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1: Förstelärarreformen

2: Vad är ledarskap?

3: Ledarskap i professionsorganisationer

4: Förstelärare som ledare?

En reform som väcker känslor! 

”Andrelärare”


”Furstelärare”


”Förstelärarbluffen”

… och som ”landar” i en reformtrött sektor:

Kommunalisering

Läroplans-
ändringar

Arbetstidsavtal

Betygssystem

Marknads-
orientering

Skolinspektion

Lärarlegitimation
Skolrankningar

…



Gängse bilden av lärare: 
Avprofessionalisering 

Grund för detta påstående:

Metod: 
Studera arbete, 
inte åsikter Teori: 

Professionalisering handlar om 
system, inte (bara) om individer

Vår tes: 
Stärkt profession

Teori: 
Professionalisering handlar om 
system, inte (bara) om individer

Institutionella logiker

Byråkrati
• Kvalitet bestäms 

utifrån regelverk


• Administrativ 
struktur 
bestämmer vem 
som utför 
arbetet och hur 
det utförs


• Chefer har 
avgörande 
inflytande


• Huvudmannen 
kan justera 
regelverk och se 
till att det följs

Marknad

• Kundens kriterier 
för kvalitet 
dominerar


• Vem som helst 
har rätt att 
tillfredsställa 
kundens 
önskemål


• Intäkter primär 
utvärderingsform


• Självreglerande 
marknad

Profession
• Professionella 

står för 
utformning av 
arbete och 
kvalitets-
bedömning


• Professionens 
organisationer 
sköter 
regleringen av 
vem som får 
utföra arbetet


• Reglering 
baserad på 
professionellas 
unika insikt i 
arbetets villkor

Freidson (2001)

Teori: 
Professionalisering handlar om 
system, inte (bara) om individer

Tre systemnivåer

Yrke
Yrkesutövande i den professionella 
praktiken som direkt berör mötet med 
klienter (elever).

Kollegial
Aktiviteter som inte är direkt orienterade mot 
klienter (elever), men som ändå rör 
arbetsförutsättningarna i en lokal kontext. 

Policy
Relatera yrkespraktiken till samhällssystem, 
långsiktiga strategiska frågor och 
kunskapsproduktion. 

Frostensson (2015),  Waring (2014) Kunskap,

”content”

Administrativ,

”context”

”Rank and file”

”Star players”

Teori: 
Professionalisering handlar om 
system, inte (bara) om individer

Tre systemnivåer

Politisk 
elit

Kunskaps- 
elit

Yrke

Kollegial

Policy

Administratörer Ledande 
professionella

Yrkesutövare:



Administrativ 
(context)

Kunskap 
(content)

Policy 
”light”

• Systematiskt kvalitetsarbete

• Kommunövergripande projekt, t.ex. 

internationalisering eller närvaro

• Utveckla och definiera 

förstelärarrollen

• Kompetensutvecklingsprogram

• Utveckla strategier för kollegialt 

lärande

• Aktiv roll i kommunala/regionala/

nationella nätverk 

• FoU-projekt

Kollegial

• Särskilda uppdrag, t.ex. 
likabehandlingsplaner


• Koordinering: personalplanering, 
schemaläggning


• Vara del av skolledningen

• Likvärdighetsarbete

• Ämnesansvar

• Hålla koll på kunskapsutveckling 

och förmedla

• Pedagogiskt ledarskap

• Riktlinjer för betygssättning

• Skapa plattformar för särskilda 

frågor (t.ex. läsutveckling)

Yrke
• Beställa böcker och utrustning

• Administrera nationella prov

• Leda arbetslag

• Konkret lärararbete 
• Utveckla egna färdigheter genom 

t.ex. kurser/konferenser

• Hantera särskilda fall (t.ex. svåra 

klasser eller elever m. särskilda 
behov)


• Handleda andra lärare

Generell bild i vår studie: 

Administrativ 
(context)

Kunskap 
(content)

Policy 
”light”

