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Denna delrapport behandlar ett av de områden som är kopplat till det större utredningsarbetet
Strömbacka 2025. Utredningen är beslutad av Barn- och utbildningsnämnden i Piteå kommun och har som
huvudfråga att utreda hur gymnasieskolan ska utformas för att i framtiden kunna möta ungdomars behov
och förväntningar på utbildning, samt omvärldens och arbetsmarknadens förväntningar. Syftet med
denna delrapport har varit att undersöka och problematisera kring organisationens uppbyggnad och roll
för Strömbackaskolans verksamhet. Den formella organisationsstrukturen har till syfte att stödja de mål
som verksamheten är satt att uppnå. Det handlar för skolans del om kommunala mål och nationella mål i
form av kunskapsmål och sociala mål, samt uppdraget att rusta eleverna med demokratiska värderingar
och kunskaper så att de kan bidra till att forma ett samhälle som vilar på demokratins värden. För att
samla erfarenheter till rapporten har fokusgruppsintervjuer hållits med olika personalkategorier. Utifrån
dessa resultat samt viss facklitteratur, har därefter resultaten analyserats och slutsatser och
rekommendationer dragits och ett antal frågor väckts. Idag har Strömbackaskolan en i huvudsak en
decentraliserad organisation där rektorerna, i relativt stor utsträckning ansvarar över verksamhetens olika
delar. Fördelarna är att rektorerna upplever sig ha kontroll över processerna, enheterna bli sammanhållna
och relationer lätt byggs. Nackdelarna är förlorade effektivitetsvinster, försvårande resursfördelning och
kompetensutveckling. Rektorernas pedagogiska ledarskap är centralt för att organisationen ska kunna
leva upp till en hög kvalité. Det pedagogiska ledarskapet kan inte delegeras och är intimt sammankopplat
till arbetsledarskapet och därför är det viktigt att rektorerna bereds goda möjligheter att bedriva ett aktivt
pedagogiskt ledarskap. Då blir det också viktigt att se över hur stödfunktioner och övrig ledning fungerar
och hur denna stab på bästa sätt kan utgöra en avlastning och ett stöd för rektorerna. Men
stabsfunktionerna är inte enbart stöd för rektorerna. Många frågor av handläggningstyp måste lösas
gemensamt i staben, och även annan personal inom Strömbacka bör ha nära tillgång till dessa funktioner.
Decentraliseringens fördelar med närhet, måste vägas mot centraliseringens fördelar med
professionsutveckling, specialisering och kompetensöverföring. Medverkande i denna utredning är eniga
om att den organisation som idag finns på Strömbacka, med en mix av decentralisering och centralisering,
är väl fungerande. Ett decentraliserat ledarskap kräver god kommunikation genom hela organisationen,
från förvaltning och ner genom beslutshierarkin och tvärt om. Det är viktigt att både säkerställa
kommunikation, professionsutveckling och säkra kompetensöverföring för att minska sårbarhet i
verksamheten. Med en mer centraliserad organisation skulle risken vara att styrkorna som finns idag går
förlorade och inte vägs upp av vinsterna från en centraliserad organisation. Ett fortsatt arbete behövs
inom Strömbackaskolan med att göra organisationen än mer optimerad för rektorerna att utöva sitt
pedagogiska ledarskap.
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1 Inledning
En gymnasieskolas organisation handlar i grunden om att hitta former för hur man effektivast kan uppnå
de mål som stat och huvudman ställer på skolan. Att skapa och forma en effektiv och kvalitativt bra
organisation är av naturliga skäl något som sysselsatt forskare under många år och de slutsatser man
kommit fram till kan sammanfattas i olika organisationsteorier. Teorier om organisationer, kan handla
om att beskriva en organisation, att förklara eller förändra. Det innefattar också en beskrivning av vad
organisationen kan förstås som.1
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Men en organisation blir inte en organisation om det inte finns en ledning och förvaltning. Det brukar
beskrivas som management. Det finns många och ibland motstridiga uppfattningar om hur management
bör bedrivas och i praktiken finns det inte någon rekommendation som är bättre eller sämre än någon
annan. Men trots motstridiga synsätt om managements betydelse för en organisations framgång och
misslyckanden, så finns det oftast en gemensam föreställning om att management har ett centralt syfte;
Framgång, och helst långsiktig framgång för respektive organisation.2
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Vad beträffar organisationers ledning så menar en majoritet av ledarskapsforskningen, att ledarskapet
till stor del är kontext- och situationsbundet. Skiljer sig då skolledarskap från ledarskap i andra
organisationer? Ja, enligt Skolverket. De menar att i jämförelse med annat ledarskap så är
handlingsutrymmet mindre genom att rektor är politiskt styrd med statliga direktiv. Rektor har
dessutom roller som normalt inte ligger inom ledarens ansvarsområde exempelvis personalchef och
ekonomiansvarig3. För att ytterligare komplicera det hela så har rektor även en kommunal huvudman,
dvs dubbla huvudmän. Detta innebär att skolan och dess ledning har en ytterst komplicerad uppgift.
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Om man då betraktar Strömbackaskolan som en kombination av organisation och management, så
borde det centrala syftet vara att forma en organisation som stödjer det som är kärnan i vårt uppdrag.
Sammanfattar man uppdraget så är det att utbilda och fostra elever till väl fungerande demokratiska
samhällsmedborgare och starka individer. Skolan arbetar således med två huvudsakliga mål kunskapsmål och sociala mål. Denna delrapport har en försiktig ambition att utröna hur
Strömbackaskolan kan hitta sätt att leda och organisera verksamheten mot dessa mål. Det ligger också i
uppdraget att se över hur man kan organisera för att på ett så optimalt sätt som möjligt, möta behov
och förväntiningar i framtiden. Delrapporten utgör ett bidrag till den större huvudrapporten i
utredningen Strömbacka 2025. Även om denna utredning sträcker sig mot framtiden, så är skolans
kärnuppdrag bestående. Innehållet i verksamheten kan variera, men huvuduppdraget är detsamma.

