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Mykorrhiza – en del av den nya tidens lokala 
skollandskap? 
Pia Skott & Elisabet Nihlfors 

Inledning 
Detta kapitel tar sin utgångspunkt i att elevers lärande inte endast är ett upp-
drag för lärare, utan involverar ett helt maskineri av sammanhängande akti-
viteter mellan olika positioner och funktioner i lokala skolsammanhang. 
Lärares arbete pågår under ledning av skolledare, knutna till olika huvud-
män, med olika sammanlänkade ledarskapspositioner. Förenklat uttryckt 
finns det två kategorier ägare till svenska skolor. Den ena omfattar 290 
kommuner, med politiskt valda styrelser. Mellan en styrelse med ansvar för 
skolan och rektor/förskolechef (här kallade skolledare) finns vanligtvis en 
eller flera förvaltningschefer och en eller flera chefer mellan förvaltnings-
chefen och skolledaren. Den andra kategorin ägare omfattar tusentals fri-
stående skolor1. Dessa skolor är offentligt finansierade men privatägda, med 
olika former av styrelser och ledningsstrukturer. Juridiskt följer de i stort sett 
samma lagar och förordningar som kommunala skolor och kontrolleras på 
motsvarande sätt av Skolinspektionen. Samtidigt som ledare för olika skolor 
arbetar under samtidens likartade villkor, med stark nationell styrning och 
kontroll, agerar de i ett allt mer diversifierat lokalt landskap. I andra sam-
manhang har vi beskrivit hur sådana skillnader kan se ut och vilka konse-
kvenser det kan ha för skolans ledarskap på olika nivåer (Skott 2014). I detta 
kapitel diskuterar vi, med utgångspunkt i två fördjupningsstudier i fristående 
och kommunala kontexter, ytterligare en komplexitet. Det handlar om att 
samtidigt som skolledare verkar inom ramen för givna huvudmannasam-
manhang, så växer det runt dem fram nya sammanvävda organisationsstruk-
turer, till vilka lokala ledare på olika nivåer har att relatera. Vi kallar detta 
den nya tidens mykorrhiza. Med detta lånar vi en naturvetenskaplig term 
som avser symbiosen mellan träd och svampar, och som innebär att den enas 
                                                
1 I Sverige finns fristående skolor inom olika skolformer. Läsåret 2014/2015 fanns 2749 
fristående förskolor, 800 fristående grundskolor och 452 fristående gymnasieskolor. Friståen-
de grundskolor finns i 66 procent av kommunerna och fristående gymnasieskolor i 41 procent 
av kommunerna. Samtidigt är det på gymnasiesidan som det går att identifiera framväxande 
skolmarknader. Skolverket (2011) har identifierat 94 regionala skolmarknader. Sammantaget 
betyder detta att det finns kommuner som inte har fristående skolor, men utgångspunkten för 
kapitlet är att majoriteten har det. Det är också i storstadsområdena som det största antalet 
fristående skolor finns och vårt empiriska exempel hämtas från en sådan region.  
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rötter och den andras mycel växer in i varandra. På detta sätt kan de få ömse-
sidig hjälp av varandra. I kapitlet används denna metafor för att beskriva 
interaktionen mellan kommunala och fristående verksamheter och vilka kon-
sekvenser det kan få för skolledare. 

Skolledare i lokala kontexter  
Ett sätt att närma sig styrning och ledning av skolor är att göra det utifrån två 
tänkta dimensioner. Den första dimensionen är vertikal och inrymmer både 
en lokal nivå (med skolor respektive huvudmän), en nationell nivå, samt en 
internationell nivå, även om den senare inte uppmärksammas vidare här. 
Denna vertikala dimension länkar till den övergripande styrningen av svensk 
skola där målen som beslutas av riksdag och regering, är nationellt övergri-
pande och följs upp genom myndigheter som Skolinspektion och Skolverk. 
Ansvaret för genomförandet delas av olika lokala aktörer: lärare, skolledare, 
huvudman m fl. Det är när ”det lokala” studeras mer närgående som en hori-
sontell dimension blir synlig. Nyanserna framträder ur den heterogenitet som 
de skiftande huvudmannaskapen inrymmer. Renodlat finns två skilda slags 
huvudmannaskap: kommuner och fristående skolor. Helheten illustreras i 
figur 1.  

 

Figur 1. Vertikal och horisontell skoldimension. 

