimitet till förmån för utbildningsrelaterade lag- och 

ordningsfrågor samt frågor kring mål- och resultatstyrning. Vidare får lokala arbetsgivare och 

huvudmän svårare att forma skolledare lokalt och tvingas istället skicka iväg dem till lärosätena.  

 
Att tillämpa och sammanföra två teoretiska perspektiv har resulterat i vissa svårigheter men också 

bidragit till att vidga helhetsperspektivet enligt de mönster som nämndes i inledningen. 

Svårigheterna har främst bestått i att förstå relationen mellan styr- och 

institutionaliseringsprocesser och vilken roll aktörerna kan antas spela i dem båda. Utmaningen 

för framtida studier på området blir att ytterligare föra samman dessa teoribildningar. Det finns 

behov av att studera hur begrepp som institution, samhällssektor, organisationsfält, läroplanskod, 

formulerings – respektive realiseringsarena, isomorfism, styrverktyg med mera förhåller sig till 

varandra. Vilka kan likställas med varandra och vilka måste omdefinieras i syfte att passa i den 

andra teorins begreppsapparat? Min förhoppning är att denna uppsats − genom att visa på 

fördelarna med att använda ett aggregerat teoretiskt perspektiv vid studier av skolpolitiska 

beslutsprocesser – har gett inspiration till detta.  
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Appendix 

Remissförfarandet och kategorisering  

Av de 90 remissinstanser som hade möjlighet att ge sina synpunkter på utredningen svarade 7743. 

Bland dessa 77 valde 15 att inte kommentera utredningen alternativt svarade kortfattat att man 

tillstyrkte förslaget44. Vidare  skrev två remissinstanser att deras svar gick att utläsa utifrån svaren 

från två andra remissinstanser45 . Det empiriska material som ansågs innehålla ett relevant stoft 

bestod alltså av 60 remissvar samt två spontana. Dessa 62 remissvar delades in enligt kategorierna 

nedan. Observera att remissinstanserna har valt olika sätt att ge sina synpunkter på utredningen. 

Till exempel har vissa kommuner behandlat frågan direkt i kommunstyrelsen medan andra valt 

att delegera frågan till utbildningsförvaltningen. Det har inte inom ramen för denna uppsats  

funnits möjlighet att kategorisera materialet efter vilka personer inom remissinstansernas 

organisationer som fått i uppdrag att skriva remissvaren.  

Det fackliga organisationerna (3 st) 

Lärarförbundets Skolledarförening46, Lärarnas Riksförbund47 samt Sveriges Skolledarförbund48.  

Arbetsgivarna och huvudmännens centralorganisationer (2 st) 

Sveriges Kommuner och Landsting49 och Friskolornas Riksförbund50. 

                                                 
 
43 Följande instanser valde att inte lämna något svar: Gällivare kommun, Götene kommun, Kalix kommun, 

Lidköpings kommun, Luleå kommun, Nyköpings kommun, Orsa kommun, Tranås kommun, Valdermarsviks 

kommun, Värmdö kommun, Sveriges Elevråds Centralorganisation (SECO) och Sveriges elevråd (SVEA). 
44 Dessa 15 remissinstanser var: Länsrätten i Stockholm, Försvarshögskolan, Ekonomistyrningsverket, Verket 

för förvaltningsutveckling, Gymnastik- och Idrottshögskolan i Stockholm (GIH), Karolinska instiutet, 

Konstfack, Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, Mälardalens högskola, Handelshögskolan i Stockholm, 

Borås kommun, Östhammar kommun, Landstinget i Stockholmslän, Myndigheten för nätverk och samarbete 

inom högre utbildning, samt Vuxenutbildning i samverkan.  
45 Detta var Höör kommun som anslöt sig till Kommunförbundet Skåne samt Kommunförbundet 

Västerbotten som hänvisade till svaret från Umeå kommun.  
46 Detta är en sektion inom Lärarförbundet som organiserar skolledare och har ett medlemsantal på cirka 