1

http://sv.rilpedia.org/wiki/Organisationsteori 2017-06-01.
Holmblad Brunsson Karin. Läran om management – föreställningar i ett organisationssamhälle. Studentlitteratur
Lund (2013) sid. 10-11.
3
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-organisation/tema-rektor/tema-rektor-1.129790
2
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Rapporten innehåller huvudsakligen en nulägesbeskrivning av befintlig organisation samt en resulatdel
från de intervjuer som gjorts med fokusgrupper. Rapporten avslutas med en analys samt
slutsatser/frågeställningar för framtiden.

1.1 Avgränsning
Rapporten begränsas till det ansvarsfördelningssystem som finns inom Strömbackaskolans lednings- och
stödorganisation; den formella organisationsstrukturen. Det utesluter därmed elevhälsans orgasnisation
och uppbyggnad. Den utesluter även hur lärarlagen är organiserade och hur dessa arbetar med sina
elever, program och inriktningar samt system för kvalitetssäkring av verksamheten.
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2 Bakgrund

För att lägga en grund till tankarna om organisation, kan det vara värdefullt med ett resonemang kring
vad det är skolan ska uppnå och vad som kan betraktas som framgångsrikt i skolsammanhang. Som
nämndes inledningsvis så är detta av central betydelse för organisationens funktion.
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I Jonas Höög och Olof Johanssons skrift från ett projekt de genomfört med stöd från Vetenskapsrådet Struktur, kultur och ledarskap, har olika personer med koppling till universitetsvärlden, studerat och
delgivit sina resultat på temat framgångsrika skolor. Jonas Höög definierar framgångsrika skolor som
skolor som når både kunskaps- och sociala mål.4 Helene Ärlestig visar i sin studie att det som
karaktäriserar framgångsrika skolor är rektor och lärares kommunikation kring frågor som rör
undervisning. Rektorer i framgångsrika skolor gjorde fler klassrumsbesök och gav oftare bekräftelse och
feedback på lärarens professionella roll.5 Conny Björkman kommer fram till slutsatsen att framgångsrika
skolor har ett mer involverade och arbetslagsbaserat arbetssätt, i jämförelse med mindre framgångsrika
skolor.6 Björn Ahlström har funnit att i framgångsrika skolor arbetar man med båda dimensionerna,
sociala mål och kunskapsmål. Skolor som enbart fokuserade på det ena eller det andra var inte lika
framgångsrika. De framgångsrika skolorna hade en kultur, en struktur och ett ledarskap som var
sammanhållna i arbetet med de sociala målen.7
Dessa slutsatser kring framgångsrika skolor, är viktiga att ha med sig när man ska försöka utröna styrkor
och svagheter i organisationen Strömbackaskolan. I rapporten för delprojekt 1.2 Strömbacka 2025
skriver Kristina Hansson, vetenskaplig ledare i Piteå kommun, att i det i de fortsatta samtalen om
Strömbackaskolans framtid, är viktigt att ha med sig frågan om ”vilka kunskaper eleverna behöver för att
forma ett samhälle som vilar på de värden som skolan är satt att förvalta och bevara.” Detta synsätt ska
sen möta det som är utredningens huvuduppdrag, nämligen att utreda förutsättningarna för ett
framtidens gymnasium som möter ungdomars behov och förväntningar i förhållande till omvärldens och
arbetsmarknadens utveckling. Uppdraget har sin grund i ett beslut i Barn- och utbildningsnämnden i

4

Höög, J. & Johansson, O. (2011). Struktur kultur och ledarskap. sid. 20. Lund. Studentlitteratur.
Ibid. Sid. 22.
6
Ibid. Sid. 22.
7
Ibid. Sid. 22 och 170
5
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Piteå, som var angelägna om att få tillstånd en översyn av gymnasieskolan för att stå rustade att möta
framtidens utmaningar.
Grundförutsättningarna för utredning om Strömbackaskolans organisation, kan åskådliggöras på
följande sätt:

Kunskaper eleverna
behöver för att forma
ett samhälle som vilar
på demokratins värden

Organisation

ng
sm

Möta ungdomars behov
och förväntningar
gällande utbildningsval
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Kunskapsmål, sociala
mål

tre
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Möta omvärldens och
arbetsmarknadens
förväntningar

U

Något som saknas i denna beskrivnining är hur arbetsgivaransvar/arbetsmiljöansvar är delegerat och
realiserat. Det utgör också centrala delar i organisationens väsen. För även om detta inte är kärnan i
organisationens uppdrag, så är det en viktig aspekt som man inte kan bortse ifrån.
En modell där även hänsyn är taget till detta skulle kunna se ut på följande sätt med gruduppdraget i
basen:
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Arbetsgivaransvar

Möta omvärldens och arbetsmarknadens
förväntningar

Möta ungdomars behov och förväntningar
gällande utbildningsval
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Kunskaper eleverna behöver för att forma ett
samhälle som vilar på demokratins värden.