Den nedre cirkeln ringar in det lokala skolsamhällets komplexitet – det nat-
ionella möter inte en likformad lokal ordning, utan en heterogenitet av an-
ordnare. Det är inom ramen för dessa två lokala huvudalternativ som lokalt 
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skolledarskap formas. Figuren illustrerar därmed en andra huvuddimension. 
Det finns såväl privata som offentliga arrangörer av svensk skola, samtidigt 
som de alla följer samma skollag, samma läroplan och granskas med samma 
medel. All finansiering är också offentlig. Med andra ord präglas det lokala 
skollandskapet av en rik fauna. Under de senaste sex åren har vi studerat vad 
som händer när nationell utbildningspolitik möter denna lokala olikhet. Ett 
stort projekt har haft fokus på kommunala genomförandestrukturer (Nihlfors 
& Johansson red., 2014). Det har studerats genom totalundersökningar till 
politiker, förvaltningschefer och skolledare, kombinerat med kvalitativa 
djupintervjuer av aktörer inom ett stort antal kommuner, upprepat över tid. 
Parallellt med detta har fristående skolor undersökts, med såväl kvantitativa 
som kvalitativa metoder. Arbetet har, i relevanta delar, länkats till internat-
ionella undersökningar, framför allt nordiska (Moos 2013; Moos & Paulsen 
2014; Moos, Nihlfors & Paulsen 2015). Vad som kan noteras är att flera 
andra länder delar samma utmaningar gällande nationella förväntningar, som 
skall uppfyllas inom ramen för lokala strukturer med ledarskap på flera olika 
nivåer. Resultaten från den svenska nationella studien ligger till grund för de 
två fördjupningsstudier som redovisas i kapitlet. Härigenom är det möjligt att 
gå in på djupet i skiftande sammanhang för att studera skolledares villkor 
och för att därigenom illustrera utmaningar som de nya lokala landskapen 
inrymmer.  

Då fristående skolor inte längre är nya aktörer i det svenska skolsystemet 
har forskningen ökat kring olika aspekter av deras existens (Damgren, 2002, 
Gustafsson, 2004, Myrberg, 2006, Berglund, 2009, Erixon Arreman & 
Holm, 2011, Nyhlén, 2011). Det finns emellertid begränsat med forskning 
om hur närvaron av dem förändrar strukturerna för det lokala skolledarskap-
et. Även om de svenska fristående skolorna till del är unika i sitt slag finns 
det internationell forskning som tangerar motsvarande frågor. Brewer & 
Hentsche (2009) identifierar till exempel det de kallar offentligt finansierade, 
men privat ägda, skolor medan Robertsson et al (2012) beskriver “Public 
Private Partnerships in Education”. Samtidigt som det går att relatera till 
dessa globala fenomen är det angeläget att gå djupare och synliggöra att 
inom ramen för det nationella döljer sig ett myller av skiftande lokala kon-
texter. Att vara skolledare i Sverige är inte på ett visst sätt eftersom de lokala 
inramningarna varierar.  

I kapitlet beskrivs inledningsvis och översiktligt hur lokala strukturer in-
ramar skolledarskapet. Utgångspunkten för genomgången är att det övergri-
pande styrsystem i vilket skolledare verkar till stora delar skapar gemen-
samma villkor. Vi betraktar således skolledning som en viktig aspekt av 
styrning som ageras utifrån positioner i skärningspunkten mellan de olika 
systemnivåerna och där de nationella regleringarna tolkas och levandegörs. 
Det går att identifiera gemensamma strukturella ledarskapsnivåer där aktörer 
som ledamöter i styrelser, förvaltningschefer och skolledare för sko-
lor/förskolor kan identifieras som innehavare av ledarpositioner länkade till 
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varandra. Det går att teckna strukturella mönster för ledarskap. Detta är inte 
detsamma som hur de agerar sitt ledarskap. I kapitlet ligger fokus på struk-
turerna, även om de bilder som tecknas till stor del framträder genom skolle-
dares egna perspektiv.  

I kapitlet synliggör vi därefter sammanflätningar i den lokala strukturen 
genom två olika empiriska exempel. Bakgrunden är att alla skolor relaterar 
till det nationella, men till viss del också till varandra. Antingen delar de en 
och samma huvudman, eller så kan de trots olika huvudmannatillhörighet 
relatera till en och samma kommunala huvudman. En anledning till detta är 
att finansieringen av de fristående skolorna länkas till kommunernas skif-
tande finansieringssystem. Kommunerna hanterar också såväl tillstånd som 
tillsyn av de fristående förskolorna. 

I det första empiriska exemplet identifieras skillnader mellan skolledare 
inom ramen för olika huvudmannakontexter. Med detta som utgångspunkt 
undersöks hur aktörer inom såväl kommunal som fristående sammanhang 
inte endast lever inom sina egna ramar, utan på olika sätt relaterar till 
varandra. Här ges också exempel på hur såväl kommunala förvaltningschefer 
som fristående skolledare i sitt dagliga arbete relaterar till ”den andre”. I det 
andra exemplet fördjupas detta genom en studie av ”den stora kommunens” 
försök att bygga strukturer för att hantera skärningspunkterna och hur orga-
nisationen framträder ur skolledares perspektiv. Kapitlet avslutas, under 
benämningen mykorrhiza, med en diskussion om de gränsöverträdande 
strukturernas betydelse för ledarskapet.  

Teoretiska utgångspunkter 
Kapitlet bygger i huvudsak på läroplansteoretiska utgångpunkter, men har 
kompletterats med perspektiven ”multilevel governance” och teorier om 
lärande och kunskap under rubriken ”kunskapsekologi”.  

