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Abstract 
The purpose of this report is to study school leader’s (middle management) view of role 
ambiguity, role conflict and role overload, and how they handle this. The school leader’s role 
is complex with lots of expectations that can be hard to live up to, and handle. This is a 
qualitative study. To summarize the results it can be said that all school leaders in this study 
experienced role overload and role conflict while only a few experienced role ambiguity. They 
were affected of, and handled, these factors in different ways. The school leaders thought that 
the resources hade been reduced while the expectations had increased. Administrative and 
daily, non-regulated, work was taking up too much of available time. To prioritize individual 
competence growth as school leaders has therefore been difficult. Regarding the regulated 
work the school leaders did not experience role ambiguity but regarding the non-regulated 
work the experience of role ambiguity increased. The school leaders who could see role 
conflict as being a part of the process, in their role as school leaders, seemed to be able to 
better handle the role as school leader then they who could not. 
 

 
 

 
 



Sammanfattning 
Denna undersökning syftar till att studera skolledarens upplevelse och hantering av, i egenskap 
av mellanchef, rollöverbelastning, rollkonflikt och rollosäkerhet. Skolledare befinner sig i en 
komplex roll med många förväntningar på sig som kan vara svåra att leva upp till och hantera. 
Denna studie är en kvalitativ undersökning. Resultaten kan i korthet sammanfattas med att alla 
skolledare i undersökningen upplevde rollöverbelastning och rollkonflikt medan endast ett fåtal 
skolledare upplevde en rollosäkerhet. De påverkades av och hanterade rollöverbelastning, 
rollkonflikt och rollosäkerhet på olika sätt.  Skolledarna ansåg att resurserna minskat samtidigt 
som kraven hade ökat. Det administrativa samt de dagliga outtalade arbetsuppgifterna tog för 
mycket av den tid de hade till förfogande. Den individuella kompetensutvecklingen i 
skolledarrollen har därför varit svår att prioritera. Då det gällde de uttalade arbetsuppgifterna 
upplevde skolledarna inte en rollosäkerhet men däremot så ökade rollosäkerheten då det gällde 
de outtalade arbetsuppgifterna. De skolledare som klarade av att se rollkonflikt som en del i 
processen av sin roll som skolledare, verkade kunna hantera skolledarrollen bättre än de som 
inte klarade av detta. 
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1. INLEDNING 

1.1 Historik 
Ledarskapet i skolan har sina historiska rötter i kyrkan och dess patriarkala ledarskapstradition. 
Kärnan för ledarskapstänkandet utgjordes av det bibliska budskapet, tron och en institutionell 
ordning. Hela kyrkans organisation hölls samman genom denna föreställning och dess ledare 
från ärkebiskop och nedåt hade alla givna roller och utan denna rangordning skulle kyrkan 
upplösas (Holmberg & Henning, 2002).  
 
I dagens skola kan man även se antydningar till denna institutionella rangordning. Skolans 
(makt) ordning uttrycks i bland annat väletablerade roller som skolledare, lärare och elev – 
roller som gestaltar och för vidare en institutionell tradition. Skolledaren i detta perspektiv är 
inte en neutral tjänsteman utan hon eller han bär som institutionell symbol en av traditionen 
laddad titel (Ullman, 1997).   
 
Den 1 juli 1958 började skolledarskapet kallas ett yrke, rektor. Alla skolledare inom den 
obligatoriska skolan, folkskolan och enhetsskolan skulle få titulera sig rektor. På kort tid ökade 
antalet rektorer från några hundra till 1200 rektorer (Skolverkets forskningsöversikt, 2000). 

1.2 Skolledarens förändrade roll 

Under 1970-talet lyfte många utredningar fram skolledarens förändrade roll. Skolledare skulle 
vara pedagogiska ledare för personal men även anta rollen som ledare för en mål- och 
resultatstyrd skola (Skolverkets forskningsöversikt, 2000).  
Målstyrning har medfört att skolledarna själva måste ta ansvar för sina beslut och kan inte 
komma med några bortförklaringar. Detta innebär att många skolledare upplever att det nu har 
blivit svårare att vara chef. Samtidigt med decentraliseringsprocessen har skolan förändrats från 
myndighetsutövare till serviceproducent. Skolledarens roll har därmed förändrats från auktoritär 
utövare av skolans verksamhet till ”säljare” av skolans tjänster. Föräldrar och elever ställer 
numera ökade krav på skolan – inte bara på systemet, utan också på att den enskilde eleven 
skall få sin rätt tillgodosedd (Enquist, 1996). 

1.3 Pedagogisk ledare 

Efter 1991 års reform beskrevs skolledarens pedagogiska ledarskap, som den att vara ledare över 
skolans utveckling, den pedagogiska verksamheten, i enlighet med läroplanens viljeriktning 
(Svedberg, 2000). 
 
Det finns olika definitioner på pedagogiskt ledarskap. En av dessa är Lindes (1995) som menar 
att aktivt, pedagogiskt ledarskap innebär att medvetet och aktivt driva skolans utveckling mot 
uppställda mål uttryckta i läroplan, skolplan och lokal arbetsplan.  
 
Som förutsättningar för ett aktivt pedagogiskt ledarskap anger Linde att skolledarna måste: 

– Ha kunskap om målen och den ideologiska bakgrunden 
– Ha förmåga att tydliggöra målen för personalen 
– Ha förmåga att göra personalen delaktig i målen 
– Se det administrativa systemet som ett medel för att utveckla verksamheten och 

personalen 
– Skapa goda relationer och kunna ta till vara personalens resurser 
– Klargöra sin ledarroll i någon form av ledningsdeklaration 
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I skolverkets forskningsöversikt (2000) defineras pedagogisk ledare med att kunna organisera 
och administrera verksamheten på ett sådant sätt att det skapar förutsättningar för lokal 
skolutveckling.  

1.4 Pedagogisk insikt 

Skolledares betydelse för att åstadkomma skolförbättringar betonas alltjämt av stat och 
kommun. Det gamla kravet på att skolledarna skall vara behörig lärare är borttaget. Staten har 
numera krav på att sökande av skolledartjänster ska ha ”pedagogisk insikt”. Skolledare ska klara 
av att leda lärarna i många verksamheter och behöver därför själv ha djupgående insikter i 
arbetets olika delar (Skolverkets forskningsöversikt, 2000). 
 
Skolverkets forskningsöversikt (2000) tar upp innebörden av kravet på pedagogisk insikt: 
 

– Att ha djupa kunskaper inom inlärningsteori samt hur dessa teorier omsätts i 
undervisningsmönster för att hjälp de lärande att erövra värdefull kunskap. 

 
– Att kunna analysera samband mellan undervisningsmönster och utveckling av olika 

förmågor hos de lärande. ”Vilket undervisningsmönster gynnar utveckling av aktiva, 
ansvarstagande människor med god samarbetsförmåga?” 

 
– Att kunna analysera samband mellan pedagogisk inriktning och utformning av skolans 

organisation. Utan denna förmåga finns risk att skolledare bygger upp organisationer, 
som missgynnar den pedagogiska utvecklingen. 

1.5 Skolledares ansvar 

Enligt Läroplanen (Lpo) 94 har skolledaren som pedagogisk ledare och chef för lärarna och 
övrig personal det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de 
riksgiltiga målen. Skolledaren ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt att resultat följs 
upp och utvärderas i förhållande till de riksgiltiga målen och till målen i skolplanen och den 
lokala arbetsplanen. Skolledaren har ansvaret för skolans resultat och har därmed, inom givna 
ramar, ett särskilt ansvar för: 
 

– Utformningen av skolans arbetsmiljö så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 
kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper. Sådant stöd kan som helhet t.ex. 
vara bibliotek, datorer och andra hjälp medel. 

 
– Samordningen av undervisningen i olika ämnen så att eleverna får möjlighet att uppfatta större 

kunskapsområden som en helhet. 
 
– Ansvara för att ämnesövergripande kunskapsområden integreras i undervisningen i olika ämnen. Sådana 

kunskapsområden är exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex- och samlevnad samt 
riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger. 

 
– Utformningen av undervisningen och elevvårdsverksamheten så att eleverna får det särskilda stöd och 

den särskilda hjälp de behöver.  
 
– Den kompetensutveckling som krävs för att personalen professionellt skall kunna utföra sina uppgifter. 
 
– Utvecklingen av former för samarbetet mellan skola och hemmen och för föräldrarnas information om 

skolans mål och sätt att arbeta och om olika valalternativ. 
 
– Kontakten mellan skolan och hemmet om det uppstår problem och svårigheter för eleven i skolan. 
 
– Anpassningen av resursfördelningen och stödåtgärderna till den värdering av elevernas utveckling som 

lärare gör. 
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– Skolans program för att motverka alla former av trakasserier och mobbning bland elever och anställda. 
 
– Samverkan mellan förskola och skolbarnsomsorg för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett 

förtroendefullt samarbete. Samverka med mottagande skolor och arbetslivet utanför skolan för att ge 
eleverna egna konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. 

 
– Organisationen av den studie- och yrkesorienterande verksamhet så att eleverna får vägledning inför de 

olika val som skolan erbjuder och inför val av fortsatt utbildningsväg. 
 
– Utveckling av skolans internationella kontakter. 
 
– Skolpersonalens kännedom om de internationella överenskommelser som Sverige har förbundit sig att 

beakta i utbildningen.  
    

 
Det är mycket tydligt att skolledare påverkar skolors effektivitet och elevers lärande. 
Framgångsrika skolor har skolledare med pedagogisk insikt, ledarskapskvaliteter, kunskap om 
pedagogik och om förändringsarbetets villkor. Förutsättningarna för skolledares roll och 
kunskapsbas genomgår en förändring som förmodligen saknar motsvarighet i det obligatoriska 
skolväsendets historia. Antalet skolledare har fördubblats på mindre än ett decennium. 
Dessutom har cirkulationen på tjänsterna varit betydande och i en av tradition manlig tjänst är 
nu kvinnor i klar majoritet. I hälso- och arbetsmiljörapporter som allt oftare presenteras, talas 
det om att skolledarna känner sig pressade från alla håll med en ofta orimlig arbetsbelastning 
(Svedberg, 2000). 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

2.1 Ledarskap 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (2002) hävdar många idag att ledning är viktigare än någonsin på 
grund av de stora förändringarna i samhället. I både privat och offentlig verksamhet har 
förändring blivit en norm. För många ledare har utmaningen blivit att utforma organisationen 
för nybildning och omställning och att göra strategiskt tänkande till en kontinuerlig process 
som är integrerad i den dagliga verksamheten. Det förutsätts att ledare lyckas utveckla en 
ledarstil som skapar motivation, engagemang och uppslutning kring organisatoriska mål samt att 
ledare lyckas definiera ledarrollen. Jacobsen & Thorsvik (2002) anser även att det finns en 
internationell trend där ”platta” organisationer håller på att ersätta de hierarkiskt strukturerade 
och specialiserade organisationsformer och ledningsprinciper som bygger på överordnad 
styrning, kontroll och samordning. Detta ställer ledare inför helt andra utmaningar jämfört med 
situationen för bara några decennier sedan då de flesta organisationer verkade i en relativt stabil 
omvärld och kännetecknades av klart byråkratiska drag. Jacobsen & Thorsvik (2002) hävdar 
dock att de flesta ledningsteorier som nu är aktuella kan återföras till perioden från 1960 till 
idag. Detta hänger samman med att dessa teorier av tradition har sysslat med förhållandet 
mellan ledare och underlydande och behandlat olika sätt för ledare att förhålla sig till det 
senare, vilket inte förändrats trots att organisationernas yttre handlingsmiljö nu ser annorlunda 
ut. 
 

Thylefors (1998) hävdar att på grund av att den tidigare självklara byråkratiska regelstyrningen 
brutits upp så har ledarrollen fått en större tyngd bland annat genom att direktstyrningen i form 
av regler, föreskrifter och instruktioner har ersatts av en mål- och ramstyrning. I traditionell 
byråkrati finns en rationell styrning baserad på ett formellt ledarskap uppbackat av regler och 
förordningar. En större frihet har lämnats till den enskilda verksamheten, där reglerna alltmer 
kommit att ersättas av ramar. Ledarna i dagens organisationer kommer att inneha en utökad 
koordinerad roll och därigenom behöver ledare idag en väl utvecklad social kompetens. Inom 
människoförändrade verksamheter har ledare mycket gratis i och med sin utbildning och 
erfarenhet. Det finns emellertid både en tveksamhet inför denna kunskap och en brist på 
förståelse för att den utgör en faktisk ledarkompetens och en uppgivenhet kan skapas inför 
insikten om den komplicerade människan. Ledare med enkla modeller av mänskligt beteende 
tenderar oftare att agera med större handlingskraft. Ledarskapet är komplicerat och det består 
till stor del av att sammanväva och integrera olika intressenters legitima behov, önskningar och 

de ska behärska alltfler och alltmer olikartade funktioner. 

