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Förord 
Den här rapporten har genomförts på uppdrag av Barn- och ungdomsförvaltningen 
i Rättviks kommun. Bakgrunden är att en ny förvaltningsorganisation trädde i 
kraft från och med hösten 2007. Syftet med studien var att ta reda på vilka effekter 
som den berörda personalen inom ledningen och den administrativa funktionen 
upplevde hade blivit följden, d.v.s. att både fånga in vad som var fungerande och 
vad som var mindre fungerande för att på sätt kunna ge uppslag till förbättrande 
åtgärder i båda dessa fall. Data samlades in under början av vintern 2009 som där-
efter sammanställdes och analyserades så att rapporten kunde ligga klar i maj 
samma år. 
 
Det är vår förhoppning att resultatet av studien ska kunna fylla en viktig funktion i 
Barn- och ungdomsförvaltningens fortsatta utvecklingsarbete. Vi vill samtidigt 
passa på att tacka alla er som så välvilligt lät er intervjuas, eller som på andra sätt 
försåg oss med information, och på det sättet gjorde det möjligt att genomföra stu-
dien. 
 
Falun i maj 2009 
 
Mats Lundgren & Ina von Schantz Lundgren 
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Sammanfattning 
Konsultföretaget Utvecklingshuset (2006) presenterade i september 2006 resulta-
tet av en organisationsanalys som skulle komma att ligga till grund för en ny led-
ningsorganisation. En slutsats som drogs i denna rapport var att Barn- och utbild-
ningsförvaltningen i Rättvik bestod av två ledningssystem, ett formellt och ett in-
formellt. Det formella ledningssystemet definierades i rapporten som att bestå av 
Barn- och ungdomschefen, rektorerna, de bitr. rektorerna samt en utvecklingsleda-
re, medan det informella ledningssystemet bestod av lärlagsledarna och även i det 
fallet utvecklingsledaren. I det formella ledningssystemet betonades syftet att ska-
pa samsyn i olika frågeställningar. Det informella ledningssystemet beskrevs om 
att det pågick ett arbete med att stimulera till lärande samtal inom skolan. I rappor-
ten identifierades även brister i det administrativa stödet i organisationen. Inom 
Elevhälsan beskrevs problemet som att det fanns parallella verksamheter och att 
det fanns oklarheter hur resurser för detta arbete fördelades. Från dessa utgångs-
punkter implementerades hösten 2007 en ny ledningsorganisation. 
 
Studiens syfte och metod 

Den här studien syftar till att undersöka effekter av den genomförda förändringen 
av ledningsorganisationen inom Rättviks kommuns Barn- och ungdomsförvalt-
ning. Mot denna bakgrund formuleras följande frågeställningar: 
 

- Hur har de önskade effekterna av den genomförda organisationsför-
ändringen fått genomslag med avseende på hur verksamheten styrs 
och koordineras i praktiken? 

- Hur uppfattar de involverade aktörerna den nuvarande organisations-
formens funktionalitet? 

- I vad mån har den nya organisationen löst de problem som var orsak 
till att omorganisationen genomfördes? 

 
Studien är en kvalitativ fallstudie. Insamlingen av data skedde genom s.k. triangu-
lering, d.v.s. att flera olika datainsamlingsmetoder användes parallellt. 
 
Teoretiska utgångspunkter 

Bolman och Deal (2005) anlägger fyra olika perspektiv på organisationer, nämli-
gen strukturellt, Human Relation (HR), politiskt och symboliskt, d.v.s. ett tvärve-
tenskapligt angreppssätt, på hur organisationer och deras verksamhet kan beskri-
vas, tolkas och förstås. Det är också dessa perspektiv som utgör grundstommen i 
den analys som görs av resultatet av studien.  
 
Den nya ledningsorganisationen 

Den nya organisatoriska strukturen för Barn- och ungdomsförvaltningen är kon-
struerad för att koordinera och samordna verksamheten, både vertikalt och hori-
sontellt, för att uppnå optimal funktion, med ledningsgrupper på olika nivåer. De 
olika grupperna i ledningssystemet är upprättade efter delvis olika principer. En 
bärande princip tycks dock vara att skapa enhetliga lösningar som gäller för hela 
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förvaltningen. Barn- och ungdomschefens ledningsgrupp har också till uppgift att 
utveckla långsiktiga visioner och strategier, såväl som att hantera löpande drifts-
frågor, som antingen är ”svårlösta” eller berör hela förvaltningens verksamhets-
område. En annan princip gäller för de s.k. samordningsgrupperna. I det fallet är 
det förskolans och skolans olika åldersstadier som utgör den bärande principen för 
hur verksamheten organiserats. Tanken i det fallet är att t.ex. förskolor har likarta-
de frågor att hantera och på motsvarande sätt gäller detta även för andra ålderssta-
dier i skolan. En motsvarande princip bestämmer arbetet i det s.k. Chefsforum. I 
detta behandlas förvaltningsövergripande frågor som rör verksamhetens drift till 
skillnad mot Utvecklingsforum där skolutvecklingsfrågor hanteras, likväl som 
personalens kompetensutveckling. I praktiken är det inte alltid så enkelt att skilja 
dessa båda gruppers ansvarsområden från Barn- och ungdomschefens lednings-
grupp. 
 
Resultatet av studien 

Resultatet av studien visar bl.a. att Barn- och ungdomschefens ledningsgrupp upp-
fattas av dem som sitter i denna grupp som välfungerande, med goda relationer 
och få konflikter. Däremot finns det utanför denna de som känner en viss osäker-
het vad som sker i denna grupp. Orsaken kan möjligen vara att de som är osäkra 
inte kan vara säkra på att alla frågor som kommer upp också protokollsförs samt 
att dessa är relativt kortfattat skrivna. Samordningsgruppens arbete har kommit 
igång och fungerar med varierande framgång. Inom barnomsorgen och förskolan 
tycks gruppen spela en viktig roll för att samordna verksamheten, medan behoven 
inom de övriga åldersstadierna inte framstår som lika framträdande. Chefsforum 
verkar inte riktigt ha funnit sina former, samtidigt som det finns en del underlig-
gande spänningar i gruppen, utan att dessa riktigt kommer i dagen, som sannolikt 
påverkar dess funktionalitet. En del röster hörs för att gå mera mot ett tydligare 
beslutsforum och att göra mötena kortare och effektivare. Lärlagsledarrollen upp-
fattas från de flesta håll som välfungerande och att den fyller en viktig funktion 
även om det finns en del problem. En del av dessa problem gäller de lärlagsledare 
som känner sig hårt styrda, vilket dock måste ställas mot de nationella krav på åt-
gärder som skolan kontinuerligt har att genomföra. Rektors ledningsgrupp fram-
står som att den fyller en central uppgift för att hantera den dagliga driften av 
verksamheten. Resultatet visar också att framför allt rektorernas ledningsgrupper 
har kommit att få en betydelsefull roll. Den bild som växer fram är att dessa av 
rektorerna uppfattas som ett forum där det är möjligt att söka lösningar som också 
är förankrade i den dagliga verksamheten. I det fallet spelar lärlagsledarna en vik-
tig roll. De har i de flesta fall en stark position bland sina kollegor, även om några 
lärlagsledare ser det som lite av en balansgång, och de vet hur stämningen är på 
”fältet”. Detta underlättar i hög grad möjligheterna att fatta beslut som kan komma 
att uppfattas som relevanta och därmed också kan accepteras av dem som berörs. 
Flertalet av de som deltog i undersökningen uppger att den organisatoriska struk-
turen är väldefinierad, om än i olika grad och några ser även alternativa möjlighe-
ter att organisera ledningssystemet. Men, det finns också kritiker som anser att den 
strikta strukturen har skapa en hierarki där personalen reduceras till verkställare. 
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Uppfattningarna om hur Elevhälsan fungerar tycks vara polariserad. Många anser 
att verksamheten har förbättrats, att den organisatoriska strukturen är tydligare 
samt att behoven prioriterats efter angelägenhetsgrad. Samtidigt finns det från fäl-
tet, om lärlagsledarna i detta fall anses representera detta perspektiv, en uppfatt-
ning som går ut på att verksamheten har byråkratiserats, att det blivit svårare att få 
hjälp samt att vissa funktioner, t.ex. att talpedagoger saknas. 
 
Det administrativa stödet framstår av flera skäl som sårbart. Ett skäl är att det 
finns få administrativa assistenter, att stödet är ojämt fördelat mellan de olika rek-
torsområdena. De har samma ”säsongstoppar” och det saknas en övergripande 
ledning. Det gör att det administrativa stödet periodvis kan bli överbelastat och 
trycket på den enskilde administratören hårt.  
 
Organisationsförändringen har gett Barn- och ungdomschefen en sådan position 
att hela förvaltningens verksamhet är möjlig att överblicka och att kontrollera. 
Detta inflytande är självfallet inte obegränsat då det är en lång rad faktorer som 
styr medarbetarnas agerande, dels för att det är i mötet med elevernas påverkan 
hur de agerar (Lipsky, 1980), och dels i vilken grad de låter sig påverkas av de för-
sök att styra som ledningen utövar (Lundgren, 1999). Organisationsförändringen 
har i en del avseenden förändrat maktförhållandena och även genererat en del mer 
eller mindre tydliga spänningar i delar av organisationen. Av intervjuutsagorna 
framgår att detta påverkar arbetsklimatet framför allt i Chefs- och Utvecklingsfo-
rum, utan att det egentligen alls har kommit till öppna konflikter. Om dessa spän-
ningar hänger samman med organisationsförändringen, eller om det är kvar-
dröjande s.k. dolda mönster (Stacey, 1993; Stacey, 1996: Stacey & Griffin, 2006) 
är svårt att avgöra. Däremot är det troligt att detta verkar hämmande för hur arbe-
tet i dessa båda grupper kan bedrivas. Den nya organisationen bemyndigar 
rektorerna att kunna ta sitt ansvar. Detta sker tämligen problemfritt i rektorernas 
ledningsgrupper och med varierande framgång i samverkansgrupperna. Ändå 
framstår det som att beslutsfattande sker i öppna processer i de olika 
ledningsorganen, men ibland otydligt i betydelsen vilken status besluten har. 
 
Ett rikt förgrenat ledningssystem ger upphov till att det behövs ett väl utvecklat 
system för kommunikation och information, både internt och externt för att öka 
personalens delaktighet. Ett sådant riskerar dock att bli oöverskådligt och svårt att 
överblicka för dem som befinner sig utanför ledningsfunktion. De fackliga före-
trädarna, som personalens företrädare, upplever att deras insyn i verksamheten 
minskat, på samma gång som personalen, som enskilda individer, fått en ökad in-
syn bl.a. genom att lärlagsledarna medverkar i rektors ledningsgrupp. I den me-
ningen har personalens formella fackliga inflytande minskat, medan det informella 
har ökat genom att de kan påverka via sina lärlagsledare. De mer konfliktfyllda 
frågorna i relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagarna finns dock fortfarande 
kvar hos de fackliga organisationerna i deras roll som arbetsgivarens motpart och 
personalens formella företrädare. 
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Det lokala politiska inflytandet i den dagliga verksamheten uppfattas ha minskat i 
den nya organisationen. En av orsakerna till detta kan spåras till att det även skett 
en omorganisation av den politiska organisationen i kommunen. Det finns t.ex. 
inte längre någon specialnämnd för skola och barnomsorg, utan att dessa frågor nu 
istället hanteras av Kommunstyrelsen. Det är emellertid svårt att avgöra om det 
minskade lokala inflytandet endast ska ses som en effekt av organisationsföränd-
ringen. En annan tänkbar förklaring kan vara att de nationella skolmyndigheterna 
varit ytterst aktiva och initierat en lång rad konkreta åtgärder som ska implemente-
ras i skolans vardagsverksamhet och på så sätt till stora delar tagit över initiativet 
över vad som sker i skolans värld. 
 
Har då Barn- och ungdomsförvaltningen blivit mera välfungerande och i så fall på 
vilka sätt? Med tanke på att förändringsprocesser vanligen sker långsamt och när 
verksamheten dessutom är komplex, t.o.m. dynamiskt komplex (Senge, 1995; 
Schumacher, 1977), är det vanskligt att dra alltför långtgående och säkra slutsat-
ser. Vi har att förlita oss på de involverade aktörernas utsagor och bedömningar. 
Tar vi dessa till utgångspunkt kan vi t.ex. finna att de fackliga organisationernas 
företrädare är inne på att resultatet kan vara svårbedömt. ”Sedan kan man känna 
att den här organisationen är alltför färsk för att man ska kunna dra några långtgå-
ende slutsatser nu” (Lärarnas Riksförbund). 
 
Hur rapporten kan användas 

Generellt har alla organisationer problem av större eller mindre art. Vad som skil-
jer välfungerande organisationer från de mindre välfungerande är deras förmåga 
att lösa problem som uppstår (se t.ex. von Schantz Lundgren, 2008, med hänvis-
ning till Hirschman, 1967). Från dessa utgångspunkter blir det möjligt att starta ett 
samtal som vad som behöver göras för att förbättra och utveckla verksamheten. 
När de berörda läser rapporten kommer de ibland att känna igen sig, ibland upp-
täcka sådant som de tidigare inte varit medvetna om och ibland kommer de att op-
ponera sig mot den bild som ges därför att de inte kan känna igen sig (se t.ex. 
Lundgren, 2001). Detta skapar på olika sätt möjligheter. När man känner igen sig, 

eller upptäcker det man inte tidigare sett skapar det en grund för att diskutera 

förbättrande åtgärder och när man inte instämmer i beskrivningen finns en möj-

lighet för att formulera problemet på ett annat och ur dessa personers synvinkel 

bättre sätt. Detta kan i sin tur utgöra en grund för förbättrande åtgärder. Med ut-
gångspunkt i detta görs här ett försök att sammanfatta och besvara de frågor som 
formulerades i syftet.  
 

Studiens frågeställningar 

Den första fråga som den här utvärderande studien avsåg att besvara var på vilket 
sätt den genomförda organisationsförändringen har fått konsekvenser för hur verk-
samheten styrs och koordineras. Resultatet av undersökningen visar att den nya 
organisationsstrukturen kan sägas vara ändamålsenlig och i huvudsak välfunge-
rande, d.v.s. den skapar många av de förutsättningar som behövs för att det ska 
vara möjligt att hantera problem, optimera resurser och koordinera verksamheten 
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(Bolman & Deal, 2005) trots att det i intervjuerna framkommer kritiska synpunk-
ter, samtidigt som enkätsvaren i övervägande grad är positiva. Bilden skulle kunna 
uppfattas som motsägelsefull, men som vi argumenterar för i metodavsnittet så 
behöver detta inte vara fallet. Snarast framstår bilden som relativt entydig, majori-
teten är nöjda med organisationens struktur, även om många pekar på en del för-
hållanden som kan behöva förändras. De problem som finns beror inte i de flesta 
fall och i första hand på brister i den organisatoriska strukturen, utan snarare på 
andra faktorer, t.ex. just det faktum att verksamheten har ett komplext innehåll 
samt på hur aktörerna spelar sina roller i relation till organisationens komplexitet. 
Den organisatoriska strukturen har fått till konsekvens att den skapat förutsätt-
ningar för att styra organisationen genom de beslutsforum som formerats. Det be-
höver nödvändigtvis inte vara liktydigt med att så också sker. Förutsättningar är 
beroende av hur enskilda individer uppfattar sina möjligheter att spela sina roller. 
Det finns t.ex. lärlagsledare som främst uppfattar att de fått en verkställande funk-
tion, istället för att kunna agera som pedagogiska utvecklingsledare.  
 
Den andra frågan som ställdes i syftet var om de involverade aktörerna uppfattade 
att den nuvarande organisationsformen är funktionell. Resultatet kan sammanfat-
tas så att den organisatoriska strukturen av många, men inte alla, uppfattas som att 
den är funktionell. Hur detta sedan fungerar i den konkreta dagliga verksamheten, 
som redan nämnts, är beroende av en lång rad faktorer, t.ex. hur cheferna har för-
måga att styra och leda verksamheten, hur den lokala situationen ser ut i fråga om 
hur de ekonomiska förutsättningarna utvecklas, utifrån kommande krav, o.s.v. 
Den huvudsakliga förbättringspotentialen verkar inte finnas i att den organisato-
riska strukturen i sig förändras. 
 
Den rådande organisationsstrukturen kan knappast på allvar sägas vara ifrågasatt, 
även om det i några fall finns invändningar. Med utgångspunkt i den utvärderande 
studiens resultat kan ändå en del aspekter av den nuvarande organisationsstruktu-
ren diskuteras i fråga om tänkbara alternativa lösningar. Det finns t.ex. en del 
oklarheter vilken funktion de olika beslutsorganen har i relation till varandra och 
var de formella förvaltningsbesluten fattas.  
 
Avslutningsvis ställdes frågan om den nya organisationen hade löst de problem 
som var orsak till att omorganisationen genomfördes. En slutsats som drogs i Ut-
vecklingshusets (2006) utvärderingsrapport var att den dåvarande Barn- och ut-
bildningsförvaltningen bestod av två ledningssystem, ett formellt och ett infor-
mellt. I det formella ledningssystemet betonades syftet att skapa samsyn i olika 
frågeställningar. Vad som framkommer av den här utvärderande studien är att det 
formella beslutssystemet så starkt och välorganiserat att det finns goda förutsätt-
ningar för att detta också är det dominerande beslutssystemet. Det finns inte heller 
något som tyder på att det finns starka informella ledare som på allvar kämpar för 
att ta över den beslutande makten. Genom att Utvecklingsforum inrättats har det 
problem som identifierades som att utvecklingsledaren och utvecklingen av skolan 
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gick som ett led för sig själva, där inte rektorerna var inblandade, på en organisa-
torisk nivå lösts på ett tillfredställande sätt. 
 
I rapporten från Utvecklingshuset (2006) identifierades även en del brister i det 
administrativa stödet i organisationen. Den nya organisationen har bidragit med 
förbättringar i det avseendet genom att assistenterna har en tydlig plats i respektive 
rektorsområde och i rektors ledningsgrupp. Däremot är det fortsvarande svårt att 
få den s.k. administrativa gruppen att fungera på avsett sätt, d.v.s. att arbetet kan 
planeras så att assistenterna kan hjälpa varandra vid arbetstoppar o.s.v. En orsak är 
att gruppen har saknat ledning, vilket i en del fall skulle kunna förbättra situatio-
nen, men problemet framstår som än mera svårlöst då arbetsbelastningen tenderar 
att vara säsongsbetonad.   
 
Utvecklingshuset (2006) identifierade också ett problem som beskrevs som att det 
fanns parallella verksamheter inom elevhälsoarbetet, vilka arbetade ovetande om 
varandra och att det fanns oklarheter hur resurser för detta arbete fördelades. Ett 
omfattande arbete har lagts ner för att kartlägga behovet av elevhälsostärkande in-
satser samt hur detta arbete kan organiseras. Uppfattningarna om resultatet av det-
ta skiftar ganska kraftigt. Problemet förefaller vara att det finns olika uppfattningar 
om hur snabbt insatserna behövs, om det är rätt elever som får stöd och vem som 
är ansvarig. I det avseendet förefaller de tidigare identifierade bristerna till viss del 
att fortfarande kvarstå.  
 
I en liten kommun med begränsade resurser är det viktigt att dessa används på ett 
optimalt sätt. Den nya organisationen har däremot, som det framstår, kunnat skapa 
förutsättningar för att ha en bättre kontroll över de relativt stora resurser som elev-
hälsoarbetet kräver.  
 
Avslutning 

Den slutsats som kan sammantaget dras är att den nya ledningsorganisationen i 
flera avseenden är väl fungerande, men att det ändå finns problem som behöver 
lösas och funktioner som behöver utvecklas. Vilka dessa är har framgått i den här 
rapporten. Hur de konkreta lösningarna ska se ut måste avgöras av de som är in-
volverade och som leder verksamheten. Det allmänna råd som kan ges är att de 
problem som finns är i många fall komplexa, annars skulle de sannolikt redan ha 
varit lösta, och att det därför knappast är möjligt att finna enkla och snabba lös-
ningar. Förändringar måste få ta tid, problemen belysas från flera olika infalls-
vinklar och de som finns i organisationen vara en del av lösningen.  
 
Sökord: Förändrad skolledningsorganisation 
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1. INTRODUKTION 
Förskola och skola är två områden som ständigt finns högt uppe på samhällets 
agenda över verksamheter där problem som finns behöver uppmärksammas och 
hanteras. Skälet är inte minst att omsorg, utbildning och socialisering av våra barn 
och ungdomar är av avgörande betydelse för varje samhälle, nu och för den fram-
tida utvecklingen. Bland de frågor som diskuteras mer eller mindre ständigt finns 
t.ex. betyg och bedömning, individuella utvecklingsplaner, elevdemokrati, utslag-
ning, barn med särskilda behov, dålig arbetsmiljö, brist på tid och pengar o.s.v. 
Ibland gäller frågan hur verksamheten är organiserad, både nationellt och lokalt, 
för att ge de som arbetar i förskola och skola det stöd som behövs för att utfallet 
ska bli så gynnsamt som möjligt. Det finns många olika sätt att utveckla verksam-
heten i en organisation. Det kan gälla faktorer som organisationsscheman, mötes-
fora o.s.v., liksom styrmetoder, ledarskapsutveckling och personalens kompetens-
utveckling. 
 
Den verksamhet som bedrivs inom den kommunala barnomsorgen och skolan för-
utsätts ske inom tillgängliga ekonomiska resurser och utifrån de ramar som statli-
ga och kommunala styrdokument anger. Detta kan i teorin förefalla oproblema-
tiskt, men är i praktiken ofta förknippat med betydande problem. Här spelar t.ex. 
valet av organisationsmodeller och styrmetoder och hur dessa används en betydel-
sefull roll för utfallet (se t.ex. Lundgren, 1999). Generellt sett kan man säga att 
verksamheten, framför allt i skolan, har gått från regelstyrning till mål- och resul-
tatstyrning. Detta gör att det under senare år skett en allt större betoning på att 
formulera mål för verksamheten, bl.a. gäller det att upprätta lokala skol- och ar-
betsplaner. En påtaglig effekt blir att frågan om graden av måluppfyllelse inom 
givna ekonomiska ramar ständigt är närvarande.  
 
I det här fallet är strålkastarljuset riktat mot frågan om det är möjligt att via en or-
ganisatorisk förändring av Barn- och ungdomsförvaltningen i Rättviks kommun få 
till stånd en bättre fungerande verksamhet i jämförelse med den som bedrevs i den 
tidigare organisationen. Det blir därmed också möjligt att gå vidare och vid behov 
utveckla ledningsorganisationen ytterligare. Från dessa utgångspunkter blir det 
också av intresse att verksamheten kan styras så effektivt som möjligt för att nå 
uppsatta mål. Faktorer som t.ex. geografiska förutsättningar, antal elever, ekono-
miska resurser o.s.v. avgör sedan hur ”fältorganisationen” struktureras och byggs 
upp i praktiken. När förutsättningarna sedan förändras, t.ex. i form av färre elever, 
minskade ekonomiska resurser o.s.v. ger detta också vanligen anledning till att ju-
stera i den organisatoriska formen. Förändringarna påverkar i normalfallet i första 
hand fördelningen av ansvaret för de uppgifter som de olika befattningshavarna 
förväntas utföra, men även fördelningen av arbetsmängden mellan olika enheter 
och aktörer. Det är således från detta som den nu genomförda studien måste för-
stås. 
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2. BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS NYA LED-
NINGSORGANISATION  
I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av hur den nya ledningsorganisatio-
nen ser ut (se figur 1) och hur det var tänkt att denna skulle fungera i sina huvud-
drag  
 

Den övergripande ledningsorganisationen 
 
                                            Barn- och ungdomschef 
 
 
 
 
 
 
 
   Rektorsgruppens             Samordningsgrupper                 Rektorgruppens 
      Chefsforum                                                                   Utvecklingsforum 
 
 
                                      Rektorsområdets ledningsstruktur 

 
                                           Barn- och ungdomschef 
 
 
                                           Rektors ledningsgrupp 
 
 
 
 
Figur 1. En schematisk skiss av Barn- och ungdomsförvaltningens ledningsstruk-
tur.1 
 
De olika gruppernas roll och ansvar presenteras i det följande i sina väsentligaste 
drag. Till detta kommer sedan ytterligare ett antal andra grupper som möts, t.ex. i 
traditionella arbetsplatsträffar, ämnesträffar och samverkansgrupper o.s.v., vilka 
dock inte behandlas i denna rapport.  
 
Barn- och ungdomschefens ledningsgrupp 

Barn- och ungdomschefens ledningsgrupp består förutom Barn- och ungdomsche-
fen av en rektor från vart och ett av de tre rektorsområdena som finns i kommunen 
samt utvecklingsledaren. Det övergripande uppdraget anges i organisationsplanen 

                                                                                                  
1 I originalet till organisationsplan finns en organisationsskiss som med pilar som visar på hur or-
ganisationens enheter och processer samverkar och som internt benämnas som ”kärnkraftverket”. 

Barn- och ungdomschefens 
ledningsgrupp 
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som att utveckla en långsiktig vision och strategi för hur förvaltningen ska möta 
framtidens krav och förväntningar, liksom att utveckla förvaltningsgemensamma 
spelregler. En annan uppgift beskrivs som att leda organisationen så att den är 
mogen att möta framtida förändringar. En ytterligare uppgift är att utöva om-
världsbevakning. Ledarskapet inriktas mot att motivera och inspirera organisatio-
nen samt mobilisera mentalt stöd för visioner. Fokus i arbetet anges som att det 

ska vara framtidsinriktat. 
 
Rektorsgruppens Chefsforum 

Rektorsgruppens Chefsforum består förutom Barn- och ungdomschefen och fri-
tidschefen av samtliga rektorer. Gruppen är ett forum för gemensamma driftsfrå-
gor och arbetar även med utveckling av chefs- och ledarskapsfunktionen. De frå-
gor som finns på dagordningen är förvaltningsövergripande. Fokus är i detta fall 

att utveckla organisationen och dess verksamhet. Gruppen träffas tre timmar en 
gång per månad. 
 

Rektorsgruppens Utvecklingsforum 

Rektorsgruppens utvecklingsforum består förutom Barn- och ungdomschefen och 
utvecklingsledaren av samtliga rektorer. Gruppen är ett forum för att utveckla en 
samsyn på hur ledning och utveckling ska genomföras inom förvaltningens olika 
verksamhetsområden. De frågor som finns på dagordningen är förvaltningsöver-
gripande. Fokus är på skolutveckling. Gruppen träffas tre timmar en gång per må-
nad. 
 
Rektors ledningsgrupp 

Rektors ledningsgrupp består inom respektive enhet av rektor, administratör, lär-
lagsledare samt representanter för elevhälsan. Gruppens uppgift är att leda och ut-
veckla resultatenheten i samklang med de direktiv som finns. Uppgiften är även 
att organisera den löpande verksamheten, genomföra resultatuppföljningar och 
hantera avvikelser samt att utveckla verksamheten i enlighet med de specifika för-
utsättningar som råder i varje enskilt fall. Arbetet består i att omsätta strategier 
och visioner till konkret verksamhet. Fokus ligger på driften av verksamheten. 
Gruppen träffas tre timmar en gång per månad. 
 
Samordningsgrupper  

Det finns tre s.k. samordningsgrupper, en för förskolan, en för skolans år 1-5 samt 
en för skolans år 6-9. Samordningsgrupperna är sammansatta av rektorer från oli-
ka rektorsområden med ansvar för olika åldersgrupper. Fokus för dessa grupper 

är att organisera och planera för att bygga upp gemensamma förhållningssätt, 

verksamhetsanknutna frågeställningar och organisatoriska strukturer, liksom att 

följa upp resultat. I dessa uppgifter innefattas att verka för att förhållandena inom 
skolorna är likvärdiga, så väl som att synergieffekter och effektiviseringar uppnås 
och att verksamheter samordnas. Gruppen träffas tre timmar en gång per månad. 
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Administrativa gruppen 

Den administrativa gruppen utgörs av Barn- och ungdomsförvaltningens administ-
ratörer med fokus på att utveckla och effektivisera de administrativa rutinerna 

inom förvaltningen. De har även i uppgift att samordna de administrativa resur-

serna och att administrationen sker på ett kvalitativt ändamålsenligt sätt. Gruppen 
träffas tre timmar en gång per månad. 
 
Lärlagsledare 

Lärlagsledarna2, vilka även ingår i rektors ledningsgrupp, har till uppgift att arbe-

ta med förskolans och skolans pedagogiska utveckling. Lärlagsledarna träffas tre 
timmar en gång per månad. 
 

Elevhälsa 

Elevhälsan leds av en rektor och innehåller elevvårdsspecialister med fokus på att 

utveckla elevhälsan i enlighet med de uppdrag som de ges via de ansvariga rekto-

rerna. En annan uppgift är att samordna elevhälsans resurser och säkerställa att 

arbetet sker på ett kvalitativt och ändamålsenligt sätt och som motsvarar de krav 

som ställs. Gruppen träffas tre timmar en gång per månad. 
 
Det är också ovan beskrivna grupper som omfattas av den här studien och det är 
mot denna tänkta idealtyp3 (Weber, 1983) av organisationen samt andra relevanta 
organisationsteorier som utfallet sedan relateras och värderas. I detta ligger en av-
gränsning så till vida att det är att styra och leda verksamheten som fokuseras (se 
t.ex. Lundgren, 1999). Däremot kommer det inte att vara möjligt, mer än till en 
begränsad del, att veta hur detta påverkar det dagliga arbetet i förskolan eller sko-
lan, d.v.s. det arbete som förskollärare, lärare och annan personal utför som en di-
rekt följd av att en ny organisation infördes från och med höstterminen 2007.  

                                                                                                  
2 Lärlag kan ses som ett traditionellt lärarlag, men med en utvidgad betydelse då stor vikt läggs på 
att medverka i skolans utvecklingsarbete och personalens kompetensutveckling. 
33  Weber (1983) har influerat senare tiders organisationslära genom begreppet idealtyp. 
 

En poäng med Webers byråkratibegrepp är just att det utgör en mall för jämförelser, 
en idealiserad 'norm' mot vilken olika organisationsformer kunde läggas och deras 
eventuella avvikelser uppskattas. Den weberska idealtypen beredde därmed marken 
för en organisationssociologi på mikroplanet, en organisationsvetenskap som inte 
längre behövde ta utgångspunkt i omfattande analyser av hela samhället, och att de 
inte för varje ny undersökning behövde gå tillbaka till överväganden som statens och 
samhällsordningens karaktär. (Abrahamsson, 1978:51)  

 
Weber hävdade inte att en byråkratisk organisation i kraft av sin hierarki och arbetsfördelning nöd-
vändigtvis är effektiv, men att en organisation med dessa kännetecken har förutsättningen att nå 
högsta möjliga effektivitet (Mommsen, 1974:99). Webers byråkratiska idealtypiska modell har 
kommit att stå som förebild för organisationers utformning. Abrahamsson (1989) säger t.ex. att den 
organisationssociologi som vuxit fram under 1900-talet till stora delar varit utformad som kom-
mentarer till modifieringar av Webers byråkratiska idealtyp, d.v.s. en idealt fungerande modell av 
verkligheten (Lundgren, 1999). 
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3. STUDIENS SYFTE 
Den här studien syftar till att studera effekter av den genomförda organisationsför-
ändringen av ledningsorganisationen inom Rättviks kommuns Barn- och ung-
domsförvaltning. Resultatet värderas i relation till de dokument där organisatio-
nens struktur och funktion beskrivs samt tillämpliga organisationsteorier4. Mot 
denna bakgrund formuleras följande frågeställningar: 
 

- Hur har de önskade effekterna av den genomförda organisationsför-
ändringen fått genomslag med avseende på hur verksamheten styrs 
och koordineras i praktiken? 

- Hur uppfattar de involverade aktörerna den nuvarande organisations-
formens funktionalitet? 

- I vad mån har den nya organisationen löst de problem som var orsak 
till att omorganisationen genomfördes? 

 
Undersökningen är inte, mot bakgrund av hur denna genomfördes, primärt avsedd 
att även kunna avläsa vilka effekter som organisationsförändringen fått i den dag-
liga verksamheten. Det finns emellertid ändå i intervjupersonernas berättelser en 
del exempel på hur t.ex. arbetet inom förvaltningen konkret påverkats. I den mån 
dessa framträder har de redovisats. 

                                                                                                  
4 Organisationsläran omfattar en rad teorier, varav ett flertal av dessa på olika sätt hade kunnat vara 
tillämpliga. Vi har i det här fallet i första hand lutat oss mot Bolman och Deals (2005) teori om att 
organisationer kan beskrivas och förstås från fyra olika perspektiv: strukturellt, Human Resource 
(HR), politiskt samt ett symboliskt. Detta utvecklas i denna studies teoriavsnitt. 
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4.  METOD 
Studien är en kvalitativ fallstudie (se t.ex. Merriam, 1994). Datainsamlingen 
genomfördes under vintern 2009. Insamlingen av data skedde genom s.k. triangu-
lering5, d.v.s. att flera olika datainsamlingsmetoder användes parallellt (Se t.ex. 
Cohen & Manion, 1994). 
 