Inom läroplansteori finns ett intresse för den skrivna texten, ”läroplanen”, 
som inrymmer de formulerade målen för samhällets utbildning av kom-
mande generationer (Jackson 1992). En central utgångspunkt i detta kapitel 
är att texten föregås av textproduktion och efterföljs av textkonsumtion 
(tolkning och tillämpning). Dessa två aktiviteter försiggår inom två olika 
men sammanlänkade kontexter (Jmfr Bernstein 1990; Fairclough 2003; Ball, 
Maguire & Braun 2012). Detta gör det möjligt att förstå länkning som en en 
central aspekt av den vertikala axeln (fig 1). Det är i änden på den vertikala 
axeln som de nationella policy-texterna ska transformeras, genom interrela-
terade ledningsaktiviteter på olika organisatoriska nivåer. Genom organisat-
ionens sammanlänkade aktiviteter ska förutsättningar för lärande på skolnivå 
skapas.  

För att förstå samspelet mellan nationell och lokal nivå ytterligare tas ut-
gångspunkten i ett mer renodlat svenskt läroplansteoretiskt perspektiv. Detta 
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utvecklades för att studera hur nationell utbildningspolitik inramar förutsätt-
ningarna för det lokala arbetet i skolor (Dahllöf, U. 1972; Lundgren, U.P. 
1972, Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. 1986; 2000; Nihlfors, E, 2003, Fors-
berg, E. 2007, Skott, 2009). Vi använder detta perspektivet för att identifiera 
grundläggande strukturella förutsättningar för skolledare, baserat på deras 
positioner som aktörer i ett större system. Den textproduktion som tidigare 
nämndes pågår som aktiviteter på det som inom perspektivet benämns for-
muleringsarenan. Arenabegreppet syftar således inte på en fysisk arena, utan 
är ett verktyg för att ringa in aktiviteter relaterade till den utbildningspoli-
tiska textproduktionen. I detta kapitel sätts de lokala kommunpolitikerna 
samt andra lokala skolaktörer (förvaltningschefer, rektorer och förskoleche-
fer) i centrum utifrån att de har ett genomförandeansvar för nationell skolpo-
litik. Deras sammanlänkade aktiviteter inryms i det analytiska begreppet 
realiseringsarena. Det är vad som sker i skärningspunkten mellan arenorna 
och mellan olika lokala ledningsnivåer som är kapitlets fokus.  

På grund av komplexiteten i denna skärningspunkt har vi också adderat 
”the perspective of multilevel governance” utvecklat av bland andra Bache 
& Flinders (2004). Utgångspunkten är den komplexa styrstrukturen med 
olika vertikala nivåer, vilket kan länkas till det författarna identifierat som ett 
kompetensskifte i olika riktningar. Strukturer och kapaciteter hos nationella 
regeringar har förändrats. Längs den vertikala axeln finns inte endast en nat-
ionell formuleringsarena. Denna är också sammanbunden med supranation-
ella organisationer (som OECD och EU) och subnationella aktörer (i Sverige 
det som här beskrivits i termer av heterogena lokala landskap). Skärnings-
punkten i fokus för detta kapitel är med andra ord inte endast en svensk före-
teelse, även om de läroplansteoretiska begreppen hjälper oss att fördjupa vad 
som sker i skärningspunkten mellan de identifierade axlarna. Till studier av 
kommunala respektive fristående skolor lägger vi nu även den lokala inter-
aktionen mellan dem. 

För att undersöka det lokala landskapets heterogenitet tas utgångspunkten 
i det lokala skolledarskapet. Kraven på rektorn och förskolechefens position 
och funktion finns likartat formulerat i lagar och förordningar. Varje skolle-
dare ansvarar, enligt lag (makronivå), för sin inre organisation (mikronivå). 
Enligt lag skall också varje skolledare agera i relation till sitt lokala huvud-
mannasammanhang (mesonivån/ägaren). Det är här som skillnaderna fram-
träder, eftersom skolor hör till olika ägare. Det finns med andra ord lokala 
ledare på minst två skilda nivåer i den lokala skolorganisationen:  
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Figur 2. En komplex realiseringsarena, inom ramen för ett större system. 

Figur 2 synliggör de ledningsnivåer som den vertikala axeln inrymmer, i 
växlingen från det nationella, till det lokala. Uppdelningen av realiseringsa-
renan antyder också ett flerdelat ledarskap inom och mellan nivåerna. När 
nationell utbildningspolitik ageras aktiveras ledning och ledarskap inom 
såväl meso- som mikro-nivåerna. Figuren visar även att viss nationell regle-
ring riktar sig direkt till mikronivån dvs. går ”by-pass” huvudmannen (Jo-
hansson et al 2014). Det gäller t.ex. iscensättandet av de lokala läroplanerna. 
Detta är centralt för att förstå de strukturerande villkoren för skolledarna. 
Allt häger inte samman med de större lokala sammanhangen. Men för att 
förstå på vilket sätt deras arbete gör det har vi i tidigare studier identifierat 
det vi kallat för skilda lokala styr-rum, där positionerna skolledare, förvalt-
nings- eller skolchef och styrelseledamot (till exempel ordförande) kan iden-
tifieras som noder som på olika sätt har ledningsuppgifter relaterade till 
varandra:  
  

LOKAL NIVÅ/REALISERINGSARENA 

Stat 

Huvudman 
(kommun/friskola) 

Skola(n) 

Makronivå 

Mesonivå 

Mikronivå 

NATIONELL FORMULERINGSARENA 
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Figur 3. Potentiella styr-rum. 