• Systematiskt kvalitetsarbete

• Kommunövergripande projekt, t.ex. 
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Kollegial

• Särskilda uppdrag, t.ex. 
likabehandlingsplaner


• Koordinering: personalplanering, 
schemaläggning


• Vara del av skolledningen

• Likvärdighetsarbete

• Ämnesansvar

• Hålla koll på kunskapsutveckling 

och förmedla

• Pedagogiskt ledarskap

• Riktlinjer för betygssättning
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• Beställa böcker och utrustning
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• Leda arbetslag

• Konkret lärararbete 
• Utveckla egna färdigheter genom 

t.ex. kurser/konferenser

• Hantera särskilda fall (t.ex. svåra 

klasser eller elever m. särskilda 
behov)


• Handleda andra lärare

Generell bild i vår studie: 

”Rank and file”

”Star players”

Administratörer

Politisk 
elit

Kunskaps- 
elit

Ledande 
professionella

Yrkesutövare:

Sex idealtypiska förstelärare 

1: Bästeläraren

Utnämns mot bakgrund att de är duktiga lärare; uppdraget 
innebär ingen större skillnad mot tidigare arbetsuppgifter. 
Hämtar legitimitet  för sin roll främst hos ledningen. Roll som 
skapar konflikt.

Det känns bara som något man ... hittar på för och få ett argument som 
var lätt och förklara för andra liksom, det är lättare att säga, här är en bra 
idé, än ja, men det är den bästa läraren, bättre än du ... skratt ... till 
exempel. (Lärare)


En förändring är däremot att jag nu Cc:ar in rektorn på mail oftare när jag 
gör saker. Då syns det att jag är aktiv. (Förstelärare)
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Sex idealtypiska förstelärare 

2: Stöttepelaren

Informell roll som innebär att vara ett stöd till kollegor. Hade 
ofta en stöttande funktion även innan reformen. Starkt 
beroende av och formad utifrån kollegial legitimitet.

Den enda benet som vi hade där som jag också tror är väldigt viktigt i hur 
man tillsätter förstelärartjänster det är ju om man har kollegiets 
förtroende, om man har mandat och om de lyssnar på en, för annars 
händer det inte så mycket och det kan bli rätt obehagligt och rätt jobbigt 
att vara förstelärare istället. (Rektor)
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Sex idealtypiska förstelärare 

3: Kunskapspridaren

Har en tydlig roll att sprida kunskap i kollegiet. Kan beskrivas 
som en lokal kunskapselit med inflytande över arbetets 
innehåll, på organisationsnivå. Kan handla om exempelvis 
pedagogiskt ledarskap eller ämneskompetens. Legitimitet 
härrörs från både kollegor och ledning.


Och på vår enhet här då på Björkskolan så har ju vi fått väldigt riktade 
uppgifter som vi, alltså processer som vi ska driva som både har kommit 
uppifrån. [...] Vad är det man vill liksom lära sig mer om? Så att vi har ju 
drivit ett projekt där vi ska jobba med inkludering och vad inkludering 
är ... (Förstelärare) 
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Sex idealtypiska förstelärare 

4: Andrerektorn

Rektors förlängda arm. Fungerar som stödfunktion för rektor 
och har delegerats administrativa sysslor. Legitimiteten 
kommer från ledningen.

Jag känner ett ansvar, för jag kan vara en sån som tjatar om grejer som 
egentligen inte har med förstelärarskapet att göra men hur ser det ut på 
skolan, hur ser vår miljö ut, vad ger vi för bild utav det vi håller på med 
och det känner jag ansvar för att ta tag i på ett annat sätt tror jag. 
(Förstelärare)
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Sex idealtypiska förstelärare 

5: Försteledaren

Handlar ofta om att leda skolutveckling och ofta mer om arbetets 
innehåll än kontext; ”pedagogiskt ledarskap”. Ledande i frågor som 
ligger nära den professionella kärnverksamheten. Legitimitet från 
både ledning och kollegor.

