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Sammanfattning 

Den svenska skolan har under de senaste årtionden gått från att vara en av de mest reglerade 

sektorerna i det svenska samhället till att bli en av de mest avreglerade. I samband med detta 

har skolan fått en ny typ av styrning. Genom en decentralisering av skolan har ansvaret skiftat 

från statlig till kommunal nivå. Den så tidigare regelstyrda skolan har blivit målstyrd och 

läraryrket har med detta förändrats.  

Syftet med denna studie är att undersöka hur intervjuade lärare och ledning upplever att 

styrningen av organisationen påverkar deras arbete i termer av möjligheter och hinder. 

Tidigare forskning visar att lärarna, under den nya styrningen, upplever att nya 

arbetsuppgifter har tillkommit utan att andra har försvunnit. Forskning visar även att lärarna 

upplever att de är under ständig tidspress samt att föräldrakontakter, närvarorapportering 

arbetslagsmöten och konferenser har ökat samtidigt som tid för kontakter med verksamheter 

utanför skolan och möjlighet till kompetensutveckling har minskat. Genom att redovisa 

organisationsteorier ges en förståelse inför begreppen decentralisering, målstyrning, 

beslutsfattande och kommunikation. Begreppen sätts in i kontexten kring hur den svenska 

skolan förändrats de senaste årtiondena bland annat genom New Public Mangement (NPM) 

rörelsen. Studien bygger vidare på denna teoretiska bakgrund för att skapa förståelse kring hur 

lärarna upplever styrning och dess påverkan på hinder respektive möjligheter i arbetet.  

Semistrukturerade intervjuer ligger till grund för empirin. Resultatet visar att flera av de 

faktorer som våra intervjupersoner upplever som hinder, även upplevs som möjligheter. Det 

går också att finna att balansen mellan friheten i att utföra sina arbetsuppgifter och de beslut 

som tas av andra kring utförandet av arbetet är i otakt och det som kommuniceras till viss del 

hindrar utförandet av arbetet. I denna studie ligger fokus på kommunikation som verktyg för 

styrning. Studien hoppas kunna bidra till ett nytt, alternativt, angreppssätt samt till att belysa 

vikten av kommunikation som ett verktyg för den nya styrningen som sker i linje med teorier 

om NPM. 
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Inledning 

Den svenska skolan har reformerats från grunden under de senaste årtionden och det märks 

inte minst genom den decentraliseringsprocess som genomförts, det vill säga att ansvaret för 

skolan har skiftat från statlig till kommunal nivå (Stenlås, 2011). Även införande av mål och 

resultatstyrning, till skillnad från de tidigare så detaljerade läroplanerna, samt rätten för 

friskolor att fritt etablera sig är ett led i den politiska utbildningsreformen. Skolan har gått från 

att vara en av de sektorer som utan tvekan var den mest reglerade i det svenska samhället till 

att bli en av de mest avreglerade på mycket kort tid. 

Med den förändrade styrningen har även lärarrollen fått en ny profil. Läraryrket har gått från 

att vara högst självständigt där det kollegiala samarbetet var litet till att bli en del av ett 

arbetslag. Rektorns roll har även att förändras. I och med den nya reformen har ett helt nytt 

managementideal där förmågan och kompetensen att leda andra fått en helt ny tyngd och 

förpassade kravet på tidigare erfarenhet som lärare för rektorer. Någon form av pedagogisk 

bakgrund har kommit att bli fullt tillräcklig (a.a.). 

I samband med förändringarna har den svenska skolan blivit ett flitigt debatterat ämne, inte 

minst i media. Enligt Lärarnas Riksförbunds Arbetsmiljöundersökning (2011) säger nio av tio 

av sammanlagt 900 tillfrågade lärare, att de administrativa uppgifterna har ökat. Detta utan att 

några andra arbetsuppgifter har försvunnit. Varannan lärare säger dessutom att de saknar den 

lugn och ro de behöver för att förbereda lektionerna (a.a.). Metta Fjelkner, ordförande i 

Lärarnas Riksförbund, skriver i Dagens Nyheter (2011) att skolan varit allt för dåligt 

förberedd inför de reformer som införts, bland annat med skriftliga omdömen för allt fler 

elever. Detta har lett till att lärarna har allt mindre tid för undervisning då allt mer tid går åt 

till administration och andra uppgifter (a.a.). 

Med utgångspunkt i Stenlås (2011) artikel och den allt mer problematiska bild av lärarrollen 

som framställs i media vill vi skapa kunskap om hur ett antal medarbetare på en kommunal 

skola, verksamma på högstadienivå, beskriver upplevelsen av den nya typen av styrning inom 

skolan. I synnerhet hur den nya styrningen påverkar deras arbetssituation i termer av hinder 

och möjligheter. 
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur intervjuade lärare och ledning upplever att 

styrningen av organisationen påverkar deras arbete. 

Resultaten i studien är inte generaliserbara för hela populationen utan representerar enbart 

upplevelserna hos deltagarna i studien. Studien är avgränsad till den medverkande skolans 

högstadium och de deltagande individernas upplevelser av styrningen av denna organisation. 

Disposition 

Uppsatsen disponeras enligt följande; under Teori och tidigare forskning presenteras 

teoribildning inom området och tidigare forskning. Läsaren får en överblick över olika 

organisationsstrukturer i allmänhet och målstyrning i synnerhet och vikten av kommunikation 

för att nå dessa mål. Avsnittet berör även New Public Management som är avgörande för 

förståelsen av styrning av offentlig sektor. Även skolan som organisation och dess styrning 

diskuteras. Metodavsnittet redogör för den metod som använts i studien och metodologiska 

ställningstagande. Även studiens validitet, generaliserbarhet samt de etiska aspekter som tagit 

i beaktande diskuteras. Under resultat presenteras det empiriska resultatet under följande 

teman: Dokumentation, Skollag, läroplan och kursplan, Slimmad organisation och 

Kommunikation och beslutsfattande. Analysen som följer på detta diskuterar dessa teman i 

relation till teorin. I avsnittet diskussion redogörs för de eventuella slutsatser som kan dras 

utifrån studien. Slutligen ges förslag på vidare forskning inom fältet. 

Teori och tidigare forskning 

I avsnittet nedan presenteras en teoretisk ingång till fältet. Teoribildning kring olika former av 

organisering presenteras för att sedermera utmynna i teoribildning kring offentlig verksamhet 

och styrning av skolan. För att förstå syftet med studien kommer vi i detta avsnitt, genom att 

redovisa organisationsteorier, ge en bakgrund till hur styrningen av en organisation kan 

förklaras. Dessutom vill vi skapa förståelse för styrning av skolans verksamhet genom att visa 

hur faktorer som decentralisering, målstyrning samt kommunikationen påverkar både skolan 

som organisation, dess utseende och dess individer. Teoriavsnittet bygger till viss del på 
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Simons idéer om hur man kan förstå sig på hur en organisation är uppbyggd och fungerar 

(Ahrne, 1999; Scott & Davis, 2007). Simon beskriver hur en organisation bör förstås via 

innehållet i de regler och den information vilken flödar i den samma. Innehållet i regler och 

informationen är nyckeln till organisationens framgång, hur dessa via bland annat 

kommunikation och målstyrning kan förklara hur en organisations styrs och hur detta 

påverkar organisationens medlemmar (a.a.). 

För att förstå hur dagens skola är organiserad redovisar vi vidare hur moderna 

managementteorier växte fram och under 1980-talet bland annat ledde till New Public 

Management (NPM), samt hur dessa kan förklara förändringar i den statliga och kommunala 

verksamheten, däribland nya förutsättningar för skolans verksamhet. 

Decentralisering och beslutstagande 

Mintzberg diskuterar i sin bok Structure in fives: designing effective organizations (1983) 

problematiken kring centralisering och decentralisering i förhållande till makten över besluten 

vilka tas i organisationen. En centraliserad organisation styrs av centrala individer som tar 

samtliga beslut i organisationen till skillnad från en decentraliserad organisation. Det centrala 

styret av en centraliserad organisation blir organisationens största problem då den centrala 

individen är oförmögen att alltid ta de bästa besluten. Problemet med centralstyrning kan 

enklast förklaras med att beslutsfattarna står ”utanför” den verklighet som finns på lokal nivå i 

organisationen. Viktig information på lokal nivå kanske inte kan förmedlas till 

organisationens kärna, då det finns en distans i verklighetsuppfattning. Informationen kan 

vara både svår att förmedla och ibland även svår för mottagaren att förstå. Likväl kan styrning 

från centralposition bli felaktig då chefer tror att de ”känner” organisationen, tror att de kan 

avläsa problem på lokal nivå och tror de vet hur dessa på bästa sätt skall avhjälpas. Denna typ 

av brist på information och kunskap kan leda till bristfälliga beslut (a.a.). 

Även Simon (1971) ifrågasätter centraliseringen och är kritisk till höga chefers förmåga att ta 

beslut på detaljnivå. Han menar istället att de anställda, ute i verksamheten, fattar bättre beslut 

på den nivån. Då en stor organisation är svår att styra centralt, faller istället den styrande 

funktionen på chefer i organisationens mellanskick. Deras huvudsakliga uppgift blir att ta 

emot information, modifiera och vidareförmedlar denna, och på så vis påverka medarbetarna. 

På så vis byggs organisationen inte enbart upp genom funktionsfördelning och auktoritet 

(a.a.). 
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Enligt Mintzberg (1983) fungerar effektiviteten bäst då beslut kan tas ute i organisationen 

vilket ökar organisationens anpassningsförmåga. De många leden som råder under 

centralstyrning av verksamheten undviks i en decentraliserad organisation där besluten tas på 

lokal nivå. Styrningen i denna typ av organisation leder även till ökad motivation då 

organisationen ger utrymme för de anställda att utföra och styra över sina arbetsuppgifter utan 

centrala direktiv uppmuntras deras kreativitet. I yrken vilka kräver utrymme för kreativitet 

och egna initiativ, samt komplexa arbeten, är friheten viktig och kan vara en motiverande 

faktor (a.a.). 