Dokument och statistik 
För att genomföra undersökningen har vi gått igenom den skriftliga dokumenta-
tion som funnits tillgänglig. Det gäller såväl ”grunddokument” som t.ex. sådana 
som beskriver hur den nya organisationen skulle utformas samt sådana som upp-
rättats under ”resans gång”, t.ex. protokoll, skriftliga sammanställningar, statistik-
uppgifter o.s.v. Det har bl.a. kunna ske genom att vi haft tillgång till protokoll via 
dataplattformen First Class.6 Vi har också tagit del av tidigare utvärderingar som 
gjorts och som till delar utgör grund för utformningen av den nya organisations-
strukturen. 
 
Intervjuer 
Den huvudsakliga datainsamlingen skedde genom att 57 personer med en ledande- 
och administrativa befattningar erbjöds att delta i en intervju, enskilt eller i s.k. 
fokusgrupper, d.v.s. en gruppintervju som fokuserar ett specifikt tema (Kvale, 
1997). Av olika skäl var det emellertid sex personer som inte hade möjlighet att 
delta i intervjuerna. En av dessa lämnade i efterhand in skriftliga synpunkter. Av 
de intervjuade personerna skedde så enskilt med 18 personer och 33 i grupper om 
fyra till sex personer. Som stöd för intervjuerna användes en enkel intervjuarguide 
(bilaga 1). Denna användes för att vi skulle vara säkra på att få med aspekter som 
vi ansåg kunde vara av betydelse för hur verksamheten uppfattades fungera. 
 
Vi var två personer som genomförde intervjuerna, var för sig, vilka spelades in på 
band och skrevs ut, i några fall i sin helhet och i några fall i tillämpliga delar, 
d.v.s. de moment som vi bedömde hade ”bäring” på de frågeställningar som studi-
en fokuserade. För de individuella intervjuerna vad det anslaget 40 – 45 minuter 
och för gruppintervjuerna 1 timme. Att vi valde att använda både individuella och 
intervjuer i grupp var framför allt av tidsmässiga skäl. Fördelen med de individu-
ella intervjuerna är att dessa ger utrymme för att fritt uttrycka personliga uppfatt-
ningar som man inte annars kanske vill föra fram i en gruppintervju och den inter-
vjuade behöver inte heller ta hänsyn till vad andra tycker och tänker om vad man 
säger. Detta är också gruppintervjuns nackdel. Däremot kan en gruppintervju fun-
gera kreativt så till vida att vad någon säger leder tanken vidare, som någon annan 
i sin tur vidareutvecklar och att aspekter som annars inte skulle ha kommit fram 

                                                                                                  
5 “/…/, triangulation can be a useful technique where a researcher is engaged in case study, a par-
ticular example of ‘complex phenomena’ ” (Cohen & Manion, 1994:241). 
6 First Class är en ”dataplattform” som tillåter att ge information på ett enkelt sätt till dem som har 
tillgång till denna, vilket all personal inom Barn- och ungdomsförvaltningen har haft i det här fal-
let. 
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nu kommer i dagen. Vi ser det som att de två intervjumetoderna kompletterar var-
andra. 
 
Vid varje intervjutillfälle förefaller det rimligt att påstå att en del av den bild som 
framträder skapas i själva intervjutillfället. En del är självfallet tankar och uppfatt-
ningar som den intervjuade redan bär på, men en del av dessa tankar skapas t.ex. 
av de frågor som ställs och vid gruppintervjuer av kommentarer som någon annan 
gör. Därmed är det inte möjligt att säga att intervjupersonen har en, en gång för 
alla given och slutlig uppfattning i en fråga. Detta ger sedan i sin tur komplikatio-
ner för hur resultatet kan tolkas, vilket belyses nedan. 
 
Enkät 
Den kvalitativa delen av studien, d.v.s. vad som framgår av dokument och inter-
vjuer kan identifiera hur strukturen på verksamheten ser ut, hur olika aktörer upp-
fattar olika aspekter av verksamheten i olika avseenden. Eftersom samtlig personal 
i lednings-, eller administrativ funktion har intervjuats är det också möjligt att i 
någon mening få en uppfattning om hur många och med vilken styrka som aktö-
rerna har en uppfattning i en viss fråga. För att kvantifiera aktörernas uppfattning-
ar kompletterades den kvalitativa delen dock med en enkel enkät som innehöll 
frågor runt dessa grupper och deras funktion (se bilaga 2). Enkäten var uppbyggd 
så att först ställdes en fråga om respektive grupp var ändamålsenligt definierad, 
vilket sedan följdes av en fråga om detta också fungerade på ett ändamålsenligt 
sätt i den praktiska vardagen. Enkäten var konstruerad med en 10-gradig svarsska-
la. Tolkningen av svaren gjordes sedan i tre intervaller, 1-3, 4-7, 8-10. Där svar i 
intervallet 1-3 tolkades som att de som besvarat enkäten var negativt inställda till 
den nya organisationen. De som hade lämnat svar i intervallet 4-7 tolkades som att 
de, mer eller mindre, hade accepterat den nya organisationen och de som fanns i 
intervallet 8-10 var tydligt positiva. På så vis är det möjligt att få en ”temperatur-
mätning” och en samlad bild av hur de olika funktionerna uppfattas fungera och 
även kunna ringa in var det finns eventuella problem, såväl som att identifiera vil-
ka delar som uppfattades fungera bra. Enkätresultatet bygger på de 44 enkätformu-
lär som besvarades i samband med att intervjuerna genomfördes. Av olika anled-
ningar valde sju personer att inte besvara enkäten. Då syftet med enkäten i första 
hand var att se var tyngdpunkten låg på den 10-gradiga skalan, skulle bilden inte 
på något avgörande sätt i det avseendet ha förändrats även om alla, som nu inte 
svarade, hade svarat i det ”negativa” intervallet.  
 
Tolkning av data – några principiella utgångspunkter 
Tolkningsbasen utgörs av vad man skulle kunna kalla en socialkonstruktivistiskt 
grundad tanke om att de data som finns tillgängliga tillsammans kan ”vävas” 
samman till en mer eller mindre sammanhållen bild, visserligen som en av flera 
möjliga. Vad vi kan erhålla kunskap om utgår därvid från antagandet att det är 
människors upplevelser som ligger till grund för hur de konstruerar sin verklighet 
(se t.ex. Berger & Luckman, 1979) och i det specifika fallet uppfattas utgöra verk-
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ligheten. Det så kallade Thomasteoremet7 uttrycker detta på följande sätt: "Om 
något definieras som verkligt blir det verkligt till sina konsekvenser" (Brante, 
1993:23).8 Detta innebär att det inte har någon betydelse hur den sociala verklig-
heten konstrueras utan i stället är den avgörande frågan hur denna uppfattas av de i 
sammanhanget involverade aktörerna. Det är därför inte en social verklighet i en 
objektiv mening som kan återges, då en sådan inte existerar i den socialkonstruk-
tivistiska idétraditionen (se t.ex. Barlebo Wenneberg, 2001). Det är endast aktö-
rernas subjektiva uppfattning av denna i form av deras utsagor och i sin tur hur 
dessa kan tolkas och förstås. Detta är dock inte ointressant om vi utgår från det 
s.k. Thomasteoremet, därför att det är utifrån sin egen syn på verkligheten som de 
inblandade aktörerna agerar. Därmed bör den bild som presenteras i det här fallet 
kunna utgöra ett underlag för en dialog bland de berörda t.ex. om hur Barn- och 
ungdomsförvaltningens ledningsorganisation kan förbättras i olika avseenden. 
 
Det fyller ett värde i sig att aktörerna i en verksamhet har möjlighet att ge uttryck 
för sina uppfattningar. En viktig anledning är att om man inte sätter ord på det 
som händer är det också svårt att veta vad man egentligen håller på med, d.v.s. 
möjlighet till reflektion saknas. Beskrivningen kan betraktas som en medvetande-
görandeprocess vilket i sig kan utgöra ett led i att skapa en lärande organisation 
(se t.ex. Senge, 1995). När företeelser och skeenden beskrivs i ord ger detta en 
möjlighet till reflektion. Hur en situation uppfattas kommer annars att vara svårt 
att ”få tag på” och kan inte existera som ett kollektivt medvetande om detta inte 
beskrivs verbalt9. Det ordlösa kommer annars att gå obemärkt förbi, eller i bästa 
fall formuleras av enskilda individer och förbli den enskildes ”egendom” och 
därmed blir det omöjligt att utveckla en verksamhet som bygger på en gemensamt 
utvecklad syn på verkligheten. En undersökning, vilken bild den nu än ger, spelar 
därför en viktig roll i att skapa ett gemensamt medvetande om svårfångade och 
komplexa processer. Är bilden igenkännbar kan den utgöra en del av en gemen-
sam syn på verksamheten, om inte kan den efter övervägande antigen anammas, 
förkastas eller bli utgångspunkt för att formulera en ny bild (Lundgren, 2001).  
 
Tolkning av data – några praktiska implikationer 
Organisationsförändringar öppnar upp för kritiska röster mot sådant som uppfattas 
fungera mindre väl och de riskerar också att tydliggöra underliggande konkurrens-
förhållanden och konflikter (se t.ex. Bolman & Deal, 2005). Kanske är det så att 
när man får möjlighet att föra fram sina åsikter är det lättare att föra fram sådant 
som inte fungerar än det som uppfattas fungera (von Schantz Lundgren, 2008). 
Det som fungerar kan uppfattas som självklart. Detta hanterades genom att relatera 
enkätsvaren till hur den nya organisationen beskrevs i intervjuerna. Det finns, som 
redan framhållits, skäl att anta att de intervjuade gärna beskriver sådant som behö-

                                                                                                  
7 Thomasteoremet är uppkallat efter William I Thomas och Dorothy Swaine Thomas, 1928. 
8 Detta är emellertid en mera komplicerad frågeställning än vad som direkt framgår här, men vi av-
står från att utveckla detta vidare då det i det här sammanhanget skulle föra för långt. 
9 Möjligen skulle man kunna tänka sig att det finns en viss form av kollektiv medvetenhet i form av 
s.k. tyst kunskap (se t.ex. Polyni, 1967).  
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ver förändras och utvecklas. Svaren speglar också aspekter som inte är direkt 
kopplade till organisationsförändringen som sådan, t.ex. hur relationer mellan oli-
ka aktörer uppfattas. Dessa är förstås i någon grad beroende av hur organisationen 
utformas, men å andra sidan är de bakomliggande orsakerna till att det uppstår 
konflikter och konkurrensförhållanden sådana att dessa sannolikt skulle ha funnits 
närvarande även med en annan organisatorisk utformning. På så sett tenderar den 
bild som ges i intervjuerna att vara problemtyngd (se t.ex. von Schantz Lundgren, 
2008). Detta balanseras mot den bild som framträder i enkätundersökningen, där 
det i det här fallet i stället visar sig att det är ett fåtal som är starkt kritiska och ne-
gativt inställda till den nya organisationen som helhet. Den överväldigande majo-
riteten placerar sina svar inom intervallet 5 – 10 om vi gör en annan indelning av 
svarsskalan. Den sammanvävda bedömningen måste ta hänsyn till detta.  
 
Organisatoriska förändringsprocesser tar vanligen lång tid att genomföra och ännu 
längre tid innan dess konsekvenser kan överblickas (se t.ex. Ekholm, 1990). Senge 
(1995:75) säger att när orsak och verkan inte längre ligger nära varandra i tid och 
rum och att en uppbenbar lösning på ett problem inte ger de effekter som man för-
väntat sig samt ”när åtgärder får helt olika resultat på kort och lång sikt” kan vi 
tala om att en s.k. dynamisk komplexitet har uppstått (Senge, 1995). Exempel på 
detta är när självklara åtgärder i en organisation ger vissa effekter i en del av den-
na, men helt andra effekter i en annan del av organisationen. Dynamisk komplexi-
tet uppstår när ett problem är divergerande (Schumacher, 1977)10, d.v.s. när det 
saknas en given lösning. Ju mer ett sådant problem studeras desto fler motstridiga 
svar uppstår när det gäller hur lösningen kan se ut. Detta gör att det finns begräns-
ningar hur resultatet av en studie kan tolkas. Det finns således skäl vara försiktig i 
att dra allt för långtgående slutsatser av omfattande organisationsförändringar.   
 
Att låta aktörerna komma till tals 
De områden som undersökningen omfattar utgår från de befintliga organisations-
planer som upprättats (se avsnitt 2). Vi har här vinnlagt oss om att så långt möjligt 
låta de involverade aktörerna komma till tals, d.v.s. att låta deras röster göra sig 
hörda genom att citera vad de hade att ”anföra i ärendet” (se t.ex. Czarniawska-
Joerges, 1992) för att med utgångspunkt från detta försöka konstruera en samman-
hållen bild av hur Barn och ungdomsförvaltningen uppfattades fungera. De citat 
som används härrör från de samtalsliknande intervjuerna och de har därför också 
prägel av talspråk, även om vi varligt försökt att göra en del språkliga justeringar 
för att göra texten mera läsvänlig. Det är vår förhoppning och tro att detta inne-
hållsmässigt inte på något avgörande sätt har påverkat resultatet av undersökning-
en.  
 
Etiska överväganden 
Vid intervjuerna informerades informanterna om syftet med intervjun. De fick 
godkänna att de var villiga att intervjun spelades in på band. De gjordes också 
uppmärksamma på att om de ångrade vad de hade sagt kunde de ta tillbaka detta 
                                                                                                  
10 Schumacher definierar ett konvergerande problem har ett svar ju mer detta studeras. 
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och att detta i så fall inte skulle komma att användas i rapporten. De informerades 
också att intervjuunderlaget skulle komma att ligga till grund för den kommande 
rapporten (se Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, http://www.vr.se/ 
download/ 18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf). 
 
5. EN TOLKNINGSRAM 

 
Alltför ofta låser chefer och ledare in sig i mentala fängelser som hindrar 
dem från att se gamla problem i nytt ljus eller från att finna mer lovande sätt 
att arbeta med ’eviga’ utmaningar. (Bolman & Deal, 2005:30) 

 
Vi lever i en tid där revolutionerande teknologiska förändringar och framväxten av 
en global ekonomi, där korta produktionscykler har skapat ett behov av allt mera 
flexibla organisationsformer. I den komplexa situation som detta skapar är en van-
lig bild att fantastiska resultat utlovas om bara organisationen styrs på ett riktigt 
sätt. ”De högre cheferna förmodas sitta inne med en helhetsbild och ta ansvar för 
organisationens välmåga och produktivitet. /…/. Författare och konsulter produce-
rar en strid ström av nya svar och lovande lösningar” (Bolman & Deal, 2005:31). 
Konsulterna klagar över att deras rekommendationer inte följs. Forskare har för 
sin del utvecklat en rad olika teoretiska riktningar med begrepp, antaganden och 
teorier om hur man kan förstå och kontrollera organisationers verksamhet. Teori-
erna gör anspråk på att vila på vetenskaplig grund, men förvandlas lätt till ideologi 
och hypoteser blir dogmer som förmedlar en enkelspårig och inskränkt bild (Bol-
man & Deal, 2005). 
 
5.1 Att tolka och förstå organisationer 
Organisationer är komplexa och de existerar i en komplex omgivning. Stora orga-
nisationer byggs upp av en mångfald av personer, organisatoriska enheter och mål 
med en tilltagande komplexitet när de dessutom samspelar med andra organisatio-
ner. Organisationer befolkas av individer som har sina egna mentala modeller och 
som också gör sina egna tolkningar av vad som sker. Vår kunskap om och förmå-
ga att förutse mänskligt handlande är fortfarande begränsad. Detta resulterar i att 
organisationer ständigt bjuder på nya överraskningar med en verklighet som ofta 
utvecklas på ett annat sätt än vad vi förväntat oss. Gårdagens lösningar på problem 
gäller inte längre (Bolman & Deal, 2005; Stacey, 1993, 1996, 2007). 
 

Att handla och agera inom en organisation är på många sätt som att spela 
nybörjarbiljard; man skjuter lite osäkert iväg spelbollen mot ett komplext 
system av bollar vilka sedan till synes slumpmässigt karambolerar iväg i 
olika riktningar. Alla bollar och olika riktningar gör det näst intill omöjligt 
att förutspå hur bordet kommer att se ut när alla bollar väl stannat. (Bolman 
& Deal, 2005:51) 

 
Bolman och Deal (2005) framhåller att en organisation befolkas av individer som 
inte alltid agerar rationellt (se även Simon, 1945), inte ens utifrån sina egna och än 
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mindre utifrån organisationens utgångspunkter.11 Individer och organisationer har 
en tendens att dölja vad som sker ”bakom kulisserna. ”Det är en frestande men 
alltför enkel utväg att skylla detta på individernas karaktärssvaghet eller person-
lighetsstörningar” (Bolman & Deal, 2005:51). En mera rimlig förklaring att det är 
en fråga om hur makten i organisationen fördelar sig och hur enskilda individer 
väljer att delta i detta maktspel. Bolman och Deal (2005) uttrycker det som att den 
kommunikation som sker i en organisation sällan är rak eller öppen och att den 
nästan aldrig ligger rätt i tiden. Summan av all komplexitet, oförutsägbarhet och 
bedräglighet skapar en okontrollerbar mångtydighet. Mångtydigheten har många 
orsaker, t.ex. ofullständig information och att informationen kan tolkas på olika 
sätt. Ibland kan mångtydigheten vara en medveten strategi för att dölja problem, 
eller för att bidra till att skapa konflikter. Därtill kommer att de händelser som 
sker och processer som löper på är så komplexa och osamordnade att ledningen 
inte har överblick och därmed inte heller kan kontrollera förloppet (Bolman & 
Deal, 2005). 
 
Människor förstår den verklighet som de befinner sig i igenom något som Senge 
(1990) benämner mentala modeller, andra benämningar är kartor, mind-sets, 
scheman och kognitiva linser, eller perspektiv som Bolman och Deal (2005) ut-
trycker det. Dessa perspektiv kan fungera som en karta som med vars hjälp det blir 
lättare att ta sig fram i den organisatoriska terrängen ju bättre kartan är (Bolman & 
Deal, 2005). På motsvarande sätt förutsätts modeller av hur organisationer funge-
rar hjälpa oss att navigera i dessa. Hampden-Turner (1992) framhåller att det inte 
går att förstå världen och att organisera fakta om denna om man inte har sådana 
mentala modeller att utgå ifrån. Dessa mentala modeller fungerar som verktyg för 
att navigera där rätt verktyg underlättar och fel verktyg12 för gör det svårare att hit-
ta rätt (Bolman & Deal, 2005).  

                                                                                                  
11 Nobelpristagaren Simon (1945) pekade redan för mer än ett halvsekel sedan på individens be-
gränsade rationalitet genom att skapa begreppet administrative man som bl.a. innehåller att indivi-
der tenderar att välja det första tillfredställande alternativ som uppenbarar sig. Detta skapar i sig ett 
visst mått av osäkerhet. 
1122  Utifrån vårt socialkonstruktivistiska perspektiv skulle vi vara försiktiga med att tala om rätt eller 
fel verktyg, men att det finns mer eller mindre ändamålsenliga sådana. 
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5.2 Fyra perspektiv på organisationer och deras verksamhet 
Bolman och Deal (2005) anlägger fyra olika perspektiv på organisationer, nämli-
gen strukturellt, Human Relation (HR) (se not 13), politiskt och symboliskt, d.v.s. 
ett tvärvetenskapligt angreppssätt, på hur organisationer och deras verksamhet kan 
beskrivas, tolkas och förstås (se figur 2). De skriver att det knappast är möjligt att 
förstå en organisation om denna inte ses från dessa olika utgångspunkter. Det är 
också dessa perspektiv som utgör grundstommen i den analys som görs av resulta-
tet.  
 
Kännetecken Strukturellt  

perspektiv 
HR-
perspektiv 

Politiskt per-
spektiv 

Symboliskt  
perspektiv 

Metafor Fabrik eller ma-
skin 

Familj Djungel Karneval, tem-
pel, teater 

Centrala 

begrepp 
Regler, roller, 
mål, policy, tek-
nologi, omgivning 

Behov, färdig-
heter, relatio-
ner 

Makt, konflik-
ter, konkurrens 

Kultur, mening, 
metafor, ritualer, 
historia 

Bild av ledarska-

pet 

Social arkitektur Bemyndigan-
de, medbe-
stämmande 

Försvar Inspiration 

Grundläggande 

ledarskapsutma-

ning 

Anpassa struktur 
efter uppgift, tek-
nologi, omgivning 

Anpassa orga-
nisationens 
behov efter 
individernas 
behov 

Upprätta dag-
ordning och 
maktbalans 

Skapa tro, skön-
het, mening 

 
Figur 2. Att se organisationen från olika perspektiv. 
 
Ett strukturellt perspektiv  
Det strukturella perspektivet utgår från maskinen som metafor (se t.ex. Morgan, 
1986) för att förstå hur organisationer fungerar, d.v.s. som en rationalistisk kon-
struktion. Från dessa utgångspunkter blir faktorer och begrepp som regler, roller, 
mål, policy, teknologi, och omgivning centrala. Ledarskapets grundläggande funk-
tion är att anpassa organisationens struktur i relation till dess uppgift, teknologi 
och omgivning. Omorganisationer syftar till att få aktörernas roller och ansvar att 
bättre stämma överens med organisationens uppgifter. För att motivera medarbe-
tarna används i första hand ekonomiska incitament. Ledarens uppgift är att funge-
ra som en social arkitekt. Den strategiska planeringen inriktas på att formulera mål 
och att optimera resursanvändningen genom att resurser samordnas. Målens funk-
tion är att hålla organisationen på rätt kurs och dessa följs upp genom olika typer 
av uppföljningar och utvärderingar. Därigenom kan prestationsnivån hållas under 
kontroll. Besluten fattas utifrån att situationen kartlagts för att rationella beslut 
skall kunna tas. Konflikter hanteras genom att personer i formell maktposition har 
som uppgift att lösa dessa. Mötet har sin funktion för att förmedla information och 
fakta och vara ett tillfälle för formellt beslutsfattande (Bolman & Deal, 2005). 
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Ett HR-perspektiv  
HR-perspektivet13 som idealtyp utgår från som det populärt brukar uttryckas, att 
människan är organisationens viktigaste resurs. I detta perspektiv ses organisatio-
nens verksamhet som ”en stor familj”. Det sätter begrepp som behov, relationer 
och färdigheter i fokus. Utvecklingen av relationerna sker genom att låta indivi-
derna öppet konfronteras med konflikter. I informella situationer är det tillåtet att 
visa engagemang och känslor. Ledarskapet utövas i en anda av att medarbetarna 
blir bemyndigade att ta ansvar, med medbestämmande som en central ledstjärna 
(se t.ex. Tengblad, 2003). Beslutsfattandet sker i en öppen process som syftar till 
att skapa delaktighet. Organisationens mål, vilka kommuniceras öppet, skall tjäna 
syftet att hjälpa människor växa och utvecklas. Därmed läggs också stor vikt att så 
långt möjligt anpassa organisationens behov efter individernas behov med det 
bakomliggande syftet att främja delaktighet. Organisationen strävar efter att uppnå 
balans mellan mänskliga behov och formella roller. Medarbetarnas motivation 
ligger i att de skall ges möjlighet till utveckling och självförverkligande (Bolman 
& Deal, 2005). 
 
HR-perspektivet kan ses som att det också innehåller föreställningar om s.k. lä-
rande organisationer (se t.ex. Senge, 1995). Dessa utmärks av att både individen 
och organisationen lär. De lärprocesser som äger rum innehåller en rad problem. 
Senge (1995) pekar på en avgörande svaghet i organisationers lärande. ”Vi lär oss 
bäst genom erfarenhet, men många av våra beslut får vi aldrig uppleva konse-
kvenserna av” (Senge 1990:21). Orsakerna är att konsekvenserna av beslutet inte 
sker i direkt anslutning till att de fattas, vilket gör att kopplingen blir svår att upp-
täcka. Cyert och March (1963) uttrycker det som att återkopplingen inte sällan är 
vilseledande och kommer för sent. Förbättringar på kort sikt riskerar att skapa 
allvarliga problem på lång sikt. 
 
Ett politiskt perspektiv  
Chefen som ”ickepolitiker” är i det politiska perspektivet14 orealistiskt. De tvingas 
agera politiskt om det ska bli något gjort. Den skickliga chefen håller kursen ge-
nom att balansera ”mellan det naiva och det cyniska” (Bolman & Deal, 2005:252). 
Chefen, som politiker, har en rad områden att agera på för att genomföra sin vilja 
– sin politik. Genom att sätta dagordningen etableras visionen och strategin. Att 
kartlägga den politiska terrängen klargör vilka som är vänner eller fiender och tyd-
liggör på vilket sätt nätverk och koalitioner kan utformas för att främja genomfö-
randet. Den politiske chefen agerar också genom att köpslå och förhandla med så-
väl vänner som fiender.  
 
                                                                                                  
13 Den s.k. Human Relation-rörelsen växte fram på 1930-talet. Elton Mayo och hans observationer 
vid Western Electrics fabriker, som kommit att ge namn åt det fenomen som kallas "Hawthornef-
fekten", d.v.s. en uppmärksamhetseffekt, kan betraktas som inledningen på att nya aspekter kom att 
betonas i de organisationsteoretiska modeller som därefter växer fram (Clutterback & Crainer, 
1990). 
14 Politisk ska i det här sammanhanget inte blandas samman med partipolitik utan ses som ett fält 
där makt och inflytande står i centrum. 
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Utgångspunkten för det politiska perspektivet att se på organisationer handlar om 
att de inom sig har motstridiga intressen där personer och skiftande målsättningar 
kämpar om knappa resurser. Organisationer byggs upp av personer och intresse-
riktningar, koalitioner, som både är beroende av varandra men också innehåller 
skillnader. En kamp om inflytande och positioner ses som organisationens nor-
maltillstånd, där beslut och positioneringar växer fram i förhandling, köpslående 
och tävlan. Dessa politiska handlingar kan präglas av intrigmakeri och destruktivi-
tet, men kan också ses som en dynamisk och kreativ kraft som driver på organisa-
tionens utveckling (Bolman & Deal, 2005 med hänvisning till Foucault, 1975).  
 
I det politiska perspektivet är således makt en central komponent. Bolman och 
Deal (2005 med hänvisning till Pfeffer, 1992) definierar makt som den potentiella 
förmågan att påverka beteenden, ändra handlingsförlopp, övervinna motstånd och 
få människor att göra sådant som de annars inte skulle ha gjort. Makten i organisa-
tionen har flera källor: positionsmakt (formell makt), information och kompetens, 
kontroll över belöningar, tvångsmakt, allianser och nätverk, tillträde till och kon-
troll över organisationens dagordning, bestämmande av ramar – kontroll över me-
ning och symboler och slutligen personlig makt. För t.ex. Focault (1975) är makt 
alltid förknippad med relationer, inte något som individer har i egenskap av t.ex. 
sin position i en organisation. Ett andra nyckelbegrepp är konflikt, varigenom det 
bestående utmanas. Av intresse ur det politiska perspektivets synvinkel är indivi-
ders och organisationers strategier och taktik i det politiska spelet. Författarna pe-
kar på att konflikterna oftast uppkommer och utspelar sig i gränsytorna mellan 
skilda grupper och enheter. 
 
Liksom individer ingår organisationer i olika koalitioner där organisationen som 
helhet framhåller sina intressen och målsättningar i konflikt med andra. Organisa-
tioner är ömsesidigt beroende av varandra för sin existens och utveckling. Organi-
sationer, liksom individer, söker etablera den dagordning som gynnar den egna or-
ganisationens intressen. Organisationer traktar efter inflytelserika positioner i koa-
litionen och så vidare. På detta sätt är organisationer både en arena för individers 
kamper och en aktör i kamp med andra organisationer. Dessa aspekter hänger 
samman eftersom organisationens kraft är avhängig hur interna och externa krafter 
förmår samspela – genom att mobilisera engagemang för eller emot i de pågående 
kamperna. 
 
Ett symboliskt perspektiv  
I det symboliska perspektivet ses organisationer som komplexa och slumpmässiga, 
i motsats till den traditionella synen som betonar rationalitet och objektivitet. Idéer 
från flera olika discipliner såsom organisationsteori, sociologi, psykologi och an-
tropologi samlas inom detta perspektiv. Det symboliska perspektivet utgår ifrån att 
människans mest grundläggande behov är mening. Händelser och processer ges 
lika stor vikt som det som produceras samt att människor genom symboler försö-
ker finna ordning, riktning och mening i ett komplext och oförutsägbart vardags-
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liv. Händelser och symboler bildar ett kulturellt sammanhang som hjälper männi-
skor att finna mening och glädje i både arbets- och privatlivet.  
 
Den övergripande uppgiften för många organisationer består idag i att kunna bibe-
hålla sin legitimitet och sitt stöd i de olika intressenternas ögon. Det är viktigt att 
skapa bilden av en välstyrd och legitim organisation som förtjänar förtroende och 
stöd från omvärlden. Organisationers aktiviteter kan ses som ett teaterspel (se t.ex. 
Goffman, 1994), för både intern och extern publik. Aktiviteter och händelser så-
som möten, planering, utvärdering och förhandlingar utgör symbolhandlingar i ett 
ständigt pågående skådespel, som underhåller, skapar mening och ger organisatio-
nen en bild av sig själv.  
 
5.3 Ledarskap från flera perspektiv 
Chefs- och ledarskap är en av organisationsteorins klassiska nyckelfrågor. Chefs-
rollen ges både i vardagsarbetet och i managementlitteratur en central plats. Ut-
gångspunkten är att chefer både kan, vill och ska påverka och kontrollera vad som 
sker i organisationen. Att definiera chefsrollen som position i en organisation kan 
göras relativt enkelt, att bestämma dess innehåll är däremot förenat med vissa svå-
righeter. Rollen är en formell position, där chefen förfogar över underställd perso-
nal. Innehavaren av en chefsposition har förordnats till sitt uppdrag och är den 
som ansvarar för att fatta beslut och även verkställa de beslut som fattas av över-
ordnade i organisationen. Det är emellertid osäkert hur långt chefers inflytande 
sträcker sig (Lundgren, 1999).   
 
Chefs- och ledarrollen, om dessa betraktas som två sidor av samma mynt, kan be-
traktas från olika utgångspunkter. I t.ex. Goffmans (1994) termer skulle fokus vara 
hur rollen skapas och spelas. I Webers (1983) perspektiv kopplas rollen till hur le-
daren kan skaffa sig legitimitet och auktoritet för att förmå andra att handla i över-
ensstämmelse med chefens vilja15. Från ett socialpsykologiskt perspektiv är det i 
första hand en fråga om vilka relationer som föreligger mellan chefen och medar-
betarna (se t.ex. Ahrenfeldt, 2001). De flesta medarbetare uppskattar vanligen att 
det finns personer som vill ägna sin tid åt att bevaka deras intressen (Abrahams-
son, 1978). Ledarskap kan ses som handlingar som utstakar en bestämd struktur 
för andras samverkan, såsom en del av processen att lösa ett gemensamt problem 
(Sjölund, 1971). Sett från sådana utgångspunkter är det inte givet att det är den 
formella chefen som också kommer att vara ledare. När så inte är fallet kommer 
detta sannolikt att ge upphov till vissa komplikationer för de formellt utsedda che-
ferna (Lundgren, 1999).   
 
Auktoritet och chef- och ledarskap hänger intimt samman och bygger på i vilken 
utsträckning chefen kan hävda sin auktoritet. Chefens auktoritet, grundad på ve-
derbörandes status i organisationen, har benämnts som en kontrollerande och in-
formerande auktoritet (Sjölund, 1971). Den kontrollerande av auktoriteten har att 

                                                                                                  
15 Detta är samtidigt Webers (1983) definition av begreppet makt. 
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göra med värden. Den avgör vad en enskild individ bör respektive inte bör göra. 
Vad som är bra respektive dåliga handlingar. Den informerande auktoriteten gäller 
vilka påståenden som uppfattas som sanna eller falska. Ett generellt fenomen är 
också att makten i organisationer tenderar att koncentreras till en ledare eller en 
grupp, ledningen (Lundgren, 1999). 
 
Ahrenfeldt (2001) har pekat på att chefer blir utnämnda och att de är beroende av 
sin position, medan ledare är beroende av sina medarbetare för att nå resultat. Ah-
renfeldt framför emellertid även att chefers förmåga att styra sina medarbetare är 
begränsad. 
 