2.1 Nuläge lokalt
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Nuvarande organisation
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Kunskapsmål, sociala mål
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Den övergripande organisationen för gymnasieutbildning inom Piteå kommun ligger under
Utbildningsförvaltningen. Den ansvariga nämnden är Barn- och Utbildningsnämnden.

Sida 7 av 22

2017-06-28

ng
sm

at
er
ia
l

Organisationsskiss:

Ledning
Strömbackaskolan är idag organiserad med en gymnasiechef, underställd förvaltningschefen.
Gymnasiechefen har en central ledningsorganisation bestående av fem rektorer, en administrativ chef,
en ekonom och en planerare. Dessa bildar en ledningsgrupp.
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Rektorerna ansvarar för var sin av de fem skolenheter som Strömbackaskolan är uppbyggd av.
Gymnasiesärskolan ingår som en del i en av skolenheterna i den interna organisationen, men externt är
det en egen skolenhet med en egen skolenhetskod.

U

Stödfunktioner
Den administrativa personalen som ligger under administrativ chef har olika ansvarsområden men fyra
administratörer är också kopplade till någon skolenhet som administrativt stöd för rektorerna. Två
personer är tekniker som stöttar hela organisationen. En administratör har hand om löpande ekonomi
och har ett nära samarbete med ekonomen.
Ekonom stöttar hela organisationen.
Planerare stöttar hela organisationen.
Pedagoger
Det finns en ambition att varje pedagog endast ska undervisa på en enhet. Det håller inte genom hela
organisationen, men är den rådande situationen för de flesta.
Elevhälsa och SYV
Elevhälsan består av specialpedagog/speciallärare, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare.
Detta är vad skollagen kräver. För skolhälsovården, dvs skolsköterskor och skolläkare måste det finnas
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någon som har ett verksamhetsansvar, och om verksamhetsansvarig inte har medicinsk kunskap, så ska
det finnas en MLA – alltså någon med medicinskt ledningsansvar.
Strömbackaskolans elevhälsa är företrädesvis organiserad under rektor, utifrån en organisationsideologi
som innebär att elevhälsoteamen ska vara samlade så nära eleverna som möjligt. Kuratorerna är ett
undantag och är ansvarsmässigt samlade under en rektor på skolenhet Frigg, men är fördelade med
uppdrag på alla fem enheterna, med fokus på deras tjänstgöring ligger på en av skolenheterna.
Skolsköterskorna är på likartat vis ansvarsmässigt organiserade under tre av skolenheterna, men med
uppdrag fördelade över alla fem enheterna. MLA finns i grundskolan men med ansvar för hela
utbildningsförvaltningens medicinska verksamhet.
Verksamhetschefen för elevhälsans hälso- och sjukvård har det samlade ledningsansvaret för
verksamheten.
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Skolpsykologen har 20% tjänstgöring på Strömbacka och 80% på grundskolan. Grundskolans
verksamhetschef är arbetsledare för skolpsykologen. På Strömbacka finns en skolläkare som köps in på
timmar enligt ett upprättat avtal.
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Bibliotek
Bibliotekspersonalen stöttar hela organisationen men rektor på Munin har arbetsledningsansvar.

2.2 Nuläge omvärld
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Skolans förmåga att leva upp till förväntningarna, har under senaste decenniet varit ett omdiskuterat
kapitel i media, på politisk nivå och i samhället i stort. Resultatmätningar på internationell nivå har visat
att svenska elevers resultat, i alla fall som mätningarna utformats, har sjunkit. Det har föranlett att nya
reformer i rask takt genomförts i hopp om att få bukt med problemen. Det har också inneburit att skolan
satts under stor press. Lärarutbildningen har ifrågasatts, rektorernas roll har satts under lupp och
huvudmännens förmåga att ansvara för skolverksamheten har varit en fråga som diskuterats.
Friskolereformen har från vissa håll ifrågasatts som en eventuell bov i dramat, medan man från andra
håll sett konkurrensen som bidragande till skolors förbättring.
Tillståndet i skolan är också beroende av omvärld och övrig samhällsutveckling. I en befolkningssituation
där vi har och kommer att ha en större grupp åldringar och barn, vilket innebär att skatteunderlaget till
offentlig verksamhet krymper, påverkas sannolikt också skolan ekonomiskt. Hur ska vi då kunna
upprätthålla en hög kvalité, trots begränsade resurser?

2.2.1 Gymnasieskolans uppdrag
Huvuduppdraget för gymnasieskolan är att ”förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att
eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till
ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra till
elevernas allsidiga utveckling.”8