I figur 3 illustreras2 att alla skolor, oavsett huvudmannaformsdimensionen, 
potentiellt delar samma basstruktur för sina lokala styr-rum. Det är samma 
positioner (skolledare, skolchef och styrelser) med likartade potentiella av-
stånd mellan dem. Punkten symboliserar skolledaren (rektor eller förskole-
chef) som befinner sig i toppen av sin skolorganisation (triangeln) – på 
mikronivå. Samtidigt relaterar de till skilda lokala skolkontexter på meso-
nivå (det vi här kallar lokala styr-rum) med någon form av skolstyrelse. Mel-
lan dessa nivåer finns vanligtvis någon form av lokal huvudmannaorganisat-
ion, i form av till exempel en skolförvaltning med förvaltningschef(er). I 
figuren har vi placerat skolledaren inom ramen för samma lokala rum som 
som skolchefen och styrelsen och där uppdelningen markerar att det som 
utgångspunkt rör sig om olika positioner i relation till varandra. Här är alltså 
triangeln endast med för att markera att det finns en lokal skola. Det är de 
delade rummen som är poängen. Innan vi närmar oss dessa sammanhang är 
också utgångspunkten att olika lokala skolorganisationer och ledarskapsni-
våer kan se likadana ut. 

I det följande används denna modell för att synliggöra strukturella olik-
heter mellan skolledare inom ramen för skilda kontexter. För att kunna dis-
kutera konsekvenserna av olika och sammanflätade strukturer för olika kun-
skapsorganisationer kompletterar vi de teoretiska utgångspunkterna med det 
som benämnts “kunskapsekologi”. Detta perspektiv fokuserar på det klimat 
som organisationen skapar för att gynna kommunikation och kunskapspro-
cesser (Södergren 2008). En utgångspunkt är att kunskap betraktas som nå-

                                                
2 Viktigt att notera är att detta inte representerar det faktiska och agerade ledarskapet utan är 
en modell för att analysera och jämföra ledningsstrukturerna inom skilda lokala skolkontexter. 



 144 

got som skapas i interaktionen mellan människor. Organisationer är utifrån 
detta perspektiv inte endast beroende av sina individuella aktörer, utan av 
relationen mellan aktörerna för att skapa förutsättningar för kunskap och 
lärande (Döös 2007). 

Resultat  
Genom olika studier har vi identifierat att det generellt tycks föreligga ett 
större avstånd inom kommunala skolledares styr-rum, än för de flesta fri-
stående rektorerna (se t.ex. Skott et al 2014). Detta har illustrerats enligt 
följande: 

 

Figur 4. Rektorer inom ramen för olika lokala kontexter. 

Utifrån uppdelningen i kommunala och fristående huvudmän illustrerar figu-
ren sex olika skolledares lokala styr-rum, d.v.s. deras strukturerande sam-
manhang. Två (Anna och Peter) är verksamma i kommuner, två (Margareta 
och Linda) inom aktiebolagsform och två (Christina och Marina) i koopera-
tiv. Figuren illustrerar såväl likheter som skillnader mellan dem. De kom-
munala rektorerna har externa politiskt tillsatta styrelser och ett antal för-
valtningschefsnivåer mellan styrelsen och skolledaren. Både Anna och Peter 
har rört sig över tid och därmed olika sammannahang med skiftande antal 
nivåer. Det största antal de upplevt är fem ledningsnivåer i en och samma 
kommun. Bland de två aktiebolagen skiljer sig strukturerna åt. I det ena fal-
let (Margareta) finns styrelsen externt och skolledaren verkar självständigt 
utan mellanliggande chef. I det andra fallet (Linda) är skolledaren själv ägare 
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och ordförande i styrelsen, därav den tjocka inre cirkeln – alla positioner 
samlas i en enda individ. I kooperativen, som är ett föräldrakooperativ (Ma-
rina) och en medlemsägd skola (Christina) består styrelserna i det ena fallet 
av föräldrarna och i det andra av personalen. Det skapar med andra ord helt 
olika strukturella förutsättningar för skolledarna. I dessa skolor utgör skolan 
det lokala styr-rummet. Alla finns på plats på skolan. 

De sex rektorerna är endast exempel på skolledare. Det finns fler kombi-
nationer och huvudmannaformer som t.ex. stora aktiebolag med många ni-
våer samt stiftelser, som många gånger arbetar med externa styrelser, flera 
skolor och skolchefer. Poängen är inte att täcka in alla varianter, utan att ge 
några konkreta exempel på variation.  

I det följande ska denna variation kompletteras och fördjupas genom kon-
kreta exempel. Resultaten presenteras under två rubriker. I det första fallet 
handlar det om hur skolledare verksamma inom det lokala landskapet utöver 
att verka inom ramen för sina egna lokala styr-rum också måste relatera till 
andra lokala rum och positioner. Rummen existerar med andra ord inte isole-
rade utan framträder som överlappande sfärer. Resultaten bygger på studier 
genomförda i både kommuner och fristående skolor. Det andra fallet bygger 
på studier genomförda i en enda större svensk kommun. 