Chefer börjar idag inse ett lika självklart som enkelt faktum: Medarbetarens 
hjärna ligger utanför chefens kontroll! Det får till följd att medarbetaren väl-

jer i vilken utsträckning han gör som chefen säger och vilken motivation han 
ger i sitt arbete. Medarbetaren väljer att slå följe med chefen eller gå sin 
egen väg. Medarbetaren är den som utnämner ledare! (Ahrenfeldt, 2001:9) 

 
Bolman och Deal (2005 med hänvisning till Carlson, 1951; Kotter, 1982; Luhans, 
1988) framhåller att den förhärskande mytologin beskriver chefer som rationellt 
planerar, organiserar, samordnar och kontroller sina underlydandes aktiviteter, 
men att den bild som växer fram när chefers agerande studeras ser annorlunda ut. 
Sayles (1989) har beskrivit chefsrollens komplexitet och de många motsägelser 
som kan förklaras av skillnader mellan förväntningar på och det faktiska utövan-
det av chefskapet (se figur 3.): 
 

Retoriska föreställningar        Verkligheten 
Genomtänkt beslutsfattande Merparten av arbetsdagen innehåller interak-

tion bestående av övertygande samtal och för-
handlingar 

Schemalagda och logiskt planerade arbetsdagar Oplanerade och sporadiska kontakter är regel, 
hopp från fråga till fråga och från person till 
person 

Hängivna försök att leda den underställda per-
sonalen 

Merparten av tiden tillbringas med utanförstå-
ende och ständiga utmaningar från den under-
ställda personalen mot chefens auktoritet 

Beslut tas genom rationella överväganden, där 
alla faktorer vägs in  
 

Besluten är en produkt av en komplex förhand-
lingsprocess över lång tid med många inblan-
dade parter 

Målen är klara och konsistenta Många olika mål som ibland står i konflikt med 
varandra och som ibland även är motstridiga 

 
Figur 3. Föreställningar om chefers agerande samt deras faktiskt agerande (Anm. 
bearbetning och översättning av Lundgren, 1999). 
 
Den bild som träder fram är i stället den att chefer snabbt skiftar från en situation 
till en annan, var och en med sin egen blandning av utmaningar. Besluten växer 
fram genom samtal, möten och promemorior. Därför kommer chefer i hög ut-
sträckning att behöva förlita sig på sin intuition (se t.ex. Stacey, 1993; 1996; 
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2007). Utgår man från Sayles (1989) slutsatser om under vilka förhållanden ledare 
faktiskt har att verka inom, ger detta konkreta implikationer på hur ledarrollen kan 
"spelas". Sayles sammanfattning av ledaren som en kringvandrande person, med 
en aldrig sinande ström av kontakter med andra människor, som talar och lyssnar, 
telefonerar, sammankallar möten, pläderar, argumenterar och förhandlar, ger en 
bild som i hög grad strider mot föreställningen om chefs- och ledarrollen. Det 
tycks finnas betydande avvikelser mellan de rådande föreställningarna om chefs-
/ledarrollen och dess praktik (Lundgren, 1999). 
 
Bolman och Deal (2005) skriver att när aktörer i en organisation betraktar samma 
händelse ur olika perspektiv uppstår multipla verkligheter (se även Thomasteore-
met i Metodavsnittet), något som kan skapa förvirring.  
 

När någon annans handlingar ter sig obegripliga ur ens egen synvinkel lönar 
det sig att ställa frågan huruvida man ser samma sak eller helt enkelt uppfat-
tar verkligheten på olika sätt. (Bolman & Deal, 2005:370)   

  
Bolman och Deals (2005) lösning på detta problem är att chefer/ledare måste be-
trakta vad som sker i den organisation de leder från olika perspektiv. Det måste 
samtidigt finnas ett samband mellan problemets natur och valet av organisations-
teoretiskt perspektiv.  De framhåller t.ex. att en organisations effektivitet och för-
ändringspotential är beroende av hur politiskt kompetenta dess chefer är, d.v.s. hur 
väl de förmår att balansera olika maktkonstellationer och konflikter.  Bolman och 
Deal (2005 med hänvisning till Bolman & Deal 1991; 1992a; 1992b; Bolman och 
Granell, 1999) har i flera studier visat ett tydligt positivt samband mellan effekti-
vitet och förmåga att använda flera olika teoretiska perspektiv för att analysera en 
situation eller ett problem i en organisation. För att fungera som chef fann de att 
det var särskilt användbart att utgå från det strukturella perspektivet, medan de 
symboliska och politiska perspektiven fungerade väl för att kunna agera effektivt 
som ledare. Detta fungerade såväl inom näringslivet som inom utbildningssystem. 
Bolman och Deal (2005, med hänvisning till Bensimons, 1989; 1990) skriver att 
studier av universitetsrektorer visade att de mindre erfarna rektorerna främst förli-
tade sig på det strukturella perspektivet, eller HR-perspektivet. Bensimon fann 
också att de rektorer som enbart använde det strukturella perspektivet betraktades 
som ineffektiva. Heimovics, Herman och Jurkiewicz Coughlin (1993; 1995) som 
studerat chefer inom den ideella sektorn kom till en motsvarande slutsats (Bolman 
& Deal, 2005).   
 
Den s.k. komplexitetsteorin tar sin utgångspunkt i att endast en del av vad som 
sker i en organisation och dess omvärld kan kontrolleras. Utbildningsidéer kan de-
signas för att påskynda förändring i en viss riktning, men om förändringen verkli-
gen sker i önskad riktning kan bara delvis styras och kontrolleras (Fullan, 2001). 
Komplexitetsteorins (von Schantz Lundgren, 2008 med hänvisning till Fullan, 
1999; Fullan 2001; Stacey, 1993; Stacey & Griffin, 2006) kännetecken är att 
många processer sker samtidigt både inom och utom en organisation, vissa bero-
ende och/eller orsakade av varandra, andra mer isolerat. I det komplexa ligger 
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också att dessa processer dels får olika betydelse för olika individer och dels olika 
effekter på kort respektive lång sikt, det som Senge (1995) kallar dynamisk kom-
plexitet. Därmed bildas svåröverskådliga och över tid föränderliga mönster, vilket 
bidrar till att ingen kan ha mer än marginell och momentan överblick över vad 
som sker i en organisation. Att detta händer beror bl.a. på att de involverade aktö-
rerna utför en rad olika aktiviteter, påkallade av andra eller på egna initiativ, vid 
olika tidpunkter, vilket får till följd att flesta huvudsakligen endast kan överblicka 
vad de själva gör, och i viss mån vad andra i deras omedelbara närhet gör (von 
Schantz Lundgren (2008). 
  
von Schantz Lundgren (2008, med hänvisning till Stacey, 1993) skriver att kom-
plexitetsteorins utgångspunkt är att eftersom ingen kan ha total kontroll över vad 
som händer, varken i omvärlden eller i en organisation, är det just detta faktum 
som måste sättas i fokus. Det innebär att strategier som utformas för att driva och 
utveckla organisationer måste ha osäkerhet och okontrollerbarhet som utgångs-
punkt. Vid en första anblick kan detta uppfattas både som ett pessimistiskt och ett 
relativistiskt perspektiv. Grundtanken är emellertid att se att det i praktiken förhål-
ler sig på det viset och att göra det utan att få ”hanterbarhetsångest”. Det handlar 
istället om att aktivt agera i ett komplext sammanhang, d.v.s. att ständigt rita nya 
mentala tankekartor under resans gång, att vara beredd på att ändra både ursprung-
liga planer och de mål som satts upp. De ursprungliga planerna och målen ses helt 
enkelt som preliminära, vilka ständigt kan, och måste, justeras i relation till nya 
omständigheter. De utgör endast den idé om verksamhetens riktning som t.ex. ett 
utvecklingsarbete tar sin utgångspunkt i. Det som händer under resan mot målet 
kommer sedan att bidra till, inte bara att justeringar görs, utan vilka justeringar 
som görs. Det handlar således inte om att passivt anpassa sig till det som sker, 
utan om att vara en medkonstruktör i och av den egna omvärlden och därmed på-
verka de processer som äger rum kring den egna verksamhetens framtid. Samtidigt 
innehåller komplexitetsteorin ett behov av att skapa kontroll över de rutinmässiga 
uppgifterna och en överblick av vad som ska ske, där förhållningssätt och möjlig-
heten att kontrollera allt ersatts med strategier att agera i vissa arenor och hoppa 
över andra. Det komplexitetsteoretiska perspektivets största utmaning handlar om 
att kunna skapa en organisation som präglas av stabilitet och som samtidigt har en 
”inneboende” instabilitet som kan klara av det okända, d.v.s. att organisationen 
ständigt låter sig omformas på ett ändamålsenligt sätt (von Schantz Lundgren, 
(2008). 
 
Genomgången har visat på några av de svårigheter och möjligheter som rollen 
som chef/ledare innehåller. Ett problem är att så snart organisationer når en viss 
storlek eller grad av specialisering ökar komplexiteten och det är omöjligt för che-
fen att kunna utöva en form av ledarskap. Chefen måste då använda och förhålla 
sig till olika metoder och tekniker i sina försök att så långt möjligt styra och kon-
trollera vad som sker (Lundgren, 1999). 
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5.4 Några pedagogiska aspekter avseende området elevhälsa 
Trots asatsningar på förebyggande arbete med elevhälsa16 har antalet barn och ele-
ver med behov av stöd kontinuerligt ökat.17 I en artikel i Pedagogiska Magasinet 
(2006, nr 2) skriver Hjörne och Säljö att så länge det har funnits skolundervisning 
så har det funnits elever med svårigheter att anpassa sig till de aktiviteter som sko-
lan erbjuder. De visar att elevhälsoteam ofta förlägger problemen till barnen snara-
re än till undervisningssituationen eller barnens sociala omständigheter. Genom 
historien har olika metoder använts för att hantera de barn som inte ansetts passa 
in. Sätten att förklara och möta barns svårigheter präglas av den rådande tidsandan 
och de synsätt som varit de dominerande i samhället under olika epoker.  
 
Synen på det som tidigare kallades elevvård har förändrats och benämns numera 
elevhälsa (SOU 2000:19). I och med detta betraktas skolhälsovård, elevvård och 
specialpedagogiska insatser som ett eget verksamhetsområde som benämns som 
elevhälsa. Elevhälsa ska vara en del av skolans lärandeuppdrag och det samlande 
arbetet för elevers hälsa. Den nya inriktningen innebär att det förebyggande arbetet 
betonas (Prop. 2001/02:14). 
 
Olika vetenskapliga discipliner och traditioner har haft sina förslag till varför ele-
ver inte klarar av skolan. I det sammanhanget har psykologin och olika medicinska 
specialiteter fått ett betydande genomslag, där den psykometriska forskningstradi-
tionen och intelligensmätningen spelade en framträdande roll. En lång rad beteck-
ningar på elever i problem har använts för att försöka förklara varför de inte klarar 
skolan. Barnen betecknades med hjälp av kategorier som ”imbecilla”, ”dumma”, 
”tröga”, ”undermåliga”, ”sinnesslöa” eller som ”idioter”. Kategorier som i dag 
framstår som motbjudande. De flesta av dessa har försvunnit ur vokabulären, åt-
minstone i det offentliga samtalet. Hjörne och Säljö (2006) framhåller att katego-
rin ”barn med skolsvårigheter” ändå inte försvunnit. De skriver att under 1950- 
och 1960-talen användes mer sociologiskt och socialpsykologiskt inriktade för-
klaringsformer, vilket innebar att barns svårigheter antogs även ha något med de-
ras sociala situation och hemmiljö att göra. De framhåller att det idag finns ett 
starkt genomslag för neuropsykiatriska förklaringsformer som, även om de är om-
stridda, fått en bred användning både i skolans vardag och i medier. De kategorier 
som används för att förklara elevernas problem är t.ex. ”diagnoser” som ADHD 
och/eller Damp, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, dyslexi, dyskalkyli, dys-
grafi.18 Detta har resulterat i att antalet barn med förmenta handikapp i skolan ökat 
avsevärt. En del bedömare hävdar att ungefär tio procent av alla barn anses ha 
dessa funktionshinder (Socialstyrelsen, 2002). Om man lägger samman de olika 
kategorierna, kommer man fram till en situation där de ”nya handikappen” omfat-
tar en relativt stor andel av befolkningen.  

                                                                                                  
16 Elevhälsa definieras som barn och elevers välbefinnande psyksikt, fysiskt och socialt. (SOU 
2002:121) 
17 Detta avsnitt är en bearbetning av Lundgren (2006). 
18 ADHD (Attention, Deficit, Hyperactivity Disorder) och/eller Damp (Dysfunktion i fråga om Av-
ledbarhet, Motorik och Perception) (http://www.rbu.se/start.asp?sida=7240). 
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Hjörne och Säljö (2006) har i sina studier om hur elevernas problem hanteras de 
t.ex. funnit att: 
 

De empiriska resultaten visar dock att de olika experterna inte på något på-
fallande sätt skiljer sig åt i sina sätt att se på svårigheter. Det anmärknings-
värda är i stället att mötena präglas av en hög grad av konsensus i sätten att 
resonera. Det klart dominerande synsättet är att man förlägger orsaken till 
skolproblem hos barnen själva. Man förutsätter att svårigheterna är elevpro-
blem snarare än skolproblem. Det är ovanligt att barnens svårigheter förstås 
som reaktioner på hur undervisningen är upplagd eller vilka krav som ställs. 
(Hjörne & Säljö, 2006) 

 

De finner också att: 
 

/…/ arbetet i det multidisciplinära teamet är institutionaliserat och rutinise-
rat. Språkbruket är oftast allmänt och vardagligt. Traditionella förklaringar 
till barns skolsvårigheter som refererar till barnens intellektuella kapacitet 
eller mognad är de vanligaste. Exempelvis är beskrivningar av barnen som 
”svaga”, ”långsamma”, ”omogna”, ”sena” eller ”obegåvade” vanligt före-
kommande. Flera av dessa kategorier har sedan länge övergetts i de skrivna 
dokumenten men återfinns trots det i dagliga samtal inom skolan, vilket är 
en intressant iakttagelse. En annan utbredd förklaringsform som både perso-
nal inom skolan och föräldrar verkar acceptera är de neuropsykiatriska dia-
gnoserna. Allmänna och ganska oprecisa beskrivningar av barn och deras 
problem i skolan låg också till grund för att genomföra ADHD/ damputred-
ningar. (Hjörne & Säljö, 2006) 

 
Hjörne och Säljö (2008) betonar att dessa olika sätt att beskriva skillnader och lik-
heter mellan förmågan att tillgodogöra sig undervisning också har konsekvenser 
för den enskilde eleven. När en elev exkluderas från en ”vanlig” klass påverkar det 
också barnets identitetsformering, oavsett om de som tidigare placerades i hjälp-
klass eller obsklass, eller som idag i den ”lilla gruppen”, ”oasen” o.s.v. Fortfaran-
de sker därför en exkludering. De olika undervisningsgrupperna för barn med oli-
ka behov fyller i praktiken ofta en liknande funktion som de tidigare specialklas-
serna gjorde, med syftet att barnen ska ges möjligheter att komma tillbaka till den 
”vanliga” skolan. De framhåller att det är ytterst osäkert i vilken utsträckning detta 
faktiskt sker.  
 
Hjörne och Säljö (2006) framhåller också att för att kunna bedriva elevhälsoarbete 
måste man kategorisera och klassificera, men också att se elevernas svårigheter 
som orsakade av något. De visar på något centralt när de säger: ”Och det är språk-
liga konstruktioner som lär oss se svårigheter på specifika sätt.” Skolan behöver 
metoder och rutiner för att hantera och avgöra vilka problem man ska arbeta med. 
De preciserar problemet genom att säga att i skolan: 
 

/…/ arbetar människor som har att tillhandahålla olika tjänster. De är dagli-
gen och stundligen fullt sysselsatta med att hantera och fullgöra sina uppgif-
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ter på bästa sätt och man arbetar ofta under stor press och med begränsade 
resurser. (Hjörne & Säljö, 2006) 

 
I det dagliga elevhälsoarbetet är det inte så enkelt att omvandla politiska ambitio-
ner till vad som uppfattas som rimliga sätt att organisera livet i skolan. ”Exklude-
ringen tycks alltid finnas med som en strategi” (Hjörne & Säljö, 2006). Elevhälso-
teamet arbetar på den nivå där verkställandet av strategier hanteras. Det är här 
många av de dilemman som finns i skolan ska hanteras i praktiken. Dessa måste 
kontinuerligt lösas av människor som kan skapa kreativa lösningar i situationer 
med många begränsningar. 
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6. RESULTAT 
I de följande avsnitten redovisas och diskuteras Barn- och ungdomsförvaltningens 
ledningssystem. Först presenteras några av de bakomliggande motiven till att or-
ganisationen gavs en ny utformning och sedan mera i detalj de olika delar av or-
ganisatoriska element som ingår i denna. Deras respektive funktionalitet diskute-
ras i relation till de dokument som reglerar ledningssystemet samt tillämpliga or-
ganisationsteorier med utgångspunkt i de olika uppfattningar som de involverade 
aktörerna redovisat i intervjuer, enkätsvar och i de dokument som funnits tillgäng-
liga (se metodavsnittet). Det är viktigt att påpeka att det inte är möjligt att med ut-
gångspunkt i detta kunna avgöra hur väl ledningssystemet fungerar i relation till 
en optimal funktion, utan i stället är det de olika aktörernas uppfattningar som 
speglas, d.v.s. hur väl de anser att organisationen fungerar. Det är inte ens säkert 
att de avger sina omdömen i relation till vad organisationsplanen säger, utan att 
detta i stället sker i relation hur de tycker att det borde fungera. I vilken utsträck-
ning detta har någon betydelse för att bedöma resultatet kan diskuteras, d.v.s. fun-
gerar en organisation bättre för att den stämmer överens med ”ritningen”, eller 
med aktörernas professionella erfarenhet av en välfungerande organisation? Pro-
blemet kan sammanfattas som att vi i båda fallen har svårt att avgöra vad som är 
en optimalt fungerande organisation i en situation som förändras kontinuerligt. 
Därefter följer ett avsnitt där chefs- och ledarskapet står i centrum. Här beskrivs 
och diskuteras några av de utmaningar som chefs- och ledarskapet har att hantera i 
den nya organisationen av Barn- och ungdomsförvaltningen. 
 
I ett därefter kommande avsnitt analyseras resultatet med utgångspunkt i Bolman 
och Deals (2005) olika perspektiv på hur organisationers verksamhet kan beskri-
vas, tolkas och förstås. De pekar t.ex. i det sammanhanget på att för att förstå or-
ganisationers funktion är det inte bara en fråga om dess strukturella komponenter. 
Det är även en fråga om att använda fler organisationsteoretiska perspektiv paral-
lellt. Ett av dessa benämns för HR (Human Resource), som t.ex. rör hur persona-
len upplever att de behandlas och hur deras kompetens tas tillvara. Ett ytterligare 
perspektiv är det som handlar om makt och inflytande som de benämner för ett po-
litiskt perspektiv. Därtill kommer det symboliska perspektivet, som bl.a. rör orga-
nisationens kultur (se även t.ex. Alvesson, 1993; Frost. et al, 1985), d.v.s. förhärs-
kande värderingar, normer, ideologier o.s.v. Analysen domineras emellertid av det 
strukturella perspektivet beroende på att omorganisationen i så hög grad var inrik-
tad på att formera om organisationens struktur. Detta ger emellertid upphov till en 
rad följdverkningar som beskrivs och diskuteras under de olika perspektiv som 
Bolman och Deal (2005) förespråkar. Å andra sidan finns det problem förknippat 
med att renodla de olika perspektiven. Dessa går mer eller mindre i varandra. Det-
ta präglar resultatredovisningen på så sätt att det ibland blir ett visst tema som styr 
vad som redovisas var i det enskilda fallet. Så långt det varit möjligt sker dock re-
sultatredovisningen efter dessa fyra perspektiv samt att ledarskapet utgör ett eget 
tema där perspektiven också återkommer där vi uppfattar att de kan bidra till att 
öka förståelsen. 
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6.1 Motiv för att genomföra en organisationsförändring 
Dagens Barn- och ungdomsförvaltning har tidigare varit föremål för utvärderingar 
av hur organisationen fungerat i olika avseenden. Med stöd i en rapport från Utre-
darhuset AB (2001) beslutade den dåvarande Barn- och utbildningsnämnden i 
april 2001 att under 2002 bl.a. genomföra en minskning av antalet rektorsområden 
från sex till fem samt tillsätta en tjänst som skolutvecklare. Denna organisation 
utvärderades under 2003. Ett av de problem som lyftes fram var brister i informa-
tionsförmedlingen. 
 

Det är mycket som ramlar mellan stolarna /…/. information är ju alltid svårt, 
hur man gör så finns det alltid någon som inte läser, /…/. (Personal citerad i 
Lundgren, 2003:10) 

 
Ledningsorganisationen i den dåvarande Barn- och utbildningsförvaltningen fram-
stod som långtgående decentraliserad, med ett uttalat resultatansvar på rektorerna. 
Detta gav förvaltningsledningen en otydlig roll. Det fanns likartade uppfattningar 
hos aktörerna om vilka effekter som den då genomförda organisationsförändring-
en hade gett upphov till. Flera av intervjupersonerna, både personalen och rekto-
rerna själva, uppehöll sig gärna och länge runt rektorernas roll. Det tydligaste re-
sultatet var att antalet rektorer blev färre och som ett resultat av detta att rektorer-
nas tillgänglighet minskade, bl.a. därför att de uppfattades hårt arbetsbelastade. 
Den dåvarande förvaltningsledningen beskrevs vara ’långt borta’. Det medförde 
att personalen ansåg att det var svårt att få beslut i löpande frågor. Rektorerna utta-
lade även att det fanns ett behov av ett utvidgat administrativt stöd som skulle 
kunna avlasta dem arbetsuppgifter. De ansåg dock att det fanns förutsättningar för 
att på längre sikt kunna bedriva en effektiv verksamhet med den dåvarande orga-
nisationen (Lundgren, 2003).  
 
Konsultföretaget Utvecklingshuset (2006) presenterade i september 2006 resulta-
tet av en organisationsanalys som skulle komma att ligga till grund för att skapa en 
ny ledningsorganisation. En slutsats som drogs i denna rapport var att Barn- och 
utbildningsförvaltningen bestod av två ledningssystem, ett formellt och ett infor-
mellt. Det formella ledningssystemet definierades i rapporten som att bestå av 
Barn- och ungdomschefen, rektorerna, de bitr. rektorerna samt en utvecklingsleda-
re, medan det informella ledningssystemet bestod av lärlagsledarna och även i det 
fallet utvecklingsledaren. I det formella ledningssystemet betonades syftet att ska-
pa samsyn i olika frågeställningar. Det informella ledningssystemet beskrevs om 
att det pågick ett arbete med att stimulera till lärande samtal inom skolan. Det 
framstår emellertid, som vi uppfattar det, inte särskilt tydligt var i problemet 
egentligen bestod. I rapporten identifierades även brister i det administrativa stö-
det i organisationen. Inom Elevhälsan beskrevs problemet som att det fanns paral-
lella verksamheter, som arbetade mer eller mindre ovetande om varandra och att 
det fanns oklarheter hur resurser för detta arbete fördelades.  
 
Det uppfattades således finnas många skäl till att organisationsförändringar i den 
dåvarande Barn- och utbildningsförvaltningen behövde genomföras, som genom 
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omorganisationen kom att benämnas Barn- och ungdomsförvaltningen. Ytterligare 
ett skäl som angavs var ”att det var väldigt olika områden. Då hade jag en arbets-
börda som var fullkomligt sanslös” (Rektor). Barn- och ungdomschefen ger en 
målande beskrivning av några av de bakomliggande orsakerna, vilka i huvudsak 
sammanfaller med Utvecklingshusets (2006) analys. 
 

Först så tittade vi på de olika strukturerna och det var några tydliga saker 
som visade sig. Det ena var att vi hade biträdande rektorer och rektorer, det 
var en otydlighet i organisationen. Vem vänder vi oss till? Och det här mel-
lanledet biträdande rektorer tog vi bort och gjorde alla till rektorer, vilket 
gjorde att vi också gjorde om rektorsområdena. Det hade också visat sig att 
förskolan var förbisedd och därför valde vi att göra speciella förskolerekto-
rer och göra sådana områden också. Vi såg också att det fanns en parallell 
organisation med lärlagsledare, utvecklingsledare och utvecklingen av sko-
lan som gick ett led för sig själva där inte rektorerna var inblandade. 
 
Administrationen kändes utanför. De var helt på annat håll. Elevhälsan upp-
levde även att rektorerna inte var med när det gällde elevvårdskonferenser 
och sådant. Därför valde vi att göra rektors ledningsgrupp, där man då tog 
med rektor, administration, lärlagsledare och elevhälsa, så att rektor är med 
runt de här frågorna. Sedan saknades det en ledningsgrupp centralt också, 
runt mig så att säga, som jag kunde ha stöd och hjälp av, eftersom en del av 
det här hade med min orimliga arbetssituation att göra också. I stort sett alla 
frågor skulle till mig på något vis. Så det fanns många orsaker till det här. 
Sedan handlade det också om rektorsträffarna, då vi i stort sett hade rektors-
träffar varje vecka och de var ganska ineffektiva, det var en blandning av 
frågor. Där delade vi upp dem så att det är tydliga chefsfrågor i vissa lägen 
och tydliga utvecklingsfrågor i andra lägen, så delade vi upp det. Sedan såg 
vi också, när man tittade på hur samordningsgrupperna skapades, att mycket 
av arbetet kan göras i samordningsgrupperna, så att inte hela gruppen alltid 
behöver träffas. Det fanns många möten där vissa i rektorsgruppen inte kän-
de sig aktiva eller delaktiga och då gjorde vi så. (Barn- och ungdomschef) 

 
I de följande avsnitten beskrivs resultatet av hur den genomförda organisationsför-
ändringen uppfattas ha kommit att påverka de olika enheterna som ingår i led-
ningssystemet. 
 
6.2 Barn och ungdomsförvaltningens ledningsorganisation 
 
En översikt av idéerna bakom organisationsstrukturen 
Den nya organisatoriska strukturen för Barn- och ungdomsförvaltningen är kon-
struerad för att koordinera och samordna verksamheten, både vertikalt och hori-
sontellt, för att uppnå en så optimal funktion som möjligt, med ledningsgrupper på 
olika nivåer (vilket framgår av figur 1 på sid. 11). Till detta kommer även andra 
grupper som normalt förekommer i skolan, som t.ex. arbetsplatsträffar, samver-
kansorgan, ämnesträffar för lärare o.s.v. Dessa grupper koordinerar verksamheten 
på den enskilda arbetsplatsen. De tillhör således inte det övergripande ledningssy-
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stemet, utan är en del av den löpande och konkreta vardagliga verksamhetsplane-
ringen. Det är dock i denna som problemen uppstår och som när dessa inte kan lö-
sas hanteras dessa i någon av de enheter som ingår i det nya ledningssystemet. 
 

De praktiska frågorna som tillhör den löpande driften ligger där ute, /…/. 
Där kommer det upp frågeställningar som man kan föra uppåt i organisa-
tionen, till samordningsgruppen, till Utvecklings- och Chefsforum. (Rek-
tor) 

 
De olika grupperna i ledningssystemet är upprättade efter delvis olika principer. 
En bärande princip tycks dock vara att skapa enhetliga lösningar som gäller för 
hela förvaltningen. Gruppen har också till uppgift att utveckla långsiktiga visioner 
och strategier, såväl som att hantera löpande driftsfrågor, som antingen är ”svår-
lösta” eller berör hela förvaltningens verksamhetsområde på ett principiellt plan. 
En annan princip gäller för de s.k. samordningsgrupperna. I det fallet är det för-
skolans och skolans olika åldersstadier som utgör den bärande principen för hur 
verksamheten organiserats. ”Det man kan se tydligt är att man skilt förskola och 
skola” (Rektor).  Tanken i det fallet är att t.ex. förskolor har likartade frågor att 
hantera och på motsvarande sätt gäller detta även för andra åldersstadier i skolan.  
 

Vi är ju tre förskolerektorer och tillsammans är vi starka. Vi har bara försko-
lefrågor och vi driver dem. Vi är också en bra grupp tillsammans. /…/ Vi 
hjälps åt mycket tycker jag. (Rektor) 

 
Detta gör att sådana frågor som griper över ett brett verksamhetsfält kan lösas i 
detta forum. ”Vi hjälps åt i personalfrågor och kompetensutveckling” (Rektor).    
 

Förskolan kan drunkna i grundskolan om man har det ihop, samtidigt får 
man ett större dike, som vi förstås har ett gemensamt ansvar för att hitta bra 
broar över. (Rektor) 

 
En uppfattning som flera står bakom. 
 

Först tyckte jag att det var synd att man separerade förskolan från skolan 
/…/ för att man ska ha den röda tråden förskola – skola. Jag tyckte det var 
synd att dela här, men jag ser att förskolan vinner ändå på det för att förut 
försvann man mer i skolfrågor. (Rektor) 

 
En motsvarande princip bestämmer arbetet i det s.k. Chefsforum. I detta behandlas 
förvaltningsövergripande frågor som rör verksamhetens drift till skillnad mot Ut-
vecklingsforum där skolutvecklingsfrågor hanteras, likväl som personalens kom-
petensutveckling. För att hantera den löpande verksamheten finns rektors led-
ningsgrupp, den administrativa gruppen och Elevhälsan. De båda senare grupperna 
får i första hand betraktas som stödfunktioner som rektor kan disponera för att bi-
dra till att lösa sina uppgifter. Varje rektor leder cirka 25 – 30 underställd perso-
nal. 
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Barn- och ungdomschefens ledningsgrupp 
Barn- och ungdomschefens ledningsgrupp består, som redan framgått, förutom 
Barn- och ungdomschefen och utvecklingsledaren av tre rektorer som represente-
rar olika stadier och olika geografiskt indelade rektorsområden. Förutom att denna 
grupp svarar för den strategiska ledningen av förvaltningen ska deltagarna till-
sammans i någon mening representera och ha kunskap om de olika verksamhets-
delarna som finns i hela förvaltningen. Barn- och ungdomschefen är så här långt 
nöjd med hur denna grupp fungerar. 
 

Den fungerar bra, den är ju helt ny. Vi har inte haft den tidigare i den här or-
ganisationen. Den är helt nyskapad /…/. Det är egentligen Barn- och ung-
domschefens ledningsgrupp om man får poängtera riktigt. Det var jag som 
tog ut deltagarna som skulle vara med. Vi träffas heldagar och är ganska 
hopkörda, även om vi är olika som människor. Det är en kreativ och bra 
grupp som har arbetat med övergripande strategiska saker. Den har fungerat 
bra tycker jag. (Barn- och ungdomschef) 

 
Ledningsgruppens roll anses av 41 procent att den är mycket ändamålsenligt defi-
nierad och 32 procent anger att den fungerar på ett mycket ändamålsenligt sätt. 
Bara en mindre andel anger att så inte är fallet. Det finns ändå, vilket inte framstår 
som särskilt anmärkningsvärt, fortfarande problem att hantera. Ett av dessa rör hur 
ansvarsfördelningen mellan de olika grupperna ser ut. 
 

Arbetet i ledningsgruppen har fungerat bra. Vi har blivit kreativa. Sedan är 
det att få ut informationen och så vidare att fundera på. Vad ska vi ta beslut 
om? Vad behöver vi bolla med rektorsgruppen och så vidare? Där är vi inte 
riktigt framme med än. (Barn- och ungdomschef) 

 
Även de som är nöjda med hur den förvaltningsövergripande ledningsorganisatio-
nen är uppbyggd ser möjliga alternativa lösningar. 
 

Jag har inga problem med hur Barn- och ungdomschefen vill ha sitt bollplank. 
Det tycker jag är en fråga som han själv bestämmer. Om han vill ha en vice 
Barn- och ungdomschef eller en ledningsgrupp att jobba emot. Klart är att han 
måste ha någonting att jobba emot. Annars tror jag att han blir väldigt ensam 
och det tror jag vore väldigt olyckligt för hela förvaltningen. /…/. Man hade 
kunnat organisera på annat sätt, men det måste finnas något bollplank åt Barn- 
och ungdomschefen och att man valt att göra en Barn- och ungdomschefens 
ledningsgrupp så är det helt ok. (Rektor) 

 
Följdriktigt finns det även uppfattningar om andra alternativa sätt att organisera 
den övergripande ledningsorganisationen. Kritiken går ut på att de rektorer som 
finns med i Barn- och ungdomschefens ledningsgrupp finns på flera nivåer i orga-
nisationen samtidigt. 
 

Det är en väldigt sårbar organisation i det här. Jag tror att det skulle ha be-
hövts en biträdande Barn- och ungdomschef. /…/. En Barn- och ungdoms-
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chef har ju ett behov att dryfta saker, diskutera strategiska frågor, personal-
frågor, eller vad det nu är som är på hans bord och inte har någon att göra 
det med, utan vänder sig istället till några rektorer. Man har inte samma 
uppdrag. Det kan bli lite knepigt tycker jag. (Lärarförbundet) 

 
Trots att Barn- och ungdomschefens ledningsgrupp har en typ av representativ 
sammansättning är det förstås inte möjligt att alltid leva upp till de förväntningar 
som en sådan grupp skapar. Ibland är det inte heller önskvärt, t.ex. om det är så att 
särintressen skulle gå i första hand. Det är ytterst en fråga om att Barn- och ung-
domschefens ledningsgrupp kan vinna legitimitet i hela organisationen. 
 