2.2 Effektivt ledarskap 
Med 1990-talets krav på effektivitet och produktivitet, och med decentralisering som 
genomgående trend inom såväl företag som förvaltning, har mellanchefens roll förändrats från 
att vara den högsta ledningens redskap till att vara motorn i verksamheten (Drakenberg, 1997). 
I den ringa mängd litteratur som finns på området utgör beskrivningar av 
mellanchefspositionen ofta en dyster läsning eftersom man ofta så starkt poängterar 
mellanchefens position som hopplös. Hon eller han har hamnat mellan barken och veden och 
kan sällan vara alla till belåtenhet. Mellanchefen är fullt ansvarig för att verksamheten fungerar 
trots en begränsad auktoritet och trots oförenliga krav från olika håll. Ansvaret tenderar ibland 
att vara större än befogenheterna. 
 
Dipboye, Smith, & Howell (1994) har funnit att forskare haft olika angreppssätt som ofta har 
varit konfliktbaserat när det gäller att försöka förstå ursprunget om effektivt ledarskap. När 
forskarna talar om effektivitet betonas det egenskapsmässiga sätten, möjligheterna och andra 
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personliga benägenheter som det huvudsakliga.  De beteendemässiga angreppssätten antar att 
effektiva ledare skiljer sig på grund av vad de presterar i sin roll. Det situationsmässiga 
understryker rollen, organisationen, uppgiften och andra faktorer kring ledaren som de kritiska 
avgörandena. Kognitionsangreppssättet betonar tilltron och uppfattningen mellan ledaren och 
anhängarna. Dipboye et al. (1994) understryker att inget enskilt angreppssätt kan erbjuda hela 
”historien” utan att varje del bidrar med en bit till pusslet genom att erbjuda en insikt i en 
kritisk aspekt av effektivt ledarskap.  
 
Thylefors (1998) är av den uppfattningen att de informella ledarna måste stötta det 
formaliserade ledarskapet för att en verksamhet ska bli effektivare. Det är även viktigt att ha i 
åtanke att det finns ett beroende mellan ledare och grupp för att det skall gå att bygga upp ett 
effektivt chefskap och ledarskap.  
 
Enligt Thylefors (1998) bygger effektivt chefskap och ledarskap på ett beroende mellan ledare 
och grupp. Verksamheten blir effektivare desto mer chefskapet, det formaliserade ledarskapet, 
stöttas av informella ledare.   
 

Nytell (1994) anser att det krävs en grundläggande teori som utgör ”kartan” i 
förändringsstrategin för att bedriva förändrings- och förnyelsearbete. Problemet är att de hittills 
tillämpade ledarskaps- och organisationsteorierna inte förefaller ha fungerat tillfredställande 
inom skolans område. Studier och utvärderingar, som gjorts av skolledarutbildningar med syfte 
att förändra skolledarrollen, visar att dessa utbildningar inte påverkar skolledarna annat än 
marginellt. 
 
Mellanchefer befinner sig i ett korsdrag av konkurrerande förväntningar och positionen 
kompliceras ytterligare inom människoförändrade organisationer genom kontakten med 
klienterna. Den offentliga sektorns verksamheter omfattar politiska, administrativa och 
professionella styrimpulser, vilket innebär flera centrala konflikter, som ett effektivt ledarskap 
måste hantera. Rollöverbelastning, rolloklarhet och rollkonflikter är vanliga problem på 
mellanchefsnivå (Thylefors, 1998). 

2.3 Skolledarrollen 

Holmberg & Henning (2002) uppger att svenska forskare under de senaste tjugo åren 
intresserat sig för skolledarens roll och skolans styrning och ledning i allt större utsträckning. De 
har funnit att skolledare verkar i en komplex korseld mellan motsägelsefulla intressen och 
uppdrag. Skolans centrala och lokala måldokument innehåller ofta öppna skrivningar kring 
vilka politisk samstämmighet nåtts enligt forskarna men som bär på latenta konflikter som kan 
uppkomma på den enskilda skolan. Vidare anser författarna att när politisk intention ska 
översättas till pedagogisk handling i klassrummet i en decentraliserad skolorganisation så blir 
ledningsuppgiften för skolledarna mer att hantera dilemman än att lösa problem och de blir mer 
administratörer än pedagogiska ledare.  
 

Enligt Ellmin & Leven (1998) begränsas den egna möjligheten att idag vara effektiva ledare och 
positiva förebilder på grund av brister i arbetsmiljön. Skolledarrollen präglas av för mycket rent 
administrativa arbetsuppgifter, vilket medför att allt för lite tid ägnas åt att utveckla 
samarbetsformer och kontakter med lärare, elever, föräldrar och närsamhället. Skolledarrollen 
har i många avseenden under senare år både marginaliserats och trivialiserats. 
 

Det finns en förväntan på skolledarna såväl uppifrån som underifrån i organisationen att ett gott 
och effektivt ledarskap skall utövas. Begreppet effektivitet har ibland uppfattats som att samma 
saker kan göras med färre resurser, men effektivitet är snarare att med givna resurser göra rätt 
saker bättre (Enquist, 1996). 
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De kunskaper och kompetenser som krävs för ett framgångsrikt ledarskap är beroende av det 
sammanhang i vilket ledarskapet ska utövas. De förändringar som på senare tid varit särskilt 
betydelsefulla för skolledarskapet är enligt Ekholm (2000): 
 

– Decentralisering 
– Kommunernas ansvar för genomförande 
– Mål och resultatstyrning 
– Marknadstänkande och konkurrens 
– Ökat inflytande från elever och föräldrar 
– Betoningen av sammanhanget i barnomsorg och skola 
– Sammanförandet av förskola och skola till gemensam förvaltning 
– Ökad betoning av elevaktiva arbetssätt och elevers ansvar i lärandet 
– Betoning av att kärnan i lärares arbete består i att leda elevers lärande. 

2.4 Rollen 
”Having a boss’s responsibility without a boss’s authority; 
functioning as a specialist and a generalist at the same time; 
meeting the conflicting demands of superiors, subordinates and 
peers while still getting the job done – these exacting 
requirements sound like a part of a manager’s nightmare. But 
they are daily facets of general management at middle levels of an 
organization.” (Svedberg, 2000 sid 25). 

 
Thylefors (1998) talar om att en roll kan förstås som summan av de förväntningar som riktas 
mot innehavaren av en viss position och för att kunna samordna en verksamhet är roller, men 
även normer och värderingar, någonting som man använder sig utav. I organisationer finns ett 
rollsystem, där rollerna står i ett ömsesidigt förhållande till varandra och alla organisatoriska 
roller omfattar på så sätt samarbete och samordning med varandra. Det är i de formella 
förväntningarna, som återfinns i arbets- och befattningsbeskrivningarna, som ursprungligen 
kommer ifrån organisationens målbeskrivningar, som tyngdpunkten ligger på vad en 
rollinnehavare ska göra. Informella och allmänt riktade förväntningar innehåller dessutom ofta 
krav på hur uppgifterna ska utföras. Inom människoförändrande organisationer finns det 
allmänna förväntningar på vissa förhållningssätt. Här talar Thylefors (1998) om att rollsystemet i 
en organisation omfattar dels det faktiska beteendet, dels det totala mönstret av förväntningar. 
Rollinnehavaren gör en personlig tolkning, där de formella förväntningarna endast utgör en av 
flera möjliga förväntningar. Individen gör en sammanvägning av alla synbara förväntningar, sina 
egna inkluderade. När det gäller anpassningen till olika förväntningar så är det intressenternas 
makt i förhållande till individen som är avgörande. Mellanchefer befinner sig i en korseld av 
dessa förväntningar i och med att flera intressenter har befogade krav och förväntningar på dem 
som arbetsledare. 

2.5 Tre av mellanchefspositionens rolldilemman 

Enligt Drakenberg (1997) innebär mellanchefspositionen en rad svårigheter. Dels är rollen inte 
helt entydig, chefen är osäker på vad hon/han får lov att göra och vad hon/han eller han 
förväntas göra. Dels är de förväntningar som ställs på rollen så motstridiga att inte alla går att 
uppfylla.  
 
Thylefors (1998) tar också upp att mellanchefspositionen innebär en rad svårigheter där 
hon/han  belyser att rollöverbelastning, rolloklarhet och rollkonflikter är vanliga problem. 
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2.5.1 Rollöverbelastning 
”Innebär ett tillstånd där individen möts av en uppsättning 
åtaganden, som i sin helhet, kräver att hon ska göra mer än hon 
har möjlighet att göra under den tid som finns till 
förfogande/tillgänglig” (Orpen, 1982 sid 8). 

 
På grund av den komplexa situationen som mellanchefer befinner sig i så menar Thylefors 
(1998) att det vanligaste problemet för en mellanchef är rollöverbelastning. Det blir ett resultat 
av alla de krav och förväntningar som skolledaren känner av, från många olika håll, som 
exempelvis, politiker, elever, medarbetare, allmänhet, överordnade, kollegor och 
underordnade. Skolledarens känsla, för vad varje situation kräver, är därför mycket viktig. Vad 
skolledaren väljer att ta för beslut, vad hon/han väljer att lägga sin energi på, eller vilka åtgärder 
hon/han väljer att göra, innebär en större eller mindre konflikt. Kraven och innehållet, 
behöver inte stå i motsatsförhållande till varandra men proportionerna kan göra det. Kraven på 
chefer i människoförändrade verksamheter har dock ökat och cheferna måste ges en möjlighet 
att arbeta i organisatoriska former som kan ge stöd, komplettering och hjälp samt ge möjlighet 
att engagera sina medarbetare. Att vara framgångsrik i allt, för varje enskild chef, är i dag inte 
en möjlighet.  
 
Rollöverbelastning är det vanligaste problemet för en mellanchef på grund av att de arbetar i en 
tillvaro där politiker, elever, medarbetare, överordnade, kollegor och underordnade har många 
olika förväntningar vilket leder till att allt för många krav riktas mot dem i deras roll av 
mellanchef.  Dessa olika förväntningar leder till att en god ledare måste klara av att ofta vara 
flexibel, det vill säga, vara känslig för vad den specifika situationen kräver. Det är utifrån det 
som prioriteringar görs och det är detta val som innebär att en större eller mindre konflikt 
uppstår. Kraven och innehållet, behöver inte bero på brister i enhet till varandra men 
storleksförhållandena kan göra det. Utifrån de val av energi- och tidfördelning chefen väljer 
påverkas omgivningen och de konflikter som kan uppstå på grund av att kraven på chefer har 
ökat. I dag ska de behärska alltmer och alltfler olikartade funktioner Chefer måste därför själv 
dels få möjlighet att arbeta i organisatoriska former som kan ge hjälp, stöd och komplettering, 
dels engagera sina medarbetare.  
 
Skolledarna har en enorm arbetsbörda samtidigt som de sitter i en ensam mellanchefsposition 
med mycket ansvar. De befinner sig mellan kommunalpolitikernas hårda krav på minimal 
budget samt att följa regeringens mål om att kunna erbjuda lärarna och eleverna en bra 
pedagogisk verksamhet (Nytell 1994). 
 
Ekholm (2000) har även sett att kraven på skolledare att lösa administrativa problem förefaller 
att öka i många kommuner snarare än att minska, genom att större ekonomiskt ansvar förts 
över från kommunens centrala delar till de enskilda skolorna. 
 
Linde (1995) menar att skolledaren formulerar sin pedagogiska grundsyn utifrån sin vision för 
ledningen av skolan. Visionen tillhandahåller de ideologiska argumenten för skolledarens 
ställningstaganden som återspeglas i den pedagogiska grundsynen. Med denna som grund 
argumenterar skolledaren för sina mål i arbetet, att tillsammans med sina lärare formulera de 
lokala målen för undervisningen. Politikernas viljeinriktning uttryckt i den kommunala 
skolplanen där de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för verksamheten ges är 
något som även skolledaren måste ta hänsyn till. Skolledarens uppgift ligger i att utföra uppdrag 
från två uppdragsgivare, nämligen stat och kommun. Staten anger de övergripande målen för 
skolan i nationella styrdokument, förordningar om läroplaner, kursplaner och betygskriterier. 
Skollagen, med timplaner som bilaga, har ett innehåll som dels består av organisatoriska mål 
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och ramar, dels ett pedagogiskt innehåll som bland annat lägger fast den värdegrund som skolan 
ska vila på. Den kommunala skolplanen skall givetvis utgå från de nationella övergripande 
målen, men anger lokala prioriteringar och ramar som kommunens politiker sätter upp för 
kommunens skolverksamhet.  

 
 

Skolledares möjligheter att idag vara effektiva ledare och positiva förebilder begränsas av brister 
i deras egen arbetsmiljö. Framförallt skolledarrollen präglas av allt för mycket rent 
administrativa arbetsuppgifter, vilket medför att för lite tid ägnas åt att utveckla 
samarbetsformer och kontakter med medarbetare och elever (Ellmin & Leven 1998). 