Intervjuare: Är han [rektor] väldigt drivande i skolutvecklingsfrågor och 
sådär? 
Respondent: Nej jag tycker inte han är det utan jag tycker att han lämnar 
det till oss. (Förstelärare)
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6: Ekvilibristen

Kan balansera mellan olika sfärer i organisationerna och fungera 
som länk mellan ledning och profession. Finner legitimitet hos 
både ledning och kollegor. Ibland mer av övervakare över, och 
ibland mer av representanter för lärarprofessionen.


Jag tycker jag kan komma med en viss input till rektor genom att jag har 
den förankringen med skolundervisningen och mina arbetslag vet vad det 
innebär som inte rektorn kanske ser på samma vis. Jag tycker att det där, 
det kan hända nånting att vi kan skapa skolutveckling. Han har ju sitt 
ekonomiperspektiv och ser helheten i organisationen. Jag kan se det ur 
ett lärarperspektiv, det här måste du ha med dig för att det ska fungera 
också. Det är ju där det blir ett bra möte. (Förstelärare)
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Administrativ 
(context)

Kunskap 
(content)

Policy

Kollegial

Yrke

Generell bild i vår studie: 

Andrerektor

Ekvilibristen

Bästeläraren

Försteledaren

Kunskaps- 
spridaren

Stöttepelaren

Vi måste först fundera på vad ledarskap
ärinte

Vad betyder då denna reform sett i 
ledarskapstermer?

Tidiga teorier:

Stora Män
Egenskaper
Stilar
Situationer

Carlyle (1840/2007 s. 4, min översättning) 

Englund (1991 s. 28) 

Tidiga teorier:

Stora Män
Egenskaper
Stilar
Situationer

Popularisering på 90-talet:

”New leadership”



Management/Chefskap Ledarskap

Baseras på formell position Baserat på personliga relationer

Viktigaste instrumentet för inflytande är 
formell auktoritet

Viktigaste instrumentet för inflytande är 
skapande av ”committment”

”I toppen av pyramiden” ”Spindeln i nätet”

Stor makt baserad på överlägsen insikt 
och kunskap

Empowerment baserad på att låta andra 
växa

Huvudsaklig ambition: främja egen 
karriär, undvika misstag

Huvudsaklig ambition:  
det gemensamma goda

”Du får din makt uppifrån” ”Du ges makt nerifrån”

Efter Etcher (1997)

”New Leadership”

Bass & Steidlmeier (1999) om ”authentic transformative leadership”: 

”the authentic leader calls for universal brotherhood” 

”tend to focus on the best in people—on 
harmony, charity and good work” 

”openness [that] has a transcendent and spiritual dimension” 

”treats each follower as an individual and provides coaching,  
mentoring and growth opportunities”

”New Leadership”

Heroiskt ledarskapsideal

Nedvärdering av chefskap

”New Leadership”

Tydlig separation på 
management och ledarskap Tidiga teorier:

Stora Män
Egenskaper
Stilar
Situationer

Popularisering på 90-talet:

”New leadership”



”The romance with leadership”

”Romansen med ledarskap”

”Det tycks som att vi, som observatörer av och 
deltagare i organisationer, kan ha utvecklat 
starkt romantiserade och heroiska synsätt på 
ledarskap – vad ledare gör, vad de kan 
åstadkomma och den påverkan de har på 
våra liv. Ett av huvudelementen i denna 
romantiserade bild är synen på ledarskap som 
en central organiseringsprocess och som den 
främsta drivkraften för hur händelser och 
aktiviteter fortlöper i organisationer.”

(Meindl et al., 1985: 79)

I stället: En realistisk bild av ledarskap

Tar kontexten på allvar 

Frikopplar inte chefskap och ledarskap 

Studerar ledarskap som en kollektiv process 

Baserar teorin på noggranna empiriska studier!

”The leadership moment”

Leader

Context Purpose

Follower

Ladkin (2010: 178)

Ledarskap som kollektiv process



Följarskap

”this might be the simplest definition of 
leadership: ’having followers’.” 