Det är klart att vi måste kunna tala om saker som kan vara känsliga för nå-
gon grupp eller några personer, men att resonera om och fundera omkring 
om hur man ska hantera är legitimt tycker jag. /…/. Jag har känt att de i rek-
torsgruppen som inte är delaktiga undrar väl lite grand. Ibland tror jag att de 
undrar vad vi håller på med, vad blir det för någonting? Vi har diskussioner 
om det. Inledningsvis lade vi inte ute några protokoll från det här mötet an-
nat än beslutsprotokoll. När vi märkte att det väckte mycket frågor och fan-
tasier så har vi nu sedan något år bestämt oss för att nu lägger vi ut minne-
sansteckningar och beslut så att det blir tillgängligt för alla. Sedan är det na-
turligtvis så att en hel del av de diskussioner som förs i gruppen aldrig 
kommer på papper. Det som bestäms och vad som tas upp och diskuteras, 
det kan alla ta del av och det tycker jag är bra. (Rektor) 

 
I intervjusvaren kan spåras en viss misstänksamhet mot vad som sker i lednings-
gruppen. Detta kan tolkas som att det t.ex. finns underliggande konkurrensförhål-
landen inom ledningsfunktionen. Det går dock inte att ha en total öppenhet kring 
t.ex. en del personalfrågor, vilka av olika skäl skulle kunna vara mindre lämpliga 
att avhandla offentligt. I detta ligger en risk för att kan komma att uppstå ”sprick-
or” och skapa olika grupperingar i rektorsgruppen. 
 

Det finns en liten tendens till det här mellan förvaltningsledningsgruppen 
och övriga, lite av vi och dem. Olika mycket uttalat från olika kollegor. Det 
är en nackdel tycker jag. Jag tror att vi kan jobba igenom det genom att vi 
får de här grupperna att fungera bättre. Att vi ser till att vi drar in de andra i 
beslutsfattandet mera och att de känner att de har möjlighet att påverka och 
att de kan komma med synpunkter, men då måste de också ta chansen att 
göra det. Där har vi lite problem tycker jag. (Rektor) 

 
Det ligger i sakens natur att om en ledningsgrupp arbetar med långsiktiga fråge-
ställningar så tar det också tid innan detta kan avläsas i den konkreta och vardagli-
ga verksamheten.  
 

Det har tagit tid med gruppen och komma igång med att formulera målsätt-
ningar och diskutera vad det är för saker vi ska göra. Jag tror inte att man 
kan säga att man ute i organisationen sett så mycket om man nu ska se kon-
kreta resultat ännu. Men, vi håller på och bygger upp och gör uppföljningar 
och gör kontroller av hur beslut har blivit genomförda och sådana där saker. 
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Jag tror att en sådan här organisation måste få några år på sig att verka ige-
nom innan man kan bedöma det. Det vi gör när vi möts det är att tala om så-
dana frågor. (Rektor) 

 
I en del frågor verkar ansvarsfördelningen vara oklar, framför allt mellan Barn- 
och ungdomschefens ledningsgrupp och samordningsgrupperna. Kanske kunde 
den s.k. subsidaritetsprincipen tillämpas, d.v.s. att beslut av icke-övergripande 
principiell natur fattas på lägsta möjliga nivå i organisationen. Mot detta talar att 
det kan uppstå olika principiella lösningar inom de olika åldersstadierna, d.v.s. att 
det kan utvecklas olika typer av praxis. Det betyder att det i de olika ledningsorga-
nen kontinuerligt behöver föras en diskussion om vilka beslut som fattas var. 
 

Jag tycker kanske att förvaltningens ledningsgrupp kör över oss lite grand. 
De lyssnar inte alltid på vad vi säger utan sedan bestämmer de som det skall 
vara och kanske inte som vi hade bestämt från början att vi ville ha det. För 
en så här liten organisation som vi är så förstår jag inte att man har en för-
valtningens ledningsgrupp också. När vi kan ta besluten i våra samordnings-
grupper i stället. Jag ser det inte riktigt. (Rektor) 

 
Det finns också de som anger att organisationen blivit mera hierarkisk än vad som 
skulle behöva vara nödvändigt i en så pass relativt liten organisation. 
 

Jag tycker att det är hierarki. Det är skolchefen och så är det förvaltningens 
ledningsgrupp och sedan så kommer rektorerna och då tycker jag att det 
kanske blivit ett steg för mycket i en så här liten organisation. (Rektor) 

 
Barn- och ungdomschefens ledningsgrupp uppfattas av dem som sitter i denna 
grupp som välfungerande, med goda relationer och få konflikter. Detta är samti-
digt föga förvånande då deltagarna är ”handplockade” av Barn- och ungdomsche-
fen. Däremot finns det utanför denna de som känner en viss osäkerhet vad som 
sker i denna grupp. Detta kvarstår även sedan mötena protokollförs och läggs ut i 
First Class. Orsaken kan möjligen vara att de som är osäkra inte kan vara säkra på 
att alla frågor som kommer upp också protokollsförs samt att protokolen är relativt 
kortfattade. Det kan sammanfattas som att gruppen fungerar och trots att många är 
nöjda med dess arbete finns inslag av tvivel inför vad som avhandlas i gruppen. 
 
Samordningsgrupperna 
De tre samordningsgrupperna består, som redan framgått, av rektorer som är an-
svariga för respektive förskola, förskoleklass till skolans år fem samt skolans år 6 
– 9. I varje samordningsgrupp finns en rektor som även ingår i Barn- och ung-
domschefens ledningsgrupp och de är i en mening även ”talesmän/kvinnor” för 
”sitt stadium” i denna. Samordningsgruppen fungerar således som en länk mellan 
den enskilde rektorn och Barn- och ungdomschefens ledningsgrupp. Det är också 
ett forum för samtliga rektorer att, i sin samordningsgrupp, avhandla frågor som är 
av övergripande art för det stadium som de själva verkar inom. Problem som be-
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höver lösas är bl.a. dels vem som är den sammanhållande kraften och ansvarig och 
dels vilka frågor som ska hanteras.  
 

Det skulle vara bra om samordningsgrupperna samordnades och då var det 
en idé som var att vi skulle samlas /…/. på ett och samma ställe och gå 
igenom gemensamma frågor och sedan dela upp oss. Det har inte fungerat 
så där väldigt bra, men vi har en diskussion om hur vi ska göra genom att 
vi som är sammankallande tittar på dagordningen och bestämmer om vi ska 
ses den här gången eller inte. (Rektor) 

 
Det har varit svårt att finna arbetsformer för två av samordningsgrupperna. 
 

Det är där problemen [anm. samordningsgruppen] har varit som jag ser det. 
Det har varit lite så där vagt frågande när man kommer till den gruppen. 
Vem ansvarar, vem tar ledningen, hur ska vi göra, vad ska vi prata om och 
sådana här saker, vad ska vi ta beslut om och vad ska vi diskutera? Det har 
varit lite trevande. Det har inte fungerat så bra om jag ska säga rakt ut. /…/. 
Den gruppen har inte kommit igång och jobba och då tog vi ett beslut i bör-
jan på hösten. /…/. Då bestämde vi att vi skulle ha en representant från för-
valtningsledningsgruppen som skulle vara ansvarig för samordningsgrup-
perna. (Rektor) 

 
Denna uppfattning delas i huvudsak även av Barn- och ungdomschefen. 
 

Det där är egentligen en i mitt sätt att se det, den del av organisationen som 
har fungerat minst bra. /…/. Jag kanske gjorde en miss i början. Där gjorde 
jag inget speciellt. De hade ett uppdrag som grupp, men ansvaret var till 
gruppen, vilket gjorde att de hade problem att formalisera sig. Jag har gjort 
en förändring i det där. Vi har tagit en från ledningsgruppen som är ansvarig 
(samordnare) i varje grupp, vilket gör att de har fungerat mycket olika. För-
skolan har haft ett väldigt bra samarbete inom samordningsgruppen. Högsta-
diegruppen, 6-9, har knappt kommit igång enligt min bild. F-5 har inte fun-
gerat riktigt heller, utan där har det varit lite svårt att få igång arbetet. Där 
hade vi så sent som igår diskussion i rektorsgruppen om hur man tyckte rek-
torsgruppen fungerade. Det man kom tillbaka till var att de flesta tyckte 
samordningsgrupperna har problem med att fungera. Vi ska inte behöva ta 
upp alla frågor i rektorsgruppen, utan det ska räcka med att är det t.ex. en 
förskolefråga ska den bearbetas i förskolegruppen eller F-5 ska bearbeta 
sina. Det har inte, tycker jag, fungerat utifrån som jag hade önskat i gruppen. 
(Barn- och ungdomschef) 

 
Många framhåller dock, i likhet med Barn- och ungdomschefen, förskolans sam-
ordningsgrupp som välfungerande.  
 

Förskolegruppen jobbar väldigt mycket med varandra. Förskolan tror jag 
upplever att de har vunnit väldigt mycket, bl.a. har de fått egna förskolerek-
torer. Deras betydelse har höjts en hel del. Förut var det ju så att de som 
hade förskolor hade ju biträdande rektorer /…/. (Rektor) 
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Flera säger dock att de ser ett värde i att det finns en samordningsgrupp. ”Tiden 
som vi lägger i samordningsgruppen den är helt klart värdefull och där jobbar man 
ju” (Rektor). 
 

Vi stödjer varandra väldigt mycket när det gäller utvärderingar och enkäter 
som skall svaras på och stora sammanställningar och så träffas vi och gör det 
här tillsammans och att vi samordnar olika saker som skall göras. Att vi lät-
tar arbetsbördan för varandra. Det tycker jag fungerar väldigt bra. (Rektor) 

 
I en del avseenden fungerar samordningsgrupperna som avsett, t.ex. att koordinera 
verksamheten och att bereda frågor till andra beslutsorgan i förvaltningen. 
 

Då brukar vi ofta stämma av hur vi har det ute på de olika ställena, vad vi 
har för någonting lokalt på gång. Sedan är det ofta så att man kan anse att vi 
har fått någon form av uppdrag, någonting som vi ska resonera mera om från 
t.ex. det större forumet som kan vara utvecklingsforumet, eller förvaltning-
ens ledningsgrupp. (Rektor) 

 
Samordningsgruppens arbete har kommit igång och fungerar med varierande 
framgång. Framför allt inom barnomsorgen och förskolan tycks den spela en vik-
tig roll för att samordna verksamheten, medan behoven inom de övriga ålderssta-
dierna inte framstår som lika framträdande. Att det utsetts en ansvarig för respek-
tive samordningsgrupp verkar ha bidragit till att arbetet kunnat effektiviseras. 
 
Chefsforum - En arena för verksamhetsledning 
Chefsforum består, som redan framgått, förutom Barn- och ungdomschefen av fri-
tidschefen och samtliga rektorer. Både Chefsforum och Utvecklingsforum har en 
relativt jämn könsfördelning. Chefsforums uppgift är att hantera löpande driftsfrå-
gor av principiell, och/eller förvaltningsövergripande art. Ungefär 40 procent upp-
ger att Chefsforum är mycket väl definierad på ett ändamålsenligt sätt, medan 30 
procent uppger att den också fungerar mycket väl. Då det är många som inte direkt 
är involverade är det cirka 25 procent som svarat att de inte vet, eller inte besvarat 
denna fråga. Det är bara en mindre andel som för båda dessa aspekter säger att det 
fungerar mycket dåligt. 
 

Där är alla som har chefsbefattning med och det kan röra sig om medarbe-
tarsamtal, eller löner, eller arbetsmiljö, eller vad det månde vara. /…/. Vi har 
också en tanke, eller vision att det ska vara så lika som möjligt att hantera 
frågor på ett likartat sätt i förvaltningen. Det finns en vision som pratar om 
tydlighet t.ex. (Rektor) 

 
I en ledningsgrupp med drygt 10-talet medlemmar är det föga förvånande att det 
finns olika åsikter, förväntningar, personligheter o.s.v. Något som i sig skapar för-
utsättningar för att det ska uppstå oenighet i en del frågor.  
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Vad jag har upplevt att de har blivit väl fullpackade med ärenden, båda de 
här mötena så att man har känt en stress av att hinna med dagordningen. 
Därför har det ett par gånger när det har hettat till lite, när man märkt att det 
funnits olika uppfattningar så har det inte blivit någon riktig diskussion. Den 
har blivit avklippt, saker har tagits tillbaka och så där. Det har inte gått och 
jobba igenom konflikter riktigt, men det beror inte bara på att det varit full-
packat. Det beror också på att vi kanske inte har orkat ta tag i det där som 
har kommit upp på bordet. (Rektor) 

 
Eftersom rektorerna har sin egen personal att ta hänsyn till kan det uppstå situatio-
ner där de har en delad lojalitet, mot den egna gruppen och mot övergripande för-
valtningsintressen, något som också kan bidra till att det ibland uppstår spänningar 
mellan rektorerna. 
 

Det kanske är lite spänning i vissa frågor. Det kanske ska vara så. Man behö-
ver kanske inte ta så hårt på det. Vi representerar också på något vis vår ar-
betsplats i vissa frågor, men kanske inte just i de här utvecklingsfrågorna. I 
vissa andra frågor när vi gör tjänstefördelningar och olika tilldelningar och 
sådana här saker så representerar vi också vår arbetsplats. /…/. Man sitter ju 
inte i en sådan där grupp för att det ska vara gemytligt utan det ska väl vara 
något slag resultat som ska komma fram. Man ska väl ventilera sina åsikter. 
Jag tycker att det har blivit bättre, förr var det bara några stycken som pratade 
och jag tycker att har man ett sådant här uppdrag /…/ så bör man ju faktiskt 
föra fram sina åsikter. (Rektor) 

 
Mötena upplevs av några som tidskrävande och ineffektiva. 
 

Jag tycker att det är för långa mötestider. Vi sitter i fyra timmar. Jag tycker 
inte det är effektivt. För mig ska det vara mer väl förberett, fatta beslut, alla 
behöver inte säga sitt. Det går ut här på att alla ska säga sin mening, man 
lyssnar på den och på den, och på den. Det blir drygt tycker jag. Jag tycker 
att man kan ha en debatt på nätet och sedan träffas och så tas det ett beslut. 
Jag är nog lite mera effektiv. Jag vill att det ska vara kort och snabbt och 
färdigt och sedan jobbar man på. Jag tycker att det är sega möten. (Rektor) 

 
Denna uppfattning har flera företrädare, t.o.m. att Chefsforum och Utvecklingsfo-
rum skulle kunna slås samman till en enhet, vilket sannolikt skulle vara mera tids-
effektivt. Mot detta talar att det då skulle vara svårare att upprätthålla distinktio-
nen mellan rena driftsfrågor och utvecklingsfrågor, vilket var ett av syftena med 
att förändra organisationen. 
 

Jag tycker kanske att chefsgrupp och utvecklingsgrupp kunde vara ett. /…/. 
Så tycker jag att betydligt mera infomaterial och frågor kan skickas ut på nä-
tet. De behöver inte tas vid sittande bord. Det kunde göras effektivare. (Rek-
tor) 

 
Tankar som går i samma riktning framkommer i ett annat intervjusvar. 
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Vi diskuterade det på chefsforumet i dag, skillnaden på de där tycker jag 
kan vara lite svårt ibland. Skillnaden är att utvecklingsledaren är med i det 
ena och fritidschefen är i den andra, sedan är vi samma gäng. (Rektor) 

 
Att samordningsgrupperna inrättades betyder att arbetet inom de olika ålderstadi-
erna underlättats. Däremot verkar det som att samordningen mellan de olika ål-
dersstadierna inte har någon framträdande plats på Chefsforums agenda. 
  

Trots att vi sitter i samma grupp, förskolan, F – 5 och 6 – 9 så tycker jag att 
vi har väldigt lite samarbete över gränserna. Med övergångar och tänk när 
det gäller ämnesutveckling och sådant. Det tycker jag att vi har lite av, fast 
vi sitter i samma grupp. Så den biten tycker jag att borde utvecklas, att vi 
verkligen utnyttjade den situationen bättre än vad vi gör. Vi är fortfarande 
alldeles för koncentrerade på vårt eget. /…/. Vi behöver ha en bra och stadig 
bro mellan oss för att få det här att fungera. (Rektor) 

 
Chefsforum verkar inte riktigt ha funnit sina former, samtidigt som det finns en 
del underliggande spänningar i gruppen, utan att dessa riktigt kommer i dagen, 
som sannolikt påverkar dess funktionalitet. En del röster hörs för att gå mera mot 
ett tydligare beslutsforum och att göra mötena kortare och effektivare. 
 
Utvecklingsforum – En arena för skolutveckling 
Utvecklingsforum består, som redan framgått, av Barn- och ungdomschefen, ut-
bildningsledaren och samtliga rektorer. Gruppens uppgift är att hantera de skolut-
vecklingsfrågor som är förvaltningsövergripande. Även kompetensutvecklingsar-
betet sker förvaltningscentralt, d.v.s. det är utvecklingsledaren och Utvecklingsfo-
rumet som planerar detta. Det finns i det sammanhanget bl.a. en kompetensut-
vecklingsplan som upprättas årsvis. En del av kompetensutvecklingsmedlen förde-
las även till respektive rektorsområde för lokala kompetensutvecklingsinitiativ. 
 
I den enkät som cheferna och lärlagsledarna besvarade angav knappt 40 procent att 
Utvecklingsforum är mycket ändamålsenligt definierat och att det fungerar mycket 
väl. Bara ett fåtal är av motsatt uppfattning. 
 
Skolutvecklingsarbetet 

En av de frågor som sysselsatt utvecklingsledaren är om skolutvecklingsarbetet 
ska bedrivas top-down, eller bottom up, d.v.s. ska arbetet initieras och styras från 
ledningen, eller är det initiativ från förskolelärare och lärare som ska understödjas, 
eller som ytterligare ett alternativ att dessa båda strategier kombineras.  
 

Jag har väldigt förespråkat det här med bottom-up perspektivet. Jag har läst 
väldigt mycket Hans-Åke Scherp, Ulf Blossing, Gunnar Berg och tyckte 
bara att det måste vara på det sättet, men även då så tyckte jag att vi måste 
ju ta i tu med de uppgifter som nu regnar över oss från Björklund. Så det blir 
ju lite top-down också. Jag tycker att den intressanta och stora frågan är ju 
att hitta balansen. /…/. Lärarkåren själv har ju jättesvårt att sätta sig ner och 
säga att nu ska vi titta på hur vi ska implementera IUP med skriftliga om-
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dömen. Det behöver man hjälp med att avsätta tid för att sitta i de diskussio-
nerna och gärna få lite input från andra håll. (Utvecklingsledare) 

 
Det framstår som att skolutvecklingsinsatser bör initieras både förvaltningscent-
ralt, top-down, och lokalt på de olika enheterna, bottom-up. När det t.ex. gäller att 
utveckla en gemensam kunskapsbas och tolkningsram i centrala pedagogiska frå-
gor säger utvecklingsledaren att det behövs samordnade insatser som riktar sig till 
hela förvaltningens verksamhet. 
 

Det handlar jättemycket om att få alla och, eller så många som möjligt i alla 
fall, att prata samma språk, att man förstår vad man menar när man säger 
konstruktivistisk kunskapssyn, att man förstår. Har man inte förstått det och 
har man inte förstått målstyrningen då är det ju jättesvårt att skriva en IUP 
med skriftliga omdömen som blir bra. Det är det som jag tycker är så himla 
viktigt att man får en chans som lärare, också som rektor, rektorer behöver 
det här lika mycket, om inte mer för att ligga steget före. (Utvecklingsleda-
re) 

 
Lärlagsledarna känner av de krav som kommer från de nationella myndigheterna 
och hur detta tar tid från det lokala utvecklingsarbetet som bedrivs på den enskilda 
skolan.  
 

Det är väldigt mycket likriktning nu, allting ska vara väldigt lika. Det här 
med att olika arbetsplatser kan få utveckla sin egen profil det saknar man. 
Det tror jag är lite synd för att det är lite viktigt att det kommer pedagogiskt 
intresse från personalen som vill driva något. Vill man ha kulturprofil, eller 
ute, eller vad man nu vill. (Lärlagsledare) 
 
Man skulle önska mer tid som man själv disponerar på lärlaget, vad man vill 
ta tag i. Mycket av tiden går ju åt till centrala satsningar. T.ex. betyg och be-
dömning. Vi utvecklar matriser i samverkan med andra skolor. Det har ju ta-
git ganska mycket tid. Det vet jag är ett önskemål att om möjligt få mer tid 
till sådant som lärlaget själv äger agendan över. Vi har gjort matriserna äm-
nesvis. Vid fyra, fem tillfällen har vi haft små beredningar med olika lärare-
representanter från olika skolor och de som jobbar mest med matte har hållit 
på med. (Rektor) 

 
När det gäller tillgången på resurser för att bedriva utvecklingsarbetet säger ut-
vecklingsledaren: ”Vi har mer diskussioner om hur vi ska använda resursen tid, än 
resursen pengar”. ”Vi har mycket mera pengar nu än vad vi har haft för kompe-
tensutveckling” (Utvecklingsledare). Det är inte pengar som i första hand är den 
begränsande resursen i betydelsen att det t.ex. inte saknas sådana för att köpa in 
föreläsare, material etc. Däremot skulle det vara möjligt att köpa mera tid för 
pengarna genom att anställa ytterligare personal. Problemet är dock att då talar vi 
om betydande ekonomiska resurser på en nivå som inte är realistisk att kunna för-
verkliga. Därmed kvarstår problemet att få tiden att räcka till också för nödvändi-
ga kompetensutvecklingsinsatser, inte minst för uppgifter som kommer från reger-
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ingen eller andra nationella myndigheter. ”Skolverket hade en inspektion här för 
tre, fyra år sedan och då har vi ett antal förbättringsområden. Så nu är centrala in-
satser betyg och bedömning just nu” (Rektor). Barn- och ungdomschefen är väl 
medveten som problemet och att insatserna som initierats centralt respektive lokalt 
måste balanseras. 
 

Det är ju en balansgång hela tiden med det lokala engagemanget och det na-
tionella uppdraget. Det vi har gjort här nu, som är nytt sedan fyra fem år till-
baka, det är att när det kommer nationella uppdrag, t ex mål i åk. 3 som det 
är nu och individuella utvecklingsplaner, så försöker vi att ta tag i det cent-
ralt med centrala insatser för alla. Vi lämnar mer än hälften av tiden till de 
lokala för att ha kompetensutvecklingar av det lokala initiativ som finns i 
utomhuspedagogik som du sa och det finns andra liknande. Så vi försöker 
balansera det, så att vi hinner med det som handlar om uppdraget som så-
dant, mål- och resultatstyrning har vi hållit på med jättemycket. Vid den här 
utvärderingen 2006 så visade det sig att man knappt visste vilka styrdoku-
ment man hade och vi har jobbat mycket med det framöver. Det var Skol-
verket som såg det. I alla fall så är det en balansgång hela tiden med att vi 
måste se till att vi gör det uppdrag som är krav på oss från nationell nivå. Vi 
måste också vattna och se till att det växer där det positiva engagemanget på 
enheterna, när det gäller det de vill göra och så ska det gå hand i hand sedan 
i någon form av mål. (Barn- och ungdomschef) 

 
Skolutvecklingsarbetet kan ses som ett arbete där hela personalen kan involveras 
och ges ett påtagligt inflytande. Här finns en möjlighet att ständigt utveckla verk-
samheten, såväl för barnens, elevernas och för personalens bästa. I detta arbete 
spelar utvecklingsledaren och lärlagsledarna en viktig roll, men det verkar som att 
den senare funktion skulle kunna utvecklas ytterligare. 
 

Det är många lärlagsledare. Vem är det som äger skolutvecklingen. Det är 
viktigt att diskutera. /…/. En del saker är ju förordningar eller lagar. Det här 
måste du göra, men en del saker är ju mer värderingar, eller så och det här är 
väl saker som man måste diskutera och inte bara köpa, tänker jag, när det 
gäller människosyn, eller kunskapssyn. (Lärarnas Riksförbund) 

 
Tiden som bristvara 

Även för lärlagsledarna gör det traditionella problemet att få tiden att räcka till sig 
påmind (Hargreaves, 1998). ”Det har kommit så mycket på senare tid som vi bara 
måste sätta oss in i. Det är IUPer och bedömningar som vi är ålagda att göra” (Lär-
lagsledare). ”Det här vill man göra, men man sätter ju inte av någon tid för det di-
rekt uppifrån, utan det ska man ta ifrån kollegorna” (Lärlagsledare). 
 

Om man tittar på lärlagstiden, den är svår att få till. Just de här pedagogiska 
samtalen som vi ska ha i arbetslaget. Nu har vi bokat, det här har vi inte kört 
något länge, utan det har varit mycket styrt allting. Det här ska göras, det ska 
göras. All tid har ju gått åt till det. Plus att rektor också ska ha lite informa-
tionstid också. Det är väl tiden vi saknar. Det här är lärlagstid som vi ska 
jobba med pedagogiska frågor. (Lärlagsledare) 
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Inför lärlagsträffarna är det inte alltid som personalen hinner förbereda sig. 
 

Om det är ett lärlag där man ska ha ett pedagogiskt samtal och utveckla oss i 
lärlaget, kollegor emellan, att man som lärlagsledare ger ut en läxa kanske 
till kollegorna för att det ska bli ett pedagogiskt lärlag. Ofta kan det sluta 
med att ingen har gjort det de skulle ha gjort och så sitter man där och så blir 
det kanske inte det lyckade lärlaget som man hade hoppats på. Det blir andra 
praktiska frågor, eller det dimper ner någonting från rektorn som rektorn har 
glömt att ge ut. (Lärlagsledare) 

 
Speciellt besvärlig verkar situationen vara för dem som arbetar inom förskolan. 
 

Det kanske är skillnad i förskolan, men där jobbar vi mycket kvällar och det 
är inte så att kollegorna ropar efter att vi ska ha lärlagsträffar. Så är det fak-
tiskt inte. Vi har träffarna mellan fem och sju och då är det ett pysslande för 
vi har faktiskt barn. Vi är skyldiga att ha öppet från halv sju till halv sju. 
Och är de schemalagda till halv sju så det krävs ett pusslande och alla är 
trötta på kvällen och det gör att man tycker att det här forumet är bra om 
känner att man är delaktig, men det blir tungt. (Lärlagsledare) 

 
Å andra sidan finns det också de lärlagsledare som säger att det finns tid till förfo-
gande. ”Lärlagen fungerar bra, men vi har avsatt tid. Vi träffas ju en gång i veckan 
minst” (Lärlagsledare).  
 

Jämför man det här innan och nu så har vi ändå ett helt annat forum. Vi träf-
fas mycket mer och försöker att prata än vad vi gjorde innan omorganisatio-
nen. Då träffades vi aldrig, då var det bara sådana här möten med hela ar-
betsplatsen och bara praktiska saker. Nu hinner vi faktiskt andra saker också. 
Även om vi har en önskan om att göra det mer, men ändå så är det en väsent-
lig skillnad mot innan det här. (Lärlagsledare) 

 
Hur tiden uppfattas är relativt och kanske kan det vara så att lärlagsledare med 
höga ambitioner också är de som skulle vilja ha mer tid för det pedagogiska ut-
vecklingsarbetet. Den nya organisationen verkar ändå både ha gett ett större tidsut-
rymme och en tydligare roll.  
 

Jag har varit lärlagsledare sedan 2005 och då visste jag kanske inte vad mitt 
uppdrag var. Det här som hände 2007 så blev helt plötsligt uppdraget klart, 
mer tydligt. Sedan har det avsatts tid och i och med det blir man mera enga-
gerad. Då blir lärlagstiden nyttjad på rätt sätt. (Lärlagsledare) 

 
Generellt sett saknar både förskolelärare och lärare tid för att kunna ägna sig åt 
mera omfattande pedagogiskt utvecklingsarbete (von Schantz Lundgren, 2008 
med hänvisning till Hargreaves, 1998). I slutändan så är det den löpande verksam-
heten som måste gå i första hand. Det är också en fråga om hur verksamheten or-
ganiseras. 
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Det vi har diskuterat mycket fram och tillbaka är hur jobbar vi egentligen 
med den tid vi har? Det är viktigt att fundera över. Det gör jag ständigt, om 
jag gör rätt på min tid. Lärarna får också diskutera en hel del kring det, gör 
man rätt saker inom sin verksamhet, så att säga. Det är det man måste ta 
hänsyn till, för den pedagogiska utvecklingen är otroligt viktig och den får 
man inte glömma av. /…/. Det kommer ofta fram att det är de här problemen 
vi har, att hinna med. Men vi måste fortsätta diskussionen med hur vi an-
vänder tiden, vi har inte mer tid, vi har det här uppdraget och hur gör vi det 
på bästa sätt. (Barn- och ungdomschef) 

 
Förskolans och skolans verksamhet är generellt sett svårorganiserad vad gäller 
skolutvecklingsfrågor, inte minst sådana som rör personalens kompetensutveck-
ling då det kontinuerligt finns en löpande produktion som måste gå i första hand. 
”Det konkreta som händer i vardagen. De här brukarrapporterna och jämställd-
hetsplanerna och det är så mycket som ska göras. Det här hinner jag inte med rik-
tigt”. Den resurs som traditionellt saknas i detta sammanhang är tid för att genom-
föra kompetensutvecklingsinsatser (von Schantz Lundgren, 2008 med hänvisning 
till Hargreaves, 1998). Det är inte bara en fråga om brist på tid, det gäller också att 
tid kan disponeras på arbetstid.  
  

En nackdel det är kvällarna, det här att känna sig pigg. Stora barngrupper 
från tidigt till sent. /…/. Att vi tillsammans försöker göra det bättre, men 
inte alltid så lätt, det har mycket med kvällstiderna att göra. (Lärlagsledare) 

 
Hargreaves pekar på att tiden också uppfattar olika beroende på var i organisatio-
nen man befinner sig. von Schantz Lundgren skriver (2008, med hänvisning till 
Hargreaves, 1998 samt Larson, 1980) att konsekvenserna av de omfattande för-
ändringar som läraryrket genomgår huvudsakligen gäller yrkets professionalise-
ring och en ökad intensifiering som bl.a. handlar om att det blir allt mindre ”tid 
över” för egen avkoppling under en arbetsdag, kronisk överbelastning, något som 
bl.a. försvårar den långsiktiga planeringen Intensifieringen skapar och förstärker 
bristen på tid för förberedelser. Många lärare som förväxlar intensifieringen med 
att det skulle vara ett utslag av professionalism, t.ex. genom att åta sig fler och fler 
extrauppgifter (von Schantz Lundgren, 2008 med hänvisning till Hargreaves, 
1998).   
 

Vi har ju ett jättebekymmer med hur våra medlemmar ser på det här med ar-
betstid och hur mycket man arbetar. Det kan vara en delförklaring. Känner 
man att man har fullt upp med sina ordinarie arbetsuppgifter så kanske man 
inte kan, eller orkar lägga ner tid för att ta emot all tillgänglig information. 
(Lärarnas Riksförbund) 

 
Tid är således en viktig aspekt i lärares arbete och som uppfattas som en begrän-
sande faktor. Hargreaves (1998) hänvisar till Hall (1984) som delar upp tiden i en 
monokron och en polykron tidsuppfattning.  
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Den monokrona tidsuppfattningen kännetecknas av att linjärt genomföra en 
sak i taget. För politiker och tjänstemän inom skolområdet, liksom för skol-
ledare som inte har det dagliga ansvaret i ett klassrum, utgör den monokrona 
tidsuppfattningen inget problem. Den polykrona tidsuppfattningen är den 
monokronas motsats. Här är utgångspunkten att flera saker kan och måste 
göras samtidigt. Lärares tidsuppfattning är vanligen mer polykron än över-
ordnade nivåers. (von Schantz Lundgren, 2008:74 med hänvisning till Har-
greaves, 1998) 

 
Hargreaves (1998:121) drar slutsatsen att ju längre från klassrummet och därmed 
från händelsernas täta centrum som man befinner sig, desto långsammare tycks ti-
den gå. Detta får i sin tur implikationer till hur t.ex. skolutvecklingsarbetet kan 
bedrivas. Skolutveckling syftar vanligen till att involvera medarbetarna och göra 
den delaktiga i verksamheten och där också deras kompetens kan utvecklas (Bol-
man & Deal, 2005). 
 
Lärlagsledarrrollen 
Lärlagsledarnas uppgift är, som redan framgick i det förra avsnittet, att svara för 
förvaltningens dagliga skolutvecklingsarbete både det centralt och lokalt initiera-
de. Lärlagsledarna är sammanhållande kraft i sina respektive lärlag. 
 

Lärlag är namnet på att man har plockat ihop en sju, åtta personer och där 
man har man har en ledare som har gått och lärt sig samtal och som har pe-
dagogiska frågor och diskussioner, så man driver pedagogisk utveckling. 
(Rektor) 

 
I den löpande verksamheten fungerar de som pedagogiska inspiratörer och som 
pedagogiska ledare i relation till sina arbetskollegor.  
 

Alla möten vi haft, kanske inte alltid har man känt på en gång, vad det här 
leder till. Det har varit lite oklart ibland tycker jag. Men jag tycker fortfa-
rande att det är ett bra uppdrag. Jag tog på mig det för att jag vill ha infly-
tande. Det man undrar ibland är hur mycket inflytande det ger. (Lärlagsleda-
re) 

 
Lärlagsledarnas roll innehåller även att finnas med i rektors ledningsgrupp (se 
även redovisningen under rubriken: Rektors ledningsgrupp).  
 