2.5.2 Rollosäkerhet 
”Förekommer när en individ har otillräckligt med information 
för att utföra sitt jobb tillfredställande. Det uppstår när en person 
uppfattar hennes jobbförväntningar vara för vaga/ej fastställda för 
att kunna utföra de åtaganden som uppstår genom dem” (Orpen, 
1982 sid 8). 

 
Ytterligare ett rollproblem är rollosäkerhet. Frånvaron av en tydlig rollbeskrivning innebär en 
frihet och att man inte preciserar kraven har säkert i flera fall sin orsak i att man är medveten 
om att klarhet minskar friheten. Det kan verka som att en kategorisering av ledarens uppgifter 
ger en stabilitet och överblick men när man arbetar med människor så är sannolikt behovet av 
akuta insatser stor. Detta leder till att friheten blir en friktion och det är svårt att förutse alla 
dessa uppgifter när akuta händelser och människor ständigt kräver uppmärksamhet. 
Medarbetarna är uppbundna av undervisning och problem som inte rör det egna 
yrkesutövandet slussas vidare till chefen vilket gör individens veklighet komplex när hon/han 
som chef är den som har möjlighet att rycka in i akuta situationer. Upplevelsen av rollosäkerhet 
kan leda till lågt självförtroende, en känsla av meningslöshet och avsaknad av egenvärde 
(Thylefors 1998). 

2.5.3 Rollkonflikt 
”När en person möts med skilda förväntningar och vissa av dem 
är svåra att uppfylla utan att det sker på bekostnad av en annan, 
talar man ofta om att individen upplever en rollkonflikt.” 
(Orpen, 1982 sid 8). 
 

Ett tredje rollproblem är rollkonflikt (Thylefors, 1998). Med rollkonflikt avses inte 
prioriteringen av uppgiften som man vanligtvis brukar avse med begreppet rollkonflikt utan det 
är de motstridiga förväntningarna som uppstår, när frågan exempelvis om kvalité och kvantitet 
diskuteras i vården.  Konsekvenserna vid en rollkonflikt är desamma som vid rollosäkerhet, lågt 
självförtroende, en känsla av meningslöshet och avsaknad av egenvärde hos cheferna. I dag är 
det kravet mellan den administrativa och professionella rollen som rollkonflikt och chefsarbete 
oftast uppmärksammas och man finner även motstridigheter, inte bara inom rollen utan att 
chefsrollen även konkurrerar med andra yrkesroller så som lärarens, läkarens, psykologens o.s.v.  
Att distansera sig från ”avsändaren” kan vara ett sätt att hantera konflikten på och att en 
konflikt mellan överordnades och underordnades krav tolereras bättre när kontakten med den 
egna ledningen är begränsad. En effektiv chef bör psykiskt kunna distansera sig men acceptera 
att hon/han inte alltid behöver lösa rollkonflikten. I rollen som mellanchef hamnar hon/han i 
en situation där chefen förväntar sig att hon/han ska kunna klara av vissa problem utan att 
hon/han fått vissa befogenheter av sin chef. Men även medarbetarna tror att hon/han fått dessa 
befogenheter och dom kan inte förstå att hon/han inte använder sig av dessa. Detta gör att det 
skapas stora konflikter.  
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Ekholm (2000) framhåller att en del av förhållandena i kommunerna består, samtidigt som en 
del förändringar sker, vilket inneburit att de förväntningar som ställts på skolledarskapet inte 
kommit att infrias. Det kan gälla förväntningar från skolledarnas närmast överordnade om 
administrativa insatser och dessa hindrar skolledarna från att utöva en pedagogisk ledande 
uppgift. Även skolledare i den nya strukturen utsätts för förväntningar från sin närmaste 
omgivning. Mindre mot funktion och position som ledare och mer mot person. 
 

Linde (1995) menar att i de förväntningar som de överordnade har är oftast tonvikten lagd på 
chefskap medan medarbetarna i regel förväntar sig en god och demokratisk ledare. 
Medarbetarna har vanligen förväntningar på sin ledare att han skall företräda dem inför sina 
överordnade och den politiska ledningen. Detta kan skapa en svår roll för ledaren som skall 
vara företrädare och förverkligare av de politiskt uppsatta målen, även om dessa betyder 
ekonomiska reduceringar och neddragningar. Missnöje förorsakas ofta av felaktiga 
förväntningar. 

 

 I en undersökning som gjorts av Viggosson (1995) angående hur skolledare uppfattar sina 
arbetsuppgifter uppger skolledarna att de känner en förväntan från andra att de skall fullgöra en 
rad olika funktioner. Kännetecknande för förväntningarna från de andra är en allmän ledar- 
och servicefunktion. Ofta handlar det om att lösa olika problem, ägna sig åt personalen och 
helt enkelt finnas till hands. Skolledarna ger själva uttryck för att dessa funktioner är viktiga. De 
har också förväntningar på sig själva som innebär att vara företrädare för huvudman. Det finns 
dock en tendens som tyder på att skolledare ser sig mer som ledare i allmänhet och att de ska 
ha en allmän servicefunktion än som ledare av lärarnas undervisning. Viggosson menar att det 
då ofta gäller en personalinriktad funktion till exempel att få till stånd trivsel, finnas tillgänglig 
för samtal och att motivera personalen.  

 
 En vanlig företeelse är att chefen får ett större ansvarsområde genom att flera mindre områden 
slås samman, och att den viktigaste uppgiften i den nya befattningen är att dra ner resurserna. 
Ledaren hamnar i detta läge i en svår situation där det ofta uppstår rollkonflikter och konflikter 
mellan det egna värderingssystemet och uppgiften att minska budgeten (Näringsdepartementet, 
2001).  
 
I och med att skolledaren är klämd mellan omöjliga eller hämmande yttre villkor och en stark 
önskan att utföra arbetet på ett gott och hedervärt sätt uppstår dilemman som personifieras och 
betalas med skuld och skamkänslor. Dessa skuldfällor präglar inte så sällan skolledares arbete 
och är lokaliserade till skärningspunkten mellan fyra dimensioner av arbetet. De uppstår mellan 
förpliktelsen att se till lärarnas/elevernas välmåga, trycket från resultat, ansvar och intensifiering, 
arbetets oavslutade karaktär, samt sist men inte minst kraven från individens egen perfektionism 
(Holmberg & Henning 2002).  

2.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera skolledarens upplevelse, i egenskap av mellanchef, när det 
gäller rollöverbelastning, rollkonflikt och rollosäkerhet och hur de hanterar dessa faktorer. 
 
– Upplever skolledaren en rollöverbelastning i sin yrkesroll och hur hanterar hon i så fall denna 
överbelastning? 
 
– Upplever skolledaren en rollosäkerhet i sin yrkesroll och hur hanterar hon i så fall denna 
rollkonflikt? 
 
– Upplever skolledaren en rollkonflikt i sin yrkesroll och hur hanterar hon i så fall denna 
rollkonflikt? 
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3. METOD 

3.1 Material, procedur och etik 
Valet att använda en halvstrukturerad intervju gjordes i och med att intervjuaren personligen 
får möta respondenten och har möjligheter att ställa följdfrågor och därigenom få en djupare 
förståelse och information för bakomliggande faktorer (Miles & Huberman, 1994). 
Intervjufrågorna konstruerades utifrån den kunskap som erhållits genom litteraturstudien. 
Definitionerna av de tre faktorerna rollöverbelastning, rollosäkerhet och rollkonflikt kom att 
bli centrala begrepp både då intervjuunderlaget utformades samt genom hela uppsatsarbetet. 
Grunden för intervjufrågorna (Bilaga 2) är halvstrukturerade, det vill säga frågeställningen 
belyses med i förväg bestämda frågeområden i en viss följd samt med följdfrågor vilka kunde 
ställas vid behov. I den här typen av intervjuer är det intervjuarens förförståelse, de teoretiskt 
valda begreppen, som utgör tolkningsbakgrunden. 
 
En försöksintervju gjordes på en arbetsledare inom förskolan anställd av Piteå kommun. 
Detta för att se om frågorna var relevanta och tydliga. Försökspersonen gav feedback på hur 
intervjuarna agerade och på hur frågorna upplevdes. Även intervjuarna reflekterade över hur 
det var att intervjua och gav feedback på hur man tyckte att den andra agerade. Därefter 
skedde justeringar av frågorna (Jacobsen, 1993). 
 
Den första informationen till rektorerna gavs via telefon av Barn och Utbildningschefen i 
kommunen. Information gavs om syftet med undersökningen och hur datainsamlingen 
skulle ske. Ett godkännande gavs till att få ta kontakt med respondenterna och boka tid för 
en intervju. Därefter skickades ett e-mejl till alla berörda skolledare (Bilaga 3). I brevet 
presenterades undersökningens syfte och metod. Även telefonnummer och e-postadress till 
intervjuarna lämnades ut för eventuella frågor.  
 
Den andra kontakten med skolledarna skedde via telefon ca femton dagar efter att de fått det 
första brevet. Respondenterna fick återigen information om syftet med undersökningen. På 
detta tidiga stadium informerades respondenterna även om att de skulle vara anonyma.  
Information till respondenterna, om undersökningen, hade även i ett tidigare skede lämnats 
av chefen där det hade godkänts att intervjuerna skulle få genomföras på arbetstid. 
Respondenterna upplystes om att undersökningen var frivillig (Svartdal 2001). Alla nio 
respondenter ställde sig positiva till undersökningen och tid för intervjuer bokades mellan 
den femte augusti och den sjuttonde augusti. 
 
Datainsamlingen genomfördes i skolledarens egen arbetsmiljö, i ett avskilt rum, och började 
med en presentation av intervjuarna och vad syftet med undersökningen var (Bilaga 3). 
Respondenterna tillfrågades om de godkände att bandspelare användes, detta för att man helt 
och fullt skulle kunna koncentrera sig på själva intervjun, och så korrekt som möjligt senare 
kunna återge de svar respondenterna lämnat. Ingen respondent sade sig ha något emot att 
intervjun spelades in.  
 
Båda intervjuarna var med vid varje intervjutillfälle utom det sista då bara den ena 
intervjuaren kunde närvara på grund av sjukdom. En intervjuare ledde frågesamtalet och den 
andra skötte den tekniska utrustningen men kunde även komma med någon följdfråga under 
intervjuns gång. Intervjuarna ledde varannan intervju som beräknats ta cirka en timme. 
Innan frågor började ställas så lästes definitionen upp så att alla skulle ha samma uppfattning 
om vad man avsåg att fråga om. 
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Inför en intervju gick bandspelaren sönder och detta upptäcktes innan intervjuarna träffade 
respondent nummer fem. Den berörda respondenten informerades om detta och besluts togs 
att genomföra intervjun i alla fall. Den som inte intervjuade tog då anteckningar och i direkt 
anslutning till att intervjun var slut gjorde intervjuarna en genomgång av anteckningarna 
tillsammans. Det fanns även löfte av respondenten att få återkomma om det skulle vara några 
oklarheter. Vid sammanställningen upplevde man att detta inte var nödvändigt. Så fort 
tillfälle gavs under dagen gjordes en transkription av intervjuerna för att ingen information 
skulle falla bort samt att försöka att minimera egna tolkningar. I och med att två intervjuare 
hade deltagit vid intervjutillfällena så togs möjligheten att diskutera svaren sinsemellan och 
gemensamt försöka tolka respondenternas svar så ärligt det gick utan att lägga in egna 
värderingar (Svartdal 2001). 
 
På grund av den utlovade anonymiteten har viss information tagits bort eller förändrats för 
att den intervjuade respondenten inte skall kunna identifieras. Efter det att intervjuerna 
genomförts tillfrågades varje respondent om de ville läsa den nedskrivna intervjun. De som 
önskade detta fick den skickad via mejl så att de skulle ges tillfälle att ha åsikter om de ansåg 
att de hade sagt något som de feltolkat eller ångrat. Ingen respondent har dock kommenterat 
det de läst. När rapporten har slutförts kommer respondenterna att få ta del av resultatet. 

3.2 Respondenter 

Kommun X räknas som en glesbygdskommun med ca nio tusen invånare. Det finns nio 
skolledare/områdeschefer inom gymnasiet och grundskola (Tabell 1). 
 