8

SKOLFS 2011:144. Sid. 6.
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2.2.2 Skolledarens uppdrag
Skollagen anger att verksamheten ska ledas av en rektor9. Det finns dock olika lösningar på hur
organisationen runt om rektor ser ut. Det finns gymnasieskolor som är organiserade med en rektor och
ett antal underställda biträdande rektorer eller programchefer. Detta skulle motsvara
Strömbackaskolans gymnasiechef och rektorer. Elevhälsan kan vara något som är organiserat som en
central resurs inom gymnasieskolan eller kommunen, lika så det administrativa stödet.
I forskning om skolledare är det vanligt att dela in rektorns arbetsuppgifter i tre: administrativa, sociala
och pedagogiska. Olika skolledare kan lägga tonvikt vid olika aspekter. Man talar om att en del
skolledare i huvudsak är inriktade på att förverkliga pedagogiska idéer, medan andra främst prioriterar
att skapa goda relationer bland medarbetarna. En annan grupp skolledare lägger i första hand tonvikt
vid att organisera och administrera.10
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En mycket central del i rektorers uppdrag är det så kallade pedagogiska ledarskapet. Det handlar om att
leda skolans arbete och ansvara för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan, och
att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling.
Skolinspektionen framhåller att:
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Rektor måste ha kunskap om och kompetens för att tolka uppdraget och för att kunna leda
sin personal när det gäller att omsätta det i undervisningen. Vidare måste rektor leda och
styra lärprocesser samt skapa förståelse hos medarbetarna för sambandet mellan insats
och resultat. Rektor har ansvar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet
på skolan. Det har visat sig att framgångsrika skolor har ett tydligt och demokratiskt
ledarskap som fokuserar på både skolans kunskapsmål och sociala mål. En framgångsrik
rektor tar ansvar för både struktur och kultur på skolan och arbetar för en god
kommunikation och dialog i hela verksamheten. För att rektor ska kunna fungera som en
god pedagogisk ledare är det viktigt att det finns stödstrukturer i verksamheten, till
exempel för administration och ekonomi, och att den som driver skolan, huvudmannen, har
tydliga visioner för verksamheten som överensstämmer med intentionerna i de nationella
styrdokumenten.”11

U

Vad det pedagiska ledarskapet konkret ska innehålla finns dock inte definerat i lagtexten eller i
förordningen. Det pedagogiska ledarskapet kan aldrig delegeras och är av största vikt för skolans
utveckling.12

2.2.3 Samverkan inom 4-kanten
Kommunerna Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyn ingår i ett samverkansavtal kring gymnasieutbildning. Det
innebär att eleverna kan söka fritt och mottas som förstahandssökande i vilken kommun de önskar inom
4-kantskommunerna. Elevernas utbud av utbildningsval breddas genom denna konstruktion. Inom
ramen för avtalet finns också ett gemensamt antagningskansli som hanterar alla ansökningar till
gymnasieskolan. Antagningskansliet leds av utvecklingsledare/kansliansvarig för 4-kanten. Avgörandet

9

Skollagen (2010:800). 2 kap. 8§.
SOU 2015:22
11
https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Rektors-ledarskap/ 2017-06-07
12
SOU 2015:22
10
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om mottagande av elever till Strömbackaskolan fattas dock av en lokal antagningsnämnd där
nämndsordförande är beslutande. Gemensamma frågor för de fyra samverkanskommunerna hanteras
av 4-kantens ledningsgrupp där nämndsordföranden från alla kommuner ingår. Gemensamma frågor
bereds av utbildningsgruppen, där förvaltningschefer och gymnasiechefer ingår, eller av AU som utgörs
av gymnasiechefer. Samordnare för dessa grupper är utvecklingsledare på antagningskansliet.

3 Metod
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För att få en bild av de upplevda fördelar och nackdelar som idag finns inom området och utifrån detta
ta avstamp mot 2025 valdes en kvalitativ intervjumetod, så kallade fokusgrupper. Fokusgrupperna hade
tre olika ingångar: Rektorsperspektiv, stödfunktionsperspektiv och pedagogperspektiv.
I samtal ledda av delprojektledare och representant från SITMO genomfördes möten med två av
fokusgrupperna, rektorsperspektiv och stödfunktionsperspektiv. Vid samtalet med fokusgruppen med
pedagogperspektiv var endast delprojektledaren närvarande.
Frågeställningarna om fördelar och nackdelar med den organisation som idag finns på Strömbackaskolan
utifrån de perspektiv som gruppen representerade diskuterades och dokumenterades skriftligt. Sedan
analyserades materialet av delprojektledare och STIMO, gemensamt i två fall (rektorsperspektiv och
stödfunktionsperspektiv) och i ett fall endast av delprojektledare (pedagogperspektiv).
Strömbackaskolans ledningsgrupp har medverkat som fokusgrupp när det gäller frågan om centraliserad
eller decentraliserad organisation. Slutligen har resultaten analyserats mot vetenskaplig forskning inom
området.
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4 Utfall/Resultat

tre

Utifrån uppdraget att se över Strömbackaskolans organisation, ordnades en work-shop med deltagarna i
delprojektet där man tillsammans tog fram fokusområden till delprojektet. Ur dessa samtal togs följande
delområden fram.

U

1. Avlastning funktioner
Se över om det är rätt personer som gör rätt saker
2. Samordning mellan enheter
3. Gemensamt synsätt styrning/ledning (internt och externt perspektiv)
"En men många", både inom Strömbackaskolan och inom förvaltningen
4. Översyn stödfunktioner
Centralisering – decentralisering?

4.1 Rektorsperspektiv
Utifrån samtalet i fokusgruppen med rektorsperspektiv så identifierades följande områden:




Strömbackaskolan är i högre grad en autonom enhet i skolförvaltningen jämfört med resterande
verksamhet.
Rektorer har hög grad av självbestämmande över sin skolenhet.
Strömbackaskolan stödfunktioner avlastar arbetet i de olika skolenheterna.
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En samordning av resurser skulle kunna skapa möjligheter för rektorerna att lägga större fokus
på det pedagogiska ledarskapet.

Strömbackaskolan en autonom enhet i skolförvaltningen
Styrkor




God kommunikation mellan olika funktioner inom skolan.
Organisatorisk och rumslig närhet bidrar till effektivt nyttjande av resurser.
Rektorernas närhet till Gymnasiechefen skapar goda förutsättningar för intern ledning.