Jag sitter också med i rektors ledningsgrupp. Det gör ju att jag jobbar myck-
et närmare honom nu och det gör ju att man har blivit lite, vad ska jag säga, 
rektors assistent nästan. Men, det är ganska sällan jag har möjlighet att delge 
mina kollegor vad som händer här, för våra konferenser är smäckfulla med 
annat hela tiden. (Lärlagsledare) 

 
De är i lärlagsledarfunktionen även i någon mening som personalens representan-
ter i den löpande verksamhetsplaneringen 
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Som lärlagsledare och representant i ledningsgruppen har man ytterligare 
uppgifter. Man blir sedd som ett språkrör också, som representant i led-
ningsgruppen, i rektors ledningsgrupp. Det är de två viktigaste uppgifterna, 
ett språkrör och sedan att man håller sig till att leda samtalen framåt. (Lär-
lagsledare)  

 
Lärlagsledarrollen kan, mot denna bakgrund, i en del lägen vara svårspelad då in-
nehavaren befinner sig både i ledningen och bland personalen samtidigt. 
 

Att man ska vara med och bestämma, det är lite svårt också när man varje 
dag jobbar tillsammans. Det beror på vad det är för någonting, ibland känns 
det jättesvårt att rama in det. Nu har vi kommit lite på sidan, eller att stå lite 
över. Det är en balansgång och man vill inte gärna, fast man vill. Man vill 
att det ska vara så jämlikt på något vis, att det inte ska missuppfattas. (Lär-
lagsledare)  

 
Denna problematik har även uppmärksammats från andra personer i ledningen. 
 

Det har varit svårt att få någon som uppfattas vara lierad med makten. Det 
har varit lite vi och dem. Man har velat vidmakthålla vi i personalen, mot 
chefen eller ledningen, eller mot dem som bestämmer. (Rektor) 

 
En uppfattning som däremot inte delas av Barn- och ungdomschefen. 
 

Jag har inte fått någon bild av att det är något större problem. Snarare så är 
det så att lärlagsledarna tar det här ansvaret som de har fått utifrån att man 
fått förtroende att vara lärlagsledare. (Barn- och ungdomschef) 

 
En annan svårighet som funnits när det gäller lärlagsledarfunktionen är att det på 
en del skolor har varit svårt att rekrytera sådana.  
 

Den här lärlagsledarrollen har jag mer eller mindre blivit övertalad att ta på 
mig. /…/. Jag tycker att det har varit stimulerande att få gå iväg på eftermid-
dagstid när vi har haft de lärlagsledarträffarna. Det har varit väldigt stimule-
rande för att när man jobbar i barnomsorgen så är det oftast de här vanliga 
rutinerna varje dag och då känner man sig lite viktig när man får ta sitt kol-
legieblock och får gå iväg och sitta på eftermiddagstid och prata med kolle-
gor och höra deras erfarenheter. Det har varit roligt. Jag har fortfarande inte 
kommit in i den här rollen, när man ska leda sina arbetskamrater, man vill 
inte gärna framstå som någon som ska styra och ställa över dem. Jag vet inte 
hur man ska hitta någon bra roll, att alla ska vara jämlika på något sätt. (Lär-
lagsledare) 

 
Från rektorernas sida är de ändå i allt väsentligt nöjda med hur lärlagsledarna spe-
lar sina roller. Detta gäller både deras funktion i rektors ledningsgrupp, såväl som 
deras pedagogiska roll i vardagsarbetet. ”Lärlagsledarna har fungerat bra. Jag är 
väldigt nöjd med den centrala kompetensutvecklingen” (Rektor). ”De jag har som 
lärlagsledare är sådana som har varit det sedan tidigare. Det är omvittnat duktiga 
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pedagoger” (Rektor). Lärlagsledarfunktionen anges t.ex. av 57 procent som myck-
et väldefinierad och 50 procent av den är mycket välfungerande. Endast ett fåtal är 
av motsatt uppfattning. 
 
Lärlagsledarnas olika bakgrund, personligheter och erfarenheter gör att de i många 
fall fungerar komplementärt. 
 

Det funkar olika beroende på personerna. En av dem är väldigt intresserad 
av utvecklingsfrågor och tycker att det är det roligaste som finns och jobbar 
mycket med det. Den andre är också intresserad, men har inte en så ivrig 
framtoning, tillåter sig att vara lite mer skeptisk ibland till vissa saker, vill 
avvakta, vill tänka ett varv till o.s.v. (Rektor) 

 
Flera av lärlagsledarna uppger att deras roll stärkts genom omorganisationen och 
att de nu är starkare som grupp. ”Jag upplever att vi förra året tog många gemen-
samma beslut som vi stod bakom och det gjorde det att det var mera kraft bakom 
beslutet” (Lärlagsledare). Även utvecklingsledaren är nöjd med lärlagsledarna och 
säger att dessa spelar en viktig roll. 
 

Jag har jättenytta i och med att jag kan plocka upp vad de faktiskt jobbar 
med, hur det ser ut ute på skolorna. Sedan måste jag kanske styra lite mer än 
vad de tycker om för att vi ska hålla oss till den plan som är gjord. Det är väl 
det som är problemet. Det är det som Hargreaves som pratar om att vi som 
sitter på kontoret har en linjär tidsuppfattning, men är man på golvet så har 
man den här cirkulära, allting händer på en gång. Är man då i den där allting 
händer på en gång tiden, då blir man ju också ganska, lite impulsstyrd. Hål-
ler man på med utomhuspedagogik, vill man gärna ha lite mer av det just då 
så att säga. Jag ser att under de år jag jobbat som utvecklingsledare har jag 
varit mycket av målhävdare. /…/. Den här planen har vi gjort för att ha de 
här målen och vi måste försöka att följa den något så när. (Utvecklingsleda-
re) 

 
Lärlagsledarna spelar också en viktig roll både för att fånga upp behov av utveck-
lingsinsatser och även för att själva bidra med idéer. 
 

I och med att vi har det här systemet med lärlagsledare så finns i varje fall 
möjlighet att ändå fånga upp vad som är på gång och vad som behövs, även 
om rektorerna också gör det så finns det ett forum till. (Utvecklingsledare)  

 
Utvecklingsledaren håller kontakten med lärlagsledarna via kontinuerliga träffar. 
Där sker både planering av de skolutvecklingsinsatser som ska genomföras och att 
lärlagsledarna kan få kompetensutveckling för sin egen del. ”Det kan vara kompe-
tensutveckling, det har t.ex. varit mycket samtalskonst. Vi har lärt oss olika meto-
der. /…/. Plus att vi har fått prova de här olika metoderna” (Lärlagsledare). 
 

Det är mycket kompetensutveckling på våra träffar. Vi har mycket diskus-
sion, ibland ser vi någon film, ibland har vi läst någon bok och så. Vi har 
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haft några enstaka tillfällen där vi har haft in speciella föreläsare som rekto-
rerna har varit på och fått lite extra. Något lite ha de fått och sedan har vi ett 
litet pm som de har som underlag för sitt jobb, så att de vet vad som förvän-
tas och vad de kan förvänta sig av oss. (Utvecklingsledare) 

 
Lärlagsledarna ser rollen som personligt utvecklande. 
 

Jag har lärt mig mycket. Jag har fått lära mig tänka mycket och bolla saker 
hit och dit, annars jobbar man på och jobbar på i sitt lilla spår. Här har man 
fått öppna många nya dörrar, det kan jag känna. Plus att man mött många 
nya kollegor, grundskolan, låg och mellan och hög, det är jättebra. Det 
tycker jag är väldigt positivt. Och sedan … nyttigt i lärarlaget, det gör att 
man ser olika… man uttrycker sig olika sådär. Litet arbetslag 10 st känner 
varandra väldigt väl, läser av varandra, ser direkt när någon är glad och när 
det är något som har varit. Jag tycker att det har blivit mer öppenhet över-
huvudtaget i vår vardag och det är viktigt att vi ser varandra, att också vi 
lärare ser varandra och inte bara alltid, alltid ska se eleverna som vi är så 
fokuserade på annars. Vi frågar runt den här rundan utifrån ”nytt och bra”. 
Man ger varandra lite nya signaler, det är bra. Och att man får tid att göra 
det, annars man går med piskan på ryggen och man ska ha lektioner… men 
nu har man en avsatt tid, faktiskt, nu ska vi prata med varandra. Det tycker 
jag är positivt. (Lärlagsledare) 

 
Behovet av att diskutera är stort och det är inte alltid som att detta upplevs som att 
det behöver ta sin utgångspunkt i övergripande planer och styrdokument. Det finns 
också ute i verksamheten ett behov av att utgå och reflektera över vardagens alla 
händelser som behöver en lösning. 
 

Jag känner att behovet att tala med sina kollegor är väldigt stort och det blir 
ofta bättre när det är styrt, men ändå så märker jag att behovet att sticka hål 
på ballongen är mycket större än att diskutera frågor som ska göra. Så därför 
behövs det någon gång där man inte har någon speciell uppgift. (Lärlagsle-
dare) 

 
Jag har inte suttit med förr som lärlagsledare. Det är nytt för mig och jag kan 
se att det är ett bra forum för diskussioner tillsammans med kollegor, dels 
när man är centralt och träffar andra lärlagsledare, men dessutom tycker jag 
att få grupper på skolan. Det kanske inte är bra att frågan alltid kommer upp-
ifrån. (Lärlagsledare) 

 
Däremot verkar lärlagsledarnas kontakt med Utvecklingsforum, utöver den egna 
rektorn, och dess medlemmar vara begränsat. Utvecklingsledaren fungerar i det 
fallet som en förmedlande länk. Kanske skulle det ligga ett värde i att lärlagsle-
darna i högre grad än vad som nu sker skulle kunna komma i direkt kontakt med 
medlemmarna i Utvecklingsforum. 
 

När vi har lärlagsledarträff, i alla fall jag uppfattar det, ska vi ska jobba med 
pedagogiska frågor, att vi skulle ha ett närmare samarbete med rektorerna, 
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som är ansvariga för de pedagogiska frågorna. Jag skulle vilja träffa hela 
rektorsgruppen ibland. /…/. Jag trodde att det skulle bli en närmare kontakt 
med rektorsgruppen. Att man skulle kunna prata ihop sig mer. (Lärlagsleda-
re) 

 
Lärlagsledarnas ”friutrymme” 

Däremot upplever sig en del lärlagsledare sig ändå styrda från rektorsgruppen. 
 

Men det mesta som man gör i de här grupperna, det är sånt som kommer 
uppifrån, från rektorsgruppen. /…/. Sedan kommer det ner till oss och då 
ska vi göra det, och det är ju så här styrt uppifrån. Det upplever jag väldigt 
mycket och eftersom jag har en god relation med min rektor … det finns ju 
en rektors ledningsgrupp. Det är därifrån allting kommer, så det är ganska 
toppstyrt via den här rektors ledningsgruppen, via rektorsgruppen, till… och 
det ska jag tycka så här då, att det är mera toppstyrt nu än det var tidigare. 
(Lärlagsledare) 

 
En del lärlagsledare efterlyser således en mer ”fri roll”. Genom den styrning som 
en del av dessa upplever gör att de mer uppfattar sig som verkställare av beslut än 
pedagogiska utvecklare. 
 

Det har vi också diskuterat att tar man på sig att bli lärlagsledare så tar man 
ju också på sig lite grann att kunna utveckla sina åsikter och kunna prata för 
sina kollegor också. Jag är mest ledsen för att det pedagogiska har kommit 
bort, det är jag mest ledsen för. Sedan håller jag med om det här med platt 
organisation, styrt uppifrån. (Lärlagsledare). 
 
Det är som det ofta har beskrivits en utvecklande roll, en utvecklare, att det 
är det som är kärnan i lärarlagsledaruppdraget. Men, i praktiken tycker jag 
väldigt ofta att det är en verkställande, istället för vara utvecklare så är man 
verkställare, d.v.s. man är inte del i en platt organisation utan man är del i en 
strängt hierarkisk organisation. Där man helt enkelt verkställer påbud man 
får uppifrån, det verkställer man neråt. /…/. Det kan jag se en vits med ur 
organisatorisk synvinkel, men det var inte det som jag tyckte i idévärlden 
målades upp och jag ser många möjligheter i att ha lärlagsledare som ut-
vecklare istället för som verkställare. (Lärlagsledare) 

 
Några lärlagsledare uppger att de inte tas tillvara som resurs i sin roll som pedago-
giska utvecklare. 
 

I skolans ledningsgrupp har det varit mycket mer av utvecklande diskussio-
ner, där en plattare organisation som slagit igenom, mer dialog. Men när vi 
träffas i lärlagsledargruppen över kommunen så är det väldigt lite av den här 
dialogen, utan mycket mer den här verkställande funktionen, där våra syn-
punkter och åsikter lyssnas på, men som inte märks något av i resultatet. 
Och det tycker jag är lite synd, för jag tycker man ska ta tillvara alla de bra 
diskussioner och synpunkter som kommer upp på våra möten. (Lärlagsleda-
re) 
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En del av lärlagsledarna är inte heller nöjda med att de har delats upp i mindre 
grupper. Någon säger att dynamiken har minskat genom den uppdelning som 
skett. ”Det finns en annan aspekt också, /…/.  
 

Likadant var det med det här att vi delade lärlagsgruppen i tre bitar. I början 
var vi tillsammans allihop, så vi hörde samma sak. Vi pratade om samma sa-
ker. /…/. Jag tycker att delningen är sämre. Visst var det lite många, men 
man kunde byta tankar med många fler. (Lärlagsledare) 
 
Jag tycker det var väldigt synd, de första gångerna vi träffades så var vi hela 
lärarlagsledargruppen och det var en väldigt intressant dynamik i den grup-
pen. Jag förstår synpunkter som att förskolan blev nichade, men man skulle 
kunna ha haft förskolan och grundskolan, men nu är alltså grundskolan de-
lad i två och vi har inte fått, som jag har märkt att vi har fått någon respons 
på att vi inte vill ha det så. För jag uppfattar att majoriteten av skolans lär-
lagsledare vill träffas samtidigt för att kunna diskutera, för att ha en dialog. 
Inte sedan i efterhand få höra: Hur prata ni om det och det? Utan att sätta 
ihop det gänget igen. Utan det har bara varit diverse praktiska frågor som 
har varit motivering till det och det håller inte riktigt. (Lärlagsledare) 

 
Däremot upplever man från förskolans sida att uppdelningen i grupper har varit en 
fördel. Många upplevde det som jobbigt i den här stora gruppen, det blev för stort 
och man vågade inte säga” (Lärlagsledare). Det har blivit ett större utrymme för 
förskolans frågor på så sätt. ”Jag håller med precis det här med förskolan för sko-
lan är ju fler och vi har ju inte riktigt samma problemställningar” (Lärlagsledare). 
 

/…/ Jag tycker vi har fått jättemycket gjort i våran grupp. Det här med IUP 
som vi inte haft förut. Det tror jag aldrig vi hade fått fram om vi suttit med 
skolan. Vi har mycket pedagogiska diskussioner tycker jag. (Lärlagsledare). 

 
Jag tycker att det har varit jätteintressant, men det är mycket att ta till sig. 
Jag tycker det var bra att vi har delat upp förskolan och skolan. Vi började 
med att vara tillsammans allihopa och det blir mycket skola för oss. Skolan 
är så stor. Sen har vi jättesvårt inom förskolan att delge varann det här, för 
vi har ju aldrig nån dag, ingen fridag, bara kvällstid och det är en svår tid. 
(Lärlagsledare) 

 
Lärlagsledarrollen uppfattas från de flesta håll som välfungerande och att den fyl-
ler en viktig funktion även om det finns en del problem. En del av dessa gäller att 
en del lärlagsledare känner sig för hårt styrda, vilket dock måste ställas mot de na-
tionella krav på åtgärder som skolan kontinuerligt har att genomföra. 
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Rektors ledningsgrupp 
Rektors ledningsgrupp består, som redan framgått, förutom rektor, av en administ-
ratör, lärlagsledarna och företrädare för Elevhälsan. Gruppens uppgift är att plane-
ra och hantera den löpande driften på den enskilda förskolan eller skolan inom re-
spektive rektorsområde. Denna del av Barn- och ungdomsförvaltningens lednings-
system verkar fungera väl och det uttrycks genomgående lovord om funktionen 
som sådan, inte minst för att där kan de problem som behöver hanteras involverar 
ett team av aktörer, således uppger 55 procent att rektors ledningsgrupp som funk-
tion är mycket väldefinierad och 50 procent att den fungerar mycket ändamålsen-
ligt. Endast ett fåtal är av motsatt uppfattning, d.v.s. att dessa grupper skulle fun-
gera mindre väl. 
 

Rektors ledningsgrupp har den funktionen att man kan vädra och man kan 
diskutera. Man kan fundera tillsammans om vissa frågor. Jag tycker att den 
är ett stöd för mig i min roll. Jag upplever att det är på det viset. Då jag har 
två skolor så förs ju skolorna ihop på det viset då jag har en representant 
från varje skola, en lärlagsledare på varje skola /…/. på det viset blir det frå-
gor som berör båda skolorna. (Rektor)  

 
Den sammansättning som rektors ledningsgrupp har underlättar och skapar syste-
matiska kontakter mellan lärlagsledarna och rektorerna. ”Man blir den som kör 
tvåvägskommunikationen. /…/. Det är mycket att man ska förmedla åsikter åt 
båda hållen” (Lärlagsledare).  
 

Det är en fördel är att det blir under strukturerade former på ett annat sätt. 
Samarbetet med rektor blir strukturerat. Det tycker jag är en fördel i alla fall, 
annars kan det vara vissa som har ingångar, men nu blir det väldigt struktu-
rerat. (Lärlagsledare) 

 
Flera av rektorerna ser införandet av rektors ledningsgrupp som den kanske största 
vinsten av den genomförda organisationsförändringen. En av de åtgärder som upp-
fattas ha fallit väl ut är att de biträdande rektorerna ersattes av rektorer. ”Jag tycker 
att det är bra att de biträdande rektorerna höjdes upp till rektorer, för de fungerade 
som rektorer” (Rektor). ”Jag tycker att jag har närmare kontakt med personalen än 
vad jag hade med min rektor i den förra organisationen” (Rektor).  Den samman-
sättning som rektors ledningsgrupp har bidrar till att personalens inflytande ökas, 
bl.a. genom den dubbla roll som lärlagsledarna spelar.  
 

Den jättestora vinsten i det här, det är min egen ledningsgrupp på skolan 
som vi har fått igång bra. Innan vi kom ordentligt med protokoll, det är lite 
inkörstid, men nu kan vi träffas var fjortonde dag. /…/. Himla duktiga lär-
lagsledare. Det är jättebra. (Rektor)  

 
Jag tycker att det är jättebra. Det ökar inflytandet på skolan som lärarna och 
personalen gärna vill ha. Det tycker jag är den bästa grejen med den här orga-
nisationsförändringen. Jag tycker att det är bra att våra rektorsassistenter ingår 
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att man har höjt upp anseendet på rektorsassistenterna lite. Det är viktigt att 
de kan ta del i de här frågorna, att de känner att det angår dem. (Rektor) 

 
Även i rektors ledningsgrupp finns ett slags ”representativitetsproblem”. För t.ex. 
lärlagsledarna betyder det att de måste se till rektorsområdets bästa och inte i för-
sta hand till den enhet där de har sin dagliga gärning. Det gör att deras integritet 
spelar en viktig roll och som kan vara svår att upprätthålla. ”Jag tänker på det här 
med ledningsgruppen också. Där är det ju så att det man beslutar är till sin egen 
avdelnings fördel. Ibland har man lite helhetsperspektiv” (Lärlagsledare). 
 
Formerna för och innehållet i de frågor som diskuteras i rektors ledningsgrupp har 
successivt utvecklats. 
 

Inledningsvis hörde jag väl från några kollegor som undrade vilka frågor 
som skulle tas upp. Vi har veckokonferenser, vi har arbetsplatsträffar. Vilka 
frågor hör hemma på vilket ställe? Det här har vi redan pratat om fast då 
gjorde vi det vid arbetsplatsträffen. /…/. Nu tycker jag att det känns ganska 
bra. Vi jobbar med rätt frågor. (Rektor) 

 
Flera rektorer uttrycker en fördel med att kunna ta upp och behandla de frågor som 
kontinuerligt uppstår i sin ledningsgrupp.  
 

Det är allt från praktiska frågor, hur vi ska klar det med bussvakter och så-
dana saker tillpedagogiska frågor, styrkort och matriser och vilken utveck-
ling vi vill ha och hur vi jobba med värdegrund och sådana saker. (Rektor) 

 
Därmed fördelas ansvaret och fler blir delaktiga i planeringen och de beslut som 
fattas. ”Det som vi mest har hållit på med är tankar om att organisera klasser och 
sådana saker, organisationsfrågor” (Rektor). 
 

I min egen ledningsgrupp där träffades vi först en gång i månaden. Det skul-
le vara varannan vecka, men det hinner jag inte, så vi tog det en gång i må-
naden för alla andra gjorde så. Men, när vi hade hållit på ett tag var det för 
långt mellan tillfällena. Att bolla saker med dem så är det för långt att vänta 
en månad. /…/. Min egen ledningsgrupp känner jag att jag behöver för att 
komma ut till personalen med utvecklingsfrågor. (Rektor) 

 
I de lokala ledningsgrupperna verkar det genomgående finnas en öppen och trevlig 
stämning. 
 

Vi träffas en gång i månaden mellan en och två timmar beroende på vilka 
ärenden vi har och hur mycket tid vi känner att vi behöver avsätta och där är 
det representanter från alla delar i skolan. Vi har även lärlagsledare från fri-
tids, vilket inte de andra skolorna har. Jag tycker att fritids är en lika viktig 
del av skolan. Sedan har vi en från Elevhälsan som är med. Jag tror att vi har 
en väldigt bra och trevlig grupp som törs säga vad de tycker och tänker. 
(Rektor) 
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En del lärarlagsledare uppfattar, som redan framgått, att de i sin roll som pedago-
gisk utvecklare är relativt hårt styrda, medan att de spelar en mer aktiv roll i rek-
tors ledningsgrupp.  
 

I de här lärlagsledargrupperna har jag också upplevt att det inte handlat så 
mycket om våra synpunkter, utan vi ska verkställa saker och ting. Men där-
emot, eftersom jag sitter med i rektors ledningsgrupp, där tycker jag nog att 
man fått ett visst inflytande eftersom vi är två lärlagsledare som sitter där 
och att vår rektor lyssnar mera, att det har blivit mer spännande diskussio-
ner. Man får information och kan få rektorn att lyssna och tänka om ibland. 
(Lärlagsledare) 

 
Rektors ledningsgrupp är även ett forum där det blir möjligt att kontinuerligt dis-
kutera och tolka måldokumenten. 
 

Jag tycker att det fungerar väldigt bra. Vad jag tycker att man vinner det är 
att personalen sedan kan sina måldokument. Jag vet inte hur mycket de 
kommer att använda dessa, alltså i förhållande till föräldrarna, men det jag 
känner är att de blir trygga. De blir trygga i skillnaden mellan uppnåendemål 
och strävansmål. De får en större insikt i styrdokumenten, som de inte har 
haft. Man tar sig inte tid. (Rektor) 

 
Rektors ledningsgrupp framstår som att den fyller en central uppgift för att hantera 
den dagliga driften av verksamheten. 
 
I det följande behandlas verksamhetens stödfunktioner. 
 
Elevhälsan 
Elevhälsan svarar för elever som på olika sätt har behov av extra stöd. Hjörne och 
Säljö (2006) framhåller att när barn har svårigheter i skolan beror det bl.a. på hur 
skolan fungerar och vilka krav som ställs. Den uttalade politiska ambitionen är att 
den svenska grundskolan ska vara en skola för alla, vilket kan sägas vara än vikti-
gare i dag bl.a. mot bakgrund av den ökande mångfald i olika avseenden som finns 
i befolkningen. I skolan blir skillnader mellan människor synliga i klassrummet. 
Skillnader som uppkommer i en komplex väv som bl.a. rör hälsa, intressen, mog-
nad, etnicitet, social bakgrund och kön, vilket sammantaget påverkar elevers möj-
ligheter att lära och hur de kan anpassa sig till de verksamheter som bedrivs i sko-
lan. Det är skolans elevhälsoteam19 som har att hantera de problem som uppstår 
när eleverna inte lyckas finna sig tillrätta i skolan. Barn och elevers framtid beror 
till en viktig del på hur elevhälsoteamet förstår deras svårigheter. Hur problemen 
definieras och förstås har en avgörande betydelse för skolans resursanvändning 
och vilket stöd som erbjuds (Hjörne & Säljö, 2006). 
 

                                                                                                  
19 Ett elevhälsoteam är multidisciplinärt med experter från olika fält: skolpsykolog, skolsköterska, 
rektor, lärare och specialpedagog. 
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Elevhälsans verksamhet leds av en rektor, tillika chef för särskolan, och som till 
sitt stöd har en grupp bestående av skolsköterskor, en psykolog, en kurator och tre 
specialpedagoger samt en skolläkare som köpts in på timmar, vilka också utgör 
skolans elevhälsoteam. Elevhälsan är också, som redan framgått, representerade i 
rektorernas ledningsgrupper. Elevhälsans personal uppfattas från en del håll som 
att det har ”svetsats samman”. ”Jag tror att elevhälsan har blivit ett gäng som de 
inte har varit förut, som jag inte tror att de har varit förut, som en enhet så där” 
(Lärlagsledare). Elevhälsans roll uppfattas av 48 procent som mycket väldefinie-
rad, medan 34 procent anser att verksamheten är mycket välfungerande. Endast ett 
fåtal har en motsatt uppfattning. 
 

Det är ett uppdrag att reda ut att barn som har behov av stöd ska ha det, men 
man ska också ha rätt till rätt stöd. Och utifrån det så har jag gjort en inven-
tering av hur det har sett ut i hela kommunen, varenda unge som har behov. 
Vi gjorde ett jättespännande jobb förra året som vi har avkodat som vi kan 
visa för politiker. Så vi har en Power-pointpresentation som går att uppdate-
ra varje år, vi gjorde en grundlig grej så man behöver inte börja om från bör-
jan. (Rektor) 

 
Elevhälsans rektor har efter det att den nya organisationen trädde ikraft ägnat en 
hel del tid åt att strukturera och organisera elevvårdsarbetet. 
 

Det är inte så att man söker en gång om året, utan löpande, elever mår pyton 
året om och vi har hittat en rutin för det och särskilt ansökningsförfarande 
och så får de skriftligt svar och så. Det har ju handlat mycket om att bygga 
rutin och struktur. Och det är väl nästan 80 % av min arbetstid. (Rektor) 

 
Många uttrycker också att de uppfattat att elevvårdsarbetet har blivit mera syste-
matiserat och behovsbedömt. ”Jag har haft jättemycket kontakt med skolpsykolo-
gen som jag har haft mycket hjälp av. /…/. Jag har en del ganska tuffa elevären-
den” (Rektor). ”Jag jobbar inom särskolan. Det är klart att jag får mycket hjälp 
och mycket stöd. /…/. Det är en annan yrkeskategori som kan se saker från ett an-
nat perspektiv” (Lärlagsledare). ”Vi har ganska mycket problem och jag tycker att 
vi har ett bra samarbete med Elevhälsan. Det har fungerat väldigt bra, så det har 
jag ingenting att säga om mer än positivt” (Rektor). 
 

Jag tycker att vi har fått in kompetenta människor i ledningen och i olika 
funktioner. Personer som jag tycker att vi har fått ett lyft när det gäller att ar-
beta med elever i svårigheter. Mycket bättre struktur, mycket bättre hjälp på 
olika sätt. Det har blivit en kvalitetshöjning för oss. Där är jag nog inte över-
ens med alla mina kollegor i alla avseenden. (Rektor) 

 
Barn- och ungdomschefen säger att Elevhälsan genom den nya organisationen har 
fått en renässans.  
 

Tidigare så var det så att jag var chef för elevhälsan som Barn- och ung-
domschef, vilket gjorde att jag inte hann med dem alls. Nu gjorde vi en chef 
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för Elevhälsan och för särskolan, som också var sidosatta, som inte heller 
hade någon egen chef tidigare utan de hade en rektor som var chef för båda. 
Det här när det gäller elevhälsan har ju tycker jag varit ett lyckokast. Det har 
kommit en person som kan leda närmare och också tydligare vara med och 
delaktig i organisationen och titta på vad det är som händer och så. För mig 
är det ett lyft för elevhälsan att de har fått en chef som har tagit tag i den. 
(Barn- och ungdomschef) 

 
Barn- och ungdomschefen betonar också att Elevhälsan genom organisationsför-
ändringen har fått en ny roll och att verksamheten strukturerats upp tydligare och 
där det också sker tydligare prioriteringar. 
 

För elevhälsan nu har det blivit en struktur på det på ett annat sätt. Man mås-
te alltså göra en hel del mer på de olika enheterna. Man kan inte så fort det 
komma in ett barn som ser ut att ha problem, skrika rätt ut, utan man måste 
titta vad vi kan göra på enheten först och det har varit en ny grej för många 
enheter. Tidigare har man skrikit direkt och bara ropat. Nu har det formalise-
rats att du måste göra en hel del. Du måste titta på enheten vad klarar vi av 
med egna resurser? Man ska göra ett åtgärdsprogram och så vidare. Och in-
nan man ansöker om resurser, extra utöver sina egna. Nu gör vi om det här 
så att enheterna själv får en del där man ska ägna sig åt specialuppgifter ock-
så. Så de får själva ta ett ännu större ansvar innan man ropar på hjälp. Där 
tror jag det kan vara nyttigt för rektorer och skolorna att se att vi har resurser 
själva och kan nog göra en hel del själva innan vi får hjälp. Men sedan har 
det att göra med, för tidigare var de resurserna större än de flesta av rektors-
områdena, de extraresurserna. Det var lite väl mycket resurser som ägnades 
åt det. Det har strukturerats upp, vilket gör att det naturligtvis upplevs krång-
ligare från rektorerna som tidigare kanske fick de direkt en insats. Samtidigt 
så har vi skurit ner på de här insatserna eftersom de var så enormt stort. Det 
var 13 miljoner, som vi satsade på det här, i denna lilla kommun. Så det för-
står jag att det kan vara så. Och så har det formaliserats att det kräver mer 
utav enheterna innan de får insatser. Det är viktigt att man tar det ansvaret 
på plats först. (Barn- och ungdomschef) 

 
Rektorn för Elevhälsan beskriver att chefspositionen till stor del består i att balan-
sera och prioritera de behov av stöd som finns.  
 

Jag lierar mig inte särskilt med någon eller så, jag är försiktig med det. Jag 
hamnar utanför som en naturlig del. Det är viktigt, jag är noga att markera så 
att ingen får fördel av att man känner mig mer eller så. Det är himla viktigt 
eftersom det handlar om mycket personal och många tjänster som jag är med 
och fördelar resurserna till. (Rektor) 

 
Elevhälsans nya organisation har fått genomslag, från att i första hand ha fungerat 
operativt direkt på fältet till att nu ha fått en mera konsultativ roll.  
 

Även fast det är kul så är det väldigt mycket, så jag behöver mycket en hö-
gerhand. Elevhälsan är väldigt med, men de blir mycket av administratörer 
och då tänker jag att nej, det är bättre att vi handleder. Det är nästan så jag 
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skulle vilja ha någon som jag bara sa den här räknar pengarna och den här 
gör det. Jag har jobbat så mycket med budget… men det handlar om priori-
teringar. (Rektor) 

 
Från en del håll uppfattas detta ha skapat en tröghet i organisationen. 
 

Elevhälsan är mer som handledare. Med den nya Elevhälsan tycker jag att 
det tar så ofantligt lång tid innan man kommer till skott. Om man har en elev 
i sexan och man upptäcker att vi behöver hjälp här, specialpedagogerna gör 
ett jättebra jobb, men vi når inte ända fram så ber man om hjälp och det är 
formalia som ska fyllas i och så går hela sexan och nu har halva sjuan gått 
och vi är på vårterminen. Det är alldeles för lång tid som får förflyta innan 
att hjälpen kommer till pojken eller flickan och det kan hända mycket på vä-
gen. De kan ge upp och de kan fallera helt. Vi har inte tid när de börjar 
komma upp i sjuan, åttan. Då måste det ske någonting fort. (Lärlagsledare)  
 
Man ser rektorn för Elevhälsan mycket ofta tycker jag och hon jobbar också 
med i pedagogiskt forum, i min grupp i alla fall. Det är en annan sida, det är 
mer synligt, men det här konkreta arbetet som jag vill ha hjälp med. Det 
tycker jag går långsamt. (Lärlagsledare)  

 
Från en del håll efterlyses den experthjälp som Elevhälsans personal utgör ute på 
fältet. Trots de insatser som gjorts för att strukturera och systematisera insatserna 
upplevs från en del håll att det nu är svårare att få hjälp med elevvårdande insatser 
från Elevhälsan. Särskilt efterfrågade tycks talpedagogerna vara. 
 

Meningen på skolan är att vi saknar Elevhälsan. Vi saknar talpedagog t.ex. 
och vi saknar talpedagog som är närmare oss och som är på stället som har 
barn som har det svårt på olika sätt och vi skulle behöva mer råd och stött-
ning känner jag. De är längre bort, det är svårt att nå de på något sätt och 
svårt att boka tid och så där. /…/. Jag vet att mina kollegor har pratat om att 
de känner så. (Lärlagsledare)  

 
Det verkar även ha skapat en del osäkerhet bland personalen över att de nu själva 
ska utföra arbetsuppgifter som förut gjordes av Elevhälsans personal. Dessutom 
uppfattas Elevhälsan vara underbemannad. 
 