 Tabell 1. Respondenternas ansvarsområden och arbetssituation 

 
 
                         
 
 
 
 

 
Respondent 

 
Typ av verksamhet 

Antal 
Med- 
arbetare 

% 
tjänst 

Antal 
arbetsställen 

Avstånd 
mellan 
arbetsställen 

1 Fö, Fri, Förb, Lå, Me 85 100 3 10 km 
2 Fö, Fri, Lå 20 75 2 35 km 
3 Hö, Sä 45 72,5 2 0,4 km 
4 Fri, Lå, Hö, Sä 45 80 2 0,5 km 
5 Fö, Fri, Lå, Me, Sä 55 100 4 2 km 
6 Fö 33 80 3 6 &16km 
7 Fö, Fri, Lå, Me, Hö 38 100 2 35 km 
8 Gy 40 100 1 0 km 
9 Fö 47 100 3 3,1 km 

Förskola       = Fö 
Förskola 6 år/ fritids      = Fri 
Förberedelseklass       = Förb 
Klass 1-3       = Lå 
Klass 4-6        = Me 
Klass 7-9          = Hö 
Gymnasium       = Gy 
Särskola       = Sä 
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3.3 Databehandling 
Varje intervju sammanfattades för att lyfta fram de centrala kring de tre faktorerna 
rollöverbelastning, rollosäkerhet och rollkonflikt enligt intervjumallen (Bilaga 2). Därefter 
gjordes en jämförelse mellan de olika respondenterna för att hitta likheter och avvikelser 
vilket sedan ställdes mot litteraturstudien. För att skydda respondenternas identitet har alla 
skolledare i resultatdelen kallats för skolledare alternativt hon/han. Genom hela uppsatsen 
har även begreppet skolledare använts i stället för rektor/områdeschef/biträdande 
områdeschef, utom i det historiska avsnittet i litteraturstudien där begreppet rektor används. 
Med medarbetare avses all den personal som är underställd skolledaren. De citat som valts ut 
för resultatredovisningen belyser antingen de avvikande åsikterna eller hur de flesta har svarat 
på frågan. I flera frågeställningar togs mer än ett citat med även när de är av samma åsikt. 
Avsikten har varit att visa olika nyanser bland svaren och på detta sätt ge mer liv åt 
materialet. I vissa fall har citaten ändrats något från talspråk till en mer förståelig form. Flera 
av citaten är också ”putsade” från upprepningar och ofullständiga meningar för att förtydliga 
texten och innebörden i yttrandet. Betydelsen är dock alltid densamma. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Rollöverbelastning 
På frågan hur skolledarna upplevde sina arbetsuppgifter i förhållande till den tid de hade till 
förfogande svarade fem av nio respondenter att en klar rollöverbelastning upplevdes. Faktorer 
som ansågs bidra till rollöverbelastning var allt för stora och breda geografiska arbetsområden 
och att de administrativa arbetsuppgifterna tog alldeles för mycket tid. En del skolledare 
upplevde även att de hade för många arbetsställen. För mycket personal per skolledare togs 
också upp som en orsak till den upplevda rollöverbelastningen. Arbetsbelastningen ökade 
ytterligare vid vissa toppar under året som exempelvis vid skolstarten och vid 
löneförhandlingar. En av respondenterna uppgav att som skolledare jobbade denne ungefär 
femtiofem timmar per vecka. En annan respondent var i dagsläget sjukskriven och arbetade fyra 
timmar per dag på grund av en upplevd rollöverbelastning.  
 

”Arbetsuppgifterna är för många. Egentligen kan man med de 
här arbetsuppgifterna jobba ca femtio till sextio timmar i veckan 
men jag tänker inte göra det”. 

 
”Det är alldeles för mycket administrativa uppgifter och vårt 
uppdrag är ju att vara pedagogiska ledare. Nu hinner jag aldrig ut 
i verksamheten för att det öser på hela tiden. Allting skulle ha 
varit klart i förrgår eller för två år sedan. Man är hela tiden på 
efterkälken och måste försöka parera så gott det nu går”.  

 
Två respondenter upplevde periodvis en rollöverbelastning, att tiden i förhållande till 
arbetsuppgifterna ibland inte räckte till. Dessa arbetstoppar kom i vågor och däremellan 
upplevde skolledarna att de inte hann med de arbetsuppgifter som förväntades av dem. Det var 
vid skolstarten och vid perioden då löneförhandlingar pågick som de upplevde att det blev 
alldeles för mycket att göra.   

 
De två övriga respondenterna ansåg däremot att tiden räckte till och att de inte upplevde 
rollöverbelastningen som något problem. En av skolledarna lyfte upp att dennes tidigare 
erfarenheter som denne hade haft på fritiden kunde relateras till den nuvarande yrkesrollen och 
detta kan ha bidragit till att respondenten känner sig så trygg i sin roll som skolledare. 
 

”I min arbetsroll i dag så känner jag mig väldigt trygg och jag 
känner att det finns utrymme för andra uppdrag utöver dom som 
jag har i min tjänst”. 

 
”Tiden räcker till på grund av vad man väljer”. 

 
På frågan hur väl de uttalade arbetsuppgifterna som de hade stämde med verkligheten uppgav 
fyra av nio respondenter att de upplevde att de uttalade arbetsuppgifterna inte stämde överens 
med verkligheten.  
 

”Stämmer dåligt överens med verkligheten. Finns inget definierat 
på vad vi ska göra”. 
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”Det finns inget definierat på vad vi ska göra. Det handlar främst 
om utveckling och att ”poscha” på, att följa läroplanen, 
administration och ekonomi. Det är en dålig ledningspolicy, 
stämmer dåligt överens med skolledaruppdraget. De uttalade 
arbetsuppgifterna stämmer dåligt överens med verkligheten. Det 
är många olika uppdrag och en del är helt onödiga som 
tillexempel att sitta med vid ett möte om sophantering”. 

 
Tre av nio respondenter upplevde att de uttalade arbetsuppgifterna till viss del stämde överens 
med verkligheten.  
 

”Man måste definiera sin verklighet, man måste välja. Vilja välja 
verklighet”. 

 
”Det skulle jag nog vilja grovt skatta till femtio procent Det 
kommer till så oerhört mycket mer. Det är ju sånt som inte står 
skrivet men ingår, exempelvis att man måste stötta och stödja och 
det har man ju inte med sig i sin utbildning. Samtidigt så vet jag 
att jag inte behöver ta på mig den rollen, men det är ett stort steg 
att ta, för den som har behov av att gå till en psykolog”. 
 
”Arbetsuppgifterna dom är väl uttalade på det sättet att man vet 
vilka arbetsuppgifter man har och man vet vad som åligger mig. 
Men dom är många och det som växer mycket nu är ju det här 
med olika rehabiliterings utredningar runt personal. Det är 
många som är överbelastade ute i verksamheten också.” 

 
För att hantera överbelastningen så försökte respondenterna hantera den genom att lära sig sätta 
gränser och lära sig att säga nej samt att lägga vissa saker åt sidan och våga slänga vissa saker i 
”papperskorgen”. De uppgav vidare att de försökte att släppa det som de inte hann med och 
lära sig av tidigare erfarenheter En skolledare berättade att denne ett par gånger ”tagit ut sig” 
och hamnade i en ordenlig svacka och att denne periodvis under långa perioder legat sömnlös, 
men ändå har försökt att ”härda ut” vilket hade lett till att respondenten nu var sjukskriven 
halvtid. Skolledaren försökte hantera detta genom att, som denne själv beskrev det, ”bli bättre 
på att släppa det denne inte hann göra”.  En skolledare uppgav att hon tidigare ej hade något 
eget arbetsrum och som hon själv beskrev det ”Jag kände mig som en resande portfölj”. I dag 
har skolledaren som ett steg i rehabiliteringsprogrammet fått ett eget arbetsrum vilket upplevdes 
som en betydlig förbättring i arbetsmiljön. En annan skolledare hade valt att, i stället för att ta 
på sig ett område till utan att få utökad arbetstid, gå ner i tid. Detta ansåg skolledaren var en 
bättre lösning. Vid intervjutillfället hade denne en ökad arbetsbelastning men detta 
kompenserades istället med en ledigt dag i veckan.  
 

”Jag vill göra klart men med den erfarenhet jag har så har jag lärt 
mig att ingenting blir någonsin klart, utan att allt är pågående 
processer”. 

 
 
”Jag klarar nog inte av rollöverbelastningen fullt ut. Det är 
jätteviktigt att hitta dom där oaserna där man kan stanna av och 
andas ut”. 
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Konsekvenserna för mig då det gäller rollöverbelastning är att det 
blir kaos i huvudet, när det har gått för långt, då sover man inte 
på nätterna och till slut är det bara jobb i huvudet. Man drömmer 
jobb. Jag försöker lära mig att jag måste sätta en gräns någonstans, 
hit men inte längre”. 

 
”Det är till syvende och sist jag som mår jättedåligt över allt som 
jag sa att jag skulle göra och inte hunnit. Jag har nu lärt mig att 
säga nej, men det krävdes att jag blev sjuk först innan jag insåg 
det. Då inte kroppen orkar, då brister det ju och då måste jag se 
vad det är som jag kan göra själv”. 

 
”Ett sätt att försöka hantera det på är att använda mig av datorn, 
försöker lägga in allting i en minidisk. Att hitta något system som 
är ganska bra som hjälpreda”. 

 
”Idag måste man våga slänga vissa saker i den där papperskorgen 
och det leder till en ständigt utsatt press.” 

 
Majoriteten av respondenterna betonade även vikten av att arbeta med sig själv och sin 
självinsikt för att försöka klara av en rollöverbelastning. En del skolledare uppgav att det var 
viktigt att lära sig inse att utifrån de förutsättningar som gavs kunde saker och ting ibland inte 
bli bättre. En respondent lyfte även fram vikten av att våga använda sig av kollegor och att själv 
våga ta initiativ till att få hjälp. Vikten av att ha ett tryggt privatliv att falla tillbaka på när de 
lämnade arbetet för dagen var det flera skolledare som lyfte fram. Flera respondenter upplevde 
vidare att motion samt att ha roliga saker inplanerade på fritiden likväl som inom arbetet var 
viktigt för att kunna hantera en eventuell rollöverbelastning. 
 

”Kollegerna skulle jag aldrig ha klarat mig utan, för jag är den 
personen som behöver bolla med andra. Jag har även lärt mig att 
det är ju jag som måste säga till när jag behöver hjälp. Jag kan ju 
inte förvänta mig att andra ska se det på mig.” 
 

Av de respondenter som uppgav att de inte upplevde sig ha något besvär med 
rollöverbelastningen så hanterade man detta genom att de diskutera med sina kollegor och 
använde sig av dem som ett slags bollplank. Dessa respondenter betonade även vikten av att 
känna att det fanns stöd mellan kollegorna. De talade även om att ”skapa den tid som man 
behöver”. En respondent uppgav att flexibilitet var viktigt och att denne kunde ha flexibla 
arbetstider. Samma respondent tog ibland hem arbetet för att kunna sitta i lugn och ro och 
arbeta utan att bli störd. Detta upplevde skolledaren ledde till större effektivitet av tiden. 
Prioriterande, planerande, framförhållning, effektivitet och reflektion var viktiga saker för dessa 
respondenter. 

 
”Drar nytta av erfarenheter, planerar, motionerar, gör undan 
saker, har en kreativ fritid med personlig utveckling för att skilja 
på arbete och fritid, reflekterar på arbetstid. Påverka det man kan, 
välja vad som är viktigt i tid och prioriteringsgrad. Man anpassar 
sitt liv. Att säga nej till det man inte hinner och att gallra”.  

 
”Man försöker ju göra andra saker privat som inte, med betoning 
på inte, har med jobbet att göra.” 
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En skolledare uppgav att denne kände att denne gjorde vad som kunde göras och funderade 
inte så mycket på det senare. För en annan var datorn ett väldigt viktigt hjälpmedel. Mallar 
inlagda i datorn gjorde att det löpande rutinmässiga arbetet inte tog så mycket tid. Det 
behövdes bara göras smärre ändringar från gång till gång. Skolledaren upplevde inte att det 
fanns så många störande moment utan försökte tidigt ta tag i problem som denne misstänkte 
kunde bli till ett problem i framtiden. Respondenten brukade även flexa med sin arbetstid. Om 
det var ett möte på morgonen så tog denne det lugnt hemma och gick igenom om det var 
något som behövde förberedas, i stället för att först stressa iväg till arbetet. Skolledaren ansåg att 
det inte fanns någon anledning att sitta på arbetet och bli störd innan denne skulle iväg på 
mötet. Den timmen som skolledaren stannade hemma på morgonen arbetade denne sedan in 
på kvällen. Då fanns det även tid för reflektion. 

 
”Mitt främsta redskap för att klara av detta jobb är 
framförhållning, Som nu i mötet med dig. Även om jag vet att 
detta möte kommer att ta ca en timme så avsätter jag två timmar. 
Då känns det som om jag får en timme utöver vad jag ska göra 
som jag kan göra annat på.” 
 