Svagheter





Kommunikation mellan politik, förvaltning och Strömbackaskolan kan bli lidande (såväl nedåt
och uppåt i styrkedjan).
Gymnasiechefens roll medför utmaningar, då ansvar och befogenheter inte alltid följs åt.
Strömbackaskolans organisation kan bli sårbar, då få personer har kunskap om verksamheten.
Det finns en risk att det uppstår skilda organisatoriska kulturer inom skolförvaltningen med
ett ”vi och dom” tänkande.
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ng
sm

Rektor har hög grad av självbestämmande för sin skolenhet.
Styrkor

Korta vägar mellan beslutsfattare (rektorer), pedagoger och övrigt personal
Elever och föräldrar kan ha en direkt kommunikation med beslutsfattare (rektorer).
Rektorns ansvar och befogenheter följs åt i hög grad.
Rektorn har stor insyn i verksamhet och mandat och friheter att utveckla verksamheten.

Svagheter




tre



Flera steg i styrkedjan mellan gymnasierektorer och förvaltning, begränsar förvaltnings kunskap
om verksamheten, vilket kan försvåra uppföljning och kontroll.
Resursnyttjande mellan skolenheterna försvåras på grund av de organisatoriska skiljelinjerna
mellan de olika skolenheterna.
Olika rutiner i skolenheterna gör det svårare att nyttja gemensamma stödfunktioner och andra
resurs (pedagoger, specialpedagoger o.s.v.).
Gemensamt utvecklingsarbete av Strömbackaskolan försvåras.

U



dn
i






Skolenheter och stödfunktioner
Styrkor


Befintliga stödfunktioner avlastar rektorerna vilket skapar möjlighet att bättre fokusera på
pedagogiskt ledarskap
 Närhet (organisatorisk och rumslig) underlättar kommunikation mellan rektorer och
stödfunktioner.
Svagheter


Rektorer och pedagoger har mindre inflytande över vissa processer (ex. schemaläggning)
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Rektorernas kontroll över verksamheten inom skolenheterna kan bli lidande.

Samordning av resurser
Styrkor





Mer tid för rektorer att fokusera på ledarskapet (pedagogiska ledarskapet och chef/- ledarskap).
Bättre förutsättningar för utveckling av specialistkompetenser.
Möjlighet för bättre nyttjande av olika specialkompetenser.
Bättre förutsättningar för effektiv resursnyttjande.

4.2 Stödfunktionsperspektiv
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Svagheter
 Samverkan mellan olika professioner kan försvåras.
 Rektorernas kontroll över verksamheten inom skolenheterna kan bli lidande.
 Relationen mellan elever och de olika professionerna kan försämras.

Utifrån samtalet i fokusgruppen med stödfunktionsperspektiv så identifierades följande:

ng
sm

Stödfunktioners roll i organisationen?
Styrkor

Rektorerna har nästan fullt mandat att styra över resurserna.
Strömbackaskolans ekonom arbetar mycket som controller vilket stödjer och hjälper
verksamhetsansvariga.

Svagheter

Svårare att allokera resurserna till olika behov.
Effektivisering, möjlighet att nyttja resurser mera optimalt i förhållande till behov.
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U

4.3 Pedagogperspektiv

Utifrån samtalet i fokusgruppen med pedagogperspektiv så identifierades följande områden:




Enheterna
Samverkan med externa i närområdet
Kärnverksamheten

Det resultat som framkom, som hade bäring på frågan om organisation, återfanns i området som
handlade om enheterna. Där lyftes följande styrkor och svagheter.

Enheterna
Styrkor


Kännedom om elever och närheten till kollegor ger ”enkla” vägar.
Sida 13 av 22

2017-06-28



Sammanhållna tjänster inom enheterna ger trygghet och struktur.

Svagheter



Olika rutiner/förhållningssätt på olika enheter.
Ibland inte möjligt att få fulla tjänster.

4.4 Centraliserad eller decentraliserad organisation

at
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Jacobsen & Thorsvik (2014) skriver i sin bok om moderna organisationer att: I alla organisationer
försiggår en diskussion om vilka uppgifter som ska samlas i en central stab och vilka som ska fördelas på
organisationens operativa enheter.13 Strömbacka är inte ett undantag i detta fall. En centralisering
innebär att beslutsmakt flyttas uppåt i hierarkin, medan å andra sidan en decentralisering medför att
besluten fattas på lägsta nivå i hierarkin. Det finns starka variationer mellan grader av centralisering och
decentralisering när det gäller olika typer av arbetsuppgifter som en organisation har att lösa.14
En av frågeställningarna i inledningsskedet av detta projekt handlade om en mer centraliserad
organisation, med en rektor och biträdande rektorer, skulle kunna vara ett alternativ för
Strömbackaskolan, eller om dagens decentraliserade organisation med fler rektorer, gynnade
organisationens syften?

dn
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Att definiera vad man lägger i begreppet centraliserad respektive decentraliserad organisation är inte
helt enkelt. I en mening, kan man betrakta flera funktioner på Strömbacka som centraliserade i
förhållande till skolenheterna, t ex. administration, gymnasiechef, ekonom och planerare. Centraliserade
till andra förvaltningar i kommunen är avdelningar som måltider, IT, fastigheter, HR, och upphandling,
även om vissa personer vid dessa avdelningar fortfarande kan vara kopplade till Strömbacka. Det finns
vissa tjänster/funktioner som är centraliserade till Utbildningsförvaltningen, t ex IT-strateg, controller,
HR-för kortare anställningar samt transporter. Antagningsenheten är centraliserad till 4-kanten, men en
handläggare för vissa antagningsärenden finns utöver detta placerad på Strömbacka.