Kommunikation 

Simon (1971) betonar vikten av kommunikation för att man, genom beslutstagande, ska 

kunna styra en organisation ovanifrån. Utan kommunikation uteblir effekterna av de beslut 

som tagits och styrningen når inte fram. Det finns två sätt genom vilka man kan påverka 

denna kommunikation. Antingen genom att påtvinga beslut vilka tagits av annan, alternativt 

genom att upprätta ett gemensamt förhållningssätt vilket leder till att man omedvetet följer 

samma vision. Att skapa ett gemensamt förhållningssätt kan vara till fördel i det dagliga 

arbetet, då ledningen inte behöver lägga sig i de dagliga besluten. Det bör även beaktas att 

information kan ha svårt att ta sig fram i en organisation. Det finns inte några garantier för att 

det som förmedlas kommer till rätt ställe eller sker i övertygande form. Att information har 

svårt att nå mottagaren hänger även ihop med mängden information, samt att informationen i 

sig är under ständig förändring och kan vara svår att uppfatta. För att nå fram med information 

är även innehållet och hur det är utformat viktigt. I utformandet måste man ta hänsyn till att 

det är enskilda beteenden som är det verktyg organisationen använder för att kunna införliva 

sina syften. Det innebär att för att lyckas med att kommunicera ett beslut, behöver man ta 

hänsyn till hur det påverkar individen. Är inte innehållet i det man kommunicerar tydligt 

genomtänkt når det inte resultat. För att man genom beslut på central nivå ska kunna styra 

organisationen på lokal nivå, krävs det tydligt innehåll samt att det finns adekvata 

kommunikationskanaler. 

Det måste tas i beaktande att i en större organisation, centraliserad eller ej, kommer det att tas 

beslut samt skapas regler på central nivå vilka kommuniceras ner i organisationen. 

Oundvikligt skapar då organisationen begränsningar i handlingsutrymme och makt över vissa 

beslutsprocesser som styr verksamheten på lokal nivå. Organisationen skapar regler kring och 
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specificerar den enskildes skyldigheter, fastställer vem som bär makten över vem, samt 

fastställer gränser vilka syftar till att alla skall dra åt samma håll. 

När det vidare handlar om beslutstagande är fördelningen av beslutsuppgifter något 

komplicerat. I en organisation är det viktigt att de som sitter på en särskild skicklighet även är 

de som tar beslut, för att kunna dra fördelar av denna skicklighet. De reglerna organisationen 

sätter upp begränsar individernas ansvarsfrihet. Det bör här finnas en balans mellan den 

regelstyrda kontrollen och tillräckligt med fritt utrymme för att kunna sköta sina 

arbetsuppgifter, och sin särskilda skicklighet (a.a.). 

Målstyrning 

Styrformerna i olika typer av kommunala verksamheter kan skilja sig åt (Frenckner, 1989). 

Styrning kan vara begränsad till att bara ge mål och resurser, i vissa fall kan det vara hårddata 

i form av exempelvis resultat som avgör hur planering och uppföljning ska se ut. Några typer 

av styrformer som används är mål-, ram-, program eller direktstyrning. Direktstyrning ger inte 

de anställda någon handlingsfrihet då all styrning kommer från det beslutsfattande organet. 

När det handlar om program-regelstyrning bygger styrningen på ledningens regler, 

instruktioner eller program. Ram- och kontrollstyrning är då styrningen ofta uttrycks i 

investerings- eller driftanslag, vilka sätter gränserna för de anställdas beteende. Slutligen 

målstyrning, då styrningen endast sker via mål vilka är tydliga och ofta relaterade till 

minimering av kostnader. Det är då vanligt att den enskilda enheten själv får styra över 

verksamheten (a.a.). 

Att använda sig av målstyrning är inte ovanligt i en decentraliserad organisation (Almqvist, 

2006). När det handlar om målstyrning är målen i sig de viktigaste beståndsdelarna, detta 

tillsammans med att organisationen känner till och vet hur de ska sträva efter för att uppnå 

dessa. Målen i sig skall vara präglade av tydlighet och det krävs även tydliga direktiv från 

centralt håll när det handlar om formulering och uppföljning. Genom att tydligt formulera, 

delge kunskap om och följa upp målen kan man styra hela organisationen via dessa (a.a.). När 

många individuella beteenden i en organisation är riktade mot specifika mål eller objekt 

tenderar dessa beteenden att leda till att organisation sträva åt ett och samma håll (Simon, 

1971). Detta blir en helhet vilken är nödvändig för organisation att ta sig framåt (a.a.). 

Centralt i målstyrning är just formulering och uppföljning av mål (Almqvist, 2006). För att 

man kontinuerligt skall kunna följa upp målen behöver de vara tydliga, uppföljningsbara och 
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mätbara. De skall vara anpassade efter enheten de avser, endast innehålla mål och det skall 

framgå inom vilka ramar målen skall uppnås. En annan viktig faktor är att alla övergripande 

frågor skall hanteras på central nivå, för att på lokal nivå få utrymme för att sträva efter målen 

(a.a.). 

I de flesta organisationer finns det en tydlig relation mellan de resurser organisationen får 

(oftast monitära) och kvalitén på tjänsten eller varan de producerar (Dalin, 1994). Så är dock 

sällan fallet inom skolan. Skolan är så gott som alltid garanterad mer resurser varje år, oavsett 

föregående års resultat. Detta kan få till följd att huruvida målen uppföljs eller ej är av litet 

intresse då detta inte får några konsekvenser (a.a.). Skolan är ett exempel på en organisation 

som, i mångt och mycket, bygger sin verksamhet kring självständiga individer men som styrs 

av ett visst ramverk (Fusarelli, 2002). Detta ramverk, dvs. styrdokument, skollagen och 

läroplaner, kan vara av stor vikt givet att detta ramverk klargör gränserna för det pedagogiska 

innehållet (Linné, 1999). Dessa styrdokument är av yttersta vikt för rektor (Berg, 1993). De 

förser, formellt sett, ledningen med ramverk för att styra skolan i en viss riktning. 

Styrdokumenten sätter, strikt taget, de yttre gränserna för den statligt sanktionerade skolans 

aktiviteter. Bortsett från den juridiska styrningen finns det andra mekanismer som sätter 

gränser för styrning av skolan. Även lokala kommunpolitiska idéer kan även påverka 

styrningen (a.a.). 

New public management 

NPM växte fram under 1980-talet i kritiken mot rådande Progressive public administration 

(PPA) (Almqvist, 2006). PPA-modellen övergick sakta till att bli NPM (a.a.). Enligt Hood 

(1995) handlade tankarna bakom PPA-modellen huvudsakligen om att hålla den offentliga 

sektorn distinkt avskild från den privata, både när det handlade om sättet att göra affärer och 

organisera den offentliga organisationen. Det fanns även en vilja att undvika korruption och 

nepotism genom att formulera regler vilka hade som uppgift att skapa avstånd mellan det 

privata och offentliga (a.a.). Alla dessa faktorer ledde till stora offentliga sektorer i flera 

länder, både när det handlar om offentliga omkostnader men framför allt mängden statliga 

anställda (Lane, 2000; Castle, 1989). Då förtroendet för marknaden och intresset för att införa 

moderna managementteorier från näringslivet ökade, skedde långsamt en övergång från PPA 

till NPM (Hood, 1995; Almqvist, 2006). Synen på styrning, uppföljning och redovisning 

förändrades. De två grundtankarna bakom PPA förintades då skillnaderna mellan privat och 
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offentlig sektor minskade och togs bort. Tyngdpunkten i verksamheten gick från att vara 

processrelaterad till resultatbaserad (a.a.).  

NPM växte först och främst fram på initiativ av Margaret Thatcher och grundade sig i en vilja 

att minska den brittiska statens stora omfång, däribland de många statliga anställda (Pollitt 

m.fl., 1998; Castle, 1989; Hood, 1995; Scott & Davis, 2007). NPM fick vidare fäste i andra 

engelsktalande länder med dåliga ekonomiska prestationer och hindrad utveckling av 

välfärden, så som USA, Australien, Kanada och Nya Zealand (a.a.). Från de engelsktalande 

länderna spreds NPM först till Skandinavien och sedan till Kontinentaleuropa (Lane, 2000; 

Castle, 1989). Däribland spred det sig till Sverige vilket var ett land som inte bara hade en stor 

mängd offentligt anställda utan även betydande offentliga omkostnader, till skillnad från de 

engelsktalande länderna (a.a.). Sverige var även ett av de länder där NPM framhävdes och 

fick starkt ett fäste (Hood, 1995).  

Övergången till NPM skedde genom tre stora förändringar. Först gick man från styrning via 

de traditionella ledaregenskaperna, vilka baserade sig på centrala ramverk och yrkesrelaterade 

regler och åsikter, till en mer företagslik och managementorienterad organisation i stort. 

Skapandet av en managementorganisation gjorde det möjligt att arbeta med strävan mot 

organisationens vision, strategi och målformulering och ha detta som grund för beslut och 

styrning. Vidare skulle införandet av resultatbaserad styrningen, styre via det organisationen 

genererar även innebära att organisationens mål blir organisationens riktlinjer i strävan mot 

resultat. Organisationen uppnår detta genom användandet av målmätning, -formulering, -

uppfyllelse och -revidering. Detta till skillnad från den klassiska styrningen via exempelvis 

regler (a.a.). 

NPM förknippas med decentralisering, vilken tar sig uttryck i den interna styrningen och 

kontrollen i en organisation (Almqvist, 2006; Hood, 1995). Anledning till att decentralisera 

var för att bättre kunna utnyttja resurser och snabbare kunna göra förändringar i 

organisationen genom lokala beslut. 

Med NPM blev decentralisering av den svenska offentliga sektorn ett faktum och med den 

även målstyrning och konkurrensutsättning. Viljan att utsätta den offentliga verksamheten för 

konkurrens utifrån införlivades under 1990-talet, privatisering av den offentliga verksamheten 

accepterades och uppmuntrades för att skapa konkurrens (a.a.). 

Exakt vad NPM står för och haft för effekter skiljer sig mellan platser och länder (Leicht m.fl. 

2009). Skillnaderna beror ofta på olika typer av grundförutsättningar i from av ekonomiska 
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system och politiska ideologier (a.a.). I England gavs skolor möjligheten att, istället för att 

vara styrda från lokalpolitiskt håll, själva äga och styra verksamheten med hjälp av statliga 

bidrag (Pollitt m.fl., 1998). Detta var ett steg i decentraliseringsprocessen som fördes av det 

dåvarande konservativa politiska styret. En av anledningarna att genomföra denna reform var 

att det lokalpolitiska styret hade dålig insyn i och bristande förståelse för skolans verksamhet. 