 
En respondent oroade sig för att den administrativa tjänst som fanns i skolledarens område 
kanske skulle tas bort och det skulle få till följd att denne inte skulle hinna med den redan 
pressade arbetssituationen. De allra flesta respondenter upplevde att skolledarträffarna inte gav 
så mycket utan innehållet var mer av den informationsinriktade typen vilket inte ansågs vara 
relevant. De menade att information alltid går att läsa sig till men att få byta erfarenhet med 
andra i samma yrkesroll var desto svårare. De skolledare som upplevde att de redan hade någon 
att ”bolla med” tyckte att skolledarträffen främst skulle handla om case studies. Önskningar 
fanns även om att istället få idéer och feedback kring sin yrkesroll. Vid intervjutillfällena 
funderade många över vad syftet egentligen var med skolledarträffarna och hur de bäst skulle 
kunna utnyttja den tiden.  

4.2 Analys  

Att brister i den egna arbetsmiljön fanns är uppenbart då flera respondenter upplevde en 
administrativ belastning och en önskan om att få bli avlastade från detta lyftes fram hos 
majoriteten av skolledarna. Många skolledare hade flera arbetsställen, även det tog mycket av 
deras tid samt att avstånden mellan dessa ibland var långa vilket innebar mycket restid. Det 
faller sig dock naturligt då det är en glesbygdskommun. Ellmin & Ekholm (2000) menar att det 
är en brist i den egna arbetsmiljön då administrationen tar för mycket av skolledarnas tid. Dessa 
uppgifter snarare ökade än minskade vilket även skolledarna i undersökningen lyfte fram som 
ett stort problem. Nytell (1994) menar att det inte heller gör saken bättre att man som 
skolledare har en enorm arbetsbörda och ett stort ansvar samt sitter i en väldigt ensam 
mellanchefsposition. Majoriteten av skolledarna upplevde att de var väldigt ensam i sin roll som 
mellanchef och det fanns några som hade önskemål om att utveckla ett nätverk mellan 
skolledarna i kommunen för att utbyta erfarenheter med dem som befann sig i samma 
rollsituation. Några respondenter ansåg att det fanns ett behov av stöd och hjälp från 
organisationen för att kunna genomföra detta medan andra menade att nätverket kunde ske 
mer på eget iniativ, inofficiellt.   
 
Thylefors (1998) belyser att organisationen ska hjälpa och stötta sina ledare i deras ledarroll. 
Syftet med de skolledarträffar som hölls upplevde många respondenter vara fel och det rådde 
delade meningar kring vad de borde innehålla. De allra flesta var dock överens om att 
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skolledarträffarna skulle vara till för att inhämta kunskap från varandra, få tips och idéer kring 
sin skolledarroll, samt att få mer verktyg för att kunna hantera sin yrkesroll. Behovet verkade 
också finnas då en del respondenter saknade ”bollplank”.  
 
Linde (1995) betonar vikten av att ledaren ska få möjlighet att bedriva ledarskap utifrån sin 
vision för att få verksamheten att fungera. Många skolledare i undersökningen hade visionen 
om att de skulle vara en pedagogisk ledare men att det administrativa arbetet tog allt för 
mycket tid. Den vision de hade som skolledare, då det gällde att bedriva sitt ledarskap, kan 
många gånger raseras då de som mellanchef kan uppleva sig stå mitt emellan olika förväntningar 
menar Thylefors. Detta bekräftas i undersökningen där de flesta skolledarna tyckte att den 
pedagogiska biten i deras ledarskap fått en undanskymd roll. Det kan medföra att verksamheten 
påverkas då de som skolledare har huvudansvaret för verksamheten utifrån det uppdrag som 
åligger dem i deras roll som skolchef som bland annat Ekholm (2000) betonar. 
 
Konflikter i omgivningen kan uppstå på grund av hur skolledaren väljer hur tid och energi ska 
fördelas i arbetet vilket Thylefors (1998) lyfter fram. Svårigheten för skolledarna i 
undersökningen, hur de skulle fördela tid och energi för att kunna hantera en 
rollöverbelastning, låg bland annat i de outtalade arbetsuppgifterna där skolledarna upplevde att 
de många gånger varken hade kunskap eller relevant utbildning för. 
 
Thylefors (1998) belyser vikten av att lyfta upp skolledarrollen och synliggöra de förväntningar 
som ställs på skolledarna. Detta bör göras för att skolledaren lättare ska kunna klara av att gå in 
och ut i de olika rollerna som olika situationer kräver. En ökad medvetenhet om detta problem 
lyftes fram av vissa respondenter. Vid intervjutillfället deltog skolledarna i en kurs kring 
reflekterande ledarskap vilket de upplevde som positivt och utvecklande när det gällde deras 
syn på sin yrkesroll. Många respondenter betonade vikten av att arbeta med sig själv och sin 
självinsikt för att klara av rollöverbelastningen.   

4.3 Rollosäkerhet 

På frågan hur tydligt uttalat skolledarna upplevde att informationen kring arbetsuppgifterna var 
uppgav fem respondenter av nio att de upplevde att informationen kring arbetsuppgifterna var 
tydliga. 

”Ja, jag tycker inte att det är något större problem från något 
håll”. 
 
”I dag är det tydligare för mig själv i och med 
rektorsutbildningen, men från början av denna tjänst fick vi dock 
ingen introduktion. Det var bara att kasta sig in i det. Men utan 
stöd och hjälp av en kollega så hade jag inte klarat mig”. 

 
En av respondenterna upplevde att informationen kring arbetsuppgifterna var otydliga. 
 

”När jag började var man inte så kunnig i så mycket. Jag tycker 
att som arbetsgivarerepresentant så får vi information sist. Om jag 
tar t ex på en träff där det har något med avtal att göra så vet vi 
minst, och det är något som irriterar mig jätte mycket”.  
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Tre respondenter upplevde att informationen kring arbetsuppgifterna var tydliga till viss del: 
 

”Man kan ibland uppleva att man inte fått information”. 
 

”Från statens sida tycker jag att den är väldigt tydlig, men från 
kommunens sida är det lite sämre. Det är ju lite mera vagt”. 
 
”Ibland kan det hända att man upplever att man inte fått 
information. Det är ju ett flöde av information idag och att hinna 
sortera allting. På grund av att jag har varit sjukskriven kan detta 
skapa en osäkerhet hos mig är det något som jag missat, har jag 
inte lyssnat eller har något gått mig förbi”. 
 

På frågan hur de tänker/känner inför en situation där de upplever att de har för lite 
information för att kunna utföra sitt jobb tillfredställande uppgav alla utom en respondent att 
det inte var ett problem och hade därför svårt att ge ett svar på hur de tänkte eller kände inför 
en situation med för lite information.  
 

”Jag blir inte stressad utan tar reda på det, oftast i sista stund 
måste jag erkänna, i regel på samma dag, oftast på morgonen. Jag 
gör det dock väldigt snabbt när jag väl sätter i gång”. 

 
”Detta är ett så komplext arbete och när det gäller saker som har 
med problem kring människor att göra och det inte står uttalat i 
läroplanen så försöker jag samla och läsa information. Ibland 
brukar jag tala med skolpsykologen och skolsköterskan”.  

 
Däremot upplevde en av respondenterna att denne kunde känna sig underlägsen och bli 
irriterad om denne fått för lite information. 
  

”Jag som arbetsgivarrepresentant tycker att jag får information 
sist. I möten där andra människor har information som jag inte 
fått, gör att jag känner mig underlägsen många gånger och det 
retar mig jätte mycket”. 

 
Samma respondent framhöll att informationen måste bli bättre. 
 

 ”Man får veta att det står i tidningen en morgon om att det är 
gjort en utredning och jag har aldrig fått veta en stavelse om det 
och då tror ju inte folk på en. Att jag som arbetsgivarrepresentant 
inte får ta del av sådana politiska beslut som tas i kommun 
styrelsen eller diskuteras att jag då som ska företräda inte har fått 
till mig det då. Och likadant så ska ju jag också företräda 
arbetsgivaren när jag sitter med facken och det måste bli bättre 
information kring det”. 

 
På frågan hur det påverkar dem när de har för lite information/vag information för att kunna 
utför ditt jobb tillfredställande upplevde sju respondenter av nio att det inte påverkade dem på 
grund av att de ansåg sig få tillräckligt med information för att kunna utföra sitt jobb 
tillfredställande. Två av respondenterna ansåg sig bli påverkade av att informationen var för 
knapphändig.  
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”När det blir för mycket blir jag trött, jättetrött och krafterna 
rinner ur”. 

 
”I dagsläget skapar det en irritation hos mig för att det tar så 
mycket tid och jag fasar för hur det ska bli i framtiden när man 
mer och mer ska söka information själv. Då var det lättare förr 
när alla fick samma information”. 

 
Respondenterna hanterade rollosäkerheten på olika sätt och då de upplevde att de inte fått 
tillräckligt med information för att kunna utföra sina jobb tillfredställande så ansåg de allra flesta 
att detta inte var något problem. Respondenterna hanterade det genom att fråga sina kolleger, 
skolpsykologen och skolsköterskan eller genom att söka reda på fakta själv. En del av 
skolledarna uppgav att datorn var ett utmärkt hjälpmedel. En av respondenterna uppgav dock 
att denne gärna försökte lämna arbetsuppgiften ett tag då denne inte fått tillräckligt med 
information för att sedan ta tag i problemet på nytt. 
 

 
”Kan hantera detta genom erfarenhet”. 

 
”Försöker samla information och läsa information och ibland 
brukar jag tala med skolpsykologen. Jag vill föra en dialog mellan 
parterna som är berörda. Jag kan vända mig till kolleger till viss 
del och nyttjar min erfarenhet och reflekterar på arbetstid”. 

 
”Tar hjälp utifrån om det behövs”. 
 

4.4 Analys 

Det finns tydliga uppgifter på vad en skolledare ska göra vilket alla respondenter också 
upplevde. Däremot är rollen som skolledare så komplex och mycket av de arbetsuppgifter som 
dyker upp står utanför de uttalade arbetsuppgifterna. Det Thylefors (1998) tar upp om att den 
egna självkänslan kan rubbas, fick inte någon större genomslagskraft i undersökningen. Det är 
möjligtvis i några enstaka situationer där den löpande informationen brustit och att sådana 
situationer fått en av respondenterna att känna sig underlägsen. En annan respondent fann 
liknande situationer som väldigt energikrävande och en känsla av hopplöshet över den rådande 
situationen infann sig hos henne. Det var dock väldigt få som upplevde detta som ett problem 
utan de tog oftast själv reda på den information de ansåg sig behöva. Skolledarutbildningen som 
några respondenter deltagit i upplevdes ha stärkt och hjälpt de berörda respondenterna att 
bättre klara av sin skolledarroll. Frånvaron av regler som Thylefors (1998) talar om dyker upp i 
detta sammanhang då friheten de har som skolledare kan blir svår att hantera då de ständigt ska 
vara tillgängliga. Det kan få till följd att det blir en varierande möjlighet att kunna styra över sin 
arbetssituation. En del respondenter tyckte att den frihet som följde av att vara skolledare var 
hanterbar medan andra respondenter upplevde det som svårare att hantera. En respondent 
upplevde en oro över framtiden och vad det ökade informationsflödet skulle innebära för 
henne. Thylefors (1998) menar att det framförallt kan vara så att man upplever friheten som ett 
gissel i en verksamhet då man har med människor att göra och det är svårt att förutse många av 
uppgifterna. Det blir ofta så att akuta problem som skolledaren egentligen inte ska ta itu med 
förs över på henne. Detta stämde med det som kom fram i undersökningen då vissa 
respondenter upplevde att de fick ta på sig olika roller som de egentligen inte skulle behöva 
göra. En del gånger fick detta till följd att skolledarrollen kändes svår. 
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4.5 Rollkonflikt 
På frågan om vem eller vilka som har förväntningar på dem som skolledare så svarade 
respondenterna att de upplevde att förväntningarna på en skolledare kom från många olika håll, 
men framför allt från arbetsgivaren, lärarna och föräldrar (Figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Figur 1. Aktörer som skolledarna uppger har förväntningar på dem. 
  
 
Förväntningar som skolledarna kände från personal, lärare och underställda var att de ville att 
skolledaren skulle ha förståelse för deras situation. En respondent uppgav att personalen har 
olika förväntningar ”allihopa”. Vissa förväntade sig att skolledaren skulle vara som en 
vaktmästare, som en alltiallo. Andra förväntade sig att skolledaren skulle vara pedagogisk ledare.  
 

”Många vill ha mig som kurator och psykolog eller 
familjerådgivare. Det skiljer väldigt mycket bland personalen”. 

 
En respondent ansåg att lärarna förväntade sig att skolledaren skulle se till att lärarna fick en 
dräglig arbetssituation, till exempel att de inte skulle ha för många barn/elever i 
grupperna/klasserna och att de skulle få det som de hade rätt till enligt läroplanen. 
Förväntningar på att skolledaren skulle ordna så att det fanns resurser för barn som hade 
särskilda behov samt att de ständigt skulle vara tillgängliga var också någonting som skolledare 
ansåg att föräldrar, lärare och personal förväntade sig.  
 