U

tre

Det finns alltså gradskillnader i begreppet centralisering, och för att komplicera bilden ytterligare, kan
det finnas funktioner på lokal nivå som arbetar decentraliserat trots en centraliserad organisation.

Grad av centralisering:
Stark centralisering

Stark decentralisering

C

D
Kommunen
4-kanten

13
14

Utbildningsförvaltningen

Strömbacka

Skolenheterna

Jacobsen D.I. & Thorsvik J. Hur moderna organisationer fungerar. Studentlitteratur AB. Lund. 2014. Sid. 79-80.
Ibid Sid. 77.
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Strömbackaskolan utgör en linjeorganisation, där en stabsfunktion bistår ledningen i att styra
organisationen. Staben kan ha stort inflytande på det arbete som pågår i organisationen, men har ingen
hierarkisk makt.15
Jacobson och Thorsvik (2015) menar att man måste ställa decentraliseringens fördelar, med närheten
som en styrka, mot nackdelen med en spridd fackmiljö där många avdelningar ofta inte är tillräckligt
stora för att kunna kosta på sig heltidsanställda funktioner som t ex ekonomiarbetare.16
För att problematisera frågan om organisationsstrukturen, fick ledningsgruppen från Strömbackaskolan
utgöra en fokusgrupp. Ledningsgruppen bidrog med sina erfarenheter och kompletterade förståelsen av
organisationen utifrån ett centraliserat och decentraliserat perspektiv.

Styrkor
Effektivisering, möjlighet att
nyttja resurser mera optimalt i
förhållande till behov.

Svagheter
Biträdande rektor/ledningstöd
har inte fullt mandat att styra
över resurserna.

ng
sm

Centraliserad organisation

at
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l

Det visade sig vara svårt att fånga organisationsstrukturen i en förenklad matris, och man bör ha med sig
ovanstående figur (grad av centralisering) i tanken när man läser resultaten i matrisen nedan.

Svårare att allokera resurserna
till olika behov.

Specialistkompetens kan
vidareutvecklas i större
utsträckning.

dn
i

Underlättar
kompetensutveckling inom
samma professioner.

Vi-känslan inom de olika
enheterna kan bli lidande.

U
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Renodlar verksamheterna i
större utsträckning vilket kan
underlätta utvecklandet av
kärnverksamheten.

Svårare att bygga relationer
inom verksamhetens alla delar
runt eleverna.

15
16

Försvårade
kommunikationsvägar. All
kommunikation tar längre tid
Delar av verksamhet som är
och förståelse för
viktig för skolverksamheten
verksamheten riskerar att
men som kan lyftas från rektor, minska.
t ex IT, måltider, upphandling,
fastighetsfrågor etc.
Strömbackaskolans ekonom
arbetar mycket som controller
vilket stödjer och hjälper
verksamhetsansvariga.

Jacobsen D.I. & Thorsvik J. Hur moderna organisationer fungerar. Studentlitteratur AB. Lund. 2014. Sid. 79.
Ibid. Sid. 80.
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Mer arbete kommer att landa
på Strömbackas
ledningsorganisation,
administration och
lärarorganisation om centrala
delar av admin och ledning
hamnar på
Utbildningsförvaltningen.
Motverkar den närhetskultur
och plattare organisation som
Strömbacka försöker bygga.

U
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Minskad tillgänglighet kan öka
belastningen på
Strömbackaskolans resterande
organisation.

Dagens organisation till
övervägande del
decentraliserad, men med
vissa delar centraliserade

Centralt stationerade
funktioner kan bli mer av
kravställare och kommer att ha
svårare att vara ett stöd på
samma sätt.
En (1) Strömbackarektor – en
pedagogisk ledare för 1500
elever – motsäger det man
genom forskning vet om
framgångsrika skolor.
Svårigheter att prioritera
behoven utifrån program.
Svårigheter att se helheter,
greppa organisationen.

Rektorerna har fullt mandat att
styra över resurserna.
Enskilda skolenheters behov
kan bättre tillgodoses utifrån
elevperspektiv.
Rektor får bättre möjlighet att
verka som pedagogisk ledare.
Rektors pedagogiska ledarskap
hänger ihop med arbetsledar-

Effektivisering, svårighet att
nyttja resurser mera optimalt i
förhållande till behov t ex vid
tjänsteplanering.
Specialistkompetens kan inte
vidareutvecklas i samma
utsträckning.
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och arbetsgivaransvaret vilket
är viktigt för skolframgång.
Möjliggör att bygga relationer
inom verksamhetens alla delar.
Stimulerar arbetslagsutveckling runt verksamheten.
Elever och föräldrar har en
närhet till rektor. Det råder
inget tvivel om vem som är
rektor.

Ingen renodling av
verksamheterna vilket kan
försvåra utvecklandet av
kärnverksamheten.
Försvårade
kommunikationsvägar.
Effektivitetsvinster förloras
med en mindre central
organisation, t ex vid
tjänstefördelning. Försvårar
resursfördelning och
gemensamma
kompetensutvecklingssatsningar.
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Vi-känslan inom de olika
enheterna stärks.

Underlättar inte
kompetensutveckling inom
samma professioner.

ng
sm

Strömbackaskolans ekonom
arbetar mycket som controller
vilket stödjer och hjälper
verksamhetsansvariga

U
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Informella dagliga
kontakter/möten underlättas i
och med att ledning,
administration, ekonom och
planerare finns nära
lokalmässigt. Detta
effektiviserar och underlättar
myndighetsutövningens
rättssäkerhet.
Finns så många styrkor i den
decentraliserade organisation
som finns idag. Detta riskerar
att haverera om man går mot
en mer centraliserad
organisation.