Skolan skulle stå som oberoende och detta skulle påverka atmosfären kring hela skolan. Den 

förändrade atmosfären skulle leda till mer motiverade lärare, vilket i sin tur skulle leda till 

mer motiverade elever och bättre resultat (a.a.). 

Från regelstyrd till målstyrd skola 

Efter skolreformen under 1990-talet gick den svenska skolan, som ett led i demokratiseringen 

och decentralisering, mot en skola som var betydligt mer mål- och resultatstyrd till skillnad 

från den tidigare mer regelstyrda (Proposition 1990/91:18). Enligt Propositionen bör 

kommunerna ansvara för att styra, följa upp, utveckla och kontrollera verksamheten samt ha 

ett övergripande ansvar för denna utifrån de nationellt fastslagna målen som skollag, 

läroplaner och kursplan. Detta leder till att kommunen får en större frihet när det avser hur 

saker ska göras. Denna kommunala handlingsfrihet har ansetts vara positiv då den antas 

optimera handlingsfriheten för de enskilda skolorna vilket i sin tur skulle leda till en mer 

effektiv fördelning av resurserna (a.a.). 

Om en målstyrning ska vara framgångsrik är i hög grad beroende av verksamhetens personal. 

Idealsituationen är om verksamhetens personal har gemensamma värderingar och att dessa 

överensstämmer med målstyrningens ideologi (Eriksen, 1998).  

De strategier och förändringar som implementerades inom det svenska skolväsendet på 1990-

talet har först i på början av 2000-talet, börjat införas i Tyskland (Bellman, 2006). Den tyska 

skolan har tidigare varit styrd genom en central input av resurser, mycket detaljerad kursplan 

och med stor vikt vid lärarens professionalitet. Med dessa nya reformer blev målet mål- och 

resultatstyrning. Inte helt olik den som finns inom den svenska skolan (Carlgren & Kallo, 

1997). Standardiserade reformer förväntas kontrollera skolans resultat genom att sätta mål och 

sedermera utvärdera skolorna (Lindensjö & Lundgren, 2000). 

Enligt Jacobsson och Sahlin-Andersson (1995) samt Jarl och Rönnberg (2010) är en av 

anledningarna till att målstyrning så enkelt kunde införas inom skolan var att målen relativt 
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enkelt kunde mätas i efterhand. De menar att lärarna redan innan reformen arbetade med 

efterhandsbedömningar, bland annat i form att betygssättning och rättning av prov (a.a.). 

Enligt Forsberg och Wallin (2006) har detta lett till en granskningskultur. Granskningen blir 

ett sätt att legitimera beslut och lösa problem och ett av de viktigaste styrmedlen, tillsammans 

med målformulering, i en decentraliserad organisation. Grundtanken är att genom 

granskningen tas kunskap tillvara för att verksamheten ska kunna förbättras (a.a.). Stenlås 

skriver (2011) att nyttan med all dokumentation sällan, eller aldrig, diskuteras i termer av 

vilken tid eller resurser den tar från undervisningen. 

Lärarnas arbetssituation 

Skolverket skriver i sin rapport 282, Lusten och möjligheten (2008) att de arbetsuppgifter som 

lärare säger ha ökat under de senaste åren bland annat är föräldrakontakter, 

närvarorapportering och individualiserad undervisning samt arbetslagsmöten och konferenser. 

De arbetsuppgifter som flest lärare säger ha minskat är kollegial samverkan, kontakter med 

verksamheter utanför skolan och möjlighet till kompetensutveckling. 

Den samlade bilden är, enligt rapporten, att arbetsbördan, ansvaret och arbetsinnehållet har 

ökat. Flera, för att inte säga många, lärare beskriver det ökade arbetsinnehållet i relation till att 

verksamhetens pedagogiska delar blivit svagare. Var 10:e lärare säger att läroplanen och 

kursplanens mål har ganska eller liten betydelse för deras undervisning. Utredningen skriver 

att lärarna rimligtvis ser läromedel och lokal planering som mer betydelsefulla för 

undervisningen (a.a.). 

Brante (2009) beskriver lärarnas förändrade arbetsuppgifter sedan 1980-talet och hur de 

påverkats av den nya typen av organisation. Till följd av bland annat de sociala förändringar 

som skett har lärarna blivit tvungna att utföra flera arbetsuppgifter på samma gång. I detta 

sammanhang kan det handla om att läraren har uppsikt över klassen samtidigt som de pratar 

med en elev eller att de rättar prov samtidigt som övervakar ett annat. Anledningen till att de 

tvingas göra flera arbetsuppgifter på samma gång sägs vara för att spara tid då de upplever att 

de är under tidspress. Det förekommer även att den enskilda läraren, på grund av platsbrist, 

har prov i fyra olika rum samtidigt då det bokade klassrummet redan var upptaget (a.a.). 
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Teoretisk sammanfattning 

Mintzberg (1983) är kritisk mot en centralstyrd organisation. Han menar att den centrala 

individen är oförmögen att alltid ta de, för organisationen, bästa besluten då denna individ står 

utanför den verklighet som finns på lokal nivå. Vidare finns det en svårighet i att information 

på lokal nivå inte kan förmedlas till organisationens kärna då det finns en distans i 

verklighetsuppfattningen. Informationen kan vara svår att förmedla och ibland även svår att 

förstå. Denna brist på information och kunskap kan, enligt Mintzberg (1983), leda till 

bristfälliga beslut. Med en decentraliserad organisation, där besluten tas på lokal nivå, ökar 

dock organisationens anpassningsförmåga. Vidare ökar medarbetarnas kreativitet och 

motivation när det ges utrymme för att själv styra över sina arbetsuppgifter (a.a.). 

Simon (1971) betonar vikten av kommunikation samt ett gemensamt förhållningssätt för 

medarbetarna. Det gemensamma förhållningssättet leder till att alla följer samma vision och 

ledningen inte behöver lägga sig i det dagliga arbetet. Vidare betonas vikten av att de 

medarbetare med särskild skicklighet i organisationen bör ta beslut och det bör finnas en 

balans mellan den regelstyrda kontrollen och tillräckligt med utrymme för att fritt kunna sköta 

sina arbetsuppgifter (a.a.). 

Styrformen i kommunala verksamheter kan dock vara helt olika. En variant är målstyrning då 

styrning sker via mål, vilka är tydliga och ofta relaterade till minimering av kostnader. 

(Frenckner, 1989). Att använda sig av målstyrning i en decentraliserad organisation är inte 

ovanligt. (Almqvist, 2006). Viktigt är att hela organisationen känner till och vet hur de ska 

sträva efter att uppnå målen ifråga Målen ska vara tydliga, uppföljningsbara och mätbara 

(a.a.).   

New Public Management (NPM) spred sig från England till Sverige då Sverige var ett land 

med en stor mängd offentligt anställda och höga offentliga omkostnader (Castle, 1989). NPM 

förknippas med decentralisering, detta för att bättre kunna utnyttja resurser och snabbare göra 

lokala förändringar (Almqvist 2006; Hood 1995). Styrningen skiftade med NPM från styrning 

via regler till att organisationens mål blir dess riktlinjer i strävan mot resultat (Hood, 1995). 

Under 1990-talet gick den svenska skolan, som ett led i demokratiseringen och 

decentralisering, mot en skola som var mål- och resultatstyrd, till skillnad från den tidigare 

regelstyrda (Proposition 1990/91:18). Enligt Jacobsson och Sahlin-Andersson (1995) samt 

Jarl och Rönnberg (2010) är en av anledningar till att målstyrning så enkelt kunde införas 

inom skolan var att målen relativt enkelt kunde mätas i efterhand. Enligt Skolverkets rapport 
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282, Lusten och möjligheten, har detta bland annat lett till ökat administrativt arbete i form av 

närvarorapportering samt mer fokus på föräldrakontakter och individualiserad undervisning 

samt arbetslagsmöten och konferenser (2008).  Vidare har det även lett till att lärarna utför 

flera arbetsuppgifter på samma gång för att spara tid (Brante, 2009). 

Genom att använda Simons teorier kring kommunikation avser studien att försöka förstå 

konsekvenserna av styrningen i de nya typer av organisationer som växte fram i linje med 

teorier om NPM. Genom att kombinera Simons teorier och tidigare forskning kring NPM 

avser studien utveckla förståelsen kring hur styrningen av organisationen skapar hinder 

respektive möjligheter i lärarnas arbete. 

Frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur intervjuade lärare och ledning upplever att 

styrningen av organisationen påverkar deras arbete. 

För att nå förståelse för hur medarbetarna upplever styrningen av den verksamhet de arbetar i 

har vi brutit ner syftet till följande frågeställning:  

● Hur beskriver intervjuade lärare att verksamhetsstyrningen påverkar deras arbete i 

form av hinder respektive möjligheter i arbetet? 

Med hinder avser vi de svårigheter som lärarna upplever i termer av tidsbrist, brist på resurser 

och stora klasser. Med möjligheter syftar vi på möjligheten att fritt styra över sina lektioner, 

frihet att själv planera sin tid samt möjligheten att vara kreativ i sitt arbete.  

Metod 

Vi har valt att förlägga vår studie till en kommunal skola i en förort till Stockholm. Då 

samtliga kommunala skolor i kommunen i mångt och mycket, styrs på samma sätt var valet 

även beroende på tillgång till fältet. Då vi sedan tidigare hade en kontakt på den nämnda skola 

var det därför som ett adekvat val i relation till vårt studiesyfte. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur intervjuade lärare och personer i ledningen 

upplever att styrningen av organisationen påverkar arbetet i organisationen. I och med att 



 

 12 

målet med detta arbete är att med hjälp av informanternas gemensamma åsikter försöka få en 

grundläggande förståelse kring samt försöka närma oss essensen av ett givet fenomen är detta 

arbete av en fenomenologisk karaktär(Creswell, 2007). Då vårt område faller inom ramen för 

en väl avgränsad enhet, högstadiet och dess organisation, lämpar den sig även för en studie 

med inspiration av en fallstudie. Då fenomenologisk ansats hjälper oss att tillskriva den 

avgränsade enheten mening har vi funnit att en kombination av dessa två ansatser är det mest 

fruktbara för vår studie. En fenomenologisk ansats används för att genom kvalitativ data 

kunna skapa kunskap om hur ett visst fenomen påverkar en grupp som gemensamt delar 

denna upplevelse (a.a.). Det fenomen som studeras i denna studie är verksamhetsstyrning, mer 

specifikt styrning inom den kommunala skolan. 