Den geografiska gränsens upplösning? 
De skolledare som identifierades i figur 4 har samtliga beskrivit hur de upp-
lever att vara skolledare inom ramen för sin egen kontext respektive att be-
finna sig inom ramen för ett större system. Ett exempel på hur de olika sfä-
rerna överlappar gäller den finansiella aspekten av skolledarskapet. Alla 
skolledare måste ”hämta hem” elevpengen för varje student. Detta görs hos 
elevens hemkommun. Det betyder för kommunala skolledare att pengen, i de 
fall skolan endast har elever från kommunen, fördelas inom den egna sfären. 
Om barn från grannkommuner tillkommer sammanvävs de olika rummen. 
För en skolledare i en fristående skola gäller en mer komplicerad ordning, 
som alltid inrymmer minst två sfärer. Kommer alla elever från lägeskommu-
nen så har skolledaren att hantera kommunens och den egna huvudmannens 
strukturer. För många är det emellertid mer komplicerat än så. Skolledare 
kan ha elever från upp till femton olika kommuner. Det betyder med andra 
ord kontakter med och interaktion med femton olika kommunala sfärer, med 
olika strukturer. Till detta kommer även särskilda kontakter om ersättning 
ska fördelas för elever i behov av särskilt stöd.  

I Skott (2013) beskrivs den frustration Christina kan känna över att det är 
hennes lärare som utgör styrelsen. Frustrationen över att försöka länka till de 
kommunala ordningarna, eller sfärerna, var dock ännu större. Det handlar i 
det fallet om att den fristående skolan är placerad i en kommun som tidigare 
haft ett decentraliserat system när det gäller elever i behov av särskilt stöd. 
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Lösningarna byggdes på skolnivå. Med skollagen 2010 kom nationella krav 
på att inkludera eleverna i de reguljära grupperna och lägeskommunen fat-
tade då beslutet att avskaffa lokala stödgrupper. Parallellt med detta besluta-
des att stödpengarna generellt skulle ersättas med förhöjd bassumma för alla 
elever. Detta kompletterades med en recentralisering av bedömningar för 
den reducerade grupp elever som trots allt kan komma ifråga för stöd. Sam-
mantaget har de externa förändringarna inneburit ökade krav på att inkludera 
eleverna, samtidigt som det inneburit en kamp för att elever ska få det stöd 
de behöver. Det skolledaren upplever frustrerande är att det krävs diagnoser 
för att få stöd och en bristande tilltro mellan nivåer inom ramen för olika 
huvudmannaformer. Kontakterna och kampen tär på krafterna: 

“Det är i normalfallet inte så svårt att se vad varje elev behöver. Det svåra är 
att skapa aktiviteter som kan möta behoven. Det är en av de mest frustrerande 
delarna med mitt arbete … Det handlar om organisation, resurser och kun-
skap. Jag tror uppriktigt att vi kan skapa optimala lärsituationer för dessa 
barn med en genomtänkt organisation när det gäller stöd med tillräckliga re-
surser och kompetent personal.” 

För denna skolledare, som inte har ett externt huvudmannasammanhang 
finns ändå en lokal, extern struktur att förhålla sig till och som påverkar det 
dagliga arbetet. Till detta kommer kontakter med andra kommuner. För en 
annan av skolledarna, som ansvarar för en fristående gymnasiesärskola med 
ca 15 elever, handlar en betydande del av skolledararbetet om förhandlingar 
med dessa hemkommuner. För gymnasieskolan finns en riksprislista, men 
priserna kan skilja sig åt mellan kommuner och i detta fall mellan olika verk-
samheter. Det uppstår differenser mellan olika taxor. Därmed blir skolleda-
rens uppgift att försöka driva in pengarna för varje elev. Utmaningarna för 
skolledarna kan sammantaget illustreras med hjälp av figur 5. 
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Figur 5. Gränsöverskridande aktiviteter från fristående rektors perspektiv. 

Vad figur 5 illustrerar är att en skolledare bedriver sin verksamhet inom ra-
men för fysiska, geografiska gränser. Det gör emellertid inte eleverna som 
kommer till skolan. I det tänkta fallet kommer eleverna från fyra olika kom-
muner: lägeskommunen, samt x, y och z. Det betyder alltså att skolledaren 
kan komma att behöva ha kontakt med såväl politiker som administratörer i 
fyra olika kommuner. Skolledare kan också vara företrädare för skolor som 
ingår i en koncern. Det betyder att deras systerskolor geografiskt är place-
rade inom olika kommuner. Detta gör i sin tur att statliga satsningar, på till 
exempel läsa, skriva och räkna går till huvudmannen på central nivå. Där 
kan det ske en omfördelning mellan olika skolor, beroende på deras skif-
tande lokala villkor. De centrala organisationerna kompenserar därmed för 
skilda lokala fördelningsmodeller. De fristående skolorna existerar med 
andra ord både inom de geografiska kommungränserna och gränsöverskri-
dande. 