Grint (2010: 2) 

”without followers and following behaviors 
there is no leadership” 

Uhl-Bien et al. (2014: 83) 

”The shirtless dancing guy”

https://www.youtube.com/watch?v=fW8amMCVAJQ

DeRue & Ashford (2010: 631)

Följarskap



Kontext: 
professionsorganisationer

Alvehus (2012: 83, 
efter Ouchi, 1979: 843) 

LEDAR
SKAP?

Kontext: 
professionsorganisationer

Ledarskap i professionsorganisationer

Utmaning 1: Omfattande krav på autonomi

• Professionellt arbete kräver bedömningar i enskilda fall 
(Empson et al., 2015; Styhre, 2013) 

• Professionella förväntar sig autonomi och tränas aktivt i 
det (Alvehus, 2017, 2018; Carter & Spence, 2014) 

• Tyst kunskap och klientrelationer är centralt – 
nyckelresurserna är individbaserade

Ledarskap i professionsorganisationer

”Det handlar om guerillakrigföring, inte 
om att man går med i en stor armé.” 

(Alvehus, 2018: 39)
”You can say what you’re going to do 
and then hope people will agree with it.” 

(Empson & Alvehus, 2019)

Utmaning 1: Omfattande krav på autonomi

””Jag tror att jag provocerade många mina första år som chef. Jag 
tyckte att jag hade ”sett ljuset” genom förbättringskunskap och jag 
vill implementera mina nyvunna idéer, jag försökte styra folk för 
mycket. Mina läkarkollegor blev särskilt sura. Jag hörde många 
gånger att ”jag har inte tid med den skiten, jag har patienter att ta 
hand om”. Nu har jag tagit några steg tillbaka och försöker förhålla 
mig till mina läkarkollegor just som kollegor.” 

(Andersson, 2015: 92)



Ledarskap i professionsorganisationer

Utmaning 2: Villkorad auktoritet

• Traditionella, tydliga hierarkiska relationer mindre 
relevanta; informella auktoritetsrelationer mer relevanta 

• En chef ”maintains power only as long as the 
professionals perceive him or her to be serving their 
interests effectively” (Mintzberg, 1989: 181) 

• Ledarskap är ”a matter of guiding, nudging, and 
persuading” (Greenwood et al, 1990: 748)

Ledarskap i professionsorganisationer

”Här är man liksom inte ledare i den meningen att man har 
på nåt sätt i nån sorts organisatorisk bemärkelse blivit 
ledare, utan man är ju på något sätt ledare genom sin 
professionella kunskap och erfarenhet. Det är ju på så sätt 
som man leder egentligen, bara.” 

(Alvehus, 2006)

”I think that professional service practitioners … 
will accept almost unlimited decision making and 
authority from someone that they think understands 
the things they are going through.” 

(Empson & Alvehus, 2019)

Utmaning 2: Villkorad auktoritet

Ledarskap i sin kontext
Processen med 
“claims” och “grants” 
äger rum i ett 
sammanhang; 
inom den 
byråkratiska och den 
professionella logiken 
är det fundamentalt 
olika idéer som 
dominerar kring vem 
som har rätten att 
leda (och vem man 
ser som relevant att 
följa).

För att förstå hur 
ledarskap uppstår 
måste vi alltså förstå 
de olika logiker som 
är ”i spel” i ett visst 
sammanhang. 

I professions-
organisationer 
kommer vi alltid att 
ha flera olika logiker i 
spel samtidigt.

Ledarskap i sin kontext



Ledarskap i sin kontext: Ett skolexempel
Solskolan

• Gymnasieskola i en större svensk kommun 
• Ca 1100 elever 
• Strax över 100 lärare, ett flertal med Dr-examen 
• Gott rykte 
• Elevernas resultat är mycket goda sett tillbetyg och nationella prov  

Jenny

• Vicerektor 
• Intervjuer med J, hennes chef och kollegor 
• Skuggning, observationer 

Utvecklingsdag

Ingen undervisning denna dag. Lärarna sitter i ämneslag och reflekterar över de 
kvalitetsvärderingar (självvärderingar) de gjorde terminen tidigare. Vicerektorerna går runt till 
de olika lärarlagen och ger feedback.