Val av intervjupersoner och organisation 

Genom vår kontakt kunde vi skicka ut en förfråga till samtliga arbetslag på högstadiet, årskurs 

6-9. Genom ett informationsblad fick de information om studien och en förfrågan om 

deltagande. En vecka senare kontaktade vi enheterna via telefon och fick möjlighet att boka 

intervjuer med fyra lärare. Samtliga 26 lärare fick information om att vi önskade deras 

deltagande. En stor del av lärarna tackade dock nej av tidsbrist och de fyra som tackade ja är 

med i studien. Gällande berörda personer i ledningen fick vi intervjuer med både rektor och 

biträdande rektor med ansvar för årskurs 6-9. Intervjupersonerna som tillhör ledning på skolan 

blev kontaktade via e-mail med en förfrågan om deltagande.  

Valet av intervjupersoner är grundat i tillgänglighet och frivillighet. Det var viktigt för oss att 

intervjupersonerna kände att de ville ställa upp på frivillig basis och prata om sin 

arbetssituation, allt för att komma åt deras upplevelser. Intervjupersonerna har olika 

befattningar och undervisar i olika ämnen och ger en relativt representativ spridning av 

personalen på högstadiet. De har olika lång arbetslivserfarenhet och är av olika åldrar. Av 

anonymitetsskäl har vi valt att inte närmre redovisa eller specificera detta. Vi har analyserat 

svaren från de olika intervjupersonerna utifrån bland annat dessa kategorier, kön och ålder för 

att upptäcka eventuella likheter och skillnader i upplevelserna. Då upplevelserna inte skiljer 

sig åt mellan grupperna kommer de att redovisas gemensamt i resultatdelen. 

Vi har valt att studera en enskild verksamhet och hur personalen i denna upplever att 

styrningen påverkar deras arbete. Detta av i stort sett samma anledning som ovan; eftersom 

den kommunala skolan styrs på samma sätt från statlig nivå var det för oss, och vårt syfte, 
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mest givande att få en djupare förståelse för en personalstyrka och deras upplevelser snarare 

än att göra en komparativ studie för att finna djupare förståelse genom att titta på likheter och 

skillnader mellan organisationer eller dra några generella slutsatser. Av utrymmes- och 

tidsmässiga skäl var det mest lämpligt för oss att enbart hänge oss åt en organisation för att 

genomgående kunna hålla en så hög kvalité som möjligt. 

Anledningen att vi valt en kommunal skola och dess organisation som studieobjekt är på 

grund av att skolan som sådan är ensam i sitt slag. Detta då den har så kallad dubbel styrning, 

både från statlig och kommunal nivå. För att undersöka styrningen i en sådan organisation och 

hur den påverkar arbetet, har vi valt att intervjua dess medarbetare för att komma åt deras 

upplevelser av denna styrning. 

Valet av den specifika skolan gjordes då vi har en kontakt på denna, en kontakt som kunde 

vidareförmedla information från oss till lärarna. Vår kontakt är anställd på skolan men arbetar 

inte i den verksamheten vi undersöker. 

Datainsamling 

Vi har intervjuat fyra lärare och två i ledningen på den valda skolan. Alla lärarna arbetar på 

högstadiet vilket innefattar årskurs 6-9. Intervjupersonerna från ledningen har båda årskurs 6-

9 som sitt ansvarsområde. Vi genomförde intervjuer vid fyra tillfällen. Dessa tillfällen var 2-

5/4, 2012 och intervjuerna var mellan 30-45 minuter långa. Anledningen till att vi inte 

genomförde samtliga intervjuer i följd var att vi i mellan intervjuerna ville ha tid för 

reflektion. 

När vi utförde våra intervjuer försökte vi förhålla oss till intervjuguiden på ett flexibelt sätt. 

Anledningen till detta är att de deltagande informanterna arbetar på olika avdelningar och har 

olika arbetsuppgifter vilket kan leda till att deras åsikter samt deras sätt att tolka och svara på 

frågorna kan variera. Av denna anledning valde vi att anpassa oss till informanterna under 

intervjuernas gång, då det som Bryman (2002) menar, hjälper oss som forskare att lägga 

tonvikten vid hur intervjupersonerna uppfattar frågorna. 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett tyst, avskilt rum som tillhandahölls av skolan vilka var 

belägna i skolans lokaler. Vi ansåg att detta var lämpligt då informanterna deltog i 

intervjuerna under arbetstid och i och med detta inte hade tid att förflytta sig till annan plats. 

Lärarna intervjuades i små konferensrum som fanns att tillgå och personerna från ledningen 
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på sina respektive kontor. För att korrekt kunna återge innehållet i intervjuerna, och inte missa 

någon viktig information, valde vi att spela in dem istället för att bara anteckna. 

Eftersom vi har valt att göra en studie med kvalitativa data och vår frågeställning var bred och 

relativt öppen, vilken hade syfte att studera upplevelser var det viktigt att ställa öppna frågor i 

intervjuerna (Langemar, 2010). Öppna frågor gör att intervjun blir mer explorativ då 

intervjupersonen inte blir styrda av den som intervjuar utan kan ta fram de aspekter som han 

eller hon anser vara väsentliga. Under intervjuns gång ökade dock struktureringsgraden i takt 

med att följdfrågor och även nya frågor uppstod (a.a.).  

Vi har genom semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod försökt att får en bättre 

bild av medarbetarnas egna upplevelser och få dem att med egna ord beskriva sin situation. 

Vårt mål har varit att, i så stor mån som möjligt, få dem att prata fritt kring sitt arbete, sin 

situation och de svårigheter och möjligheter som följer Metoden, att analysera kvalitativa 

data, valdes då vi vill få en djupare förståelse vad gäller styrning i kommunal grundskola och 

hur medarbetarna upplever denna (Aspers, 2011). 

För att intervjuerna ska vara så lika varandra som möjligt och för att vi ska kunna dra någon 

slags analys krävs dock det finns en guide för att lotsa intervjudeltagarna på samma spår. Det 

underlättar även för oss, i egenskap av forskare, att utföra likartade intervjuer då vi turades om 

att intervjua respektive sitta med som medlyssnare (a.a.). 

Med hjälp av vår intervjuguide och vår förförståelse lyckades vi i stort få en bra bild av fältet. 

I efterhand framkom det dock att vi, i vissa fall, hade behövt ställa ytterligare följdfrågor för 

att få en ytterligare dimension till problematiken. En av svårigheterna var att komma åt 

upplevelsen i sig och inte enbart få en redogörelse för hur verksamheten fungerar. Överlag var 

respondenterna mycket positiva till deltagandet och hade lätt för att prata, dock hade flera av 

dem svårt att problematisera över sin arbetssituation och svaren blev mer av konstaterande 

karaktär. 

Vår relativt öppna guide, med tematisk uppdelning, var bra då den gav respondenten 

möjlighet att ge oss insikt om ny områden och teman vi inte tidigare tänkt på. Trots detta var 

svaren mycket lika och gav en relativt samlad bild av hur styrningen påverkar deras arbete. 
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Analys 

Nedan följer en kort beskrivning hur vårt empiriska material har kodats samt hur dessa 

resultat sedan analyserats. 

Kodning av det empiriska materialet har skett både deduktivt och induktivt. Med hjälp av 

tidigare teorier har teman med underkategorier tagits fram som applicerats på empirin. Ur 

detta har olika resultatdelar kunnat hittas. Teorin har på så vis varit vägledande för kodningen 

av det empiriska materialet. För att inte vara låst vid förkunskaper om fältet har studien även 

försökt att öppet koda empirin parallellt med existerande förkunskaper. Det innebär att 

forskaren är öppen för nya infallsvinklar vid genomgång av empirin så att inte endast 

förutfattade meningar tillämpas (Aspers, 2011). 

Vid analys av det empiriska materialet har studien fokuserat på relationen mellan teorin och 

de teman som tagits fram ur empirin. Det är en tolkning som sker utav medarbetarnas mening 

vilket ledsagas av de teoretiska begreppen. På så sätt kan en förståelse av empirin skapas, hur 

olika meningar hänger samman samt bestyrka eller avstyrka relationer mellan teorin och 

aktörens upplevelser och mening. Teorin guidar oss som forskare i vår tolkning när vi 

analyserar det empiriska resultatet (a.a.). I studien har ledning och lärare analyserats som två 

grupper men av anonymitetsskäl presenteras de som en grupp. Fokus har varit på lärarnas 

utsagor men vi har tagit hjälp av ledningens utsagor för att skapa mening och förstå dem. Vid 

vissa tillfällen har de dock valts att presenteras separat för att förstärka lärarnas uppgifter. 

Validitet 

I kvalitativ forskning delas validitetsaspekten upp i tillförlitlighet och meningsfullhet 

(Langemar, 2008). Tillförlitligheten handlar om att bedöma resultatets empiriska förankring, 

denna innefattar generaliserbarhet samt datans förankringen i analysen. Vidare har vi 

meningsfullheten vilken innebär en bedömning av huruvida studiens syfte är uppfyllt (a.a.). 

Eftersom vi har en tolkande studie, ligger fokus mer på meningsfullhet än på tillförlitlighet. 

Enligt Langemar (2008) ligger en studiens tillförlitlighet i den empiriska förankringen i urval, 

data, och analys. Vi har gjort en induktiv studie och för att utföra analyserna på bästa lämpliga 

sätt ligger empirin som grund för de teoretiska resonemang vi utfört. Detta innebär att den 

teori vi använt oss av i analysen har god passform till vår data. 
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Generaliserbarhet i den traditionella bemärkelsen förknippas med kvantitativ forskning 

(Langemar, 2008), utifrån det kan vi inte uttala oss om generaliserbarhet i vår studie. Däremot 

kan vi enligt Langemar (2008) undersöka den så kallade kvalitativa generaliserbarheten, 

vilket handlar om att få en generell förståelse genom att ta ställning till hur väl vårt resultat 

kan generaliseras till populationen samt till ämnet i vår studie. Då syftet med vår studie är att 

undersöka de specifika medarbetarnas upplevelser, är generaliserbarheten av vårt resultat till 

andra populationer ej av intresse. Resultatet kan endast generaliseras till den population vi 

undersökt, urvalet av deltagare är med andra ord inte representativt för den populationen vi 

undersöker. Genom att använda oss av intervjuer som datainsamlingsmetod framkommer 

respondenternas upplevelser i vårt datamaterial. Vi har tagit hänsyn till tidsperspektivet och är 

medvetna om att studien inte kommer kunna appliceras på populationen utifrån varken ett 

historiskt eller framtida perspektiv. Detta på grund av att styret och förutsättningar för lärare, 

och skolan som organisation är under ständig förändring. 