”Från personalens sida är det ju framförallt tillgänglighet Det är ju 
väldigt viktigt. Det kan ju bara vara det här att man går in i 
personalrummet och tittar in i klassrummet eller att man har 
dörren öppen. Det försöker jag köra med, inte stängda dörrar 
utan om man ser att dörren är öppen så då kan man knalla in. 
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Har man dörren stängd då måste dom känna att dom måste 
tränga på.” 

 
 

”Det kanske räcker att säga ordet kvalité och med kvalité så 
menar de naturligtvis välstädat, läromedelsanslag, sånt som direkt 
syns för en förälder, för en elev och för personal. Där har vi alla 
en gemensam förväntan på att det ska vara kvalité i den fysiska 
miljön”.  

 
”När man hamnar i det läget att man ska komprimera en 
verksamhet och ska reducera resurserna som finns i en skola eller 
fritids eller förskolan. Någonstans där tycker de ju att mina 
kunskaper eller de förväntningarna de har på mig blir att, nog 
förstår du väl ändå det här…”. 

 
Förväntningarna som kom uppifrån i organisationen rörde mest det ekonomiska, att man som 
skolledare skulle hålla budgeten och ändå bedriva en verksamhet som gjorde alla nöjda. 
Lojalitet mot arbetsgivaren var även en förväntning som respondenterna kände av samtidigt 
som de kände av förväntningar från medarbetarna.  
 

”Ja något som jag direkt tänker på är ju ekonomi, 
besparingsåtgärder, indragningar av ekonomiska resurser.” 

 
”Chefen han har förväntningar på att jag ska vara lojal och ställa 
upp och följa de beslut som tas och att jag sköter mina åliggande. 
Politikerna förväntar sig att jag ska genomföra det som är sagt ”. 
 
 
”Om jag då ser till skolchefen så har han så många krav på mig. 
Han vill ju givetvis att jag ska representera bra pedagogisk 
verksamhet. Att föräldrar ska vara nöjda över dom verksamheter 
som jag leder Han är också mycket mån om mig. Sen har han ju 
också krav från BUN och då blir det ju mest budget känner jag. 
Du ska hålla budgeten, det är A och O”.  

 
”Ja det är ju att man håller budgeten det är nog den största 
förväntningen. Ja, sen att man får indikationer på att personalen 
har det bra det tror jag också är viktigt för en skolchef” 

 
Av eleverna var det inte så många skolledaren kände att det fanns förväntningar från. En 
respondent uppgav att: 
 

”Jodå, de tycker ju att jag ska kunna fixa allt. Vi har ju ett så 
kallat skolråd här där barnen då träffas några gånger med en 
representant från varje klass och diskuterar saker som de vill att vi 
ska förändra”.  

 
Respondenterna uppgav att föräldrar och nära anhöriga exempelvis far- och morföräldrar hade 
förväntningar om att skolledaren skulle kunna ordna en så bra skolgång som möjligt till deras 
barnbarn och att så mycket resurser som möjligt skulle ges. De som skolledare skulle ”göra hur 
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mycket som helst” som en respondent uttryckte det. Även att de som skolledare skulle se till att 
ordningen i skolan hölls och att barnen skulle få det de hade rätt till enligt läroplanen. 
Respondenterna kände också förväntningar på sig att om det fanns något fel så skulle de som 
skolledare rätta till detta. Förväntningar att se till att personalen hade det bra så att de klarade av 
att göra ett bra arbete för eleverna fanns också. 

 
”Föräldrarna vill att vi ska hålla ordning i skolan, att vi ska agera 
som några poliser.” 
 
”Föräldrarna förväntar sig att barnen ska få det lärandet som de 
har rätt till enligt läroplanen och att det ska finnas resurser. Jag 
ska även se till att fixa resurser till de barn som har särskilda 
behov. De vill också att personalen ska ha ett jättebra samarbete 
och helst så ska vi lyssna till allt vad de har att säga och göra 
precis som varje förälder vill”.   

 
Respondenternas tankar kring de förväntningar som ställs på dem var följande: 
 

”Viktigast är vad personalen känner och att de ska kunna vända 
sig till mig”. 

 
”Många av förväntningarna går att uppfylla om man är 
förutseende, planerande, systematiserande och flexibel”.  

 
”Med mina kunskaper så tycker de att jag ska förstå deras 
situation. Skolledarrollen har förändrats, nu är man mer en chef 
förut var man mer en medarbetare. Men för att man ska fixa det 
är man mer chef. Man har en mer tydlig roll”.  

 
”Jag tycker att det känns värre att få kritik från lärarna än från 
politikerna”. 

 
”Viktigast är personalen, att och dom kan vända sig till mig. 
Personalen ska känna att dom kan dryfta allt möjligt med mig. 
Då har man en bra kommunikation och då vet man att ingen 
mår dåligt”. 
 
”Jag vet inte om jag överhuvudtaget tänker. Ibland är det så att 
jag inte orkar tänka längre. Men någonstans tror jag väldigt 
mycket på förskolans pedagogik och det arbetssätt man har i 
förskolan. Någonstans var väl tanken med den nya läroplanen att 
det skulle komma in mera av förskolans tankar i skolan. Det är 
mer ett friare arbetssätt, man ser det mer ur barnens perspektiv”. 
 

En respondent upplevde att, när det gällde förväntningar, var denne tvungen att våga ta tag i 
konflikter och vara öppen och ärlig vilket respondenten ansåg var en svårighet för många. Själv 
upplevde skolledaren sig ha nytta av ett förflutet inom idrotten. Erfarenheten av att ha vågat ta 
beslut inför sina spelare, trots att denne gjort någon besviken, hade hjälpt denne i sin 
skolledarroll. 
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 ”Det finns lärare som blir väldigt besvikna på skolledare därför 
att man medverkar till saker och ting som de tycker att 
skolledaren borde prata med politiker om”.  
 

Vid en del tillfällen ansåg medarbetarna att skolledaren skulle ta deras parti när något beslut om 
exempelvis förändringar i verksamheten skulle ske. En respondent tyckte att innan ett beslut 
tagits så hade det nog diskuterats tillräckligt mycket på många olika nivåer. Skolledaren menade 
att det ingick i dennes uppdrag att genomföra besluten på bästa sätt.  

 
”Klarar man då inte av det så kommer det ju ett samtal uppifrån, 
man har något som heter economic controller och om man inte 
sköter sin budget så är man ute och balanserar på en svag lina”. 

 
De allra flesta av respondenterna ansåg att politikerna förväntade sig att dom som skolledare 
skulle bedriva en bra verksamhet med den budget som de fick och detta stämde inte alltid 
överens med verkligheten. 
 

”Förväntningarna kring budgeten, det vill säga att den ska vara i 
balans, är orealistisk”. 

 
”Ibland så får man ju sätta ”klackarna” i backen och säga att det 
här går ju inte att resonera om. Ingen kan säga att vi har varit 
slarviga för att vi inte har hållit budgeten för det finns alltid en 
orsak som vi kan lyfta fram”. 

 
En skolledare upplevde att, utifrån att det varit ett ständigt sparande sen 1992 med 
förändringar, neddragningar, både av personal, resurser, lokaler, gjorde det svårt att möta dessa 
människor som har drabbats. De har haft förväntningar på respondenten som skolledare som 
denne ej kunnat leva upp till vilket i slutändan gjorde att skolledaren upplevde att denne i sin 
yrkesroll fått/får agera måltavla. Detta har lett till att respondenten som privatperson periodvis 
undvikit att till och med att gå till affären för att inte hamna i diskussion med människor. 
 
En skolledare uppgav att denne fullföljde sitt uppdrag. Skolledaren styrde inte över pengarna 
vilket medförde att denne inte hade möjlighet att göra vissa saker. Samtidigt upplevde 
skolledaren att denne helt enkelt inte accepterade vissa beslut. Skollagen var någonting som 
denne ibland lyft fram till politikerna för att visa dem att de inte kunde göra vissa saker. Denna 
skolledare kände även att enfaldiga beslut var något som inte kunde accepteras. Det var 
orimligt att uppnå vissa saker utifrån de förväntningar som ställs. ”Man kan inte agera som 
någon slags trollkarl.” Många gånger var det frustrerande och tufft men då fick man ta 
diskussionen. Skolledaren menade att mycket handlar om delegering av personal. 
  
En annan respondent upplevde det på följande sätt: 
 

”Man kan fundera över om politikerna har någon som helst 
förståelse över att de krav de ställer angående budgeten är 
orealistiska”. 

 
Skolledaren menade att de också måste kunna se till vad man har för förutsättningar som 
skolledare och det tyckte denne att man har blivit mer och mer medveten om ända längst 
uppifrån till längst ner i organisationen. Vidare upplevde respondenten att i ett litet samhälle så 
hände det att denne som privatperson inte alltid respekterades. Skolledaren menade att denne 
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ständigt måste acceptera att det kommer fram personer som tycker att de får uttrycka sig precis 
som de vill. Detta trodde skolledaren hade att göra med att man inte var nöjd med den skola de 
hade i dag och detta upplevdes som jobbigt. Detta hade även flera andra respondenter upplevt. 
 
Några respondenter upplevde även att ungdomarna hade lite orealistiska förväntningar på vad 
en skolledare skulle göra och ”fort ska det gå”. Då fick skolledarna ta sig tid att förklara vad de 
kunde göra och vilka åtgärder de kunde ta som skolledare. En respondent upplevde även att 
många gamla fördomar om skolledare fortfarande fanns kvar. Att gå upp till skolledaren var 
förut hemskt och detta levde nog fortfarande kvar. I dag menar respondenten att man som 
skolledare pratar mycket mer med eleverna än vad man gjorde förut. 

 
På frågan om vad de känner om de inte kan uppfylla de skilda förväntningarna utan att det sker 
på bekostnad av någon annan gavs följande svar. 
 

”Om man inte kan uppfylla förväntningarna skulle det inte 
kännas bra, det vill säga om man inte skulle lyckas lösa det. Jag 
tycker att det känns värre att få kritik från personalen än ifrån 
politiker. Det skakar jag av mig lättare än om det kommer från 
mina medarbetare”. 

 
”Jag måste ju ändå gå på det beslut som fattas uppifrån och det 
känns ju inte alltid så bra. Att vara rak och ärlig i sådana 
situationer känns inte så obehagligt, och man måste samtidigt 
försöka få personalen att förstå att vi har en ekonomisk 
verklighet”. 

 
”Jag tycker att det känns jobbigt, man är ju en person som vill 
försöka se till att alla har det bra och man försöker ju leva upp till 
det. Man försöker alltid att hitta någon lösning och det blir ju 
ibland på bekostnad av mig själv naturligtvis. Jag tycker att det är 
svårt och jag mår dåligt när jag måste göra något radikalt”. 
 
”Många gånger känns det orimligt att jag ska kunna vara någon 
slags trollkarl. Det kan kännas frustrerande många gånger när det 
gäller förväntningar. Då det kommer besparingar och det ska 
genomföras, då känns det tufft många gånger och man funderar 
över hur kommer detta att fungera. Då får man ta diskussioner 
men det är väldigt frustrerande många gånger”. 

 
En skolledare uppgav att då det gällde personal och elever kände denne att även om det inte 
blev det bästa eller vad denne ville uppnå från början, så upplevde skolledaren att denne gjort 
det bästa utifrån de förutsättningar som givits. Lojalitet mot sin arbetsgivare var väldigt viktigt 
för en annan av respondenterna eftersom det ingick i uppdraget, men samtidigt som 
respondenten var arbetsgivarrepresentant så kände denne ansvar mot den personal som 
skolledaren var chef för vilket denne upplevde som påfrestande. Att det hela tiden var ett 
försvarstal som skolledaren måste hålla gentemot personalgruppen, det vill säga att försvara ett 
beslut men ändå försöka koppla det till personalgruppen.  

 
”Det är ju aldrig behagligt med en konflikt men det gäller att 
gilla läget. Att vara ärlig och ta det precis som det är och säga att 
det känns väldigt jobbigt inför personalen.”  
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Två av respondenterna upplevde inte något större problem med att hantera de situationer där 
de inte kunde uppfylla olika förväntningar utan att det skulle ske på bekostnad av någon annan.  

 
”Jag går inte omkring och funderar på det utan känner att det är 
något som jag kan hantera på grund av tidigare erfarenhet då jag 
hade liknande arbetsuppgifter.”  

 
”Man känner inte så mycket utan agerar i stället under arbetstid, 
Det skulle vara förödande att som arbetsledare ta hem den 
känslan av olösta problem som finns på jobbet.” 

 
På frågan hur de hanterade en rollkonflikt uppgav skolledarna olika sätt att hantera den. 
En respondent uppgav att när denne upplevde en rollkonflikt så hanterade skolledaren det 
genom att våga ta tag i konflikten och försöka vara öppen och ärlig. Samtidigt försökte denne 
se framåt medan skolledaren medverkar till att organisera saker och ting.  
 