“I appreciate that you have 
highlighted the focus areas of the 
school. That you did this survey 
and that the figures look good.” 
She continues: “The new focus 
area is participation, and you 
have worked with that too when 
you’ve made this survey and 
discussed it with the pupils.”  

Jenny continues by highlighting 
other positive things in the quality 
assessment. She connects to 
things they talked about last 
year, when they worked with 
interdisciplinary tasks, and the 
teachers make a few comments 
on this.  

The principal, Margareta, enters 
the room. She’s somewhat late. 
Jenny keeps flipping through the 
assessment report and ask if 
they’ve used external lecturers.  

They chat about this a bit, a 
rather laid back and 
disinterested discussion.  

Margareta enters the discussion: 
“Do you use the lecturer transfer 
system?”  

One of the teachers starts telling 
about trying to use the system: 

“I had this thing going on last 
year, transfer tried and tried but 
didn’t find anyone.”  

Discussions about how to get in 
contact with translators who 
could talk to the pupils about 
their job starts off, and after 
some time they return to the topic 
of transfer lecturers. They then 
move on to talk about how to get 
people from business into 
school, as a way of creating 
motivation to pupils.  

When the discussion comes to a 
halt, Jenny again changes topic: 
Tests, “can you tell me more 
about those?  

This they do. One teacher talks 
about how they have worked with 
this, they have involved the 
pupils in deciding on how they 
want to be tested, and what they 
wanted to focus on. The pupils 
looked into their performance 
evaluations and decided which 
areas to work with. 
  
“It lessens the stress for the 
pupils and it lessens out burden 
when it comes to marking,” says 
one teacher. Another follows up: 
  
“You have the energy to actually 
deliver the whole course when 
you’re not massacred by 
marking.” 
 

Another teacher intervenes and 
says “I have other experiences 
here …” It ended up with more 
marking to do, as pupils wanted 
to prove their skills. 

“It has been good, but is hasn’t 
lessened the amount of work,” 
another teacher says. It is quite 
clear that the experiences of 
outcomes differ. They also talk a 
bit about problems with the 
example tests from the National 
Agency for Education, as they 
are apparently not very well 
balanced between different skills 
(e.g. listening and reading).  

Jenny concludes the topic by 
saying: “A large benefit may be 
that it allows pupils to take 
control of their situation, the ups 
and downs. It’s also about 
participation, communication. If 
they have this dialogue, they are 
participating.”   

Margareta then finishes things off 
by checking when they have 
their collective weekly coffee 
break, “when can I see you all?” 
The last word goes to Jenny, who 
says that “The language 
department at Sun School is 
really good, you share and you 
develop things.” 
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The next team, the English 
teachers, are having their 
meeting. It is a large team of 17 
teachers, and the meeting is 
quite structured, with an agenda. 
Jenny’s feedback is the first item. 
  
 “It feels progressive. You want 
things in this group, and that 
shown through.” 
  
She starts with the question of 
shared tests and co-examination. 
“It’s good to have that behind 
you, that we all think alike” 
someone says. 
  
Jenny: “It’s very good that you 
work with designing classes. You 
have internalized the school’s 
goals and do examination during 
class. … Examination is limiting, 
our pupils work all the time and 
are never content, it’s good that 
you take that into consideration.” 
  
Jenny emphasizes that it’s good 
that they work with the school’s 
goals also in other areas, and 
continues working her way 
through the assessment report. 

“And then you wrote that you feel 
uncomfortable with them filming. 
Then I challenged you a bit and 
wrote that couldn’t that be a 
good thing, like a flipped 
classroom?” 

A teacher: “But this gets to social 
media! Periscope. It can be 
inhibiting to those who want to 
ask questions.” 
  