När det handlar om hur uttömmande och täckande resultatet är för vårt syfte, det vill säga 

fångar vårt upp upplevelsen av styrning hos respondenterna, har vi genom att ställa flera 

frågor kring samma ämne täckt upp mer av vårt syfte (Langemar, 2008). 

Meningsfullheten i en studie handlar om vad studien bidrar med rent praktiskt, där ibland 

studiens användbarhet. Användbarheten är en egenskap i resultatet, det är den förståelse som 

resultatet skapar kring vårt syfte (a.a.). I studien ligger fokus på vikten av kommunikation 

som ett verktyg för styrning. Genom att titta på kommunikation, kan vi förklara 

konsekvenserna av styrningen i form av hinder och möjligheter. Att på detta sätt använda 

kommunikation som begrepp för att förklara styrning i linje med NPM, är, oss veterligen, inte 

ett helt vanligt angreppssätt. Vår studie försöker här bidra till fältet med att kombinera 

klassiska teorier om kommunikation med nyare teorier om NPM.   

I en kvalitativ studie som vår finns det alltid förförståelse som ger förutsättningarna för, och 

sätter gränser för, den kunskap studien frambringar (Langemar, 2008). Vi skaffade oss 

förståelse genom inhämtande av information till vår förstudie, vilken baserades på artiklar om 

och utredningar av den svenska skolan. Dessa artiklar och utredningar, tillsammans med vår 

förförståelse har satt gränser för våra intervjufrågor och genom detta lotsat oss på rätt väg i 

vår studie. 
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Etiska överväganden 

När det gäller tillskrivandet av mening till individers upplevelser gäller det att ta vissa etiska 

aspekter i beaktande. Tillskrivandet kan, oavsett om det sker i välmening eller är grundat i 

okunskap, vara missvisande och felaktig. Med detta i åtanke har följdfrågor under 

intervjuerna varit en viktig del i vårt försöka skapa en så bra förståelse som möjligt av det 

studerade fältet (Aspers, 2011). Transkribering genomfördes så fort som möjligt för att inte 

tappa viktiga detaljer om de intervjuades redogörelser (a.a.). 

Vi har följt vetenskapsrådets krav enligt deras skrift Vad är god forskningssed, (2005), det vill 

säga: 

● Informationskravet: Intervjupersonerna har informerats om deras roll i studien samt 

studiens syfte. 

● Samtyckeskravet: Samtliga medverkande har informerats om att de är fria att avbryta 

intervjun om detta önska och 

● Konfidentialitetskravet: Samtliga informanter har blivit informerade om att all 

information avidentifieras och att denna inte är tillgänglig för utomstående. Även 

skolan är avidentifierad. 

● Nyttjandekravet: Samtliga informanter är informerade om att informationen enbart 

kommer att användas i forskningsändamål. 

Vidare är det värt att reflektera över det faktum att vi, i intervjusituationen, var två forskare 

och enbart en intervjuperson. Detta kan leda till att intervjupersonen känner till att det finns en 

skev balans och känner sig underlägsen och trängd och därför inte svarar helt sanningsenligt 

(Bryman, 2002). Vi har dock sett det som en fördel att vara två då en av oss har kunna hålla i 

intervjun och den andra gjort stödanteckningar från observationer samt för vidare frågor. 

Att vi befunnit oss på arbetsplatsen och intervjuat medarbetarna om just deras arbetssituation 

kan även det anses som problematiskt (Bryman, 2002). Vi har under intervjuerna suttit i 

avskilda rum utan insyn från kollegor för att skapa en så avslappnad atmosfär som möjligt. 

Det har även vara omöjlig, av praktiska skäl, att förlägga intervjuerna på annan plats då 

samtliga medarbetare har varit under stark tidspress och detta har varit det mest tidseffektiva 

valet. 

Det är eftersträvansvärt att ha en jämn statusfördelnings mellan intervjuare och respondent, 

för att uppnå en jämlik relation (Langemar, 2008). Att utföra intervjun på respondentens 
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arbetsplats kan vara ett sätt att höja dennes status vilket kan vara bra. Då intervjuaren redan 

innan har högre status på grund av den övergripande kontrollen över intervjun, exempelvis 

när det handlar om vilka frågorna är och när de kommer ställas (a.a.). 

Resultat och Analys 

Resultat och analys kommer att presenteras under följande teman; dokumentation, skollag, 

läroplan och kursplan, kommunikation och beslutsfattande. Dessa teman har framkommit vid 

kodning av det empiriska materialet som genomgående faktorer som skapar hinder respektive 

möjligheter i arbetet.  
Analysen följer på detta i samma avsnitt för att ge en tydlig återkoppling till vårt material. I 

resultat och analysavsnittet kommer resultatet av de intervjupersoner som tillhör ledning att 

redovisas separat från lärarna, när detta har ansetts lämpligt. Fokus har varit på lärarnas 

utsagor i vår analys men vi använt oss av ledningens utsagor för att förstå dem.  Detta för att 

ge en djupare förståelse för hur organisationen påverkar samtliga medarbetares förutsättningar 

samt den komplexitet skolan som organisation besitter. Analysen har gjorts för lärare och 

ledning som två separata grupper men vi har an anonymitetsskäl vid valt att presentera dem 

tillsammans. De gånger de redovisas separat är det för att förstärka lärarnas utsagor. 

Resultat 

Under detta avsnitt presenteras vårt resultat från det empiriska materialet utifrån ovan nämnda 

teman. Under temat dokumentation redogörs för upplevelserna kring de administrativa 

uppgifter i form av dokumentation som lärarna är ålagda. Under skollag, läroplan, kursplan 

redogörs för upplevelserna av de styrdokument som styr verksamheten. Vidare redovisas 

informanternas tankar kring den verksamhet de arbetar i som en slimmad organisation och 

slutligen deras upplevelser av kommunikation och beslutsfattande.  

Organisationsbeskrivning 

Skolan i vår studie är en relativt stor kommunal grundskola med cirka 100 anställda och 800 

elever. Skolans lokala organisation utgår från ledningen vilken består av en rektor och två 
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biträdande rektorer. Rektorn har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet och 

ekonomi, och de biträdande rektorerna är rektorns primära länk till lärarna. De biträdande 

rektorernas uppgift är att vidareförmedla information och direktiv till lärarna, detta sker i 

huvudsak via arbetslagsledarna till respektive arbetslag. 

Dokumentation  

Skolan är en målstyrd organisation och arbetar utifrån sina organisationsmål. Målen styr 

verksamheten och enligt lärarna är de ålagda att dokumentera och skriva diverse planer. 

Resultatet visar att flertalet lärare upplever att dokumentationen tar mycket tid, tid som inte 

finns. 

”Jag hinner inte. Och det är så mycket annat man ska göra när man är i skolan /…/ 

Ringa hem, maila hem eller skriva åtgärdsprogram och ha uppföljningar.” (IP 6, 

lärare) 

Lärarna är bland annat ålagda att föra in närvaro, skriva åtgärdsprogram och göra 

uppföljningar. Flera lärare uttrycker att det leder till att det blir mindre tid över till annat som 

exempelvis att förbereda lektioner. 

”Man kanske inte alltid gör de bästa lektionerna för eleverna för att vi ska 

dokumentera. Det är väl det jag känner har blivit drabbat, sådär direkt i mitt 

arbete.” (IP 4, lärare) 

Lärare uttrycker även att denna dokumentation är viktig för att nivån på elever och skolan ska 

kontrolleras. 

”Vi skriver ju dokument på eleverna. Vi är ju tvungna att skriva 

mittterminsomdömen varje mittermin, vi ska ge dem betyg /.../ det är ju 

jätteberoende av vår statistik. Vi är ganska pressade nu att vi vill ha ett bra 

meritvärde.”(IP 3, lärare) 

Vissa lärare uttrycker att syftet med viss dokumentation inte alltid är helt klar och en av 

lärarna utvecklar detta: 

”Allt ska dokumentera så att man inte, eller, så att man kan visa att man gjort allt 

för sina elever /…/ vem ska jag visa upp det för, eleverna eller föräldrarna? Eller 

för skolinspektionen när de kommer, eller något annat? Det vet jag inte riktigt. Så 

det är lite synd, att man inte vet vad man egentligen gör det för.” (IP 4, lärare) 
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Ett par lärare uttrycker även att de saknar feedback på exempelvis brukarundersökningar eller 

på förslag till lösning på problem. 

”Vi utvärderar alla enkäter och sådär, men kanske inte riktigt att det blir så mycket 

återkoppling från skolledning /…/ det är lite trist, annars vill man ju inte göra 

enkäterna.”(IP 4, lärare) 

Skollag, läroplan, kursplan 

Skolan lyder under skollagen och dess bestämmelser. Vidare är skolan styrd av läroplan, 

Lpo94 och senast Lgr11, samt kursplan som redovisar mål för eleverna inom respektive ämne. 

Dessa mål ligger till grund för betygssättning. 

Samtliga intervjuade, både lärare och ledning, är eniga om att det är skollag, läroplan samt 

kursplan som styr. Utifrån dessa upplever dock lärarna att de är fria att själva styra sitt arbete i 

den mån det är möjligt med styrdokumenten som ram. En lärare beskriver det finns ett 

förtroende från ledningen att lärarna gör det de är ålagda att göra utan att blanda sig i deras 

arbete: 

 ”Det är inte så att de kommer in och håller några pekpinnar men jag tror att de 

förutsätter att vi följer de nationella styrdokument som vi ska följa /... / jag utgår 

från att de känner ett förtroende för oss.” (IP 6, lärare) 

Flera lärare upplever frihet i sin yrkesutövning på så vis att de är relativt fria att själva styra 

sitt arbete så länge eleverna håller viss nivå på sina resultat. De är fria att, inom arbetslaget, 

arbeta så som de anser vara mest lämpligt för tillfället dock inom ramen för läroplanen. 

”Egentligen får vi lägga upp tiden i arbetslaget som vi vill, vi skulle kunna jobba 

bara tematiskt så länge vi går efter kursplanen. Det lägger inte de sig i alls /…/ så 

länge våra elever gör resultat. Hur vi gör det spelar ingen roll.” (IP 4, lärare) 

Denna frihet upplevs av många lärare som positiv. Det är frihet under ansvar så länge målen 

uppfylls och eleverna har bra resultat. Denna frihet har dock en baksida. En del lärare 

upplever att det helt och hållet är upp till dem, som enskilda lärare, att komma dit på egen 

hand. 