Förut kom ju talpedagogen ut och tränade med enskilda elever. Vi har ett 
jättestort behov av talpedagoger, men nu har den mycket mindre tid känns 
det som. Mer handledning och då blir det så att kan ju ni göra lite träning ute 
på stället, men hur gör man det i en stor klass? Hur ska man hinna med det, 
det går ju absolut inte. Det har vi missat och det behövs mer talpedagoger. 
De är underbemannade, Elevhälsan. (Lärlagsledare)  

 
Det finns också en del kritiska röster mot vad man uttrycker som att verksamheten 
blivit alltför formaliserad och byråkratisk. ”Det ska skrivas så mycket papper, det 
är lite fyrkantigt” (Lärlagsledare). 
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Elevhälsan har blivit förändrad på så sätt att förut har vi ju kunnat ringa till 
någon specialpedagog och sagt att kan du komma hit och titta lite. Nu har ju 
de sträckt upp och sitter här mer som att vi får ansöka och att de är mer som 
handledare och kanske kommer ut. På något sätt har man fått mindre prak-
tisk hjälp ute, utan de sitter mer längre bort. /…/. Sedan är det mera formellt, 
vi ska göra mycket på stället först innan vi skriker på hjälp och skriver en 
ansökan till dem. Sedan sitter ju en med i ledningsgruppen, men jag vet ju 
inte direkt vad den personen får ut av det. (Lärlagsledare)  

 
Elevhälsans personal uppfattas från en del håll som att de har blivit mera osjälv-
ständiga. ”Elevhälsan är det här gänget och de på något vis förflyttar sig tillsam-
mans. Det är inte det här smidiga, det som en stor klump” (Lärlagsledare). Elev-
vårdsarbetet förefaller att ha decentraliserats och där åtgärdsprogrammen ska 
genomföras av den enskilde läraren. 
 

Att vi ska göra själva det nu det som vi inte gjort förut, det här med åtgärds-
program och de här ansökningarna /…/. någonstans måste man ju få lära sig 
att göra det. /…/. Där är vi nu att vi ska få hjälp att göra åtgärdsprogram, för 
det är ju ingen som har gjort det. (Lärlagsledare)  

 
Kritiker säger också att det råder oklarheter om hur ansvaret för elevvårdsarbetet 
är fördelat. 
  

Det är väl några saker i den här organisationen som går i varandra, /…/. där 
medarbetarna inte riktigt vet vem som är chef. Det gäller framför allt särskilt 
stöd. (Rektor) 

 
Elevhälsan har ju hand om barnen med särskilda behov och en viss extra 
resurs som de disponerar, åtminstone än så länge. Nu håller vi på och byter 
resursfördelningssystem. Det skall gå mera direkta resurser direkt ut till rek-
torsområdet och mindre till Elevhälsan. (Rektor) 

 
Även följande intervjusvar från Elevhälsans rektor pekar i samma riktning. 
 

Jag börjar hitta tycker jag, var jag… äger jag det här problemet? Nej, det gör 
jag inte. Man får liksom sätta väldigt tydliga gränser, en förälder ringer, vill 
ha min hjälp, Nej, du får ringa den rektor som har ansvar för ditt barn. Jag 
kan hjälpa dig med den här saken, men du får ringa till, jag får hela tiden 
vara noga med så att jag inte tassar in. Nej det är rektors uppdrag. (Rektor) 

 
Här tycks en del av den otydlighet som Utvecklingshuset pekade på i sin analys 
kvarstå. Det finns uppenbarligen en gränsdragningsproblematik. Frågan gäller när 
ansvaret faller på en områdesrektor eller på rektorn för Elevhälsan, eller dess per-
sonal. 
 
Särskolan omnämns i intervjuerna bara i marginell grad. En fråga som dock verkar 
stå på dagordningen är hur särskolans uppdrag ska tolkas. 
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Sedan är det det här med särskolan som har haft vikande elevunderlag. Sär-
skolan särskilda problem /…/. Kan de det här? Vet de vad de ska göra? Vet 
de vad de gör med barnen och varför? När sker nästa utveckling? Kan de be-
tyg och bedömning? Det är skola vi bedriver, inte omsorg, den delen. Jag 
fick ha med de här på alla mina möten i början, visa OH beskriva och förkla-
ra där är vi och de här mötena finns, så att man implementera det här hela ti-
den för vadå, vad är det här för kärnkraftverk? Och vad är det här för frågor 
och så. (Rektor) 

 
Uppfattningarna om hur Elevhälsan fungerar tycks vara polariserad. Många anser 
att verksamheten har förbättrats, att den organisatoriska strukturen är tydligare 
samt att behoven prioriterats efter angelägenhetsgrad. Samtidigt finns det från fäl-
tet, om lärlagsledarna i detta fall anses representera detta perspektiv, en uppfatt-
ning som går ut på att verksamheten har byråkratiserats, att det blivit svårare att få 
hjälp samt att vissa funktioner, t.ex. att talpedagoger saknas. 
 
Administrativt stöd 
Den administrativa gruppen består, som redan framgått, av Barn- och ungdoms-
förvaltningens assistenter, såväl de centralt placerade som de som finns ute på 
skolorna. Gruppen träffas en gång per månad, vilket i sig inte är något nytt. De 
administrativa assistenterna hade även tidigare träffats med viss regelbundenhet. 
Deras uppgift är att hantera administrativa uppgifter som en stödfunktion till verk-
samheten och framför allt fungera som ett stöd för rektorerna i deras arbete. Det 
administrativa stödet är en viktig funktion i alla typer av organisationer, men även 
i många fall sårbar. Ett skäl till detta är att genom datoriseringen av flertalet admi-
nistrativa uppgifter har mycket av det arbete som förr sköttes av kontorister och 
kanslister (Lundgren, 1991), som de då benämndes, lagts över på andra befatt-
ningshavare som en del av deras arbete. Det betyder att det inte längre finns konto-
rister och kanslister kvar i organisationen. Assistenterna är numera färre till antalet 
och därmed blir organisationen sårbar, både i situationer där någon inte finns när-
varande p.g.a. sjukdom, eller när de är överbelastade av arbete. En avgörande fak-
tor är den enskilde individens kompetens och förmåga för vilken roll de kan spela. 
En administratör som uppfattas som mindre väl fungerande i sitt arbete riskerar att 
”hängas ut”. De administrativa assistenterna har därmed ett utsatt jobb då det är de 
som ensamma har ansvaret för de arbetsuppgifter de utför.  
 
Att den administrativa gruppen, som grupp, inte fungerat helt tillfredställande 
skapar hos en del en känsla av att den tid som går till att träffarna används olön-
samt, d.v.s. de uppfattar att tiden hade kunnat användas bättre till att göra någon-
ting annat. En av assistenterna uppger t.ex. att hon finns med i fyra olika grupper. 
 

Det är mycket möten, träffar och protokoll, tycker jag att det har blivit. Det 
har ökat betydligt /…/. Sedan har man ju allt det andra löpande, elevregistre-
ringar och det här. /…/. Det går bort mycket tid i möten. (Assistent) 
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En orsak till att den tid man träffas i den administrativa gruppen kan upplevas som 
olönsam kan vara att den har saknat ledning och därför inte kunnat fungera på av-
sett sätt. ”Jag kan nog tycka att administrativa gruppen som grupp är en liten jolle 
på sidan om” (Utvecklingsledare). Administratörerna har på egen hand försökt att 
finna lösningar, bl.a. för att bättre kunna stödja och avlasta varandra, men inte 
lyckats särskilt väl. En orsak kan vara att verksamheten har säsongsvariationer 
som ger hög arbetsbelastning för alla samtidigt. När en administratör är hårt ar-
betsbelastad är vanligen de andra det också. ”Vi gör ju ungefär samma saker ute 
på skolorna, men vi kan t.ex. komma överens om gemensamma blanketter” (Assi-
stent).  
 

Vi har diskuterat mycket i gruppen om att kunna avlasta varandra om någon 
är sjuk och så. Vi ska försöka att hjälpa varandra. /…/. Men, ofta är det ju så 
att vi har mycket att göra vid samma tid. Det är ju så på skolor att vissa peri-
oder så är det mycket att göra. (Assistent) 

 
Därmed blir det också svårt att kunna hjälpa varandra. Andra lösningar på pro-
blemet måste därför sökas. En av assistenterna har t.ex. som förslag att en ledare 
för gruppen skulle kunna fungera som koordinator och att deras arbete på så sätt 
bättre skulle kunna fördelas och sprida arbetsbelastningen. 
 

Jag hade nog känt att vi assistenter skulle behöva ha en gemensam chef och 
inte respektive rektor ute på enheten. /.../. Jag säger ingenting om rektorn, 
hon är kanonbra, jag kan inte ha en bättre chef. Fast jag tycker för oss som 
grupp som kanske visste mera om vad vi gör och kanske gemensam en gång 
i veckan gå igenom hur har du det den här veckan, fördela upp arbetet lite 
mer. Nu sitter vi på respektive skola och gör nästan samma jobb. /…/. Jag 
hade önskat att vi satt mera ihop. (Assistent) 

 
Problemet framstår vara att det inte varit möjligt att rekrytera en sådan samord-
nande kraft. ”Vi har ju ingen processledare som var sagt att vi skulle ha. Det sak-
nar vi. Nu har vi rullande ordförandeskap” (Assistent). Trots dessa samordnings-
problem förefaller t.ex. rektorerna nöjda med administratörernas insatser. Rekto-
rerna möter å andra sidan bara assistenterna enskilt och det blir då en fråga om hur 
assistenterna utför sitt löpande arbete som rektorerna ser och kan värdera.”Jag har 
fått en väldigt bra rektorsassistent. Jag och X [anm. vår anonymisering] delar på 
henne, hon jobbar bra, hon är självständig” (Rektor). Organisationsförändringen 
gjorde t.ex. också att en assistent fick möjlighet att gå upp i tid. ”Tidigare arbetade 
jag 50 procent. /…/. Jag ville gå upp i tid, så jag tyckte att det var jättebra för min 
del” (Assistent). Administratörerna verkar, trots allt, också se ett värde i att finnas 
med i rektors ledningsgrupp.  
 

Nu känner jag att jag vet verksamheten mera. Jag har kontakt med persona-
len ute. /…/. Jag tycker att det är bra att sitta i ledningsgruppen. Vi tar upp 
frågor som rör mitt jobb här. (Assistent) 
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Sedan har vi ju rektors ledningsgrupp som vi också ingår i, vi assistenter. 
/…/. Jag tycker att det är jättebra för att då får jag mera insyn i det dom gör 
på skolan. /…/. När jag sitter med i den här gruppen så hör jag lite vad som 
händer. Vi får ju träffa lärlagsledarna /…/. och sedan är ju skolsköterskan 
med. Det känns bra för det känns ju som att vi är lite viktiga också. (Assi-
stent) 

 
Det administrativa stödet kan uppfattas som ojämt fördelat mellan de olika rek-
torsområdena. 
 

Sedan uppdelning av områden kan jag ju tycka att det är lite olika stora ar-
betsbördor. Jag har ju ingen egen assistent så det är mycket sådant arbete 
som hamnar på mig. Ska jag dela ut papper till alla familjer så får jag göra 
allt själv och göra alla beställningar, laga kopiatorn. Allt sådant hamnar på 
mig, plocka skräp på gården. /…/. Det är sådan smågrejer, hålla ordning i 
personalrummet, framför allt kopiera upp grejer, beställa matsedel, dela ut 
dessa på avdelningarna, samla in semesterscheman och hålla reda på följe-
sedlar och beställa färg till alla skrivare och beställa böcker. (Rektor) 

 
Ett ytterligare exempel där mera administrativt stöd efterfrågas uttrycks på följan-
de sätt. 
  

Vikarieanskaffningen är en stor bit. Jag kan ha tänkt göra ett visst jobb mel-
lan. Jag kanske skall på ett möte klockan 10 och jag måste förbereda det. Då 
kan jag få sitta hela morgonen och ringa vikarier. Det är ingen annan som 
gör det, det hinner de inte. Det är ju skillnad om man har en assistent som 
gör det. (Rektor) 
 

Det administrativa stöd framstår av flera skäl som sårbart. Ett skäl är att det finns 
få administrativa assistenter, att stödet är ojämt fördelat mellan de olika rektors-
områdena. De har samma ”säsongstoppar” och det saknas en övergripande led-
ning. Det gör att det administrativa stödet periodvis kan bli överbelastat och tryck-
et på den enskilde administratören hårt. Samtidigt har de administrativa uppgifter 
som förts över på andra yrkesgrupper ökat belastningen också på dessa. En tänk-
bar orsak kan vara att de administrativa uppgifterna generellt ökat, t.ex. genom in-
dividuella utvecklingsplaner som ska upprättas.  
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Fritidsförvaltningens roll i organisationen  
I Barn- och ungdomsförvaltningens organisation finns fritidsförvaltningen som en 
lite och i sammanhanget, i en del avseenden ”udda” verksamhetsgren. Enheten 
leds av en fritidschef med hjälp av en handfull medarbetare, fem heltidsanställda 
och några som arbetar deltid. Uppgiften är att driva kommunens fritidsanlägg-
ningar, sporthallar, fritidsgårdar o.s.v. Den huvudsakliga orsaken till att fritidsför-
valtningen inordnats i Barn- och ungdomsförvaltningen är närmast att enheten är 
för liten så att det inte är ändamålsenligt att den fungerar som en egen förvaltning. 
Till detta kan läggas att fritidsverksamheten i en del avseende ligger nära den 
verksamhet som bedrivs inom Barn- och ungdomsförvaltningen, t.ex. den som fri-
tidsledarna arbetar med. 
 

Det har det varit, om inte vattentäta skott, så skolan har sina fritidsledare och 
rastverksamhet och verksamhet under skoltid och vi har våra fritidsledare som 
jobbar kvällstid. I en så här liten kommun innebär ju det bara att vi har del-
tidsanställda, medan skolan har heltidsanställda. /…/. Jag har tyckt att vi bor-
de försöka samordna det här på något sätt. Sådana saker har tagits upp och vi 
har en grupp tillsatt, som jag är sammankallande i. Vi har träffats och försökt 
att titta på hur vi kan få ut mera för pengarna och få en vettigare verksamhet, 
vilket innebär att vi kan få en annan kontinuitet när det gäller fritidsledare och 
en annan kvalitet också på fritidsledare. /…/. Att de som jobbar på skolan 
också jobbar på Ungdomens hus så att det blir en attraktiv tjänst på ett annat 
sätt än att jobba tio timmar i veckan. (Fritidschef) 

 
Det finns också exempel på att Fritidsförvaltningens inordning i Barn- och ung-
domsförvaltningen har bidragit till ökad samverkan. Ett sådant område är elevin-
flytande. 
 

Vi insåg att eftersom vi jobbar lite mera med det här med medinflytande än 
vad man gör i skolans värld så är det ändå i skolans värld som man kan åstad-
komma någonting med många. V har ju ett ungdomsting som vi har arrangerat 
under en fyra, fem år. Där försöker vi att komma ut i skolan och där politiker 
och tjänstemän finns med under den här dagen. Där har skolan insett att vi 
spelar en roll som vi inte gjorde tidigare. (Fritidschef) 

 
För fritidsavdelningen har verksamheten totalt sett inte påverkats i någon större 
utsträckning i och med att de nu utgör en del av Barn- och ungdomsförvaltningen. 
Ett av de områden där det dock skett en påtaglig förändring är närheten till den po-
litiska organisationen.  
 

Jag gick in i det här med att vi var kommunens minsta förvaltning, med en 
egen nämnd, naturligtvis. Vi har ju en något annorlunda politisk organisa-
tion än vad många har i kommunerna. Det finns ju inga nämnder i egentlig 
mening överhuvudtaget. Jag tycker, efter vi kan kalla det ha haft tillgång till 
ett antal kommunpolitiker, på både gott och ont, så har jag fjärmats från po-
litikerna i den här organisationen, jämfört hur det var tidigare. /…/. Jag mär-
ker att jag inte kommer till tals med politiker på samma sätt som tidigare och 
det kan också vara till förfång givetvis. /…/. Jag märker ju skillnaden i och 
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med att jag tidigare hade kontakt med politikerna som jag inte har idag att 
det är givetvis på både gott och ont. (Fritidschef) 

 
En annan skillnad till följd av organisationsförändringen är att fritidschefen har 
fått en överordnad nivå i tjänstemannaorganisationen. 
 

Den enda gruppering som jag finns med i är det som kallas för chefsforum. 
Det är det enda som jag är med och får samma information och möjlighet till 
kommunikation som rektorerna. I övrigt så träffas ju de mera regelbundet med 
varandra och Barn- och ungdomschefen än vad jag gör. /…/. Jag träffarna nog 
Barn- och ungdomschefen på tu man hand oftare än vad rektorerna gör. Var 
tredje vecka träffas vi under någon timme eller par timmar så att jag kan bolla 
med honom, som vi inte behöver ta upp i samband med chefsforum. (Fritids-
chef) 
 

Det sammantagna intrycket är att Fritidsförvaltningens inordning i Barn- och ung-
domsförvaltningen bara marginellt har påverkat den löpande verksamheten. 
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6.3 Analys 
I de följande avsnitten analyseras resultatet med utgångspunkt i Bolman och Deals 
(2005) fyra olika organisationsteoretiska perspektiv. I praktiken, som redan tidiga-
re nämnts, är det inte alltid så att dessa perspektiv kan hållas tydligt åtskilda. Även 
om att vad som sker i en organisation måste ses från dessa olika perspektiv är de 
mer eller mindre invävda i varandra, trots att ett enskilt perspektiv för ett visst fe-
nomen framträder tydligare än vad de andra gör. Detta präglar också hur analysen 
av resultatet genomförs. 
 
Ett strukturellt perspektiv 
Bolman och Deals (2005) strukturella perspektiv fokuserar funktioner som t.ex. att 
klargöra mål, roller, anpassa strukturen efter uppgifter o.s.v. En bärande tanke för 
Barn- och ungdomsförvaltningens nya organisation var att skapa en tydlig struktur 
som skulle kunna hantera frågor på olika nivåer i förvaltningen och för att skapa 
enhetlighet i agerandet. En organisation med många ledningsgrupper riskerar 
emellertid att öppna upp för gränstvister, både horisontella och vertikala. I det här 
fallet skulle t.ex. horisontella gränstvister kunna uppstå mellan Chefs- och Ut-
vecklingsforum. Dessa tvister verkar inte ha uppstått i någon större utsträckning. 
En tänkbar förklaring kan vara att båda grupperna har samma ledning i Barn- och 
ungdomschefen och i huvudsak samma deltagare. Om man däremot ser till vad 
som står i de protokoll som upprättas är ärendeuppdelningen inte så tydligt uppde-
lad på det sätt som framgår av organisationsplanen. I och med att grupperna har 
den sammansättning de har torde detta inte spela någon större roll i praktiken. Det 
verkar ha utkristalliserats en fungerande praxis. 
 

Man har ganska klart för sig att när vi har Chefsforum handlar det mycket 
mera om personalfrågor. Det handlar om löner, det handlar om sådant som 
har med chefskap att göra, medan det i Utvecklingsforum handlar om ut-
bildningsfrågor, fortbildning, om utveckling av verksamheten och sådana 
saker. (Rektor) 

 
Tvärtemot vad man kunde förvänta sig har rektorernas mötestillfällen genom or-
ganisationsförändringen på central nivå minskat något i jämförelse med hur det 
var i den tidigare organisationen. Däremot har tiden totalt som de tillbringar i nå-
got ledningsorgan utökats i och med att rektors ledningsgrupp inrättats som funk-
tion, vilket kan ses som att det har skett en förstärkning av den verksamhetsnära 
ledningsfunktionen. 

 
Vi har ju minskat ner på rektorerna mötestillfällen som är obligatoriska, allt-
så kommunövergripande. Förut var det varje onsdag förmiddag varenda 
vecka och nu är det ju tre kan man säga, som ligger på ett rullande schema. 
Tre onsdagar i månaden, en är faktiskt tom och en av de tre är ju samord-
ningsgruppen som de kan lägga någon annan gång om det inte passar. /…/. 
På flera håll har det tillkommit rektors ledningsgrupp, det var ju inte alla 
som hade någon sådan förut. Men, när det kommer igång är ju förhoppning-
en att det ska kännas som att det är ett stöd för rektor, så att man inte sitter 
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själv med allting. Det är ju ett otroligt tufft jobb att vara rektor, man måste 
försöka, tror jag, att ta stöd, man kan inte sitta ensam. (Utvecklingsledare) 

 
I och med att det skapats ledningsgrupper på olika nivåer i förvaltningen ger det 
också fördelar i och med att det också är många som delar på ansvaret. Det är 
många som bidrar till att komma med förslag på lösningar av olika typer av på 
problem som regelmässigt uppträder.  
 

Det jag har tänkt på verkligen, det är att i och med att det har blivit en led-
ningsgrupp runt Barn- och ungdomschefen, så är det uppenbart att vi är fler 
som bollar tankar och idéer och lägger upp dagordningar för rektorsgruppen 
och tänker på vilka frågor som ska in /…/. Det var väldigt mycket så förut. 
Så vi är fler som tänker faktiskt. Det tycker jag är väldigt, väldigt bra. /…/. 
Sedan håller vi fortfarande på att hitta formerna för det, men jag tycker att 
det redan märks att det är fler. (Utvecklingsledare) 

 
Det finns en risk att ansvaret i en del fall blir otydligt och att frågor av det skälet 
kan komma att falla mellan stolarna. 
 

Någon ska göra någonting, eller några ska träffas och så är det underskrivet 
rektorsgruppen och så frågar man sin rektor vad betyder det här då? Ja, det 
här vet jag inte. Då måste man ju undra över delaktigheten på alla nivåer, 
om formen tar över på något vis ibland. (Lärarförbundet) 

 
Bolman och Deal (2005) pekar på att möten i organisationer har som funktion att 
förmedla information och att tjäna som fora där formella beslut kan fattas. När 
mängden ärenden blir stor kan det även bli svårt att veta vilka beslut som effektue-
rats. Risken finns att en del beslut inte kommer att verkställas. En del problem är 
svåra att definiera vari dessa består därför att verksamheten är komplex och svår 
att överblicka, eller som att det inte finns någon entydig lösning på ett problem. En 
annan risk är att frågor överhuvudtaget inte kommer upp på dagordningen och 
förblir därmed olöst. Detta problemkomplex har i organisationsteorin benämnts 
”garbage can” (Cohen, March & Olsen, 1972).  
 
En av de svårigheter som uppmärksammas i intervjuerna är att det kan lång tid 
från det att ett problem initieras som en fråga i ett beslutsforum till dess att det kan 
tas ett beslut. ”Det kan bli en ganska lång tidsperiod från att man inleder en fråga 
till dess att den är färdigreglerad. Det är också en sak som skapar frustration” (Lä-
rarnas Riksförbund). 
 

Frågor som tar längre tid har accelererat genom den här organisationen. Vi 
hade ju sådana frågor förut också. (Lärarnas Riksförbund). Den politiska 
omorganisationen, den har ju också spelat in i det här. (Lärarförbundet)  

 
Flera av de intervjuade upplevde t.ex. att det har varit svårt överblicka konsekven-
serna av alla beslut som fattas. 
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Det är många beslut att hålla reda på. Det ligger ett ansvar att uppdatera sig 
och gå tillbaka, vilka beslut har vi tagit tidigare så att man tar med sig det till 
samordningen. Det här har vi sagt, det här har vi sagt det och det här måste 
vi ta tag i och diskutera. Det har vi fått i uppdrag att göra. Det har brustit. Vi 
har jobbat på och inte gått tillbaka och tittat på vad vi beslutat. (Rektor) 

 
Detta ger det också upphov till administrativa konsekvenser, t.ex. i form av att 
protokoll ska skrivas, tillkännages och också följas upp. Om så inte sker riskerar 
ett sådant system att förlora sin legitimitet då beslutsorganens uppgift på ett for-
mellt plan handlar om att lösa de problem som uppstår (Bolman & Deal, 2005). 
Den organisatoriska struktur som bygger upp Barn- och ungdomsförvaltningen 
öppnar upp för kommunikation och koordinering av verksamheten. Rent tekniskt 
utgör den rådande beslutsstrukturen ett välutvecklat system för att kunna kommu-
nicera och skapa ändamålsenliga informationsflöden, både vertikalt och horison-
tellt i enlighet med ett strukturellt perspektiv på hur organisationen bör fungera att 
nå optimal funktion. Informationsförmedlingen är på så sätt tydlig och transparent 
genom att protokollen finns tillgängliga på First Class. Det är emellertid en sak 
vad ett system har förmåga att leverera och en annan vad aktörerna förmår att ta 
emot, även om protokollen genomgående är översiktliga och kortfattat skrivna. 
 

Det blir jädrigt mycket papper och protokoll och nya meruppgifter och 
ibland har det hänt att vi i ”skämsgruppen” missat något, för det skulle vi ha 
tagit upp för en månad sedan, för det kommer nytt som läggs ovanpå hela ti-
den. Man hinner inte. /…/. Det går mycket tid, skriv och papper. (Rektor) 

 
Rektorn i citatet ovan pekar på ett väsentligt dilemma i det strukturella perspekti-
vet, vilket handlar om att fokus på regler, mål och policies tenderar att leda till en 
omfattande och tidskrävande administration (Bolman & Deal, 2005). 
 
Resultatet visar också att framför allt den s.k. rektors ledningsgrupp har kommit 
att få en betydelsefull roll. Den bild som växer fram är att dessa ledningsgrupper 
av rektorerna uppfattas som ett forum där det är möjligt att söka lösningar som 
också är förankrade i den dagliga verksamheten. I det fallet spelar lärlagsledarna 
en viktig roll. De har i de flesta fall en stark position bland sina kollegor, även om 
några lärlagsledare ser det som lite av en balansgång, och de vet hur stämningen är 
på ”fältet”. Detta underlättar i hög grad möjligheterna att fatta beslut som kan 
komma att uppfattas som relevanta och därmed också kan accepteras av dem som 
berörs. Flertalet av de som deltog i undersökningen uppger att den organisatoriska 
strukturen är väldefinierad, om än i olika grad och några ser även alternativa möj-
ligheter att organisera ledningssystemet. Men det finns också kritiker som anser att 
den strikta strukturen har skapat en hierarki där personalen reducerats till verkstäl-
lare. 
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Ett HR-perspektiv 
HR-perspektivet (Bolman & Deal, 2005) utgår från föreställningen att människan 
är organisationens viktigaste resurs där individens behov, relationer och färdighe-
ter fokuseras. Organisationer betraktas från detta som att de strävar efter att uppnå 
balans mellan mänskliga behov och formella roller. Relationerna mellan de invol-
verade aktörerna antas utvecklas genom att låta individerna öppet konfronteras 
med konflikter och i informella situationer är det tillåtet att visa engagemang och 
känslor. Medarbetarna bemyndigas (se t.ex. Tengblad, 2003) att ta ansvar, med 
medbestämmande som central ledstjärna. Beslutsfattandet sker i en öppen process 
som syftar till att skapa delaktighet. En välfungerande organisation kräver att det 
finns ett öppet och tillåtande klimat där medarbetarna kan känna sig trygga, ha till-
lit och förtroende för varandra för att våga agera i sina roller. Hur personalen tas 
om hand och hur de kan utveckla sin kompetens blir en central fråga. Detta gäller 
inte minst de personer som befinner sig i ledande positioner i organisationen.  
 
Den bild som växer fram av hur ledningspersonalen i Barn- och ungdomsförvalt-
ningen ser på sin roll och hur personalen inom ledningsfunktionen upplever att de 
behandlar varandra kan knappast sägas vara entydig. En del kritiska röster säger 
t.ex.: ”Det är väl lite prestige i rektorsgruppen ibland, någon säger någonting och 
sedan ska det sägas en gång till på ett lite annat sätt” (Rektor). ”Det är inget otrev-
ligt klimat, men det finns heller inget samhörighetsklimat” (Rektor). Det beror 
dock i hög grad på vilken av de olika ledningsgrupperna som avses. I en del av or-
ganisationen trivs cheferna utmärkt och de har byggt upp goda relationer till sina 
medarbetare och i andra delar av organisationen finns mer eller mindre tydliga 
spänningar (se vidare i avsnittet: Ett politiskt perspektiv). Många uttrycker att de 
trivs bra, framför allt i den dagliga verksamheten inom det egna rektorsområdet. 
 

Jag kommer nog att fortsätta i den här kommunen till dess jag inte ska jobba 
något längre. /…/. Jag trivs jättebra, med min personal. Jag tycker det är ett 
otroligt spännande jobb jag har. (Rektor) 

 
För att skapa delaktighet, motivation och engagemang hos personalen krävs bl.a. 
öppenhet, information och diskussioner och att organisationen även i någon mån 
har förmåga att möta de enskilda individernas behov och önskemål (Bolman & 
Deal, 2005). Rektorerna framstår, som de ger uttryck för i intervjusvaren, att de 
både kan och vågar agera och ta nödvändiga beslut i sina egna ledningsgrupper, 
medan att det för en del sprider sig en osäkerhet när de sedan hamnar i Chefs- och 
Utvecklingsforum. 
 
En rikt förgrenad ledningsorganisation ger upphov till att det behövs ett väl ut-
vecklat system för kommunikation och information, både internt och externt för 
att öka personalens delaktighet. Ett sådant riskerar dock att bli oöverskådligt och 
svårt att överblicka för dem som befinner sig utanför ledningsfunktion, ibland rå-
der det t.ex. tveksamheter om var ett beslut är fattat, men också om var besluten 
ska fattas.  
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Om man pratar om informationsdelen, den fungerar inte tillfredställande om 
man ser det rent generellt. /…/. Folk vet inte hur de ska bära sig åt för att få 
information. (Lärarnas Riksförbund) 

 
Ur ett HR-perspektiv (Bolman & Deal, 2005) är uttalanden av den här karaktären 
problematiska, då öppen kommunikation ses som ett sätt att bidra till verksamhe-
tens utveckling. En fråga som uppstår är t.ex. om Chefsforum skulle kunna ”köra 
över” Barn- och ungdomschefen och att denne har att acceptera ett majoritetsbe-
slut, eller är det Barn- och ungdomschefens beslut som gäller när det uppstår oe-
nighet. En genomgång av protokoll från de olika ledningsgrupperna visar emeller-
tid att de ärenden som avhandlas ofta rör diskussioner runt enskilda verksamhets-
frågor, eller information av olika slag och de beslut som tas vanligen avser prak-
tiska aspekter, t.ex. som att fastställa tider för möten, eller när någonting ska vara 
klart. 
 
De fackliga företrädarna, som personalens företrädare, upplever att deras insyn i 
verksamheten minskat, på samma gång som personalen, som enskilda individer, 
fått en ökad insyn bl.a. genom att lärlagsledarna medverkar i rektors lednings-
grupp. I den meningen har personalens formella inflytande via facket minskat, 
medan det informella inflytandet genom lärlagsledarnas roll i rektors lednings-
grupp har ökat. Också detta är problematiskt ur ett HR-perspektiv som lyfter fram 
delaktighet och balans mellan mänskliga behov och de formella yrkesrollerna. 
 

Jag upplever det som att det många olika grupper som verkar kring olika 
frågor och vi har ju något som heter samverkanssystem i den här kommunen, 
vilket innebär att vi ska inte behöva MBL-förhandla. Men, det innebär ju att 
vi tillsammans ska kunna komma fram till saker, till beslut i samverkan ge-
nom att resonera och i det följer t.ex. att det ska vara kontinuerlig informa-
tion. Jag tycker ju att det är längre bort nu. Det hänvisas ofta till någon an-
nan grupp. /…/. Det hänvisas till den, eller den gruppen. Det var närmare 
förut tycker jag. (Lärarförbundet) 

 
Många möten gör att informationsmängden ökar och därmed blir det även svårare 
att hinna med att informera sig om allt som händer i de olika grupperna. Informa-
tionen finns tillgänglig, men blir svår att komma åt därför att tiden saknas.  
 

Vi skriver ju protokoll när vi har haft de här mötena och så var jag faktiskt 
in i går och tittade på vårt senaste protokoll som gick november. Man skick-
ar ju ut dem i First Class så att alla kan ju gå in och läsa dem. Jag tror väl att 
det var fyra chefer som hade varit inne och läst våra protokoll av alla. Det är 
väl lite tråkigt. (Assistent) 

 
Det kan noteras att de protokoll som skrivs i de flesta fall är kortfattat skrivna och 
går därmed snabbt att läsa. Det finns även en risk för att informationsprocesser 
formaliseras och blir så knapphändiga på information att medarbetarna ändå inte 
upplever att de är involverade av detta skäl. ”För min egen del… att få inflytande 
kräver ju att man är informerad och det tycker jag att jag är mer, att jag får mer in-
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formation. Man kan inte ha inflytande om man inte är informerad om verksamhe-
ten” (Lärlagsledare). 
  
Kritiken från de fackliga organisationernas sida gäller inte i första hand att infor-
mationen inte finns tillgänglig via protokoll o.s.v. Denna information finns lätt 
tillgänglig i First Class ”Alla grupper skriver protokoll som läggs ut. Jag tror inte 
att man ska inbilla sig att man har kontroll på alla de här grupperna. Det blir för 
mycket” (Assistent). Kritiken gäller i stället att det saknas kommunikation mellan 
de som sitter i de beslutande organen och personalen på ”golvet”.  
 