Another: “The class room 
situation is a question of trust 
and that is damaged when it is 
treated like this.” 
  
There’s a barrage of 
counterarguments to Jenny’s 
comment.  

Jenny: “Yes, well, of course the 
teacher has to approve …” 
  

Teacher: “But we have absolutely 
no control over where it ends up 
and what is done with it. Then the 
teacher has to film herself.” 

After this, Jenny changes topic 
and asks if they have used any IT 
tools in the classroom. This 
doesn’t fuel a discussion; they 
seem content with the situation.  

Jenny concludes: “That was what 
I’d written down. But, then it was 
this with grades versus national 
tests …”  

One of the teachers, who has this 
material, takes the stage and 
shows tables and graphs about 
the grades and national tests 
from this school and the other 
two comparable schools in the 
municipality. They scroll back 
and forth and discuss the 
figures; the presentation material 
isn’t exactly crystal clear. They 
start talking about how this is 
interpreted by central 
administration and their role. 
  
“The other two schools sets 
higher grades than we do,” 
someone says. The group nods 
and hums in agreement. 
Unfortunately we have to leave at 
this point, and have to hurry in 
order to get to the next meeting 
in time. 
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”Claims” och ”grants” i processerna

Vad Jenny gör: 

Ger beröm 
Startar diskussioner 
Öppnar nya ämnen 
Coda 

Avbryter diskussioner 
Utmanar 
Backar

Ger struktur till 
processen

Bidrar med 
innehåll

”Claimed” ”Granted”

Ja Ja

Ja Nej

Ledarskap i sin kontext: Ett skolexempel



Det finns ledarskap och det finns ledarskap

• Aktiviteter som strukturerar processen (“the interaction 
order”) enligt en byråkratiskt given ordning skapar 
avsedd riktning 

• Aktiviteter som avser substansen – professionens logik – 
skapar inte avsedd riktning 

• Beroende på vilken logik vi ser till så misslyckas och 
lyckas Jenny samtidigt 

• Vi måste alltså förstå ledarskap som betydligt mer 
nyanserat och interaktivt än vad heroiska ledarskapsideal 
vill göra gällande

Ledarskap i sin kontext: Ett skolexempel

Byråkratisk
logik som 
stödjande

Professionell
logik som 
vägledande

Ledarskap i professionsorganisationer

• Förebildsledarskap – man vänder 
sig till den som kan jobbet 

• Konflikthantering mellan olika 
autonoma individers intressen 

• ”…professionella kräver inte så 
mycket ledning och övervakning. 
Vad de kräver är skydd och 
stöd.” (Mintzberg, 1998: 146) 

• Infrastruktur

Vad betyder detta i förhållande till 
förstelärarna? Vad betyder detta i förhållande till 

förstelärarna?
1. Förstelärare tycks ha klivit fram i kollegiala ledarroller …  
2. … och tar därmed ett större systemansvar … 
3. … vilket potentiellt stärker professionen. 
4. Rektorer tappar inflytande över det pedagogiska 

ledarskapet … 
5. … vilket är bra, då rektorer håller på att utvecklas till en 

egen profession. 
6. Men: vi måste för att se det positiva i detta förstå att 

hierarkiseringen av ledarskap över management (romance 
of leadership) är destruktiv och improduktiv, 

7. samt att ledarskap i professionssammanhang framför allt 
handlar om professionellt kunnande och legitimitet.



Johans 5 tips om ledning i 
professionsorganisationer

1. Se till att infrastrukturen fungerar – det som krävs för att 
arbetet ska kunna utföras 

2. Förvalta – inte förändra 

3. Led utan ”Ledarskap” och låt cheferna vara chefer 

4. Om möjligt, låt professionella vara chefer över 
professionella – gärna på tidsbegränsad bas (kollegialitet) 

5. Don’t be an asshole (jfr James, 2012)

Tack! 

Johan Alvehus


Docent, Lunds universitet

johan.alvehus@ism.lu.se www.org-sam.se
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