”…på så vis är ju yrket väldigt fritt. Men det är också det som blir lite problematiskt 

ibland. Att på sätt och vis är det styrt vad jag ska [göra] och ändå kan det vara 

nästan hur fritt som helst. Och det innebär att då att om du inte har någon ledning 

och ingen personlig feedback /.../ då blir det väldigt upp till dig själv.” (IP 3, lärare) 
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En lärare uttrycker en viss svårighet i att arbeta i en politisk styrd organisation, då det var 

fjärde år kan komma nya direktiv kring hur saker ska skötas. Läraren uttrycker att man inte 

kan välja att avstå från någon arbetsuppgift utan måste följa rådande styrdokument med 

insikten om att detta kan komma att förändras efter nästkommande val. 

Slimmad organisation 

Samtliga intervjuade, både lärare såväl som ledning, talar om verksamheten i termer av en 

slimmad organisation, ofta som ett led i en decentraliserad styrning och för att minimera 

kostnader. Det leder till stora klasser och få personal. Detta i kombination med att det sällan 

finns pengar till vikarie leder till lärarlösa lektioner. 

”Det finns ingen att ta till. Jag tror att skolledningen försöker så gott de kan men 

utan medel att tillgå så står vi ju där liksom.” (IP 6, lärare) 

Ytterligare en lärare utvecklar resonemanget: 

”Det ska ju inte vara lärarlöst, men det är ju verkligheten /.../ det gäller att göra 

något vettigt av det. Så det inte kraschar om man så säger.”(IP 2, lärare) 

Det är inte bara brist på vikarier som upplevs som en svårighet. Flera lärare uttrycker även att 

det brister i andra resurser och insatser som enskilda elever är i behov av. Detta leder till att 

det blir det berörda arbetslaget som själva får resonera kring och komma med en lösning på 

det aktuella problemet. En lärare uttrycker att det finns viss frihet i de resurstimmar som finns 

att tillgå, att de är fria att spendera dem på ett lämpligt sätt. 

Både lärare och ledning talar, inte bara om en slimmad lärarorganisation, utan även om en 

slimmad ekonomi. Flera lärare upplever en svårighet i att de inte kan leva upp till det som står 

i läroplanen, till exempel när det gäller att individualisera undervisningen. I en klass med 

många svaga elever, i kombination med lite resurser, är det svårt att leva upp till 

läroplansmålen. En lärare talar om svårigheten i att förutsättningarna inte motsvarar det som 

styrningen kräver och att det inte finns möjlighet att uppnå de krav som ställs. Lösningen på 

detta skulle vara mer pengar. 

”Vi har ju haft en dålig ekonomi, så vi har ju slimmat även lärarorganisationen och 

omsorgsorganisationen och det visar ju sig nu, med sämre resultat och så. Större 

klasser.”(IP 1, ledning) 

En person i ledningen uttrycker dock att det gäller att prioritera på ett förnuftigt sätt när det 

gäller pengar inom skolan då anslagna pengar till skolan kommer i en pott.   
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”Det är samma pengar som betalar lärarlöner, skolmat, städning. Vi får prioritera 

allt man gör. Satsar man på nånting finns det något man inte satsar på.”(IP 5, 

ledning) 

Vidare uttrycker samma person en problematik med den dubbla styrningen från staten och 

kommunen. Intervjupersonen ser ett dilemma i att staten ger uppdraget i form av mål för 

verksamheten och kommunen ger pengarna i form av budgetstyrning och menar att det i 

praktiken är de som förser skolan med pengarna som bestämmer. 

Kommunikation och beslutsfattande 

Samtliga tillfrågade tycker att kommunikation av information inom verksamheten fungerar 

bra. Det finns tydliga vägar för information med rektor som förmedlar information till 

arbetslagsledarna som i sin tur tar detta vidare till sitt arbetslag. Även ämneskonferenser, 

studiedagar och arbetsplatsträffar möjliggör att information om förändringar meddelas till 

berörda lärare. Genom arbetslagsledarna kan även lärarna förmedla information eller 

synpunkter till ledningen. En lärare uttrycker att det finns en tydlig skolkultur som innebär att 

när något förmedlas från rektor så gör man det, utan att ifrågasätta. Det sitter i väggarna. En 

annan lärare uttrycker att det är klart och tydligt vad som förväntas: 

”Absolut! Det förväntas att jag följer läroplanen, är en god pedagog och kommer i 

tid!”(IP 6, lärare) 

En lärare uttrycker dock att vid implementering av nya moment i undervisningen, exempelvis 

införandet av nya prov för en viss årskurs, kommer informationen för nära provtillfället och är 

bristfällig. Detta leder till att läraren känner att det inte finns någon adekvat information att ge 

vare sig till föräldrar eller elever. En lärare uttrycker att vid implementering av nya läroplanen 

läggs mycket information i knät på de berörda lärarna. Intervjupersonen uttrycker att även om 

det ges tid för att diskutera den nya läroplanen inom ämnesgrupperna räcker det inte för att 

göra en korrekt tolkning av nya ord och begrepp. Denna tolkning är viktig för att de ska kunna 

sätta rättvisa betyg.   

När det gäller övrig kommunikation, mellan lärare och ledning, gällande ärenden som rör 

elever eller undervisning sker den mer på basis av dialog mellan den berörda läraren och 

berörd person i ledningen. När problem, exempelvis med elever, uppstår uttrycker flera av de 

tillfrågade lärarna att de själva kan gå till ledningen och tala om problemet. Däremot uttrycker 

de att de ofta har en färdig lösning på problemet som presenteras samtidigt. En lärare säger att 

det finns möjlighet att diskutera lösningen för att de ska passa den aktuella situationen bättre. 
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”… vi som är i verksamheten har nog mer koll och känsla för vad som passar och 

inte passar. Medan man som skolledning eller cheferna /…/ de har ju inte 

helhetssynen. Man kan alltid säga, och har också sagt, att ‘Jag vet inte riktigt om 

det där är riktigt ok, eller att det passar.’ Och då kan man få olika ‘Jaha det kanske 

det inte gör, men vad tror du själv?’. Så får man diskutera det. Så man har alltid en 

chans att säga att ”Jag vet inte om det passar riktigt.” Men det beror också på 

vilket skick man är i själv och vilket skick som ens chef är i.”(IP 6, lärare) 

Även en person i ledningen uttrycker att det är lärarna, som närmre verksamheten, som bör ta 

beslut i en sådan situation: 

”Jag kan se vad som eventuellt brister. Men det är de [lärarna] som vet vad som 

kan göras. Det är ju de som är nära verksamheten.”(IP 5, ledning) 

En lärare uttrycker att det finns fördelar med att inte kommunicera med ledningen i samma 

utsträckning. Detta då den berörda läraren upplever att ledningen inte känner till 

verksamheten och att det är lärarna som är experter. För att få råd i en situation krävs det att 

läraren lägger ner mycket tid på att förklara problemet för berörd person i ledningen. 

”Vi jobbar helt själva, vi frågar inte ens rektorn hur vi ska göra, utan vi jobbar bara 

på /…/ det är ju vi som är experter och blandar man in dem så blir det bara 

problem. Då ska ju de ha reda på hur vi har tänkt, och det tar ju bara tid att sitta 

och förklara.”(IP 2, lärare) 

Ett par lärare uttrycker dock att mycket av aktuell information kommer från kollegor, 

korridorssnack eller massmedia. 

I enlighet med det rektor uttrycker, att det är lärarna som vet vad som kan göras, uppfattar en 

lärare att de är fria att ta beslut kring sin egen verksamhet. Genom att arbeta exempelvis i 

projektform kan de arbeta på ett mer kreativt sätt. Detta upplevs som positivt i termer av 

förbättrad arbetsmiljö, både för lärare och elever.  Läraren upplever att det vid arbete i 

projektform finns större möjligheter till exempelvis studiebesök än vad det finns inom ramen 

för ordinarie undervisning. 

Även andra lärare upplever att de är fria att styra över hur de ska illustrera saker i sin 

undervisning och flera pratar om frihet under ansvar. Det som begränsar är, enligt en lärare, 

storleken på och förutsättningarna inom gruppen. 

Ytterligare en lärare utvecklar resonemanget på frågan om friheten skapar möjligheter: 
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”Det tycker jag! För då kan man testa olika saker. Visst, vill jag spela teater på 

matten för att illustrera addition, då kan man väl göra det. Eller gå ut och leka 

molekyler i luften”(IP 6, lärare) 

Analys 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur intervjuade lärare och ledning upplever att 

styrningen av organisationen påverkar deras arbete. Först redovisas upplevelsen av 

dokumentation, sedan skollag, läroplan och kursplan, slimmad organisation och 

kommunikation och beslutsfattande. Genomgående analyseras hur dessa komponenter skapar 

hinder respektive möjligheter i deras arbete. Analysdelen presenteras i förhållande till teori 

och tidigare forskning. 

Dokumentation 

Vårt resultat visar att flera av de intervjuade lärarna menar att allt mer av deras arbetstid 

går till dokumentation och uppföljning. Detta tar tid från lektionsförberedelser, vilket i 

sin tur går ut över undervisningen. I detta verkar skolans målstyrning inte överensstämma 

med lärarnas värderingar. Lärarna önskar mer tid till det de upplever som viktigast, det 

vill säga undervisningen. De känner att de av skolan uppsatta målen kring 

undervisningen och dokumentation kolliderar och leder till tidsbrist. Kollision på detta 

vis, menar Eriksen (1998), leder till att målstyrningen blir mindre framgångsrik, då en 

viktig förutsättning är att organisationens mål och personalens värderingar 

överensstämmer. 