Om man är ute efter kommunikation, d.v.s. att vi tar och ger. Det är väl det 
man kanske upplever att den möjligheten är stor [vår anm. t.ex. via First 
Class systemet], /…/, men var är kommunikationen uppåt och neråt. (Lärar-
förbundet) 

 
Kritiken mot bristen på chefernas kommunikation med personalen tar sig även ut-
tryck i att dessa uppfattas vara så upptagna av möten i olika ledningsgrupper att de 
blir otillgängliga för ”vardagssamtal” om den löpande verksamheten och de pro-
blem som då och då uppstår. 
 

Om jag tänker från medlemssynpunkt, kalla det för gräsrotsnivån om du vill, 
så är jag inte så säker på att den vanlige medlemmen har så stor inblick i or-
ganisationsförändringen. /…/. Det mest iögonfallande och som medlemmar 
kommenterar är ju att våra chefer är mindre tillgängliga. /…/. I och med att 
det har tillkommit ett antal grupper så förväntas de ju att vara med på möte-
na. (Lärarnas Riksförbund) 

 
Däremot verkar detta inte gälla rektorernas ledningsgrupper som finns närmast 
den dagliga verksamheten.  
 
Den nya organisationen bemyndigar (Tengblad, 2003) rektorerna att kunna ta sitt 
ansvar. Detta sker tämligen problemfritt i rektorernas ledningsgrupper och med 
varierande framgång i samverkansgrupperna. Ändå framstår det som att beslutsfat-
tande sker i öppna processer i de olika ledningsorganen, men ibland otydligt i be-
tydelsen vilken status de överenskommelser som sker har: Är det ett informellt 
samtycke, eller ett formellt beslut? 
 
Ur ett HR-perspektiv (Bolman & Deal, 2005) framstår det som att det nya led-
ningssystemet, i varje fal ännu så länge, lyckats olika väl för de olika personal-
grupperna vad gäller att medarbetarna upplever att de är delaktiga i det som sker 
och deras möjlighet till utveckling. Tidsaspekten är här av betydelse, vilket kan 
betraktas som en faktor av stor betydelse i alla skolsystem (Hargreaves, 198, von 
Schantz Lundgren, 2008). Som Senge (1995) påpekar så kan en avsevärd tid gå 
från det att ett beslut fattas till dess att det uppstår konsekvenser.  
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Ett politiskt perspektiv 
I de följande avsnitten beskrivs och diskuteras några av de följdeffekter som om-
organisationen uppfattades ge upphov till, med utgångspunkt i Bolman och Deals 
(2005) s.k. politiska perspektiv där faktorer som makt, konflikter och konkurrens 
utgör utgångspunkten. 
 
Offentliga organisationer byggs upp av olika intressentgrupper, vilka på olika sätt 
förväntas bestämma, eller på annat sätt utöva inflytande över den verksamhet som 
bedrivs. Det politiska systemet ska via den representativa demokratins princip sä-
kerställa medborgarnas inflytande, de fackliga organisationerna bevaka persona-
lens inflytande och förvaltningen har en verkställande roll. Barn- och ungdoms-
förvaltningen och dess politiska överbyggnad har, som redan framgått, relativt ny-
ligen genomgått var sin omorganisation. I kommunal verksamhet hänger dessa 
självklart ihop med varandra, även om det är den förvaltningsmässiga omorganisa-
tionen som står i fokus i det här sammanhanget. Kombinationen av dessa båda or-
ganisationsförändringar har gett upphov till att makt i en del avseenden förskjutits. 
Denna aspekt behandlas i ett inledande avsnitt och i ett följande avsnitt andra iakt-
tagbara aspekter av frågan om makt och inflytande som på olika sätt kan antas på-
verka verksamheten. 
 
Förändrade maktförhållanden 
Det lokala politiska inflytande i den dagliga verksamheten uppfattas ha minskat i 
den nya organisationen. En av orsakerna till detta kan spåras till att det även skett 
en omorganisation av den politiska organisationen i kommunen. Det finns t.ex. 
inte längre någon specialnämnd för skola och barnomsorg, utan att dessa frågor nu 
istället hanteras av Kommunstyrelsen. Det är emellertid svårt att avgöra om det 
minskade lokala inflytandet bara ska ses som en effekt av organisationsföränd-
ringen. En annan tänkbar förklaring kan vara att de nationella skolmyndigheterna 
varit ytterst aktiva och initierat en lång rad konkreta åtgärder som ska implemente-
ras i skolans vardagsverksamhet och på så sätt tagit över initiativet över vad som 
sker i skolans värld. 
 

Våra frågor har ju minskat jättemycket. Vi hade ju AU [vår anm. Arbetsut-
skott] en gång i månaden och nämnd en gång i månaden med dagordningar 
med ett antal punkter och nu kan det ju gå månader innan det är någon punkt 
som rör utbildning. (Utvecklingsledare) 

 
Det nationella politiska inflytandet uppfattas således ha ökat.”Staten kräver ju mer 
nu än för några år sedan, att det ska uträttas efter statliga direktiv, så uppfattar jag 
det” (Lärarnas Riksförbund). ”Jag tror att de flesta lärare känner sig mera styrda 
nu än när vi hade nämnd och det är ju för att det kommer så hemskt mycket från 
regeringshåll” (Utvecklingsledare). 
 
Även de fackliga organisationernas inflytande uppfattas ha minskat, t.ex. genom 
att de inte längre finns närvarande på samma sätt som de gjort tidigare när det fat-
tas lokala politiska beslut om förskola och skola i en specialnämnd. 
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Den omorganisationen [Vår anm. Här hänvisas till omorganisationen av den 
lokala politiska organisationen] med nämnder sammanföll ju med den här 
och det gör att lärarfacket satt med på nämndens möten som åhörare och 
fick ibland till och med frågor som man fick svara på. Så det är ju klart att 
inflytande där har ju minskat väldigt och insynen. Men, det har ju mera med 
den omorganisationen att göra. (Utvecklingsledare) 

 
Företrädarna för lärarfacken instämmer i att deras inflytande naggats i kanten när 
det gäller möjligheterna att påverka. 
 

När vi hade nämndorganisationen då fick vi sitta med lite bakom och vi 
visste att nu diskuteras de här frågorna /…/. De frågade oss lite grand. Vad 
tycker ni inför beslut? Barn- och ungdomschefen var med, det kändes som 
om vi var på banan. Nu måste vi fråga efter saker. (Lärarförbundet) 

 
Fackens försvagade roll kan kopplas till båda de organisationsförändringar som 
genomförts relativt nyligen. Det framstår som att detta inte i något av fallen var 
avsikten, men blev ändå en konsekvens. 
 

Man måste ju koppla de här organisationsförändringarna till vad som har 
skett på ett politiskt plan i kommunen. Vi har ju inga nämnder längre och det 
betyder ju att vi har fått mindre inblick och möjligheter att påverka. (Lärar-
nas Riksförbund) 

 
Företrädare för ett av lärarfacken pekar också på att de upplever att en effekt av 
den nya organisationen är att deras medlemmar inte på samma sätt som tidigare 
deltar i de processer som leder fram till beslut och att de därmed upplever att de 
mera styrs av direktiv. 
 

En viktig fråga för våra medlemmar är att kunna påverka beslut. Det är en 
fråga som har kommit högre upp än många andra. /…/. Man känner sig kan-
ske inte lika mycket med i processerna nu, utan det är mer indirektiv. (Lärar-
förbundet) 

 
I en del avseenden kan även spåras ett ökat inflytande för personalen genom den 
förvaltningsmässiga omorganisationen, bl.a. till följd av att lärlagsledarnas förank-
ring i personalgruppen och att de finns med i organisationens ledning via att de 
deltar i rektorernas ledningsgrupper. 
 

Jag tror att facket upplever att de har tappat lite insyn i och med att det har 
kommit ett system till som inte fanns förut. De som personer kanske ha gjort 
det, men egentligen borde personalen känna att den fått mer insyn och mera 
inflytande genom att man har mera regelbundna träffar med rektor. (Utveck-
lingsledare) 
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Lärlagsledarnas roll i den nya organisationen har, som redan framgått, vidgats och 
de kan då fungera som ”kantspringare”, mellan arbetsgivaren och personalen och 
föra fram både personalens och ledningens synpunkter. Lärlagsledarna har i ett av-
seende en svår roll att spela genom att de befinner sig närmast fältet och att de där-
igenom ibland kan var svårt med att få legitimitet i sin ledarroll och även att deras 
position har totalt sett förstärkts. 
 
De mer konfliktfyllda frågorna i relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagarna 
finns dock fortfarande kvar hos de fackliga organisationerna i deras roll som ar-
betsgivarens motpart och personalens formella företrädare. 
 

Jag skulle nog vilja säga att när det gäller renodlade fackliga frågor så har ju 
utvecklingen, i alla fall som jag gör den bedömningen, gått så att medlem-
marna vänder sig mer och mer till oss som fackliga förtroendemän med oli-
ka frågor och problem. /…/. Så mycket som det har varit de senaste åren, så 
mycket har jag aldrig jobbat som facklig. (Lärarnas Riksförbund) 

 
De fackliga företrädarna upplever att det är många frågor som hamnar på deras 
bord. ”Det är mycket kring anställningar, anställningsförhållanden och arbetsmil-
jöfrågor” (Lärarförbundet), något som pekar på att verksamheten inte är konflikt-
fri. 
 

Det handlar ju mycket om tjänster. Det varierar ju mycket under året. Jag 
vet att för ögonblicket har vår försäkrings- och pensionsansvarige haft 
mycket att göra och så är det ofta inför ett årsskifte. Det är också en mängd 
olika vardagliga frågor av en mängd olika karaktär. (Lärarnas Riksförbund) 

 
Det fanns på en del håll oro inför att den nya ledningsorganisationen skulle införas 
att organisationsförändringen riskerade att skapa ”vinnare och förlorare”. Även 
om detta inte behöver vara avsiktligt kan effekterna upplevas på detta sätt av de 
involverade aktörerna. Inför organisationsförändringar uppstår hos en del av med-
arbetarna oro och osäkerhet. Detta kan från Bolman och Deals (2005) politiska 
perspektiv uttryckas som att det fanns underliggande konflikter och konkurrens-
förhållanden som genom organisationsförändringen skulle komma att synliggöras. 
 

Sedan vet jag ju också att en del av mina kollegor var väldigt väldigt oroliga 
i samband med förändringen och kände sig otrygga och det kom till uttryck 
ganska mycket oro och farhågor, bl.a. det här med att det inte var självklart 
att vi alla skulle få stanna kvar i organisationen, i ledarroll och det vet jag att 
flera stycken var väldigt oroliga för. De kände sig inte trygga med det och 
trodde väl kanske, överdrivet på en del håll, att de skulle råka illa ut. Så det 
märkte vi av. (Rektor) 

 
De olika positionerna i den nya organisationen tillsattes genom ett sedvanligt ut-
annonseringsförfarande och skapade på så sätt ett konkurrensförhållande. Detta re-
sulterade i att några av de tidigare bitr. rektorerna/rektorerna fick lämna sin tidiga-
re rektorsroll och återgå till lärartjänst. 
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Ja, vi lyste ut alla tjänster från början och två av rektorerna, rektor och biträ-
dande rektor som fanns tidigare fick lämna skutan. Vi anställde ett antal nya 
i stället. (Barn- och ungdomschef) 

 
Förändringsprocessen gick i det inledande skedet inte oförmärkt förbi även för 
dem som var med och konkurrerade om rektorsposterna. 
 

En stor förändring som jag upplevde den det var ju när det blev nya rektorer. 
Man lyste ut tjänster och man fick söka sina tjänster på nytt och det var ju 
stora personalförändringar när det gäller rektorspositionerna. Det var ju väl-
digt turbulent tyckte jag när det var aktuellt. Det var en stor del av verksam-
heten som var berörda av sådana förändringar och inte minst rektorerna själ-
va. Det är en stor förändring som alla har märkt. (Lärlagsledare) 

 
En av dem som inte kom med i den nya ledningsorganisationen verkar trots 
allt ha accepterat sin situation och ger följande reflektion. 
 

Jag tycker att det känns lite konstigt. Nu är jag bara lärlagsledare, men förra 
året var jag rektor och satt med i skolans ledningsgrupp och så satt jag med i 
centrala ledningsgruppen. Så jag känner, vad är min uppgift just nu egentli-
gen? Det är ju att vara samtalsledare när vi har lärlag, sedan är jag fullt 
medveten om att vi har ledningsgruppen som man kan ta upp saker med och 
som för det vidare och så vet jag ju att rektorerna kan föra det vidare till den 
centrala ledningsgruppen. (Lärlagsledare) 

 
De som miste i inflytande, eller fått en mer belastad arbetssituation betraktar sig 
som förlorare.  
 

Jag uppfattar så här att det finns kollegor som har förlorat på det hela och 
som känner att de kanske har blivit sidsteppade. De är inte helt nöjda och det 
har varit jobbigt för några av dem. En av dem har visat det väldigt tydligt 
och visat att det har varit väldigt jobbigt. (Rektor) 

 
För några av rektorerna har den nya organisationen bara marginellt förändrats de-
ras situation. 
 

Organisationsmässigt sett så var det ju Rättviksskolan som var den största 
skolan, men som principiellt sett inte fick någon organisationsförändring, mer 
än att man höjde upp en biträdande rektor till rektor. Någon lättnad i den be-
märkelsen, som de andra som har jättesmå rektorsområden, jämfört med oss 
så har det ju i mitt fall inte blivit någon lättnad. Vi är fortfarande två personer. 
(Rektor) 

 
Det finns också vinnare. En rektor som ser sig som en sådan uttrycker t.ex. att: 
”Jag har ju verkligen fått en högvinst, det måste jag säga” (Rektor). Flera av de in-
tervjuade rektorerna ger uttryck för att deras arbetssituation har förbättrats. ”Jag är 
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tämligen nöjd. Nu jobbar jag bara med sexåringar up till tolvåringar. /…/. Vad jag 
saknar här är den röda tråden över åldrarna” (Rektor). 
 

Min egen situation förändrades mycket positivt. Jag hade ett väldigt diversifi-
erat område /…/. Jag tycker att det blev en väldigt mycket bättre arbetssitua-
tion. Den blev väldigt mycket mera renodlad och fokuserad på skola och fri-
tidshem och det underlättar ju jobbet mycket. Det var ju ett av syftena med 
organisationen att det skulle bli så, att få ett chefskap som vara mera rimligt. 
Det tycker jag har uppnåtts. (Rektor) 

 
För några rektorer som ser sig som vinnare har deras position påtagligt förstärkts. 
Något som emellertid innehåller både positiva som negativa sidor och som kan 
kopplas samman med bakomliggande konkurrensmönster. 
 

Jag har också gynnats av den hör omorganisationen på det sättet att jag har 
kommit in i den centrala ledningsgruppen. Jag har på så sätt gynnats flerfal-
digt. Jag har fått mer inflytande formellt. Jag har också upplevt det som po-
sitivt i huvudsak, men jag har också fått känna av att en del av mina kollegor 
som då har förlorat mera i position och inflytande har upplevt det som job-
bigt. Det har jag känt att jag har fått på mig projektioner. Man känner att re-
lationerna har försvårats lite grand och komplicerats med vissa. (Rektor) 

 
Från fackligt håll har beskrivs andra typer av effekter, även om dessa inte entydigt 
kan härledas till organisationsförändringen i sig, bl.a. genom att det skett en del 
uppsägningar av personal. 
 

Det är en stor grej som har hänt alltihopa det här. Om vi ser lite av resultatet 
som har hänt för oss så är det inte så roliga grejer. Det är många av våra 
medlemmar som blivit drabbade, med omplaceringar och till och med upp-
sägningar. (Kommunal)  

 
Dessa uppsägningar får ses mot bakgrund av att personalen skulle ”uppgraderas”, 
d.v.s. att personliga assistenter skulle ersättas med utbildade pedagoger. Något 
som de flesta sannolikt i princip ställer sig bakom, men som ändå kan bli trauma-
tiskt när detta ska genomföras. Detta kan ses mot bakgrund av att organisationer 
byggs upp av yrkeskategorier med olika kompetens och status. Individer som till-
hör lågstatusgrupper riskerar att få sin position försvagad när det sker organisa-
tionsförändringar. 
 

Assistenter skulle tas bort, det skulle bli pedagoger i stället. Det var förra 
året. Då blev det så att många assistenter försvann ju och så blev det peda-
goger. Jag kan ju tycka att det är jättebra, men att man ändå inte kan bolla 
med personal hur som helst. (Lärlagsledare)  

 
De invändningar som framkommer kan kanske också ses mot bakgrund av att per-
sonliga assistenter ofta placeras runt på olika förskolor och skolor beroende var 
problemen bedöms vara som störst. 
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Jag tycker att det är fruktansvärt hur man bollar med assistenter och pedago-
giska assistenter, hur man bollar dem fram och tillbaka. Jag tycker att så får 
det inte går till. Man plockar en person och sätter dem på en annan skola och 
så kommer det en ny person till den eleven som behöver hjälp där den andra 
plockades ifrån. Sedan kanske den inte fungerar här och då plockas de bort 
härifrån också. (Lärlagsledare)  

 
Organisationsförändringen har gett Barn- och ungdomschefen en sådan position 
att hela förvaltningens verksamhet är möjlig att överblicka och att kontrollera. 
Detta inflytande är självfallet inte obegränsat då det är en lång rad faktorer som 
styr medarbetarnas agerande, dels för att det är i mötet med elever och kollegor 
som påverkar hur de agerar (Lipsky, 1980), och dels i vilken grad de låter sig på-
verkas av de försök att styra som ledningen utövar (Lundgren, 1999). Organisa-
tionsförändringen har i en del avseenden förändrat maktförhållandena och även 
genererat en del mer eller mindre tydliga spänningar i delar av organisationen. Av 
intervjuutsagorna framgår att detta påverkar arbetsklimatet framför allt i Chefs- 
och Utvecklingsforum, utan att det egentligen alls har kommit till öppna konflik-
ter. Om dessa spänningar hänger samman med organisationsförändringen, eller 
om det är kvardröjande s.k. dolda mönster (Stacey, 1993; Stacey, 1996: Stacey & 
Griffin, 2006) är svårt att avgöra. Däremot är det ändå troligt att detta förhållande 
verkar hämmande för hur arbetet i dessa båda grupper kan bedrivas. 
 
Ett symboliskt perspektiv 
I det symboliska perspektivet (Bolman & Deal, 2005) fokuseras bl.a. organisatio-
ners komplexitet och det slumpmässiga i motsats till den traditionella synen som 
betonar rationalitet och objektivitet. Här betonas att människans mest grund-
läggande behov är att skapa mening, d.v.s. att individen finns i ett sammanhang. 
Det symboliska perspektivet hänger nära samman med en organisations kultur. 
Genom det symboliska perspektivet kan organisationer och dess aktiviteter ses 
som en ständigt pågående teaterpjäs som spelas upp för både intern och extern 
publik (se Goffman, 1994). Aktiviteter och händelser såsom möten, planering, 
utvärdering och förhandlingar ses som symbolhandlingar i ett ständigt pågående 
skådespel, som underhåller, skapar mening och ger organisationen en bild av sig 
själv (se även Alvesson, 1993).  
 
Det finns få uttalanden från de intervjuade som direkt kan kopplas till symboliska 
handlingar i den genomförda organisationsförändringen utöver att många betonar 
tydlighet som ett överordnat värde. Där kan organisationsplanen, det s.k. ”kärn-
kraftsverket”, ses som en symbol för en välstrukturerad organisation, med just tyd-
liga roller och ansvarsförhållanden.  
 

Organisationen är väldigt tydlig och det tycker jag är en väldigt viktig del, 
jag kan se den. Jag tycker också att man ska visa saker visuellt, så för mig är 
det här bara som önskedrömmar, jag ser inte bara kärnkraftverk. Jag ser 
struktur och organisation. Jag gillar det. (Rektor) 
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De möten som sker regelbundet i de olika ledningsorganen kan i sin tur ses som en 
symbol för att de frågor, problem och beslut som uppträder hanteras logiskt och 
rationellt, d.v.s. att organisationen har förmåga att styra och kontrollera verksam-
heten. Utvecklingsforum och lärlagsledarna kan i sin tur ses som symboler för en 
utvecklingsinriktad organisation. Möten som sker i de olika ledningsgrupperna 
kan betraktas som symboler för samverkan. Möten som samverkanssymbol förlo-
rar i trovärdighet om det upptäcks att det finns sprickor. 
 

Det är bra med möten, för det här ska inte vara något ensamarbete. Man 
måste känna att man har resurser och kompetens bland sina kollegor och få 
ta del av. Då måste man ju samverka på olika sätt. (Rektor) 

 
Det finns således i den organisatoriska strukturen, liksom i alla organisationer, 
medvetet eller omedvetet, inbyggt en rad symboler som ger signaler, både inåt i 
organisationen, såväl som till omgivningen. För att förstå vad som sker i Barn- 
och ungdomsförvaltningen är det emellertid nödvändigt att förstå vad som sker i 
dess olika delar. Vad som vid en första anblick kan framstå som en sammanhållen 
organisation, framträder vid en närmare granskning som balkaniserad (von 
Schantz Lundgren, 2008 med hänvisning till Hargreaves, 1998), vilken på ett 
övergripande plan hålls samman av ett gemensamt ledningssystem. Å andra sidan 
är detta knappast något unikt. Organisationer består av individer och organisato-
riska enheter som i en del fall är löst och ibland hårt kopplade till varandra.  
 
Chefs- och ledarskapsrollerna i den nya organisationen 
En avgörande fråga i alla typer av organisationer är självfallet hur chefs- och le-
darskapet utövas. Hur förstår cheferna sina roller och uppgifter i relation till sina 
ledaruppdrag som dessa beskrivs i förskolans och skolans styrdokument och i den 
aktuella organisationens styrsystem? Det är också en fråga om hur de bygger upp 
relationer till varandra och sina medarbetare för att hantera den mångfald av situa-
tioner och problem som uppstår löpande. Ahrenfeldt (2001) har i det samman-
hanget påpekat att chefer blir utnämnda, medan ledare är beroende av sina medar-
betare för att nå resultat. Ett utmärkt exempel på detta är rektors ledningsgrupp 
som har en sådan sammansättning att det finns goda förutsättningar att uppnå det-
ta. Medarbetare efterfrågar styrning och ledning (se t.ex. Abrahamsson, 1978), 
även om många kan antas att de vill ha en viss grad av frihet, något som emellertid 
kan variera mellan olika individer. Ledarrollen måste således balanseras mot olika 
behov. Bolman och Deal (2005) pratar om s.k. mutipla verkligheter, d.v.s. att in-
dividen upplever verkligheten på olika sätt. 
 

En reflektion som jag har när vi sitter i våra lärlag och i ledningsgrupp då 
upplever jag att man vill ha ledning, att man vill ha någon som håller i trå-
darna, att även kollegor vill det. Säg nu vad är det vi ska ta tag i? Vad är det 
vi ska lösa idag? Man vill ha den här lärlagsledaren utan att den behöver sit-
ta på någon pedistal. Man sitter vid samma bord, men man vill ha ledning 
för att man ska komma framåt och det tyckte jag var väldigt tydligt i led-
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ningsgruppen förra året också att en bra ledning gör att man också utvecklas, 
och att man känner att året som gick faktiskt var produktivt och kvalitativt 
bra för att man hade en ledning och det ger kreativitet. Det tror jag är a och o 
för att organisationen ska få genomslag som det var tänkt. Att man både har 
ledning och friutrymmet för att vi alla ska bidra. Jag tror inte att man ska 
vara rädd för ledning i ett lärlag, eller i en ledningsgrupp. (Lärlagsledare) 

 
När en ny organisation skapas är det viktigt att kunna bygga upp ett nya lednings-
team, i det här fallet på flera olika ledningsnivåer. Chefs- och Utvecklingsforum 
uppfattas ha både för- och nackdelar i hur de fungerar. En av de nöjda säger t.ex.: 
”Jag tycker att det har fungerat bra och bättre än jag trodde och det var också en 
anpassningsfråga för mig” (Rektor). 
 

Styrkan är väl att alla är delaktiga i allting om man går på mötena. Det är väl 
styrkan. Styrkan är väl att alla ska få komma till tals, men om jag tittar och 
är kritisk mot mötena så är vi ju mellan 14 – 15 personer och vi är väl fem 
som pratar jämt och jag tillhör en av dem som är aktiva i debatten, medan de 
finns några som bara sitter av tiden och inte säger så mycket. (Rektor) 

 
Den nya organisationen har även i en del avseenden förändrat hur de olika led-
ningsrollerna uppfattas. 
 

Jag tänker tillbaka på den här översynen av den gamla organisationen där 
jag uppfattades som en informell ledare och det tror jag har minskat. Jag tror 
att den synen på mig har minskat och att rektorsgruppen har blivit starkare i 
utvecklingsfrågor och på det viset har i alla fall mina frågor stärkts ute i or-
ganisationen och /…/. min roll är mera inlemmad i organisationen på pappe-
ret och som befattning. (Utvecklingsledare) 

 
En ledningsorganisations arbete bygger i allt väsentligt på att planera och fördela 
arbetsuppgifter, men också att samarbeta och samverka. Det är dock inte givet att 
detta i alla lägen fungerar problemfritt. Sayles (1989) beskriver t.ex. ledare som en 
person som vandrar omkring med ständiga kontakter med andra människor och att 
det är från dessa utgångspunkter som de måste fatta sina beslut inom de ramar 
som deras uppdrag tillåter. Stacey (1993, 2007) lägger till detta att bara en del av 
vad som sker i en organisation låter sig kontrolleras, och än mindre vad som sker 
utanför organisationen och som också i en del avseenden påverkar vad som sker 
inne i organisationen. Många beslut måste således tas under mer eller mindre stor 
osäkerhet om både dess kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser, s.k. dynamisk 
komplexitet (Senge, 1995). 
 

Nog har man upplevt att de här personerna talar olika språk och kanske drar 
åt olika riktningar. Det var ju en tanke man fick när man fick namn på grup-
pen och vilka som ingår i gruppen. Så var det ju sådana funderingar att det 
måste läggas mer betydande arbete på, inledningsvis, att se till att man får 
samma språk och någorlunda samma tankesätt i diverse frågor. (Lärarnas 
Riksförbund) 
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Några efterlyser både ett högre tempo och högre i tak vid de möten som hålls i 
Chefs- och Utvecklingsforum. 
 

Jag tycker att våra möten kunde vara lite livliga ibland och lite hetare dis-
kussioner och lite högre i tak, inte så mycket ältande om hur det skall vara, 
utan lite mera jäklar och anamma. Man får vara som man är tycker jag. Man 
behöver inte vara precis lika. Alla är bra på sitt sätt. (Rektor) 

 
Både Chefs- och Utvecklingsforum är relativt stora grupper, vilket gör att det av 
rent tidsmässiga skäl kan vara svårt för alla att komma till tals. En grupp med 
många medlemmar ger också många interaktionsytor och där gruppmedlemmarna 
agerar med utgångspunkt i ett politiskt perspektiv (Bolman & Deal, 2005), d.v.s. 
de försöker att hantera de spänningar och konflikter som då och då uppstår utifrån 
hur deras egen position kan stärkas, eller i varje fall inte ifrågasättas. 
 

Det är en 13-14 stycken så det är svårt. Ledningsgruppen fungerar väldigt 
bra. Där är vi 6 stycken. De andra samordningsgrupperna är 3-4 stycken. Här 
handlar det om att vi är en 13-14 och det är jättesvårt. Den fungerar inte, det 
är spänningar i gruppen. (Barn- och ungdomschef) 

 
I en ny konstellation inbjuder detta till att gruppens medlemmar söker utforma sin 
egen roll och position i gruppen. Några kliver fram och tar plats och andra upple-
ver att de trängs tillbaka, eller träder tillbaka frivilligt. 
 

Jag vill göra ett bra jobb. Jag har stora krav på mig själv. Jag kan känna att i 
den här nya stora gruppen har jag krympt. Jag har klivit tillbaka. Det finns 
andra som tar jättestor plats, men det behöver jag jobba med själv. /…/. Det 
kan nog finnas risker att det bildas undergrupper i stället, som blir starka i 
sig. Vi som är samordningsgruppen, den skulle kunna, men vi har haft lite 
inkörningsproblem. Den gruppen skulle kunna bli ganska stark. (Rektor) 

 
Känslan av att samarbetet och samverkan ibland störs när det t.ex. uppstår spän-
ningar i gruppen är knappast förvånande. Men, vad ska man göra åt detta? ”Jag 
kan ändå känna att det finns spänningar. Vad man ska göra åt det? /…/. Det är det 
här med tilliten” (Rektor).  
 

Det finns konflikter, det finns revirtänkande. Det finns några som inte mår 
bra av att vara i rektorsgruppen tycker jag och de finns de som mår riktigt 
dåligt. /…/. Sedan tror jag att det beror på att det inte är så lätt om man har 
haft en ledande position i mera ledningsställning och sedan kommer det in 
nya som får de ledande positionerna och så ska man klara av att backa och 
ändå känna sig värdefull. Jag tror att det är det som det mycket beror på. Där 
fungerar det inte riktigt bra tycker jag. (Rektor) 

 
Dessa spänningar märks även utanför dem som är direkt inblandade. 
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Rektorsgruppen känns ju inte som någon homogen grupp, mycket spretigt 
tycker jag. Nu spekulerar jag, men det känns inte som att de är riktigt trygga 
med varandra. Men, det är ju möjligt att det inte har med organisationen att 
göra. (Lärarförbundet) 

 
För att förebygga och hantera detta problem har en utbildning i team-building ge-
nomförts. Att i en organisation hantera och förebygga konflikter på detta sätt kan 
betraktas både som ett sätt att betrakta organisationen ur ett HR-perspektiv, men 
också som en symbolisk handling i avseende på att det är en konkret handling som 
visar att ledningen tar sitt ansvar för personalens välbefinnande. En process som 
fortfarande pågår. 
 

Vi har ju haft en grupputveckling med rektorsgruppen, en ganska gedigen 
grupputveckling med en vecka i Högbo på sommaren när vi startade och ett 
antal dagar förra vintern och sedan har vi jobbat vidare själva. (Barn- och 
ungdomschef)  

 
Det finns även en del skeptiska röster mot själva genomförandet. 
 

Det var en firma som var inne för att det skulle bli team-building. De tyck-
er inte jag har gjort ett optimalt jobb. /…/. Jag tyckte av och till att de var 
lite oprofessionella. (Rektor) 

 
En styrka med att arbeta med team-buildning är att det svetsar samman grupper, 
men de riskerar även att avslöja en del mera djupgående konflikter som kan vara 
svåra att hantera. Dessa kan förstås i många fall överbryggas, men de kan även 
skapa andra typer av ”motståndsstrategier”. 
 

Vi hade en hel vecka uppe i Högbo bruk, när vi hade en introduktion, lite 
kick-off-vecka med tät handledning och utbildning för rektorer, chefer då 
förstod jag ju väldigt snabbt att det låg massa gammalt groll i bagaget och 
jag bestämde mig väldigt snabbt i den här gruppen markera att jag vill inte 
ingå i en gammal historia. (Rektor) 

 
Det är självfallet svårt att ha någon uppfattning om effekterna av denna insats, inte 
minst för att dessa är svåra att konkret läsa av och de kan uppträda på olika sätt i 
det korta tidsperspektivet i förhållande till vad som kan komma att hända på läng-
re sikt Men, den bild som träder fram är att det framför allt i Chefsforum och i nå-
gon grad i Utvecklingsforum saknar en öppenhet i klimatet, där det existerar spän-
ningar mellan olika personer. Dessa tycks å andra sidan mer eller mindre saknas i 
de övriga grupperingar som ingår i ledningsorganisationen.  
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Sammanfattande analys  
Analysavsnittet avslutas genom att den utvärderande studiens resultat sammanfat-
tas i relation till de olika perspektiven. Detta för att skapa en mer sammanflätad 
bild av hur dessa perspektiv kan bidra till en ökad förståelse för hur en organisa-
tionsförändring kan uppfattas och beskrivas av olika individer. Det är från dessa 
utgångspunkter de sedan agerar (Thomas & Swaine Thomas, 1928)20. Olika per-
spektiv bidrar till att lyfta fram olika bilder av en organisation. Den här utvärde-
rande studiens teoretiska tolkningsram har byggts upp utifrån Bolman och Deals 
(2005) fyra perspektiv på organisationer: ett strukturellt perspektiv, ett HR-

perspektiv, ett politiskt/maktperspektiv samt ett symboliskt perspektiv. Bolman och 
Deal (2005) pekar på att en organisation om möjligt bör belysas ur dessa fyra per-
spektiv för att öka förståelsen för vad som sker och att sedan ta detta som ut-
gångspunkt för att styra och leda organisationen. De olika perspektiven skapar oli-
ka utmaningar för organisationens ledare. I ett strukturellt perspektiv handlar upp-
giften bl.a. om att anpassa organisationens struktur efter uppgift, teknologi och 
omgivning. I ett HR-perspektiv blir uppgiften bl.a. att anpassa organisationens be-
hov efter individernas behov och i ett politiskt perspektiv att bl.a. upprätta dag-
ordning och maktbalans. Det symboliska perspektivet slutligen handlar bl.a. om 
att skapa tro och mening (Bolman & Deal, 2005).  
 