”Jag har lärt mig vad min uppgift är gentemot personalen och 
säga att de har rätt att sänka kraven och de ändå är bra som 
personal, mitt sätt att hantera svåra situationer är att agera och ta 
tag i problemet i stället för att ta med mig det hem. Det blir alltid 
att man reflekterar en stund när man kommer hem”. 

 
En annan respondent ansåg att denne kunde hantera stora saker för då kunde skolledaren 
hänvisa till politikerbeslut. Respondenten ansåg det då mer besvärligt med interna saker. 
Respondenten uppgav att denne alltid försökte beskriva bakgrunden och orsaken till konflikten 
och vad den kunde bero på. Oftast förstod personalen vad det handlade om menade denne. 
Personalen ville inte alltid acceptera det men skolledaren uppgav att denne inte släppte det om 
det inte kändes bra utan tog då nya diskussioner till det kändes bra. 

 
”Man måste vara mänsklig och försöka förklara så att alla förstår. 
Samtidigt som man presenterar svåra saker så försöker man lyfta 
upp någonting bra. Om någonting inte är bra så måste man jobba 
på det”.   

 
En respondent uppgav att denne försökte få personalen att lyfta blicken lite grann för att det är 
så lätt att fastna i sitt eget. Samma respondent ansåg att de kunde göra många bra saker som 
nödvändigtvis inte behövde kosta så mycket pengar och att som en bra förebild kunde 
skolledaren åstadkomma ett bra jobb ändå. Om det kommer beslut uppifrån kan respondenten 
som skolledare inte föra tillbaka det utan denne försökte göra det bästa av det. 

 
”Jag känner att jag värnar mycket om personal och elever, men 
att man inte alltid kan hantera dom här situationerna utan att 
man känner sig osäker. När man sitter med politikerna och de 
börjar ställa frågor.. Då undrar man hur det låter när man 
förklarar”.  

 
Att prata mycket med sina kolleger var en annan respondents sätt att hantera en rollkonflikt 
och ta del av deras erfarenheter var ett stort och viktigt stöd. När det gällde ungdomarnas 
förväntningar ansåg skolledaren att denne fick förklara vad de kunde göra och vilka åtgärder de 

27 



som skolledare kunde ta. Beslut som skolledaren ansåg vara felaktiga gjorde denne arg. Då tog 
respondenten reda på fakta och gav politikerna dessa fakta om de stred mot skollagen.  
 
 

”För att hantera en rollkonflikt så är det viktigt att vara tydlig och 
ärlig. Man får gilla läget på något sätt. Att inte fly undan 
konflikten utan försöker förebygga konflikter. Ta upp sådana 
frågor som man kan anse att det kan bli en konflikt av det vill 
säga lyfta upp det till ytan. Utifrån en given situation så ger det 
inte mycket att ta en nedsättande ton, jag undviker att tala 
nedsättande om min arbetsgivare. Försöker se att det är mitt 
ansvar att vara den förlängda armen och tillvarata kvalité som det 
uttrycks av föräldrar, elever och personal. Reflektion är viktigt”. 

4.6 Analys 

Det Holmberg och Henning (2003) lyfter fram när det gäller förpliktelsen, att se till de olika 
aktörernas förväntningar samt att själv kunna bedriva det ledarskap man önskar, leder ofta till 
en rollkonflikt med skam och skuldkänsla som följd. I undersökningen lyfte respondenterna 
fram att exempelvis det administrativa arbetet tog för mycket av den tid de hade till förfogande 
och detta gjorde att de inte kunde utföra arbetet på det sätt som respondenterna skulle önska 
eller hade vision att göra. Viljan fanns men inte förutsättningarna. Det fanns även en önskan 
hos skolledarna att kunna erbjuda den allmänna servicefunktionen gentemot de runtomkring 
dem som Viggoson (1995) belyser. Återigen visar det sig att de större ansvarsområdena som 
skolledarna får gör att de upplever en konflikt då deras ledarskapsvisioner går om intet då så 
mycket annat ska hinnas med. Thylefors (1998) understryker dock vikten av att psykiskt kunna 
distansera sig från de överordnade samt att man ska acceptera en rollkonflikt då den inte alltid 
går att lösa. I undersökningen visade det sig att de skolledare som gjorde detta verkade bättre 
kunna hantera rollkonflikten. Det framkom även att de respondenter som tydligt markerade 
var deras gräns gick gentemot de olika aktörerna också kände sig mer tillfreds med 
skolledarrollen. Detta kan bero på att den som kan definiera sin skolledarroll lättare kan avgöra 
vad som ingår i rollen som ledare vilket Thylefors menar är av stor vikt. De förändringar som 
sker runtomkring en skolledare, som Ekolm mfl (2000) framhåller, kan många gånger vara svårt 
att förstå inte bara för skolledaren själv men även för de intressenter runt omkring. 
Respondenterna fann att denna förändring periodvis upplevdes påfrestande för dem då ökade 
krav ofta ledde till en konflikt mellan dem själva och intressenterna. Missnöjet, som Linde 
(1995) framhäver, hos aktörerna ligger ofta i att de förväntningar som de har på skolledaren 
faktiskt är felaktiga. Att ständigt finnas till hands och att försöka finnas till hands för allt och alla 
är en omöjlig uppgift för skolledaren. Vilket respondenterna upplevde som påfrestande.  
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5. DISKUSSION 

Följande frågeställningar har legat i fokus: 
 

– Är det så att skolledarna upplever en rollöverbelastning i sin yrkesroll och hur hanterar 
man i så fall denna överbelastning? 

 
– Är det så att skolledarna upplever en rollkonflikt i sin yrkesroll och hur hanterar man i 

så fall denna rollkonflikt?  
 

– Är det så att skolledarna upplever en rollosäkerhet i sin yrkesroll och hur hanterar man i 
så fall denna rollkonflikt? 

5.1 Rollöverbelastning 

Resultaten kan i korthet sammanfattas med att alla skolledare i undersökningen upplevde en 
rollöverbelsatning men de påverkades på olika sätt av den.  
 
De administrativa uppgifterna var något som de flesta av skolledarna ansåg vara en stor del av 
det som låg till grund för rollöverbelastning. Om det vore möjligt att avlasta skolledaren från 
dessa arbetsuppgifter skulle det leda till mer tid för skolledaren att välja vad det är hon vill lägga 
tid och energi på vilket Thylefors (1998) talar om. På så sätt skulle den upplevda 
rollöverbelastningen förhoppningsvis minska och förutsättningarna att bedriva ett pedagogiskt 
ledarskap öka vilket skulle kunna leda till bättre kvalité för alla inblandade i skolan. 
Skolledarens ensamma mellanchefsposition skulle kunna underlättas om de hade haft någon att 
vända sig till. Det visade sig att de som hade bollplank upplevde att de kunde hantera 
rollöverbelastningen ganska bra. De skolledare som inte hade denna förmån upplevde det som 
betydligt jobbigare och efterlyste någon att ventilera och diskutera med samt att kunna få 
feedback och nya infallsvinklar. Inte bara när något problem uppstår utan även i förebyggande 
syfte. Organisationen har ett ansvar, anser Thylefors (1998), att ge skolledarna förutsättningar 
att kunna bedriva sitt arbete men även att ge möjligheten att som skolledare kunna utvecklas i 
sin roll. Organisationen skulle på ett bättre sätt kunna hjälpa till att stötta eller ordna någon 
form av exempelvis nätverk för de skolledare som upplever sig väldigt ensam i sin roll. Här är 
det viktigt att lyfta fram att skolledare har insikt om att de har ett val då de prioriterar sin energi 
och tid. Skolledarna har möjlighet att söka upp andra med liknande erfarenheter om de känner 
att de har behov av detta samt att det är skolledarens ansvar att ta sig tid att reflektera under 
arbetstid. Vissa respondenter upplevde att de ofta hamnade i samma gamla fotspår vilket många 
gånger påverkat dem negativt. Rollöverbelastningen skulle eventuellt kunna minskas om 
skolledaren tog sig tid eller gavs tid att kunna ta tillvara de positiva och de negativa erfarenheter 
som de får av de uppgifter och uppdrag som de dagligen ställs inför. 
 
De skolledare som upplever sig kunna hantera rollöverbelastningen bättre lyfter upp vikten av 
att ta lärdom av erfarenhet, lära sig att prioritera, strukturera, planera, ha framförhållning, skapa 
möjlighet att reflektera över sin skolledarroll på arbetstid. 

5.2 Rollosäkerhet 

Resultaten kan i korthet sammanfattas med att endast ett fåtal skolledare i undersökningen 
upplevde en rollosäkerhet och att de hanterade den på olika sätt. 
 
Resultaten av rollosäkerhet skulle troligen ha blivit annorlunda om frågorna kring de outtalade 
arbetsuppgifterna hade ställts på ett annat sätt. Det egentliga syftet med frågorna var att 
undersöka om skolledarna upplevde en rollkonflikt då det gällde den komplexa situation som 
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en skolledare befinner sig i då hon många gånger måste ta på sig arbetsuppgifter som inte står 
uttalat i läroplanen som exempelvis kurator eller polis. När endast en intervju återstod 
upptäcktes att svaren som framkom av frågeställningarna kring rollosäkerhet återfanns i de svar 
som rörde rollöverbelastning och rollkonflikt. Detta har att göra med intervjuarnas brist på 
rutin och på vilket sätt frågorna ställdes. Alla skolledarna hade en kunskap om vad som stod 
skrivet i läroplanen om vad en skolledare ska göra.  Det var dock de outtalade 
arbetsuppgifterna som upplevdes som allra svårast när det gällde rollosäkerhet. Många 
respondenter upplevde att de inte kunde hantera sådana situationer på grund av de inte hade 
relevant utbildning.   

5.3 Rollkonflikt 

Resultaten kan i korthet sammanfattas med att alla skolledare i undersökningen upplevde en 
rollkonflikt men de både påverkades och hanterade denna på olika sätt. 
 
Att skolledarna kände förväntningar från många olika håll var inte förvånande. De sitter som 
sagt i en ensam mellanchefsposition och att kombinera skolledarrollen med ständiga 
nedskärningar och allt tyngre arbetsbörda utan några kompenserande resurser kan inte vara så 
lätt. Kanske är det så att de aktörer som finns kring skolledarna i undersökningen har felaktiga 
förväntningar på dem som skolledare som Linde (1995) tar upp. En orsak till att det kan vara så 
kan bero på att skolledarrollen är så komplex. Detta kan göra att många har en skev 
uppfattning om vad skolledarrollen egentligen innebär.  
 
Det är synd att skolledarna inte kan bedriva det ledarskap de önskar trots höga ambitioner på 
grund av att en rad olika faktorer hindrar dem. Den förpliktelse som de känner att finnas till 
hands åt alla och att ständigt vara tillgänglig verkar göra att en del känner sig otillräckliga då 
skolledarna i undersökningen många gånger upplevde det påfrestande att inte räcka till.  
 
Respondenterna hanterade rollkonflikten på olika sätt. Att vara ärlig, diskutera, våga ta tag i 
konflikten och att acceptera den i stället för att alltid lösa den, vara lojal mot arbetsgivaren och 
känna lojalitet mot personalen var några av de saker som kom fram i undersökningen. De allra 
flesta av skolledarna var klara över vilken roll de hade mot arbetsgivaren men inte vilken roll de 
hade mot medarbetarna. Detta krockade ofta med den lojalitet som de kände mot dem. Några 
upplevde det som värre att kritiseras av lärarna än från politikerna. Thylefors (1998) menar att 
det är viktigt att kunna distansera sig psykiskt gentemot aktörerna som har förväntningar på 
dem som skolledare. Det här upplevdes dock som svårare att göra mot medarbetarna än mot 
politikerna då deras skolchef i nuläget tar de slutliga striderna med politikerna och på detta sätt 
distanserar de sig mot de överordnade.  
 

5.4 Metoddiskussion 

5.4.1 Reliabilitet 
Sökord som användes i denna undersökning var skolledare/rektor, mellanchef, 
rollöverbelastning, rollosäkerhet och rollkonflikt vilket begränsade undersökningens urval. 
Litteraturen är begränsad till svensk och engelsk litteratur från nittonhundraåttiotalet och 
framåt. Att äldre litteratur valdes berodde på att historik kring framförallt skolledarrollens 
förändring ansågs relevant. Utifrån det urval som gjorts påverkas resultatet på det sättet att 
man inte kan vara säker på att all relevant litteratur belysts.  
 
En del skolledare kanske inte är vana att stå i fokus när det gäller frågor om hur de upplever 
sin situation. Detta kan ha gett utslag på de svar som de gett på frågorna. Framförallt då det 
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gällde faktorn rollosäkerhet. Skolledarna ville gärna tala om sina medarbetares situation i 
stället för sin egen. Resultaten hade kunnat bli annorlunda om frågorna kring rollosäkerhet 
hade ställts på ett annat sätt. Först efter det att den näst sista respondenten intervjuats 
upptäcktes att skolledarna inte hade svarat på det som varit avsikten med frågorna. Detta kan 
ha att göra med intervjuarnas brist på erfarenhet. Frågeställningen kring rollosäkerhet anses 
ändå kunna besvaras med hjälp av de frågor som ställdes kring de två andra faktorerna, det 
vill säga rollöverbelastning och rollkonflikt.  
 
