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Skolchefen som aktör i den politiskt styrda organisationen 
 
 

Per Uppman, tidigare skolchef i Karlstads kommun 
 
 
 
 
Den befattning som en skolchef innehar utgör en bro mellan verksamheten och 
politiken. För att kunna orientera mig som skolchef i skollandskapet ser jag det 
som nödvändigt att hålla mig med en mental karta över förhållandena mellan 
den politiska styrningen, skolchefens och professionernas insatser samt vilka in-
satser som behöver göras.  
 
I den mentala karta som jag använde under mina många år som skolchef place-
rade jag de olika komponenterna så här: 
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               Skolchefen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den politiska styrningen sätts in från såväl statlig som kommunal nivå. Som 
skolchef behöver jag förhålla mig lika respektfullt till båda slagen av styrning. I 
Sverige lever vi med ett system där politiken valt att tillåta såväl statligt ver-
kande politiker som kommunalt verkande att ha inflytande över skolans verk-
samhet. De statligt verksamma politikerna fattar beslut och ger direktiv som gäl-
ler i min kommun likaväl som i andras. Den statliga styrningen, som sker med 
hjälp av penningströmmar, skollagen, skolförordningar och utbildningsinsatser 
behöver jag ta vara på, men också upplysa om och förklara såväl för de profess-
ionellt verksamma som för de politiker som verkar i min kommun. Den kommu-
nala politiska styrningen sker genom budgeten, genom diskussioner i nämnden 
och genom de beslut som fattas i denna vilka gäller lokala frågor, där inga speci-
ella krav ställs från statens sida. Min uppgift som skolchef när det gäller de 
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kommunalt bestämda direktiven till skolorna är likadan som de statliga direkti-
ven. Jag behöver upplysa skolledare och de professionellt verksamma om inne-
börden i det man bestämt och förklara vilka konsekvenser som besluten får i 
verksamheten.  
 
Jag ser den här uppgiften som en av de viktigaste som en skolchef har att utföra. 
Det sätt som jag använder för att upplysa om och förklara innebörden av den po-
litiska styrningen har jag satt en ära i att göra förebildlig för mina medarbetare. 
Det sätt som jag resonerar om den politiska styrningen ska smitta av sig på skol-
ledare och lärare när de för resonemang om hur man i praktiken ska kunna om-
sätta direktiven. Jag har under min karriär som skolchef funnit att det är ytterligt 
viktigt att undvika att raljera om de politiska direktiven eller om de politiker som 
kommit fram till dem. Det är sällan svårt att hitta möjligheter att dra löje över de 
diskussioner som förts eller över de personer som gjort inläggen i den politiska 
debatten. Som skolchef har jag infört ett personligt tabu mot att göra detta ef-
tersom jag har valt att tjänstgöra i en politiskt styrd organisation.  
 
Det är nödvändigt att jag som högste kommunala tjänsteman visar mina skolle-
dare och andra medarbetare att jag respekterar den möda som fritidspolitiker på 
det kommunala planet lägger ner på att sätta sig in i skolfrågorna och som de ger 
uttryck för i sina insatser i nämndarbetet. Jag behöver också visa respekt för de 
nationellt verkande politikerna och för det demokratiska system som de praktise-
rar, oavsett vilket personligt ställningstagande jag gör i de olika politiska frå-
gorna. Agerar jag förebildligt i förhållande till skolornas personal ökar jag chan-
serna att vi tillsammans ska kunna leva upp till de krav som politikerna ställer på 
oss. Ibland är det förhållandevis lätt att upplysa om och förklara konsekvenserna 
av den politik som förs på de statliga och kommunala arenorna. Ibland har det 
varit mer besvärligt, särskilt svårt är det att fylla rollen som en överbryggare 
mellan politisk styrning och praktisk skolverksamhet när riksplanets politiker 
agerar på ett sätt som befinner sig på ett stort avstånd från den kommunala poli-
tikpraktiken. Även när sådana besvärligheter dyker upp är det väsentligt att re-
spektera politikstyrningen och avstå från prata illa om eventuella underligheter 
som kan uppstå. Skolchefen behöver pränta in i sina medarbetare, och särskilt i 
skolledarna, att de aldrig får prata illa om den politiska styrningen eller om poli-
tikerna. Där är förutsättningen för den skola som vi tillsammans bedriver och de 
är i högsta grad ett bra uttryck för det demokratisystem som vi lever i och som 
utbildningen tjänar. 
 
Jag ser att skolchefens viktigaste uppgift är att vara bryggan mellan politiken 
och verksamheten. I den uppgiften ingår det att upplysa om och förklara ekono-
min för medarbetarna. Många som verkar i skolans värld har skaffat sig vanor 
med att klaga över de ekonomiska villkoren. Min uppgift som skolchef har varit 
att visa medarbetarna att vi har en ekonomi att leva med, att vi ska vara skickliga 
i använda den för att göra en bra och slagkraftig verksamhet. Vi har bara de 
pengar att tillgå som politiken kunde gräva fram och vår uppgift i hela skolorga-
nisationen är att ta vara på pengarna och få så bra resultat vi bara kan med hjälp 
av dem. Att vi kan behöva mer pengar eller använda pengarna på andra sätt än 
vad som politikerna tänkte sig kan vi diskutera fram bland de professionella. När 
sådana diskussioner förts och landat ser jag det som skolchefens uppgift att föra 
fram resonemangen till politikerna så att dessa på ett samlat sätt kan ta upp de 
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utmaningar som de professionella svarar för. Jag har funnit att det varit viktigt 
att jag som skolchef dessa gånger inför politikerna företräder verksamheten så 
att de kan foga in förslag om förändringar eller utökningar i den helhet som de 
har att arbeta med.  
 