Samtidigt som detta gäller för fristående skolor finns i exemplen också 
det omvända perspektivet. Varje kommun måste ha kontakt med fristående 
skolor. Detta gäller såväl finansieringsfrågor, som i frågor som handlar om 
planering av antalet elevplatser i de egna skolorna, eventuella samarbeten 
gällande dyra gymnasieprogram, gemensam fortbildning etc. Varje kommun 
har också insynsrätt i de fristående skolor som ligger inom kommungränsen. 
Många kommuner bjuder också in de fristående skolorna i sitt kvalitetsar-
bete. Allt detta indikerar gränsöverskridande aktiviteter, i enlighet med föl-
jande: 
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Figur 6. Gränsöverskridande aktiviteter från kommunalt perspektiv. 

Samtidigt som kommunerna verkar gränsöverskridande är det också påtag-
ligt att de kommunala gränserna finns kvar och markerar revir. Det är bara i 
de skolor som ligger inom kommungränsen som kommunen har insynsrätt, 
inte om kommunens elever väljer fristående skolor i andra kommuner. Det 
gäller inte heller andra kommuners skolor. Kommungränsen är med andra 
ord både påtaglig och i andra delar under upplösning. 

Så långt har fokus legat på fristående skolledare och kommunala organi-
sationer utifrån politikers/administrationens perspektiv. I det följande flyttas 
fokus till kommunala skolledare och deras upplevelser av en organisations-
struktur för att hantera närvaron av fristående skolor.  

Den kommunala organisationens upplösta gränser? 
I december 2014 tillfrågades vi av politiker i en stor kommun om vi kunde 
hjälpa dem att förstå varför man upplevde kommunikationsproblem med 
skolledarna i kommunen. De upplevde att skolledarna var mer lierade med 
staten än med de lokala politikerna. Innan vi började studien kom Skolin-
spektionen med en tillsynsrapport där man riktade massiv kritik mot den 
rådande organisationsmodellen i kommunen och påtalade betydelsen av för-
ändring. Vår uppgift blev att kartlägga hur skolledare uppfattade den rådande 
organisationen. Fokus kom att ligga på systemförståelse och kommunikat-
ion. Utifrån exemplet kommer vi här att illustrera några av de utmaningar 
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som förändringarna i det lokala landskapet har inneburit för de kommunala 
aktörerna.  

En viktig startpunkt för studien var att kommunen själv hade identifierat 
kommunikationsbrister mellan olika nivåer, vilket de också befarade hade 
negativ inverkan på möjligheterna att främja lärande på alla nivåer. Detta 
påtalades också av Skolinspektionen som särskilt kritiserade att det lokala 
systematiska kvalitetsarbetet inte fungerade. Det verkade inte som att styrel-
serna fick tillräcklig information för att göra systematiska analyser. En sär-
skild aspekt som framträdde som problematisk var också den dubbla lokala 
styrstrukturen. För att förklara innebörden i denna tar vi utgångspunkten i de 
olika ledarskapsnivåerna i den kommunala organisationen i figur 4. Så såg 
det ut i denna kommun också, men i en mer komplex version. När det gällde 
de kommunala skolorna gick det förvisso att hitta vertikala ledningsorgani-
sationer för de olika skolformerna. Dessa återfinns i figur 7 på den högra 
sidan, det som kommunen kallade för produktionssidan. Denna sida hade 
emellertid kompletterats med en vänstersida, uppdragssidan, vars uppgift var 
att vara huvudmannaneutral. De två sidorna skulle helt enkelt inte ha kontakt 
med varandra och kontoren för deras respektive styrelser (två på den vänstra 
sidan) och en på den högra, var placerade med kilometrar emellan. Samman-
taget kan organisationen illustreras enligt följande: 

 

Figur 7. En stor kommuns dubbla organisationsstrukturer. 

Trianglarna avser denna gång inte lokala skolorganisationer, utan används 
här endast för att synliggöra sammanhang och komplexiteter. Den vänstra 
sidan synliggör att det fanns två nämnder, som till sin hjälp hade ett kontor 
bestående av ett antal medarbetare. Här fanns inga linjeorganisationer, utan 
mer strategiska funktioner.  
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Den högra sidan illustrerar den egna verksamhetens komplexitet. Det 
fanns inte endast en linje med skolchef och förvaltningschef, utan tre huvud-
linjer under den överripande förvaltningschefen. Mellan skolledarna och 
förvaltningschefen fanns också mellanchefer. Varje mellanchef hade således 
en egen linje, en för förskola (fö), en för grundskola (gr) och en för gymna-
sieskola (gy). Under varje mellanchef fanns ett stort antal förskolechefer och 
rektorer. Inom förskolan fanns ca 10 förskolechefer, som ledde ca 100 för-
skolor. Där fanns också biträdande förskolechefer. Inom grundskolan fanns 
ett extra led med ca 5 områdeschefer och under dessa ca 60 rektorer på olika 
grundskolor. På gymnasiesidan fanns inga områdechefer, men ett tiotal 
kommunala gymnasierektorer på olika skolor. Styrelsen var gemensam för 
samtliga och agerade företagslikt, på distans från de lägre nivåerna i syste-
met.  