Den omorganisation som genomförts inom Barn- och ungdomsförvaltningen i 
Rättviks kommun utgår i hög grad från ett strukturellt perspektiv på organisatio-
ner. Det finns en tydligt strukturerad organisationsbeskrivning med flera lednings-
nivåer som har delvis olika och delvis sammanfallande konstellationer. Samtidigt 
finns drag, som tolkat utifrån ett HR-perspektiv, innebär att rollerna och arbets-
uppgifterna inom grupperna ska bemyndiga personalen (Tengblad, 2003) att själva 
utforma dessa. Dock har rollerna och arbetsuppgifterna delvis kommit att bli vagt 
definierande delvis på grund av att de är svåra att definiera. Detta kan delvis ses 
som en följd av att ett mål- och resultatstyrt system bygger på att styrdokumenten 
hela tiden måste tolkas av den enskilde medarbetaren i sin vardagliga yrkesutöv-
ning (se t.ex. von Schantz Lundgren, 2008). 
 
Bolman och Deal (2005) lyfter fram att vår kunskap om mänskligt handlande fort-
farande är begränsad, liksom att vår kunskap om människors reaktioner på föränd-
ringar också är begränsad. För att ytterligare komplicera det hela så kommer olika 
människor sannolikt att reagera olika på de förändringar som genomförs (von 
Schantz Lundgren, 2008). På ett generellt plan finns dock kunskap om vilka reak-
tioner som är vanligt förekommande vid omorganisationer, t.ex. oro, rädsla, mot-
stånd, men även vilka individer och gruppkonstellationer som organisationen be-
folkas av, liksom omorganisationens omfattning o.s.v., vilket gör att det är mer el-
ler mindre oförutsägbart hur enskilda individer och grupper kommer att reagera 
och handla (se även t.ex. Stacey, 1993; Stacey, 2007; Stacey & Griffin, 2006; von 

                                                                                                  
20 Se Metodavsnittet (Thomas & Swaine Thomas, 1928). 
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Schantz Lundgren, 2008). Här kommer det politiska perspektivet in i bilden som 
ett sätt att tolka händelseförloppet. Det är chefen som sätter dagordningen och 
därmed iscensätter visionen och strategin (Bolman & Deal, 2005). Saknas å andra 
sidan ett ledarskap kommer informella krafter i organisationen att försöka sätta 
dagordningen. En av utgångspunkterna i det politiska perspektivet är att organisa-
tioner bär på motstridiga intressen som har att kämpa om knappa resurser. Detta 
gör makt till en central aspekt. Det vi kan se i många av intervjupersonernas utsa-
gor är att omorganisationen delvis har ritat om maktkartan i organisationen. Något 
som bidrar till att en del av de problem som utgjorde omorganisationens utgångs-
punkter har lösts, medan andra problem har tillkommit, något som med ett breddat 
synsätt på organisationer inte ska ses som ett ”misslyckande” utan snarare är det 
vad som kan förväntas. Som flera uttrycker i intervjuerna behöver en omorganisa-
tion flera år för att ”sätta sig”. En utmaning kan utifrån detta vara att bygga vidare 
på den organisationsförändring som genomförts, då majoriteten av personalen be-
skriver en organisation som förefaller vara mer ändamålsenlig än tidigare, vilket 
gör att några omfattande organisationsförändringar de närmaste åren inte förfaller 
vara aktuellt.  
 
Bolman och Deal (2005) pekar även på att konflikter oftast uppkommer och utspe-
lar sig i något som de kallar för gränsytor mellan grupper och enheter. Genom de 
delvis överlappande gruppsammansättningarna har s.k. gränsytsproblematik 
byggts in den nya organisationsstrukturen. Detta är ytterligare en utmaning för de 
personer som har en chefsroll, och även för organisationen som helhet, att hantera. 
Detta skall beaktas i ljuset av att organisationer både är en arena för individers 
maktkamper och för organisationens kamp med andra organisationer (Bolman & 
Deal, 2005). I dagens skolpolitiska läge är det betydelsefullt för varje kommun att 
kunna visa upp en stark och strukturerad skolorganisation som kan antas ha förut-
sättningar att ändamålsenligt omsätta nya statliga intentioner i handling. Statliga 
skolinspektioner kan t.ex. framför allt antas företräda ett strukturellt perspektiv på 
organisationer. Om inspektörerna vid sina besök kan se en struktur som både upp-
fattas som funktionell och som anses möjliggöra implementering av nya reformer 
kommer kommunens skolor sannolikt att uppfattas som rationellt fungerande. 
Skolinspektioner kan också sägas innehålla såväl ett symboliskt perspektiv som ett 
politiskt/maktperspektiv. Detta kan bl.a. betraktas i relation till att den genomför-
da omorganisationen i Rättviks kommun till del har sin grund i en skolinspektion 
som påtalade brister. Skolor kan inte kontrolleras kontinuerligt, därför kan inspek-
tioner sägas utgöra ett symboliskt maktinstrument, t.ex. genom att missförhållan-
den kan komma att avslöjas samt att skolor som får kritik ofta får negativ upp-
märksamhet i medierna. Något som i sin tur sätter press på skolans ledning att vid-
ta åtgärder, liksom att skolans personal förstår att något måste göras. Det torde 
underlätta implementering av ledningens förändringsidéer, förutsatt att ledningen i 
tillräcklig utsträckning förmår läsa av vilka förändringar som är möjliga i den ak-
tuella organisationen (se t.ex. von Schantz Lundgren, 2008). I så komplexa orga-
nisationer som skolan utgörs av är det en rad faktorer som avgör vilka förändring-
ar som är möjliga att genomföra. Därmed behövs också att organisationens behov 
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tolkas från ett HR-perspektiv för att det ska vara möjligt att formulera och genom-
föra förändringar, såtillvida att om implementeringen ska falla väl ut ifrån led-
ningens perspektiv måste ledarna äga förmågan att balansera organisationens be-
hov mot personalens behov. 
 
Det är inte ovanligt att större omorganisationer sjösätts genom någon form av s.k. 
”kick-off”, vilket kan ses som en symbolisk handling. Genom en gemensam ritual 
ersätts ”det gamla” av ”det nya”. Så skedde också inom Barn- och ungdomsför-
valtningen i Rättvik. Vid denna ritual synliggjordes att det fanns en del outredda 
meningsskiljaktigheter, som förstås många visste att de fanns. Detta föranledde att 
tillfälle gavs för de involverade att diskutera i ett försök att lösa dessa. Också den-
na handling kan antas ha ett symboliskt värde. I flera intervjuer har dock fram-
kommit att det finns spänningar som fortfarande inte hanterats på ett tillfredsstäl-
lande sätt. Oenigheter inom organisationer kan bl.a. handla om svårigheter för en 
organisations ledning att, som nämnts, hantera balansgången mellan organisatio-
nens behov och personalens, en betydelsefull faktor som synliggörs i ett HR-
perspektiv. Brister i att balansera olika behov kan vara ett skäl till att en del pro-
blem tycks kvarstå, även efter den genomförda organisationsförändringen. Det kan 
också handla om det som i det politiska perspektivet beskrivs som att organisatio-
ner är en politisk terräng där det finns både vänner och fiender och där olika for-
mer av nätverk och koalitioner utvecklas i kamp om att få tillgång till och kunna 
nyttja de begränsade resurser som står till organisationens förfogande.    
 
Den genomförda omorganisationen var relativt omfattande, där t.ex. alla rektors-
tjänster utlystes. Ett sådant förfarande signalerar, mer eller mindre tydligt, på ett 
symboliskt plan att ledningen anser att en stor förändring behövs. Det finns då en 
risk att personal kommer att uppfatta att de inte sköter sina arbetsuppgifter till-
fredsställande. Samtidigt pekas ingen ut och ingen går säker när alla tjänster an-
nonseras ut. Detta kommer förmodligen att skapa osäkerhet och att olika former 
av processer startar, som kan utgöras av såväl individuella försvars- och/eller mot-
ståndsreaktioner som gruppvisa sådana. Tillsättningen av tjänsterna kommer dock 
att tala för sig och riskera att konflikter, och därmed en maktdimension, byggs in i 
den nya organisationen. Med organisationsförändringens tydligt strukturella ut-
gångspunkt kan man anta fokus låg på att skapa en organisation utifrån det struk-
turella perspektivets grundläggande krav på ledare, d.v.s. att anpassa strukturen ef-
ter uppgift, teknologi och omgivning. Från de fackliga organisationerna, som hu-
vudsakligen får antas företräda ett HR-perspektiv, uttrycks tveksamhet till om or-
ganisationen förändrats till det bättre för medlemmarna, d.v.s. om deras behov, 
färdigheter och relationer har tagits tillräcklig hänsyn till. En komplicerande faktor 
i allt förändringsarbete och i allt vardagsarbete är information. Bolman och Deal 
(2005) talar om att information sällan är rak och öppen och att den ofta inte heller 
ligger rätt i tiden, liksom att information i princip alltid kan tolkas på olika sätt. 
Informationsproblematiken kan också sorteras in i det symboliska perspektivet, så-
tillvida att organisationen där bl.a. beskrivs som en teater (se t.ex. även 



  85 

m,Goffman, 1994). Hur information tolkas bidrar till hur medarbetare kommer att 
spela sina roller.  
 
Ytterligare en komplicerande faktor är att det i varje organisation kan finnas an-
ställda som i varierande grad, mer eller mindre omedvetet, ser på organisationen 
och sin roll huvudsakligen utifrån något av de perspektiv som Bolman & Deal 
(2005) företräder, och dessutom förmodligen utifrån en mängd andra sätt som or-
ganisationer, ledare och medarbetare kan beskrivas utifrån. När en organisations-
plan beskrivs i ett tydligt strukturellt perspektiv kommer detta att tilltala medarbe-
tare som själva har ett sådant synsätt på organisationer, så som t.ex. en rektor be-
skriver strukturen i termer av att detta är en ”dröm för mig”. Samma rektor kan 
sedan vittna om att personalen ställde sig frågande när organisationsstrukturen 
presenterades: ”Vad är detta för kärnkraftverk?” Dessa medarbetare betraktar för-
modligen inte organisationen utifrån ett strukturellt perspektiv. Detta synliggör 
fler utmaningar för cheferna i form av att försöka hantera att olika individer be-
traktar organisationer och sitt arbete utifrån olika utgångspunkter och perspektiv 
på vad som är väsentligt och som ger arbetet mening, vilket är väsentligt ur ett 
HR-perspektiv.  
 
Omorganisationer är komplexa, inte minst i offentliga organisationer, där mänsk-
liga och etiska frågor måste hanteras i en komplicerad skärningspunkt mellan stat-
liga intentioner och resurser bl.a. i form av att pengar, personal, kompetens och tid 
saknas. Sammantaget framträder att det strukturella perspektivet, som utgör ut-
gångspunkten för omorganisationen, framförallt tar hänsyn till hur organisationen 
kan struktureras för att svara upp mot den uppgift förskola/skola ges av staten. De 
problem som kommer till uttryck via intervjuerna synliggör bl.a. ett poli-
tiskt/maktperspektiv som framskymtar, genom mer eller mindre ”försiktiga” utta-
landen som att det finns maktkamper, konflikter och konkurrens som det fram-
kommer här, främst under ytan, och som då och då ger sig tillkänna. HR-
perspektivet finns också representerat, i detta fall delvis genom att medarbetarna 
förväntas utforma arbetet i de olika grupperna utan alltför tydlig styrning och dels 
genom att medarbetare ger uttryck för att relationer har betydelse, medarbetarna 
vill känna sig delaktiga och få möjlighet till utveckling, men att så inte alltid sker. 
Kanske är den största utmaningen för ledare att bidra till att, för varje enskild 
medarbetare, ge möjlighet att se en viktig mening med det egna arbetet, vilket är 
en väsentligdel i det symboliska perspektivet. Detta är något som enkelt låter sig 
sägas, men som i praktiken kan visa sig vara oerhört komplicerat, då enskilda 
medarbetares uppfattning om mening i arbetet kanske inte alltid korrelerar med 
hur ledningen uppfattar att en organisation på mest ändamålsenliga sätt bör orga-
niseras.  
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7. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Har då Barn- och ungdomsförvaltningen blivit mera välfungerande och i så fall på 
vilka sätt? I metodavsnittet diskuterades frågan hur långtgående slutsatser som är 
möjliga att dra, inte minst från en studie av en organisation som bara varit i kraft 
under drygt två år. Med tanke på att förändringsprocesser vanligen sker långsamt 
och när verksamheten dessutom är komplex, t.o.m. dynamiskt komplex (Senge, 
1995; Schumacher, 1977), är det vanskligt att dra alltför långtgående och säkra 
slutsatser. Vi har att förlita oss på de involverade aktörernas utsagor och bedöm-
ningar. Tar vi dessa till utgångspunkt kan vi t.ex. finna att de fackliga organisatio-
nernas företrädare är inne på att resultatet kan vara svårbedömt. ”Sedan kan man 
känna att den här organisationen är alltför färsk för att man ska kunna dra några 
långtgående slutsatser nu” (Lärarnas Riksförbund) och också uttrycker en del kri-
tik med avseende på vad som har skett så här långt. ”För ögonblicket är jag inte så 
där oerhört entusiastisk” (Lärarförbundet). Flera är inne på att det kan behöva gå 
längre tid innan effekterna kan värderas (se t.ex. Ekholm, 1990). 
 

Man måste ha lite mer tålamod och ge den här organisationen tid att jobba på 
en fyra fem år innan man kan bedöma vad det är som behöver …, vilka större 
justeringar man behöver göra. Vi kan naturligtvis rätta till en del bekymmer 
som dyker upp efter hand. (Rektor) 

 
Hur rapporten kan användas 

Oaktat detta kan den bild som den här utvärderande studien skapat ändå tas som 
utgångspunkt för att bygga upp en tentativ bild, en av flera möjliga, av hur organi-
sationen fungerar. Generellt har alla organisationer problem av större eller mindre 
art. Vad som skiljer välfungerande organisationer från de mindre välfungerande är 
deras förmåga att lösa problem som uppstår (se t.ex. von Schantz Lundgren, 2008, 
med hänvisning till Hirschman, 1967). Från dessa utgångspunkter blir det möjligt 
att starta ett samtal som vad som behöver göras för att förbättra och utveckla verk-
samheten. När de berörda läser rapporten kommer de ibland att känna igen sig, 
ibland upptäcka sådant som de tidigare inte varit medvetna om och ibland kommer 
de att opponera sig mot den bild som ges därför att de inte kan känna igen sig (se 
t.ex. Lundgren, 2001). Något som på olika sätt skapar möjligheter. När man kän-

ner igen sig, eller upptäcker det man inte tidigare sett skapar det en grund för att 

diskutera förbättrande åtgärder och när man inte instämmer i beskrivningen finns 

en möjlighet för att formulera problemet på ett annat och ur dessa personers syn-

vinkel bättre sätt och i sin tur utgöra en grund för förbättrande åtgärder. Med ut-
gångspunkt i detta görs här ett försök att sammanfatta och besvara de frågor som 
formulerades i syftet.  
 

Studiens frågeställningar 

Den första fråga som den här utvärderande studien avsåg att besvara var på vilket 
sätt den genomförda organisationsförändringen har fått konsekvenser för hur verk-
samheten styrs och koordineras. Resultatet av undersökningen visar att den nya 
organisationsstrukturen kan sägas vara ändamålsenlig och i huvudsak välfunge-
rande, d.v.s. den skapar många av de förutsättningar som behövs för att det ska 
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vara möjligt att hantera problem, optimera resurser och koordinera verksamheten 
(Bolman & Deal, 2005) trots att det i intervjuerna framkommer kritiska synpunk-
ter, samtidigt som enkätsvaren i övervägande grad är positiva. Bilden skulle kunna 
uppfattas som motsägelsefull, men som vi argumenterar för i metodavsnittet så 
behöver detta inte vara fallet. Snarast framstår bilden som relativt entydig, majori-
teten är nöjda med organisationens struktur, även om många pekar på en del för-
hållanden som kan behöva förändras. En komplicerande faktor i det sammanhang-
et är att det inte är möjligt att skapa en perfekt organisatorisk struktur för en så 
komplex verksamhet som barnomsorg, förskola och skola utgör. I det här fallet 
innefattas dessutom fritidsförvaltningen i den sammanhållna organisationen. De 
problem som finns beror inte i de flesta fall och i första hand på brister i den orga-
nisatoriska strukturen, utan snarare på andra faktorer, t.ex. just det faktum att 
verksamheten har ett komplext innehåll samt på hur aktörerna agerar i relation till 
organisationens komplexitet. Den organisatoriska strukturen har fått till konse-
kvens att den skapat förutsättningar för att styra organisationen genom de besluts-
forum som formerats. Det behöver nödvändigtvis inte vara liktydigt med att så 
också sker. Förutsättningar är beroende av hur enskilda individer uppfattar sina 
möjligheter att spela sina roller. Det finns t.ex. lärlagsledare som främst uppfattar 
att de fått en verkställande funktion, istället för att kunna agera som pedagogiska 
utvecklingsledare. Vad kan detta tänkas få för konsekvenser och hur kan detta 
hanteras? Vad som avgör hur funktionell den nya organisationsstrukturen är beror 
framför allt på vilka sätt aktörerna agerar inom ramen för de förändrade forumen.  
 
Den andra frågan som ställdes i syftet var om de involverade aktörerna uppfattade 
att den nuvarande organisationsformen är funktionell. Resultatet kan sammanfat-
tas så att den organisatoriska strukturen av många, men inte alla, uppfattas som att 
den är funktionell. Hur detta sedan fungerar i den konkreta dagliga verksamheten, 
som redan nämnts, är beroende av en lång rad faktorer, t.ex. hur cheferna har för-
måga att styra och leda verksamheten, hur den lokala situationen ser ut i fråga om 
hur de ekonomiska förutsättningarna utvecklas, utifrån kommande krav och de en-
skilda medarbetarnas reaktioner och agerande. Den huvudsakliga förbättringspo-
tentialen verkar inte finnas i att den organisatoriska strukturen i sig förändras. 
 
Den rådande organisationsstrukturen kan knappast på allvar sägas vara ifrågasatt, 
även om det i några fall finns invändningar. Med utgångspunkt i den utvärderande 
studiens resultat kan ändå en del aspekter av den nuvarande organisationsstruktu-
ren diskuteras i fråga om tänkbara alternativa lösningar. Det finns t.ex. en del 
oklarheter vilken funktion de olika beslutsorganen har i relation till varandra och 
var de formella förvaltningsbesluten fattas. Den nuvarande organisationsplanen 
framstår som tydligt funktionsuppdelad, men vad som anges som respektive 
grupps uppdrag går i många fall i och överlappar varandra. Det är således inte all-
tid tydligt vem som ansvarar för vad, åtminstone i formell mening. Å andra sidan 
har det utvecklats en informell uppdelning av ansvaret. Den mest otydliga rollen 
har i det här fallet utkristalliserats gälla Chefs- respektive Utvecklingsforum, d.v.s. 
vilka beslutfrågor finns det i dessa organ som inte skulle kunna hanteras av Barn- 
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och ungdomschefens ledningsgrupp? Snarast får dessa organ ses som konsultativa 
och som fora där hela ledningen kan prata sig samman i bl.a. policyfrågor. När det 
gäller Barn- och ungdomschefens ledningsgrupp är det också en fråga om vilka 
beslut som fattas i relation till de beslut som Barn- och ungdomschefen tar själv, 
eller skulle kunna ta själv. Kan även denna grupp ses som ett konsultativt organ 
till Barn- och ungdomschefen? Fördelen med att ha alla dessa organ kan ses som 
att samtliga i ledande positioner involveras i verksamheten och dess problem. Mot 
detta står att möten tar tid, men ännu så länge verkar i några av de fora som ska-
pats mötena ha resulterat i att det stärkt sammanhållningen och ökat tydligheten 
utåt i organisationen. Att nå enighet tar å andra sidan tid att uppnå. Ett alternativ 
kan vara att det görs tydligt att det är Barn- och ungdomschefen som fattar de for-
mella förvaltningsbeslut som behövs för övergripande principiella frågor och att 
rektorerna fattar beslut för löpande driftsfrågor för sina respektive rektorsområden, 
d.v.s. att dessa beslut tas av rektor med sin ledningsgrupp som konsultativt organ 
samt att Chefs- och Utvecklingsforum är konsultativa organ till Barn- och ung-
domschefen. De frågor som diskuteras i Barn- och ungdomschefens ledningsgrupp 
skulle kunna hanteras i Chefs- och Utvecklingsforum och därmed undanröja en 
del av den misstänksamhet som finns mot dessa gruppers arbete. Som ett alterna-
tiv sett från dessa utgångspunkter skulle Barn- och ungdomschefens lednings-
grupp kunna avvecklas. En biträdande Barn- och ungdomschef skulle kunna avlas-
ta om så skulle behövas och samtidigt ge en tydligare formell ansvarsfördelning. 
 
Rektors ledningsgrupp framstår som det kanske mest framgångsrika ledningsorga-
net i den nya organisationen. På ett motsvarande sätt som sker i professionella or-
ganisationer, där team sätts samman av olika specialister, har sammansättningen i 
rektors ledningsgrupp en motsvarande karaktär. Här möts den ansvarige, d.v.s. 
rektor, personalens företrädare, d.v.s. lärlagsledarna och specialister som företrä-
der elevhälsovården samt administratörer för att gemensamt planera och hantera 
de problem som regelmässigt uppstår i vardagens arbete. Rektors ledningsgrupp 
får också genomgående positiva omdömen om sitt sätt att fungera från dem som 
berörs.   
 
Avslutningsvis ställdes frågan om den nya organisationen hade löst de problem 
som var orsak till att omorganisationen genomfördes. En slutsats som drogs i Ut-
vecklingshusets (2006) utvärderingsrapport var att den dåvarande Barn- och ut-
bildningsförvaltningen bestod av två ledningssystem, ett formellt och ett infor-
mellt. I det formella ledningssystemet betonades syftet att skapa samsyn i olika 
frågeställningar. I det informella ledningssystemet var uppgiften att stimulera till 
lärande samtal inom skolan. Till detta skulle kunna läggas att det regelmässigt i 
organisationer existerar formella och informella system parallellt och finns det inte 
en samsyn i det informella systemet blir det sannolikt svårt att åstadkomma sam-
syn också det formella systemet. Den fråga som uppstår är snarast i vilka avseen-
den som något är formellt eller informellt. Beslut, vanligen av principiell natur, 
som fattas av utsedda beslutsorgan är formella. Det hindrar förstås inte att det dag-
ligen tas ett stort antal informella beslut av konkret natur. Problem uppstår när 
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dessa på ett eller annat sätt strider mot uppställda principer, policybeslut o.s.v., el-
ler som går bortom beslutsfattarens befogenheter. I den meningen är det knappast 
något problem, snarast en förutsättning att det finns ett formellt och ett informellt 
ledningssystem som kompletterar varandra. Problemet är i stället om det informel-
la beslutssystemet dominerar över det formella. Vad som framkommer av den här 
utvärderande studien är att det formella beslutssystemet så starkt och välorganise-
rat att det finns goda förutsättningar för att detta också är det dominerande besluts-
systemet. Det finns inte heller något som tyder på att det finns starka informella 
ledare som på allvar kämpar för att ta över den beslutande makten. Genom att Ut-
vecklingsforum inrättades har det problem som identifierades som att utvecklings-
ledaren och utvecklingen av skolan gick som ett led för sig själva, där inte rekto-
rerna var inblandade, på en organisatorisk nivå lösts på ett tillfredställande sätt. 
 
I rapporten från Utvecklingshuset identifierades även en del brister i det administ-
rativa stödet i organisationen. Den nya organisationen har bidragit med förbätt-
ringar i det avseendet genom att assistenterna har en tydlig plats i respektive rek-
torsområde och i rektors ledningsgrupp. Däremot är det fortsvarande svårt att få 
den s.k. administrativa gruppen att fungera på avsett sätt, d.v.s. att arbetet kan pla-
neras så att assistenterna kan hjälpa varandra vid arbetstoppar o.s.v. En orsak är att 
gruppen har saknat ledning, vilket i en del fall skulle kunna förbättra situationen, 
men problemet framstår som än mera svårlöst då arbetsbelastningen tenderar att 
vara säsongsbetonad, d.v.s. när en assistent har hög arbetsbelastning så gäller det 
också de övriga. Det gör att förbättringspotentialen i det avseende framstår som li-
ten. Däremot skulle gruppens deltagare kunna stödja varandra vid olika typer av 
frånvaro, eller annan icke-säsongsberoende arbetsbelastning. Administrativa grup-
pen skulle kunna användas i att utveckla bättre och heltäckande administrativa ru-
tiner, utifrån såväl ledningens, personalens och administratörernas behov, vilket i 
så fall kräver att det finns en kompetent ledning för gruppen. Den administrativa 
gruppen framstår i dag som sårbar för när t.ex. någon är frånvarande under längre 
tid och det gör också att administratörernas arbete är utsatt. Till detta kan fogas att 
det administrativa stödet till barnomsorgen/förskolan förefaller vara underdimen-
sionerat.   
 
Utvecklingshuset identifierade även ett problem som beskrevs som att det fanns 
parallella verksamheter inom elevhälsoarbetet, vilka arbetade ovetande om var-
andra och att det fanns oklarheter hur resurser för detta arbete fördelades. Ett om-
fattande arbete har lagts ner för att kartlägga behovet av elevhälsostärkande insat-
ser samt hur detta arbete kan organiseras. Uppfattningarna om resultatet av detta 
skiftar ganska kraftigt. Problemet förefaller vara att det finns olika uppfattningar 
om hur snabbt insatserna behövs, om det är rätt elever som får stöd och vem som 
är ansvarig. Elevhälsoarbetet är komplext då ansvaret i princip ligger på varje 
medarbetare i organisationen och Elevhälsan är en viktig stödresurs i detta arbete. 
Det verkar vara i denna skärningspunkt som det uppstår rolltvister. I det avseendet 
förefaller de tidigare identifierade bristerna att fortfarande kvarstå. Problemet kan 
delvis lösas genom en än tydligare organisation och tydligare mål och principer för 
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hur arbetet ska bedrivas, men kvar står ändå att det kommer att uppstå många 
”gränsfall” där svaret inte är givet, vilket i sin tur beror på att de problem som ska 
hanteras är komplexa. Frågan om när t.ex. ansvaret går över från den enskilde 
medarbetaren, till rektor och sedan vidare till Elevhälsan är fullt av gränsdrag-
ningsproblem. För att elevhälsoarbetet ska fungera måste ansvaret fördelas. En 
komplicerad fråga är emellertid hur detta kan ske på ett enkelt och praktiskt sätt. 
Även om problemen kan delas in i olika kategorier är varje individ unik och har i 
någon mening en unik problematik som ska hanteras. En del av denna har att göra 
med den sociala situation som respektive elev befinner sig i och där skolans möj-
ligheter, trots omfattande insatser, har sina begränsningar. 
 
I en liten kommun med begränsade resurser är det viktigt att dessa används på ett 
optimalt sätt. Den nya organisationen har däremot, som det framstår, kunnat skapa 
förutsättningar för att ha en bättre kontroll över de relativt stora resurser som elev-
hälsoarbetet kräver.  
 
Avslutning 

Vi har i den här utvärderande studien velat lyfta fram de involverade aktörernas 
röster och samtidigt reflektera dessa mot några olika organisationsteoretiska per-
spektiv. Vi har inom ramen för ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, vars ut-
gångspunkt handlar om hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet 
Berger & Luckman, 1979), velat fästa blicken på att när organisationer och dess 
utformning beskrivs utifrån olika perspektiv belyses olika aspekter av en organisa-
tion. Vår förhoppning är att dessa kan bidra i diskussionen av organisationens vi-
dare utveckling. 
 
Med vår tvärvetenskapliga organisationsteoretiska ansats vill vi också bidra till en 
problematisering av det komplexa uppdrag som det innebär att omsätta utbild-
ningspolitiska intentioner i praktisk handling. Vår uppfattning är att en problema-
tisering av ett område öppnar upp för reflekterande diskussioner. Samtidigt bidrar 
det politiska/maktperspektivet med en insikt om att makt och hierarkier har en 
hämmande faktor, i alla organisationer, vad gäller hur öppna reflekterande samtal 
kan bli. Med Goffmans (1994) terminologi kan man tala om att organisationer, 
liksom teatern, har främre regioner, d.v.s. de delar av en organisation som visas 
upp utåt mot politiker, allmänhet m.fl. och bakre regioner där relationer och makt-
spel, mer eller mindre indirekt, påverkar hur en organisation de facto kommer att 
fungera. Agerandet ser således olika ut på dessa två arenor. I den här studien har vi 
gläntat på de bakre regionerna för att, trots de maktproblem som är relaterat till 
detta, skapa förutsättningar för djupare diskussioner inom organisationen avseende 
hur man vill gå vidare.   
 
Den slutsats som kan sammantaget dras är att den nya ledningsorganisationen i 
flera avseenden är väl fungerande, men att det ändå finns problem som behöver 
lösas och funktioner som behöver utvecklas. Hur de konkreta lösningarna ska se ut 
måste avgöras av de som är involverade och som leder verksamheten. Det allmän-
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na råd som kan ges är att de problem som finns i många fall komplexa, annars 
skulle de sannolikt redan ha varit lösta, och att det därför knappast är möjligt att 
finna enkla och snabba lösningar. Förändringar måste få ta tid, problemen behöver 
belysas från flera olika infallsvinklar och de som finns i organisationen vara en del 
av lösningen.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Ny lednings- och administrativ organisation in Rättviks kommuns 
barn- och utbildningsförvaltning  
 
Frågeställningar: 
 
Vilken är Din/Er roll i organisationen? 
 
- På vilket sätt har den organisationsförändring som initierades ht 2007 påverkat 
Bar- och utbildningsförvaltningens verksamhet? 
 
- Hur långt har förändringsprocessen avancerat fram till dagsläget vad gäller orga-
nisationsförändringen? 
 
- På vilket sätt är det möjligt att avläsa resultatet så här långt? Ge exempel! 
 
- Vilka problem har den nya organisationen löst? På vilka sätt? Ge exempel! 
 
- Har den nya organisationen skapat nya problem? På vilka sätt? Ge exempel! 
 
- Har den nya organisationen ökat personalens inflytande? Om ja, på vilket/vilka 
sätt? Om nej, varför? 
 
- Har den nya organisationen inneburit att det blivit lättare att samordna verksam-
heten mellan olika enheter i skolorganisationen? 
 
- Är den nya organisationsstrukturen ändamålsenlig och lätt att överblicka för dem 
som arbetar inom denna?  
 
- Hur har Ditt dagliga arbete påverkats av den nya organisationen? 
 
Uppföljande specifika frågeställningar med en direkt koppling till den 
genomförda organisationsförändringen: 
 
- Hur fungerar Barn- och ungdomschefsfunktionen? 
 
- Hur fungerar Förvaltningens ledningsgrupp? 
 
- Hur fungerar Rektorsgruppens chefsforum? 
 
- Hur fungerar Rektorsgruppens utvecklingsforum? 
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- Hur fungerar Rektorsgruppens ledningsforum? 
 
- Hur fungerar Administrativa gruppens funktion? 
 
- Hur fungerar Lärlagsledarfunktion? 
 
- Hur fungerar Elevhälsa? 
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Bilaga 2  
 
Ny lednings- och administrativ organisation in Rättviks kommuns 
Barn- och ungdomsförvaltning 
 
Enkät 
Besvara nedanstående frågor med utgångspunkt från Din egen uppfattning om hur 
Barn- och ungdomsförvaltningen fungerar i relation till den organisation som in-
fördes inför läsåret 2007/2008. Markera tillämpligt alternativ. 
 
1. Är Barn- och ungdomschefens roll ändamålsenligt definierad? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
2. I vilken grad fungerar denna funktion på ett ändamålsenligt sätt? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
3. Är Förvaltningens ledningsgrupps roll ändamålsenligt definierad? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
4. I vilken grad fungerar denna funktion på ett ändamålsenligt sätt? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
5. Är Rektorsgruppens chefsforums roll ändamålsenligt definierad? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
6. I vilken grad fungerar denna funktion på ett ändamålsenligt sätt? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
7. Är Rektorsgruppens utvecklingsforums roll ändamåls- 
enligt definierad? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
8. I vilken grad fungerar denna funktion på ett ändamålsenligt sätt? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
9. Är rektors ledningsgrupp roll ändamålsenligt definierad? 
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Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
10. I vilken grad fungerar denna funktion på ett ändamålsenligt sätt? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
11. Hur lätt är det att skilja Rektorsgruppens chefs-, utvecklings- 
och ledningsgrupp ifrån varandra? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
12. Är den aministrativa gruppens roll ändamålsenligt definierad? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
13. I vilken grad fungerar denna funktion på ett ändamålsenligt sätt? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
14. Är lärlagsledarnas roll ändamålsenligt definierad? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
15. I vilken grad fungerar denna funktion på ett ändamålsenligt sätt? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
16 Är elevhälsa roll ändamålsenligt definierad? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
17. I vilken grad fungerar denna funktion på ett ändamålsenligt sätt? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
18. Är verksamheten totalt sett är mera effektiv än innan  
organisationsförändringen genomfördes? 
 
Inte alls 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I hög grad 
 
19. Jag vill även tillägga följande synpunkter: 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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