Sida 17 av 22

2017-06-28

5 Hållbar utveckling
Det som lade grunden för hållbarhetsbegreppet var Brundtlandkommissionen som under åren 19831987 stadgade att med hållbarhet avsågs att; ”utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.17
Hållbar utveckling förutsätter långsiktighet och ett globalt perspektiv.18Vid ett FN-toppmöte i
Johannesburg om hållbar utveckling, lade man fast att all utveckling måste vara hållbar och att
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter måste integreras.19
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Arbetet med hållbar utveckling stadgas både genom nationella styrdokument för skolan men även som
ett kommunalt uppdrag. Sedan 2010 har Piteå kommun bedrivit ett strategiskt förvaltningsövergripande
arbete för hållbar utveckling, bland annat genom medverkan i Energimyndighetens program ”Uthålliga
kommuner”.20
Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare; ekonomisk, socialt och miljömässigt ansvar, och dessa
intressen behöver befinna sig i balans.21 De lokala delprojekten i denna utredning, speglas i dessa tre
hållbarhetsperspektiv.

ng
sm

5.1 Social hållbarhet

dn
i

Att skapa en framgångsrik organisation där eleven står i centrum som organisationens kärna är viktigt
för att nå målet om social hållbarhet. Organisationen har betydelse för hur vi förmår att verka för
integration, uppmärksammar elevers behov, bygger värdegrund och bygger demokrati. Det har
betydelse hur rektorer i organisationen ges utrymme att bedriva ett pedagogiskt ledarskap som gynnar
eleverna. Rektorernas bästa redskap för att åstadkomma detta är det pedagogiska ledarskapet. Men
det handlar också om hur vi förmår att samverka med omvärlden för att möjliggöra att ungdomar
kommer ut i arbete och framtida högre utbildning.

tre

5.2 Ekologisk hållbarhet

U

Inga direkta ekologiska hållbarhetsaspekter lyfts kopplat till delprojekt Organisation.

5.3 Ekonomisk hållbarhet
För att uppnå en ekonomisk hållbarhet utifrån det som presenteras under delprojekt 1.1 så kommer
organisationen att ha krav på sig att vara optimerad, som tidigare nämnt gällande kvalité och funktion,
men även gällande ekonomiska aspekter.

17

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainabledevelopment/hallbar-utveckling-1.350579 2017-05-15.
18
NE.se
19
SOU 2004:104. Sid. 38.
20
Piteå kommun - Utbildningsförvaltningen, Plan för hållbarhet. Sid 3.
21
https://home.kpmg.com/se/sv/home/tjanster/hallbarhetstjanster/vad-ar-hallbarhet.html 2017-05-15
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6 Analys
Den formella organisationsstrukturen har som syfte att på ett så effektivt sätt som möjligt understödja
att det som produceras håller en hög kvalité. Vad som kan betecknas som kvalité kan vara väldigt
varierande beroende på vilken typ av organisation det handlar om. Organisationsstrukturen anger
formen för organisationen, hur beslutsmakten är fördelad och vilka krav som ställs på medlemmarna i
organisationen.
Det finns många delar i dagens organisationsstruktur vid Strömbackaskolan som är starkt centraliserade,
och det finns delar som är starkt decentraliserade. Många funktioner återfinns i mellanläget,
centraliserade på Strömbackaskolan. Därför finns vissa svårigheter att analysera verksamheten utifrån
ett decentraliserat eller centraliserat perspektiv.

ng
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Det man kan konstatera är att det inte någonstans i undersökningen framkommer några negativa
aspekter på de delar som nästan fullt ut lyfts bort från verksamheten, t ex fastigheter, måltider, IT, HRavdelning etc. Så länge det finns en väl uppbyggd kommunikation och förståelse mellan dessa
avdelningar så verkar det fungera väl. Dock kan det finnas en risk med en stark centralisering, att man
ser behov växa fram i verksamheterna som kan innebära att man både får en stark centralisering och
decentraliserad personal, vilket kan medföra kostnader istället för effektivitet. Risken med en stark
centralisering är också, att många vardagsnära frågor istället landar längre ner i hierarkin. Att rektorer
får omhänderta frågor som egentligen inte borde vara deras och som stjäl tid från det pedagogiska
ledarskapet.
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En mycket tydlig signal i resultaten från fokusgrupperna, är värdet av att rektor finns nära sin
verksamhet och att rektor kan bedriva ett pedagogiskt ledarskap såväl som arbetsledning eftersom
dessa två funktioner är så nära förenade. Det förutsätter att rektor inte har alltför många underställda.
Forskning visar att en viktig faktor för framgångsrika skolor, är kommunikationen mellan lärare och
rektorer om sådant som rör undervisning. Detta är en viktig del av det pedagogiska ledarskapet, och det
stödjer tanken om ett nära rektorskap. Det handlar ytterst, om den utbildning som skolorna ska
producera till elever och samhälle. Ju närmare eleverna ledarskapet kan komma, desto sannolikare är
det att skolan kan leva upp till de mål som stat och huvudman ställer, kraven på kunskapsmål och sociala
mål, kraven på att skolan ska bidra till att forma ett samhälle som vilar på demokratins värden. Det är
framförallt i klassrummet denna kunskap processas. Därför behöver ledarskapet finnas nära dem de
ytterst handlar om – eleverna.