Vid utformningen av intervjufrågorna togs hjälp av en erfaren och kunnig psykolog inom 
ämnet ledarskap. En testintervju gjordes på en arbetsledare inom förskolan anställd av Piteå 
kommun. Syftet med testintervjun var att stärka reliabiliteten. I undersökning upptäcktes 
som tidigare nämnts att fel frågor ställts kring faktorn rollosäkerhet och att detta kan ha 
påverkat reliabiliteten. Bandspelare användes vid intervjuerna och dessa intervjuer skrevs ned 
ordagrant så fort tillfälle gavs samma dag. Detta för att datainsamlingen inte skulle förvanskas 
eller information tappas bort vilket även kan anses ha förbättrat reliabiliteten i 
undersökningen. En presentationsmall (Bilaga 5) användes vid informationen av 
datainsamlingen detta för att alla respondenter skulle få ta del av samma information vilket 
ytterligare anses ha stärkt reliabiliteten (Svartdal 2001). 

5.4.2 Validitet 
Definitionen kring faktorn rollosäkerhet kan ha tolkats fel utifrån syftet vilken kan ha påverkat 
validiteten. Respondenterna blev dock upplysta om att de hade möjlighet att kontakta 
intervjuarna via telefon eller e-mejl vid eventuella frågor, angående definitionerna, före 
datainsamlingen genomfördes vilket däremot kan ha stärkt validiteten. Även innan intervjuerna 
påbörjades med den berörda respondenten lästes definitionen upp och tid gavs åt att diskutera 
så att alla inblandade skulle ha samma definition av faktorn. Försökspersonen som deltog vid 
testintervjun gav även sin syn på hur hon uppfattade definitionerna. Detta kan också ha bidragit 
till att förbättra validiteten (Svartdal 2001). 

5.4.3 Intern validitet 
Ledande frågor kan ha ställts och därmed bidragit till att den interna validiteten försvagats. 
Detta har försökts undvikas genom att använda halvstrukturerade frågor (Bilaga 2) vid 
intervjutillfället. Respondenternas rädsla för att inte vara anonyma samt att de kan ha svarat 
utifrån de förväntningar de tror att intervjuarna hade kan ha påverkat deras svar. Den yrkesroll 
de har, att styra ett samtal, kan ha påverkat frågesamtalet då intervjupersonerna inte hade så 
mycket erfarenhet av att intervjua kan ha betydelse för validiteten. Alla skolledarna har 
intervjuats i deras arbetsmiljö, på förmiddagen, för att det skulle vara så lika störande faktorer 
som möjligt som kunde påverka intervjun samt att alla skulle få liknande förutsättningar vilket 
kan ha stärkt validiteten. Efter datainsamlingen fick respondenten möjlighet att ta del av data 
och ha synpunkter för att ytterligare förstärka validiteten (Svartdal 2001). 

5.4.4 Extern validitet 
Resultaten i denna undersökning gäller endast för undersökningsgruppen i fråga.
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6. SLUTSATS 

Det brister i stöd och handledning för skolledarna. Den individuella kompetensutvecklingen i 
skolledarrollen har varit svår att prioritera på grund av att arbetsuppgifterna varit för många 
samt att kraven på skolledarna ständigt har ökat utan kompenserade resurser.  Genom att få 
verktyg till att bättre kunna hantera men även att förebygga rollöverbelastningen, rollosäkerhet 
och rollkonflikt, för de skolledare som upplevde detta som ett problem, skulle de kunna bli 
effektivare i sitt ledarskap. Detta skulle i sin tur kunna bidra till att kvalitén inom skolan höjdes. 
 

7. FRAMTIDA FORSKNING 

Under arbetets gång uppstod nya frågeställningar som skulle kunna vara av intresse att titta 
närmare på. En aspekt är att undersöka om det finns några skillnader mellan män och kvinnor 
när det gäller de tre faktorerna och även göra en jämförande undersökning med en liknande 
kommun. Det kan även vara intressant att titta närmare på skolledarnas tidigare erfarenheter när 
det gäller utbildning, arbete och fritidsintressen samt om antalet anställda år som skolledare har 
någon betydelse, när det gäller upplevelsen av de tre faktorerna. 
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BILAGOR 
Bilaga 1 
 
Chef 
Med chef menas en person som formellt utses att ha en chefsbefattning, det vill säga 
organisatoriskt underställd personal. Syftet med chefbefattningen är givetvis att chefen ska 
utöva ledarskap (Thylefors,1998). 
 
Chefskap  
Är den beslutsprocess skolledaren driver – genom sina medarbetare – för att uppnå skolans mål 
(Enqvist, 1996). 
 
Effektivitet 
Begreppet effektivitet har ibland uppfattats som att samma saker kan göras med mindre 
resurser, men effektivitet är snarare att med givna resurser göra rätt saker bättre  
(Enquist, 1996). 
 
Ledare  
En ledare i en grupp är den individ, som vid en viss tidpunkt eller under en viss tidsrymd 
utöver mer inflytande än övriga gruppmedlemmar (Thylefors 1998).  
 
Ledarroll  
Ledarroll utgör en integrerad helhet som formar de förväntningar som ställs på ledarens egna 
förväntningar. Dess förväntningar kan sammanfalla, men de kan också stå i konflikt med 
varandra och spegla att ledarställningen tillskrivs funktioner som i praktiken är svåra att förena 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002).  
 
Ledarskap 
Är den process man driver för att påverka andra människors beteende (Enqvist 1996). 
 
Medarbetare 
Med medarbetare avses all den personal som är underställd skolledaren som exempelvis lärare. 
 
Pedagogiskt ledarskap 
Aktivt, pedagogiskt ledarskap innebär, att medvetet och aktivt driva skolans utveckling mot 
uppställda mål uttryckta i läroplan, skolplan och lokal arbetsplan (Linde, 1995).  
 
Pedagogiskt ledarskap 
Att vara pedagogisk ledare innebär att organisera och administrera verksamheten på ett sådant 
sätt att det skapar förutsättningar för lokal skolutveckling (Skolverkets forskningsöversikt 2000). 
 
Pedagogisk insikt är 
dels att ha djupa kunskaper inom inlärningsteori samt hur man omsätter dessa teorier i 
undervisningsmönster för att hjälpa de lärande att erövra värdefull kunskap. 

 
dels att kunna analysera samband mellan undervisningsmönster och utveckling av olika 
förmågor hos de lärande. ”Vilket undervisningsmönster gynnar utveckling av aktiva, 
ansvarstagande människor med god samarbetsförmåga? 
 

 



dels att kunna analysera samband mellan pedagogisk inriktning och utformning av skolans 
organisation. Utan denna förmåga finns risk att rektorer bygger upp organisationer, som 
missgynnar den pedagogiska utvecklingen (Skolverkets forskningsöversikt 2000). 
 
Rektor  
Ordet rektor kommer från rec´tor som betyder styrare (Holmberg & Henning 2003). 
 
Roll  
Det beteendet man förväntar sig från en individ som har en viss social position. I alla samhällen 
spelar individerna många olika roller beroende på vilken social situation de befinner sig i. 
(Giddens 2003).  
 
Rollkonflikt 
När en person möts med skilda förväntningar och vissa av dem är svåra att uppfylla utan att det 
sker på bekostnad av en annan, talar man ofta om att individen upplever en rollkonflikt. 
(Orpen, 1982).   
 
Rollöverbelastning 
Innebär ett tillstånd där individen möts av en uppsättning åtaganden, som i sin helhet, kräver 
att hon ska göra mer än hon har möjlighet att göra under den tid som finns till 
förfogande/tillgänglig (Orpen, 1982).   
  
Rollosäkerhet 
Förekommer när en individ har otillräckligt med information för att utföra sitt jobb 
tillfredställande. Det uppstår när en person uppfattar hennes jobbförväntningar vara för vaga/ej 
fastställda för att kunna utföra de åtaganden som uppstår genom dem.  
(Orpen, 1982).   
 
Skolledare 
En person som har befattningen rektor/områdeschef/biträdande områdeschef. 
 
 
 

 



Bilaga 2 
 
Roll 
Det beteende man förväntar sig från en individ som har en viss social position. I alla samhällen spelar individer 
många olika roller beroende på vilken social position de har i samhället  
 

1. Vilka/vem har förväntningar på dig som rektor? 
 

2. Vilka förväntningar har du på dig själv som rektor? 
 
Rollöverbelastning 
Innebär ett tillstånd där individen möts av en uppsättning åtaganden som i sin helhet kräver att hon ska göra mer 
än hon/han har möjlighet att göra under den tid som finns till förfogande/tillgänglig 

 
3. Hur upplever du dina arbetsuppgifter i förhållande till den tid som du har till 

förfogande? 
 

4. Hur väl stämmer de uttalade arbetsuppgifterna som du har med 
verkligheten? 

 
5. Hur gör du för att hantera en eventuell överbelastning/icke överbelastning? 

 
Rollkonflikt 
När en person möts med skilda förväntningar och vissa av dem är svåra att uppfylla utan att det skar på bekostnad av 
någon annan, talar man ofta om att personen upplever en rollkonflikt 
 

6. Vad är det för förväntningar dom har på dig? 
 
7. Vad har du för tankar kring dessa förväntningar? 
 
8. Om du inte kan uppfylla dessa skilda förväntningar utan att det sker på 

bekostnad av någon annan, vad känner du då? 
 
9. Hur gör du för att hantera sådana situationer? 

 
Rollosäkerhet 
Förekommer när en individ har otillräckligt med information för att kunna utföra sitt jobb tillfredställande. Det 
uppstår när en person uppfattar hans/hennes jobbförväntningar för vag/ ej fastställd för att  kunna utföra de 
åtaganden som uppstår genom dem 
 

10. Hur tydligt uttalade upplever du att informationen kring dina 
arbetsuppgifter är? 

 
11. Hur tänker/känner du inför situationer där du upplever att du har för lite 

information för att kunna utföra ditt jobb tillfredställande? 
 
12. Hur påverkar det dig när du har för vag/lite information för att kunna 

utföra ditt jobb tillfredstelände? 
 
13. Hur gör du för att hantera detta? 

 



Bilaga 3 
Piteå den 11/5 -2004 

 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Luleå Tekniska Universitet som läser på Arbetsvetenskapliga 
institutionen som skriver en C/D uppsats inom psykologi. 
 
Anledningen till att vi är intresserade av er som arbetsgrupp är på grund av er position i 
egenskap av mellanchef och er dubbla roll som ni befinner er med ansvar för den pedagogiska 
verksamheten, för lärare och elever samt förpliktelser mot förvaltning och politiker i 
kommunen. Syftet med studien är att titta på skolledarens upplevelse, i egenskap av mellanchef, 
när det gäller rollöverbelastning, rollkonflikt och rollosäkerhet och hur ni som skolledare 
hanterar dessa faktorer. 
 
Vi skulle vilja träffa er och göra en intervju (ca 1 timme), alternativt att vi kan bestämma tid för 
en telefon intervju, om det skulle passa bättre. Inom två veckor kommer vi att ta kontakt med 
er via telefon för att bestämma tid för eventuell intervju som ska vara genomförd innan den 27 
augusti. Ni kommer att vara anonyma, det är bara vi som gör intervjun som kommer att 
koppla svaren på frågorna till personen som lämnar det. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
Ingela Fahlgren & Carina Sundlöf 
 
 
 
 

 



Bilaga 4 
 
Vilka skolformer ingår i ditt arbetsuppdrag? 

                  Markera med ett X  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Övriga kommentarer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förskola  
Förskoleklass 6 års/fritids verksamhet  
Klass1-3  
Klass 4-6  
Klass 7-9  
Dagbarnvårdare  
Gymnasiet  
Vuxenutbildning  
Särskola  
Förberedelse klass   
Antal medarbetare  
  
Anställd tjänst i procent  
  
Antal arbetsställen  
  
Avstånd i km (ca) mellan de olika arbetsställena  

 

 
Vi vill även passa på att tacka för att vi fick komma och intervjua dig. Det har varit väldigt 
intressant och nu ser vi fram emot att få sammanställa de svar som vi har fått under 
intervjuerna. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Carina Sundlöf & Ingela Fahlgren 
 

 



Bilaga 5 
 

Mall till presentationen 
 
 Presentera sig  

 
 Informera om anonymitet  

 
 Fråga om det går bra att banda intervjun 

 
 Informera om syftet med undersökningen 

 
 Fråga om de vill ha en kopia av det renskrivna materialet. 

 
 

 