Den politiker som hade väckt frågan om projektet återfanns i en av nämn-
derna på den vänstra sidan. Mycket snart stod det klart att konstruktionen i 
sig var en av orsakerna till den bristande kommunikationen. För att mer full-
ständigt undersöka vad skolledarna faktiskt förstod av organisationen och 
vilka konsekvenserna inneburit när det gällde länkningen mellan olika 
systemnivåer sändes en enkät till samtliga skolledare i kommunen (svarsfre-
kvensen var 76 procent). Kompletterande intervjuer genomfördes också med 
ledare på olika positioner tillhörande den kommunala mesonivån.  

Så länge som frågorna rörde skolledarnas interna arbete i deras egna or-
ganisationer så var svaren positiva dvs. de instämde i hög grad på olika på-
ståenden; de trivdes som skolledare och hade höga krav på sig själva. De 
upplevde en god nivå av autonomi för sina beslut inom organisationen, om 
till exempel personal, elevinsatser eller eget arbete. Mer än 80 procent av 
rektorerna hade gått det statliga rektorsprogrammet, vilket kan förklara att de 
uppfattade höga krav från staten. De upplevde inte några större konflikter 
mellan sina egna värderingar och uppdraget. I relationen till närmaste chef 
upplevdes inte heller några värdekonflikter. Mer oklart var om de uppfattade 
att deras erfarenheter efterfrågades, vilket var ett första tecken på att skolle-
darna inte såg en ömsesidighet i relationerna till överordnade nivåer.  

När frågorna förflyttades till att handla om organisationen bortom den 
närmaste chefen förändrades svarsmönstren. På den 6 gradiga likertskalan 
med vet ej som ett ytterligare alternativ svarade 32 procent av skolledarna 
”vet ej” på frågan om den egna produktionssidans organisation hade tillräck-
lig kompetens för att bedriva skolutveckling. För uppdragssidan, som upp-
levs mer abstrakt var osäkerheten än större. Oavsett fråga var det vanligaste 
svaret ”vet ej”. Utöver att 36 procent inte visste om denna sida hade kompe-
tens för skolutveckling svarade 45 procent att de inte visste om organisation-
en var kunnig gällande regleringar. Alternativet till ”vet ej” var som regel 
låga svarsvärden (1–3 på den 6 gradiga skalan). Sammantaget pekar resulta-
ten entydigt på att skolledarna hade svårigheter att relatera till denna sida av 
organisationen över huvud taget.  
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När det gällde styrelserna upplevde skolledarna höga krav från den 
”egna” styrelsen. De var dock inte säkra på att den hade kompetens att ut-
veckla skolorna och ansåg sig inte ha möjlighet till inflytande i styrelsen. 
Tveksamheten var påtaglig. Detta gällde än mer relationen till uppdragssi-
dans styrelser. Resultaten är så tydliga att det går att tala om misstro. Detta 
blir särskilt tydligt när frågan om kvalitetsarbete undersöktes där det enligt 
lagen ska finnas länkningar mellan skolledare och huvudman. På frågan 
huruvida de upplevde gott samarbete med de olika organisationerna svarade 
40 procent något av de lägsta två alternativen och 23 procent ”vet ej”. 25 
procent svarade 4–5. För den egna, produktionssidan, svarade 23 procent att 
de inte visste medan 13 procent svarade de lägsta alternativen. Hälften sva-
rade 4–5. För ingen av sidorna svarade någon skolledare 6. När dessa värden 
undersöks ytterligare ser vi att misstron handlar om att de inte vet om de 
bilder de genererar gällande sin egen skola når och leder till beslut i styrel-
serna. Gällande uppdragssidan svarade 41 procent vet inte och 44 procent 1–
2. Gällande produktionssidan svarade 29 procent ”vet inte” och 27 procent 
1–2. Sammantaget hade uppdelningen, för att hantera såväl fristående som 
kommunala skolor, missgynnat kommunikationen i relation till de kommu-
nala skolledarna. Systemförståelsen för det abstrakta var låg. 

Frågan är om oklarheterna kommer att försvinna när organisationen görs 
om och de båda sidorna slås samman. Kommer kommunikationen att bli 
bättre? Kan reduceringen av antalet styrelser ge en bättre förutsättning för 
detta? Samtidigt som organisationssammanslagningen skapar förutsättningar 
för tydlighet, finns de båda sidornas organisationer till stora delar kvar, även 
om det till exempel resulterat i en fysisk sammanslagning av kontor. Med 
fokus på de fristående skolornas närvaro i den kommunala sfären är det 
också påtagligt att omorganisationen inte resulterar i en åtskillnad. I figur 8 
presenteras en fri översättning av kommunens nya struktur (görs för anony-
misering): 
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Figur 8. Kommunal organisationsskiss – adderad med urval av kommunikationsut-
maningar.  

Från vänstersidan i figur 8 återfinns system- och individstöd, från högersidan 
kommunal förskola, respektive grundskola och gymnasieskola. I mitten har 
man inkorporerat de fristående skolorna. I denna figur, som alltså bygger på 
en faktisk kommunal modell, har vi markerat några utmaningar för organi-
sationen när det gäller kommunikation inom och mellan olika nivåer, genom 
olika pilar. Vi har också lagt till tre skolledare som symboliserar att det inom 
varje linje ska skapas individuell förståelse av detta system. Även i framti-
den behöver kommunen kunna tydliggöra hur och varför olika ledningsni-
våer länkas till varandra.  