Utifrån lärarnas upplevelser kan det tolkas som att det finns olika tankar om vad som skall 

göras och hur, när det handlar om dokumentation. Lärarna menar att det inte alltid framgår på 

ett tydligt sätt vem som ska ta del av dokumentationen eller vad syftet med den är. Enligt 

Almqvist (2006) är tydlighet viktigt i en målstyrd organisation, det är viktigt att alla känner 

till organisationsmålen och vet hur de skall sträva efter att uppnå dem. Lärarna i denna studie 

är fullt medvetna om att de skall dokumentera, det är både tydligt formulerat och har tydligt 

framförts. Det brister dock från centralt håll eftersom lärarna saknar tydlighet i varför detta 

skall utföras, mycket på grund av avsaknaden av uppföljning. Flera lärare uttrycker att den 

dokumentation som görs, exempelvis i form av enkäter och utvärderingar, inte följs upp på ett 

tydligt sätt och återkoppling saknas. Lärarna upplever detta som en brist, då det inte finns 

något tydligt incitament till att göra enkäterna och undersökningarna i fråga. Enligt Almqvist 
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(2006) och Simon (1971) minskar i och med detta förutsättningarna för organisationen att dra 

fördelar av målstyrningen. Det vill säga att möjligheten att genom mål styra hela 

organisationen och få alla i den att dra åt samma håll försvinner när man inte tydligt 

formulerar och delger kunskap om hur mål skall följas upp (a.a.). 

Uppföljningen brister och lärarna upplever att det finns en otydlighet i målen, vilket ligger i 

linje med det Almqvist (2006) poängterar. Han menar att uppföljningsbarheten i 

organisationsmål är beroende av tydligheten i själva målen (a.a.). I detta fall upplever lärarna 

att de inte riktigt vet vad dokumentationen de utför skall vara bra för, vad den skall användas 

till, eller helt enkelt varför de utför den. Lärarna upplever här en otydlighet i vad målen med 

att utföra dokumentationen är, vilket, i enlighet med Almqvist (2006), varken gör målen 

uppföljningsbara eller mätbara. 

Avsaknaden av uppföljning, enligt Dalin (1994), kan även ha ett samband med att skolan är 

garanterade resurser oavsett resultat. Han menar att det inte finns någon relation mellan de 

resurser skolan får och det skolan presterar, vilket leder till att det då inte finns någon 

anledning till uppföljning (a.a.). Bristen på uppföljning av målen, som lärarna upplever, beror 

då på att det inte blir några ekonomiska konsekvenser för skolan, när den inte lever upp till 

dessa. 

Det finns dock viss dokumentation som lärarna upplever har ett tydligt syfte. Denna typ av 

dokumentation, som avser elevernas betyg och omdömen, ligger nämligen till grund för 

skolans meritvärde. Meritvärdet är viktigt för skolan och ett konkret sätt att mäta skolans, 

respektive elevernas, resultat. Att på detta vis sätta tydliga mål kring hur resultaten 

presenteras, genom ett så kallat meritvärde, blir det enligt Lindensjö och Lundgren (2000) 

mycket enklare för lärarna uppnå målen. Här kan utvärderingar göras i linje med Almqvist 

(2006) talar om, på ett tydligt sätt och leder till positiva reaktioner bland lärarna, och då inte 

bara för att de är mätbara utan, framförallt, för att de både mäts och följs upp. Simon (1971) 

menar att alla dessa komponenter, tydliga mål vilka mäts och följs upp, även kan bara en 

bidragande faktor till lärarnas positiva reaktioner, då dessa leder till att alla i organisationen 

strävar åt samma håll. 

Skollag, läroplan, kursplan 

Samtliga lärare upplever en stor frihet i sin yrkesutövning. De uttrycker att de själva får styra 

över lektioner såväl som undervisningsmetod så länge de håller sig inom uppsatta ramar. 

Linné (1999) menar att skolan, som en decentraliserad organisation, använder sig av tydliga 
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ramar i form av skollag och läroplan för att klargöra gränserna för det pedagogiska arbetet. 

Enligt Simon (1971) är det viktigt i denna typ av organisation att det från centralt håll 

fastställs gränser och sätta upp ramar. Detta för att kunna ge, i detta fall lärarna, frihet 

samtidigt som de drar åt samma håll. Det skall i ramarna tydligt framgå den enskildes 

skyldigheter gentemot organisationen, för att uppfylla organisationens mål (a.a.). Detta 

innebär att lärarna ska följa statliga och kommunala riktlinjer, samt en skyldighet att hjälpa 

sina elever nå ett godkänt resultat. På detta vis är lärarna styrda via ramar samtidigt som de är 

fria i det dagliga arbetet, vilket de upplever som positivt. Lärarnas positiva känslor inför detta 

är i linje med Mintzbergs (1983) tankar om att få utrymme att styra över sina egna 

arbetsuppgifter, och få möjlighet att använda sig av den egna kreativiteten. Att skolan styr 

verksamheten utifrån ramar och ger lärarna frihet inom dessa, är då en tydlig effekt av den 

decentraliserade organisationen (a.a.). 

Vissa lärare upplever dock att friheten, inom dessa ramar, kan vara lite problematisk. Mycket 

av arbetet blir upp till läraren själv utan personlig feedback från ledningen. Lärarna blir 

således utelämnade till att själva lösa problem och nå upp till satta mål. Lärarna menar att 

friheten behöver ha gränser och de vill ha mer stöd. Det, av lärarna upplevda problemet, är 

troligtvis en effekt av den decentraliserade organisationen. Enligt Simon (1971) ska 

mellanchefer i en decentraliserad organisation, i detta fall ledningen, ha som primär funktion 

att genom förmedling av information påverka lärarna i deras yrkesutövning. Det ligger då inte 

på ledningen att utöva auktoritet över lärarna, utan de får en mer passiv roll (a.a.). 

Skolan är politiskt styrd och detta uppfattar en lärare som problematiskt då styrdokument i 

form av direktiv och förordningar kan komma att förändras efter nästkommande val. För att 

denna typ oberäknelig styrning skall fungera krävs en decentraliserad organisation med god 

lokal anpassningsförmåga. Anpassningsförmågan bygger, enligt Mintzberg (1983), mycket på 

att besluten tas på lokal nivå utifrån de riktlinjer som råder. Att arbeta på lokal nivå i en 

decentraliserad organisation som skolan, kräver ständig anpassning och flexibilitet (a.a.). 

Läraren känner av detta behov av flexibilitet och upplever det som problematiskt eftersom nya 

direktiv kommer utan att läraren själv kan styra över det och det är något som bara måste 

göras. Simon (1971) förklarar vidare att balansen mellan den regelstyrda kontrollen och 

individens fria utrymme i att sköta sina arbetsuppgifter är viktig för att organisationen skall ha 

så stor nytta av individen som möjligt. Här finns det en risk för att organisationen inte ger den 

berörda läraren tillräckligt med utrymme och begränsar dennes ansvarsfrihet och således 

riskerar att gå miste om dennes skicklighet som lärare.  
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Slimmad organisation 

Flertalet intervjupersoner, både från ledning och lärare, uttrycker att organisationen, så väl 

som ekonomin, är slimmad. Slimmad i det avseendet att klasserna är stora och personalen få. 

En slimmad organisation kan vara ett led i det Mintzberg (1983) talar om som 

decentralisering av en organisation med korta beslutsvägar som följd. Detta skulle, enligt 

honom leda till en större flexibilitet. Vidare skulle denna typ av organisation uppmuntra till 

kreativitet och eget initiativtagande (a.a.). Det får dock snarare till följd att klasserna saknar 

vikarie vid sjukdom och detta, i kombination med andra bristande resurser, leder till att 

resultaten bland eleverna blir sämre. Det får även till effekt att det blir svårt för lärarna att 

leva upp till det som står i läroplanen, exempelvis att individualisera undervisningen, och nå 

läroplanens mål. Det finns med andra ord ingen möjlighet att uppfylla de krav som ställs. 

Enligt Almqvist (2006) är en viktig del av målstyrning att organisationen känner till målen i 

fråga och vet hur de ska sträva efter att uppnå dem. Detta går stick i stäv med de upplevelser 

två av lärarna förmedlar. Visserligen känner de till målen ifråga men på grund av bristande 

resurser är det svårt att nå dit. Detta leder, enligt samma lärare, till en viss hopplöshet, även 

om en av de intervjuade lärarna uttrycker en förståelse för ledningen i termer av att de gör så 

gott de kan.  

Ledningen uttrycker att det gäller att prioritera bland de saker skolan satsar på. Personen 

uttrycket att det finns en besvärlig diskrepans i att staten ger uppdraget och att kommunen 

ekonomiska anslag. Vidare menar personen att det i praktiken är den ekonomiska situationen 

som styr skolans förutsättningar. Detta går i linje med Frenckners (1989) tanke om en 

målstyrd organisation där målen bland annat strävar efter att minimera kostnader. Enligt 

Proposition 1990/91:18 anses den kommunala handlingsfriheten vara positiv då den anses 

optimera handlingsfriheten för den enskilda skolan och leda till en mer effektiv fördelning av 

resurserna. Dock uttrycker en intervjuperson från ledningen att denna optimering av resurser 

inte ger utdelning på lokal nivå där resurserna är knappa och handlingsutrymmet begränsat.  

Två av våra intervjupersoner säger uttryckligen att lösningen på många problem skulle vara 

mer pengar till skolan. En intervjuperson från ledningen betonar dock svårigheten i att pengar 

inte öronmärks för specifika ändamål utan måste fördelas så klokt som möjligt, vilket ofta 

leder till att ju mer pengar som läggs på en sak, desto mindre blir det över till något annat. Det 

uttalandet går stick i stäv med NPMs tanke om att organisationens mål blir organisationens 

riktlinjer i strävan efter att nå ett visst resultat (Hood, 1995). Istället går det i linje med Berg 

(1993) som trycker på att även om styrdokumenten sätter ramarna för att styra skolan i en viss 
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riktning finns det, utöver detta, andra mekanismer som kan påverka styrningen. I det här fallet 

är den styrande mekanismen aktuell budget.  

Kommunikation och beslutsfattande 

Simon (1971) poängterar vikten av god kommunikation för att kunna styra en organisation 

ovanifrån. Utan god kommunikation nås inte medarbetarna av de beslut som tagits och 

styrningen når inte fram. Det är även viktigt att det inom organisationen finns adekvata 

kommunikationskanaler och att innehållet kommuniceras tydligt och genomtänkt. Vidare 

faller den styrande funktionen på chefer i mellanskiktet (a.a.). I den studerade organisationen 

bör detta vara ledningen, och det blir upp till den att ta emot information och vidareförmedla 

den. Detta verkar fungera på ett relativt bra sätt i den studerade organisationen då samtliga 

intervjuade lärare vet vad som förväntas av dem. Samtliga intervjuade lärare anser även att det 

finns tydliga vägar för information från ledning till berörd personal. Vidare upplevs det bland 

de intervjuade lärarna även att det finns en tydlig skolkultur där man utför de uppgifter som 

förmedlas. Vikten av ett gemensamt förhållningssätt, en kultur, betonas även av Simon (1971) 

som menar att detta förhållningssätt kan vara till fördel i det dagliga arbetet. Detta då 

ledningen således inte behöver lägga sig i de dagliga besluten (a.a.). Även Eriksson (1998) 

betonar vikten av att verksamhetens personal har gemensamma värderingar för att 

målstyrningen ska vara framgångsrik. 