I förhållande till politikerna i den egna kommunen så har man som skolchef 
också viktiga uppgifter som kommunikatör i förhållande till massmedia. Jag 
fann under min period som ledare i kommunen att det är viktigt att jag som skol-
chef står för kontakterna med massmedia när det gällde frågor kring skolorna. 
Jag vande de lokala medierna att de skulle vända sig till skolchefen för att få 
kommentarer eller synpunkter när frågor kring skolan kom upp. Jag vande mina 
skolledare vid samma förhållande och de visste att så snart som medier hörde av 
sig till dem så hänvisade de till mig. Varför det då, var det för att jag älskar att 
stå i rampljuset? Knappast, men jag fann att vi behövde ha en central ingång när 
det gällde förhållandet till medierna så att vi som skolkommun talade på det sätt 
som vi behövde för att inte förvirra våra medborgare. Jag fann också att det var 
viktigt att ha denna trånga ingång till skolans värld för medierna för att vi skulle 
kunna hålla våra politiker snabbt informerade om vad som skedde i förhållande 
till medierna så att de skulle kunna ha hög beredskap när och om uppmärksam-
heten vreds över åt deras håll. När till exempel en av skolledarna blev attackerad 
med slag och sparkar på sin expedition, så var jag den andre som man ringde 
från hans expedition efter polisen. Att jag så snabbt sattes in i vad som hänt in-
nebar att jag kunde informera kommunalråden och ordföranden i nämnden så att 
de skulle veta vad som hänt när massmedierna satte fart på sin rapportering. En 
bra skolchef ska hålla sina politiker så väl informerade om det som händer och 
sker att de alltid ska kunna ge medierna svaret att de vet vad det hela handlar 
om. De ska kunna känna sig trygga med sin skolchef på det viset att de vet att 
han eller hon alltid förser dem med ärlig information.  
 
Förhållandet mellan politiken och de professionella är ju sådant att politiken har 
makt över vad som ska göras i skolorna och de professionella ser till att skapa 
lösningar på hur man ska gå till väga för att mål ska nås inom de områden som 
politikerna valt att peka ut. Min uppgift som skolchef var att se till att både poli-
tikerna och de professionella i skolan respekterade denna uppdelning och höll 
sig till den. Jag drog samman skolledarna och nämndens politiker två gånger 
varje år. Vid båda dess tillfällen ägnade vi en heldag åt att klara ut det här förhål-
landet – att politiken äger vad-frågorna och de professionella äger hur-frågorna. 
Båda dagarna blev ett slags förtätad kompetensutveckling för såväl nämndens 
ledamöter som skolledarna där man tillsammans fördjupade sina insikter i nya 
inriktningar på verksamheten och vilka praktiska lösningar som man ville välja 
att satsa på för att nå nya mål. Fördjupningen handlade lika ofta om att använda 
utvärderingar av verksamheten som underlag för omtag vad det gällde såväl vad-
frågor som hur-frågor.  
 
För att det här ska fungera bra fann jag att nämndens ledamöter behövde befinna 
sig ute på skolor för att få direkta intryck av vad som gjordes och hur det gjordes 
så att de båda återkommande gemensamma höst- och vårdagarna blev fyllda av 
stor konkretion. Såväl från skolledarnas som från politikernas sida. De nio leda-
möter och deras suppleanter som fanns i den nämnd som verkade i Karlstad un-
der min tid hade var och en sina kontaktskolor som de besökte mellan våra ge-
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mensamma dagar. De lade ner en dag på besök på ett skolområde på ett tema 
som de som nämnd valt ut för den aktuella perioden. Sådana besök försåg både 
mötena tillsammans med skolledarna och nämndsammanträdena med konkret 
stoff, vilket gjorde att nämnden hela tiden befann sig mitt i händelsernas cent-
rum. Ett sådant system för nämndledamöterna att ha förhållanden till några av 
skolområden har inneburit att skolområdenas ledare och personal också har haft 
särskilda ingångar till nämnden. Man har kunnat föra resonemang med `sina` 
nämndledamöter. I vår kommun har nämndledamöterna valt att välja nya skol-
områden mitt i mandatperioden, så att man fick intryck från fler skolområden, 
vilket också berikat nämndarbetet.  
 
Jag arbetade under min tolv år som skolchef med fyra olika ordföranden, vilka 
hade olika politisk färg. Som skolchef visade jag var och en av dem samma 
uppmärksamhet och respekt. Det var de som blivit valda till att leda den poli-
tiska delen av verksamheten. Jag var anställd för att leda de professionellas an-
strängningar att finna lösningar på hur man skulle finna praktiska lösningar. 
Samtidigt som jag som skolchef var uppmärksam mot ordföranden och därmed 
mot majoritetsfalangen i nämnden har jag ansträngt mig att vara lika uppmärk-
sam mot minoriteten och dess företrädare. Det är viktigt att informera båda dessa 
parter om samma saker så att inte någon hålls utanför och blir åsidosatt. Vi utgör 
tillsammans ledningen av skolverksamheten i kommunen och som ledare för de 
professionella krafterna framhöll jag att vi har längre perspektiv på insatserna 
och därför måste vara beredda på att majoriteter skiftar. Vi ska i vårt profession-
ella sätt att agera klara av att agera under olika politiska ledningar. Och vi behö-
ver respektera den variationsbredd som finns i de politiska organen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  