Vi kan konstatera att detta är ett exempel på ett förändrat landskap, där en 
hybridorganisation växer fram. Bakgrunden är bland annat att det krävs nya 
förhållningssätt för att kunna relatera till närvaron av de privata organisat-
ionernas i det offentliga kommunala rummet.  
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Mykorrhiza? 
Vi har i detta kapitel visat hur det runt varje skolledare går att teckna ett 
lokalt styr-rum. Detta rum, eller sfär ger skiftande villkor beroende på sam-
manhang. Samtidigt som skolledaren befinner sig inom denna sfär förutsätter 
systemet också interaktion och överlappning mellan olika sfärer. I de första 
exemplen visades hur skolledare relaterar till olika sfärer för att försäkra sig 
om finansieringen för verksamheten. Det är elevernas hemkommuner som 
fördelar resurserna men eftersom eleverna rör sig så rör sig också de ekono-
miska medlen. Det sker inte automatiskt, utan kräver interaktion och ofta 
aktiva kontakter och förhandlingar. En kommunal skolledare är del av endast 
en sfär, om alla elever bor i kommunen. En skolledare hos en fristående hu-
vudman är däremot alltid delaktig i åtminstone två sfärer, den egna huvud-
mannen och minst en kommunal. Fenomenet medför att kommunala organi-
sationer söker olika lösningar för att hantera dessa olika kontakter. I vissa 
kommuner har man försökt bygga strukturer för att kunna hantera de fri-
stående skolorna på samma villkor som de kommunala. Resultaten från stu-
dien av ”den stora kommunen” visar på ett kommunikationsgap inom den 
kommunala organisationen och att kommunala skolledare distanserat sig 
från organisationens abstrakta delar. Den nya organisationen i den aktuella 
kommunen söker nu finna lösningar som kan underlätta systemförståelse och 
kommunikation. 

De här redovisade studierna fördjupar och konkretiserar de resultat som 
kommit fram i den nationella studien. De indikerar att gränserna mellan det 
privata och det offentliga blir mindre tydliga. Nya hybridorganisationer 
växer fram som svar på de lokala styr-rummens överlappning. Det är uppen-
bart att det vi ser på ytan, som tydligt identifierbara kommunala och fri-
stående skolsammanhang, under ytan sammanflätas på olika sätt genom ett 
komplicerat nätverk, i likheter med mykorrhiza. Vilka konsekvenser detta 
kommer att få, inte minst när det gäller länkning av olika ledningsnivåer, är 
en empirisk fråga. Valet av metafor antyder också en ömsesidighet. En fråga 
för undersökning blir därför om hyridorganisationerna som växer fram, där 
fristående verksamheter till del inkluderas i de offentliga strukturerna, gyn-
nar båda parter. Blir det en symbios, i respektfull växelverkan? Vad består i 
så fall denna ömsesidighet i? Och vilka nya utmaningar uppstår?  

En konsekvens som redan nu kan identifieras är att det i de sammanlän-
kade organisationerna blir än svårare att hitta ”organisationen” i singularis 
och därmed att bygga en hel kunskapsorganisation. Om vi antar att kunskap 
och lärande inte kan reduceras till att endast vara något som tar gestalt i sy-
stemets allra finaste kapillärer närmast eleverna, utan är ett centralt innehåll i 
hela skolans organisation. Då är skolorganisationer också kunskapsintensiva 
organisationer. Som sådana är de beroende både av det personliga och det 
formaliserade kunnandet. Medan det senare representerar det kunnande som 
utgör basen i verksamheten så har kunskapen också en personlig aspekt:  
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 "… kunskap har också en personlig, och mer osynlig aspekt, som är bero-
ende av sammanhanget, av interaktionen mellan människor, och som färgas 
av individernas förståelse, vilja och intressen. Det mesta som skapas i kun-
skapsintensiva organisationer bygger i minst lika stor utsträckning på dessa 
mer svårdefinierade, och djupt personliga kunskapsformer."(Södergren, 2008, 
s 22) 

Om det är så att kunskapens personliga aspekt är beroende av sammanhang 
och interaktion mellan människor går det inte att ensidigt verka i den verti-
kala dimension där staten riktar insatser med målsökandet inställt på klass-
rummet. Vi behöver synliggöra den horisontella dimensionens olika utma-
ningar. Dessa handlar till del om att förskola/skola alltid bedrivs i ett hu-
vudmannasammanhang, där kunskapsorganisationen verkar genom länkade 
ledningspositioner. Det handlar bl.a. om vad det personliga kunnandet länkar 
till för sammanhang och alldeles särskilt i detta fall om vad som sker eller 
inte sker när detta sammanhang inte blir tydligt för den enskilde.  

Vi menar att det är i mykorrhizans osynliga trådar det blir intressant att 
söka svaren på många av styrsystemets utmaningar. Det lokala landskapet är 
rikt och i stora delar outforskat.  
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