I övrig kommunikation, gällande elevärenden, upplever flera lärare att det finns en dialog 

mellan ledning och lärare. De uttrycker dock att det är lärarna själva som vet vad som är bäst i 

respektive situation och har ofta ett lösningsförslag att presentera i samband med att 

problemet diskuteras. Även en av informanterna från ledningen instämmer i att det är lärarna, 

som är närmst verksamheten, som bör ta denna typ av beslut. Simon (1972) menar att det, i en 

decentraliserad organisation, bör vara de som är ute i verksamheten som tar vardagliga beslut 

på detaljnivå och inte chefer på högre nivå. Detta då medarbetare med närmre kontakt med 

verksamheten lämpligen fattar bättre beslut än dessa chefer som har mer distans till 

verksamheten i fråga (a.a.).  

En lärare upplever, i motsats till ovan, att det finns fördelar med att inte kommunicera med 

ledningen i samma utsträckning Detta då det är mer tidsödande än att ta tag i problemet själv 

och vederbörande anser att ledningen inte har samma expertkompetens som lärarna. Simon 

(1972) menar att de med särskild skicklighet måste få utrymme att fatta dessa beslut för att på 

bästa sätt dra nytta av sin kompetens. Organisationens regler begränsar ofta individens 
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ansvarsfrihet och det måste finnas en balans mellan den regelstyrda kontrollen och det 

utrymme som ges för att, på basis av sin särskilda skicklighet, fritt ska kunna fatta beslut 

(a.a.). Utifrån Simons (1971) resonemang går det att tänka sig att den berörda läraren själv 

skapar sig detta utrymme genom att inte kommunicera med ledningen i samma utsträckning. 

För den intervjuade läraren bidrar detta skapade utrymme till en känsla av frihet och en 

möjlighet att på ett självständigt sätt styra över sin arbetssituation.    

Flera intervjuade lärare uttrycker att friheten att besluta över sitt eget arbete leder till en bättre 

arbetsmiljö och större kreativitet i arbetet. Detta ligger i linje med Mintzbergs (1983) tanke 

om att decentralisering leder till ökad motivation. I en organisation som ger utrymme för 

medarbetarna att själva styra över sina arbetsuppgifter uppmuntras kreativiteten. Detta är 

ytterst viktigt för yrken som kräver mycket utrymme för kreativitet och initiativtagande och 

kan vara en motiverande faktor (a.a.). För flera av de intervjuade lärarna är detta 

handlingsutrymme och frihet att själv bestämma över hur de exempelvis ska lägga upp 

undervisningen mycket positiv och enligt två av de intervjuade lärarana ger de möjlighet att 

testa på nya pedagogiska grepp och på så vis utvecklas själva som lärare. En lärare talar om 

frihet under ansvar, att de är fria att bestämma över undervisningen så länge eleverna gör bra 

resultat och styrdokumenten följs. Denna frihet är viktigt, enligt Fusarelli (2002), då skolan är 

organisation som bygger sin verksamhet kring självständiga individer men som styrs av ett 

visst ramverk. 

Diskussion och vidare forskning 

Diskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur intervjuade lärare och ledning upplever att 

styrningen av organisationen påverkar deras arbete. Den frågeställning som studien avsåg att 

besvara var: Hur beskriver de intervjuade lärare att verksamhetsstyrningen påverkar deras 

arbete i form av hinder respektive förutsättningar i arbetet? I studien har det sökts och 

framkommit en koppling mellan skolan som en decentraliserad organisation och användandet 

av kommunikation för att styra densamma. I styrningen av lärarna syns spår av en 

decentraliserad organisation i form av viljan att använda sig av målstyrning. Resultatet visar 
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på en viss motstridighet, flera av de faktorer som våra intervjupersoner upplever som hinder, 

upplevs även som möjligheter. Det går också att finna att balansen mellan friheten i att utföra 

sina arbetsuppgifter och de beslut som tas av andra kring utförandet av arbetet är i otakt och 

det som kommuniceras till viss del hindrar utförandet av arbetet. Resultatet kan inte heller 

anses vara speciellt täckande utan specifikt inriktat på vår frågeställning. Med större 

tidsmässiga resurser skulle en sådan studie vara större värde för fältet.  

I denna studie har vi haft fokus på vikten av kommunikation som ett verktyg för styrning. 

Genom att kombinera klassiska teorier som framhäver kommunikation med teorier om NPM 

har vi fått verktyg att förklara konsekvenserna av styrningen i form av hinder och möjligheter. 

I föreliggande studie visas att det kommuniceras både bra och tydlig styrning via tydliga 

kommunikationskanaler, exempelvis framkommer i resultatet att lärarna arbetar utifrån 

mycket tydliga ramverk i form av skollag, läroplan och skolplan. De tydliga 

kommunikationsvägarna identifieras i studien med en tydlig organisationsuppbyggnad samt 

tydlig ansvarsfördelning. Tydligheten tycks ge goda förutsättningar för lärarna att arbeta 

självständigt och ge dem frihet under ansvar. 

Resultatet visar dock att de goda kommunikationsvägarna inte alltid underlättar friheten i 

yrkesutövningen. I linje med teorin har även innehållet i det som kommuniceras stor betydelse 

(Simon, 1971). Hinder uppstår när syftet med det som kommuniceras inte tydligt framträder 

samt när ramverken för arbetet oförutsägbart ändras. Det kan det då tänkas att organisationen 

inte utnyttjar sina kommunikationsvägar på ett adekvat sätt, vilket i långa loppet frambringar 

hinder för den fria yrkesutövningen. Detta bör ses som en nackdel för organisationen i stort. 

Skolan som modern organisation är präglad av decentralisering och med denna mål- och 

resultatstyrning, vilket även framkommer i studiens resultat. Dessa faktorer har 

sammankopplats med tankarna bakom NPM i denna studie. Det handlar i stort om att en 

organisation skall sträva mot en vision, vilken tar uttryck i målformulering. 

Att arbeta utifrån detta förenklar styret av organisationen, då målen är riktlinjerna och strävan 

mot dessa skall leda till resultat. För att lyckas med detta krävs tydliga mål och att dessa når 

fram till de berörda, annars uteblir effekterna. Att på detta vis skapa en vision eller, vad 

Simon (1971) skulle kalla, gemensamt förhållningssätt, vilken kommuniceras ut i 

organisationen är, en förutsättning för att styra organisationen. Beslut i form av mål och hur 

dessa ska uppfyllas samt revideras blir verkanslösa om det inte kommuniceras. Det finns 

svårigheter, vilket beskrivits ovan, för skolan i studien att fungera utefter NPM-modellen. 

Detta på grund av att det finns brister i beslut som tas på centralnivå. Besluten är delvis 
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bristfälliga i sig, samt kommuniceras de på ett otillbörligt sätt. På detta vis kan Simons (1971) 

teorier om kommunikation förklara konsekvenserna av den nya typen av 

organisationsstyrning. I denna studie kan vi, genom att titta på kommunikation, förklara 

konsekvenserna av styrningen i form av hinder och möjligheter. Genom att på detta sätt i 

studien kombinera Simons (1971) teorier och tankarna bakom NPM skapas djupare 

förklaringar kring hur en decentraliserad organisation kan fungera. Samt i det specifika, ger 

Simons (1971) teorier om kommunikation förklaringar kring varför NPM som modell inte 

alltid fungerar fullt ut. Att använda och kombinera dessa teorier på detta sätt är något som, oss 

veterligen, vanligtvis inte görs. Med detta bidrar studien till ett nytt alternativt angreppssätt 

samt till att belysa vikten av kommunikation som ett verktyg för den nya styrningen som sker 

i linje med teorier om NPM. 

Weick (1995) talar om ledarskap som "sensemaking". Han menar att en gemensam betydelse 

är svår att uppnå eftersom alla individer har olika förståelse och erfarenheter. Man måste 

istället tala om sina gemensamma upplevelser för att koda dem på ett gemensamt sätt och 

därigenom skapa en gemensam betydelse. Vidare menar Weick att möten enbart för att 

förmedla information genom rena informationsmöten sällan är effektivt då mångtydigheten 

tystas ner och dialog inte främjas. (a.a.). Utifrån Weicks resonemang kan vi dra slutsatsen att 

om större fokus läggs vid kommunikation, snarare än information och det förs en bättre dialog 

kring den gemensamma upplevelsen leder det troligtvis till en tydligare bild av de 

förväntningar som ställs på den enskilda läraren, samt vilka metoder och resurser som lärarna 

har för att nå dit. I dagens läge brister förvisso kommunikationen inom organisationen men då 

lärarna själva råder över sitt arbete och får stöd av sina kollegor upplevs det dock inte som ett 

hinder. 

Vidare forskning 

Då det i vår studie visat sig vara svårt att kommunicera på ett adekvat sätt samt att få 

medarbetarna att förstå syftet av uppsatta mål i en målstyrd, decentraliserad organisation 

skulle det vara intressant att titta på är huruvida arbetet upplevs som mer eller mindre fritt om 

skolan enbart är statligt styrd eller bara får direktiv från en part. Vidare skulle en komparativ 

studie mellan flera olika skolor ge en ännu djupare förståelse för ämnet som sådant och 

ytterligare bidra till förståelsen för kopplingen mellan kommunikation och styrning.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjumall lärare 

Beskriv styrningen från skolledningen/styrningen av arbetet 

● Vilka direktiv når ner 

● Vad är det som förmedlas 

● Hur upplever du detta 

Beskriv hur styrningen påverkar ditt arbete (som pedagoger) 

● På vilket sätt 

● I vilken utsträckning 

● Hinder/möjlighet 

Övrigt 

Intervjumall rektor 

Beskriv styrningen av verksamheten 

● Hur förmedlas denna till dig? 

● Från vem? 

● På vilket sätt? 

Beskriv hur sipprar styrningen ner i verksamheten 

● Hur förmedlas direktiv till lärarna? 

● Vad förmedlas? 

● På vilket sätt? 

Övrigt  