6.1 Det pedagogiska ledarskapet
Grundläggande i framgången och utvecklingen av skolor i allmänhet och Strömbackaskolans verksamhet
i synnerhet är det pedagogiska ledarskapet. Det är den centrala delen av en rektors styrning och ledning
av verksamheten. Det pedagogiska ledarskapet kan dessutom inte delegeras. Trots att det är centralt i
rektors arbete, så finns den inte tydligt definierad. Vid Strömbackaskolan är det pedagogiska ledarskapet
ett område som behöver tydliggöras.
På Strömbackaskolan finns idag fem skolenheter med olika förutsättningar och utmaningar när det gäller
det pedagogiska ledarskapet. Gemensamt är dock att rektor behöver känna kontroll över de processer
som ryms inom det pedagogiska ledarskapet. Samtidigt som det största hindret för att utöva det
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pedagogiska ledarskapet är bristen på tid. Strömbackaskolan behöver en process där det tydliggörs vilka
arbetsuppgifter som behöver och inte behöver ligga på rektor för att det pedagogiska ledarskapet ska
kunna blomstra.

6.2 Centraliserad eller decentraliserad organisation?
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En av frågeställningarna i inledningsskedet av detta projekt handlade om en mer centraliserad
organisation skulle kunna vara framgångsrikt för Strömbackaskolan. I de fokusgrupper som funnits kan
det utläsas att det som ses som styrkor i dagens mer decentraliserade organisation riskerar att gå
förlorade i en mer centraliserad lösning. Rektorerna upplever att det nära samarbete som idag finns
mellan stödfunktionerna och rektorerna/pedagogerna skulle vara mycket svår att bibehålla om centrala
funktioner fysiskt skulle överföras till förvaltningen. Samtidigt finns det områden där det möjligen skulle
kunna ge positiva effekter med en centraliserad organisation. Men det som är styrkor i det ena fallet kan
mycket väl vara svagheter i det andra.
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Rektorerna på Strömbackaskolan uttrycker en stark tillfredsställelse med den organisation som finns
idag, den organisation som är en mix av decentralisering och centralisering. En styrka i deras
rektorsvardag, är att planerare, administration, ekonom, tekniker och gymnasiechef finns så nära
verksamheten som möjligt. Det ger möjligheter till dagliga informella möten, där man kan kommunicera
ärenden som rör verksamheten och få stöd i frågor och beslut.
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Många handläggningsärenden, investeringar, inköp, avtal, beslut om interkommunal ersättning,
busskort etc. berör flera olika personer/funktioner inom administration, ledning och ekonomi. Därför är
den nära dagliga kontakten ovärderlig. Många lärare och inköpsansvariga nyttjar sin tid mellan lektioner
till att utföra ärenden som berör administrationen, till exempel betyg, arbetsordrar, datorer och mycket
annat. Det finns en smidighet i att lärarna har en närhet till dessa funktioner.

U
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Men en stark decentralisering innebär å andra sidan, att man måste vinnlägga sig om att
kommunikationen fungerar väl mellan de olika hierarkierna när det gäller beslutsfattande och
handläggning. Det kräver också att vissa rutiner och arbetsuppgifter behöver standardiseras för att inte
skapa onödig röra i organisationen. Det är också viktigt att få tillstånd bra rutiner kring
kompetensöverföring och professionsutveckling i de fall professioner är spridda mellan olika
avdelningar.
Men en organisation måste också vara formbar. Det måste finnas ledning som kan driva igenom
förändringar som kanske inte alltid är efterlängtade på skolenheterna. Förändringar som kanske behövs
för att anpassa verksamheten till samhällsbehov och elevers önskemål. Politik, förvaltning och
övergripande ledning, fyller denna roll i organisationen. Övergripande ledning kan också påverka och
besluta om resursfördelning när behoven är motstridiga mellan skolenheterna.
(En organisation för 2025 måste kunna vara formbar. En mer autonom gymnasieskola kan ha
möjligheter att vara mer formbar.)
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7 Slutsatser, rekommendationer och frågeställningar
7.1 Slutsatser
Vikten av att bibehålla rektorernas möjligheter att med ett nära ledarskap, styra och leda verksamheten
med fokus på mål och demokratiuppdrag.
Det pedagogiska ledarskapets centrala roll och möjligheten att utöva detta.
Stödfunktionernas möjligheter att verka som ett nära stöd till verksamheten.
Säkerställa att kommunikation från förvaltning och ner i organisationen och tvärt om fungerar, är viktigt
för att det nära ledarskapet ska fungera.
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Kompetensutveckling och kompetensöverföring och mellan specialistfunktioner är viktig för
professionell utveckling och för att undvika sårbarhet.

7.2 Rekommendationer

ng
sm

Process inom Strömbackaskolan om vad det pedagogiska ledarskapet innebär för att skapa förståelse,
samsyn och likvärdighet.
Översyn av arbetsuppgifter för att ge rektorerna mer utrymme för det pedagogiska ledarskapet.

7.3 Frågeställningar

Vad kan lyftas från rektorerna som gör att det pedagogiska ledarskapet får större utrymme?
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Hur ska Strömbackaskolan organiseras för att bibehålla och öka kvalitén men samtidigt bli effektivare?
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skolväsendet.
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https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/ledarskap-organisation/tema-rektor/tema-rektor1.129790/

U

https://www.skolinspektionen.se/sv/Rad-och-vagledning/Fran-brist-till-mojlighet/Rektors-ledarskap/
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbarutveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579/
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