6000. Lärarbundet är i sin tur en del av Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)  
47 Facklig sammanslutning för lärare samt studie- och yrkesvägledare. Förbundet organiserar cirka 90 000 

medlemmar. Del av Sveriges Akademikers Centralorganisastion (SACO).  
48 Facklig sammanslutning som organiserar cirka 4500 skolledare. Del av tidigare nämnda SACO. 
49 Intresseorganisation för Sveriges 290 kommuner och 20 landsting. 
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 Det kommunala huvudmännen (26 st) 

Falköping, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, 

Kristianstad, Linköping, Malmö, Mölndal, Nacka, Ovanåker, Stockholm, Sundvall, Södertälje, 

Uddevalla, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö, Örebro, Östersund och Kommunförbundet Skåne.  

Lärosäten som tidigare bedrivit rektorsutbildning (7 st) 

Göteborg universitet, Linköping universitet, Lund universitet, Karlstad universitet, Växjö 

universitet51, Uppsala universitet och Umeå universitet. 

Övriga lärosäten (16 st) 

Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, Luleå Tekniska universitet, Örebro universitet, 

Mittuniversitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Gävle, Högskolan i 

Halmstad, Högskolan i Kalmar, Högskolan i Kristianstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, 

Lärarhögskolan i Stockholm52, Malmö högskola, Södertörns högskola samt Högskolan i 

Jönköping.  

Statliga skolmyndigheter (2 st)  

Statens skolverk och Myndigheten för skolutveckling. 

Övriga statliga myndigheter (3 st) 

Arbetsmiljöverket, Högskoleverket samt Specialpedagogiska institutet53. 

 

                                                                                                                                                         
50 Intresseorganisation för fristående för-, grund-, och gymnasieskolor. Förbundet organiserar cirka 600 

medlemmar och representerar 1200 olika verksamheter.  
51 Växjö universitet heter numera Linnéuniversitet efter en sammanslagning med Högskolan i Kalmar.  
52 Lärarhögskolan i Stockholm är sedan 2008 en del av Stockholms universitet. 
53 Såväl Högskoleverket som Specialpedagogiska instiutet är två myndigheter som hade kunna placeras under 

kategorin Skolmyndigheter. Anledningen till att jag valde detta alternativ var för att tydligt markera skillnaden 

mellan statlig myndigheter som arbetar med högre respektive lägre utbildning. Vidare fanns det en risk att 

åsikterna från de mindre myndigheterna skulle komma i skymundan om de analyseras tillsammans åsikterna 

från större myndigheter som har givit mera omfattande remissvar.   
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Övriga samt spontana svar (1+2 st) 

Nationellt centrum för flexibelt lärande54 samt de två instanser55 som skickat in spontana 

remissvar: Svenska Utlandsskolors Förening och Sveriges Skolchefer.  

                                                 
54 Nationellt centrum för flexibelt lärande är en organisation med fokus på vuxna lärande och utbildning. 
55 Både Sveriges Utlandsskolors Förening (numera Sveriges Utlandsundervisnings förening) och Sveriges 

Skolchefer är fackligt och politiskt obundna intresseorganisationer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Tabell 1. Exempel på den textanalytiskamatris som tillämpades vid in- och utläsningen.  

 

Intresseorganisation  Juridiska Ekonomiska Professionella/ 

Utbildningside.  

Utvärdering 

Lärarförbundets 

skolledarförening 

 

 

   

Lärarnas Riksför.  

 

   

Sveriges 

Skolledarförbund  

 

 

   

Sveriges Kommuner 

och Landsting  

 

 

   

Friskolornas 

Riksförbund  

 

 

   

Skolverket  

 

   

Myndigheten för 

Skolutveckling 

 

    

Uppsala universitet  

 

    

Lund universitet  

 

   

Arbetsmiljöverket   

 

   

Högskoleverket   

 

   


