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Problembakgrund: År 2035 förväntas det råda en brist på 79 000 lärare i Sverige. Samtidigt 
är cirka hälften av lärarna alltid eller ofta stressade på jobbet och är tvungna att arbeta på sin 
fritid då arbetstiden inte räcker till. Denna statistik visar på att det finns ett praktiskt problem 
varför studien vill undersöka om detta kan kopplas till verksamhetsstyrningen i kommunala 
gymnasieskolor. 

Problemdiskussion: Tidigare studier har fokuserat på verksamhetsstyrning kopplat till 
elevresultat och inte på dess påverkan på lärares arbetsbelastning. En studie utförd inom vården 
har visat på ett samband mellan läkares utmattning och förekomst av onödiga och oskäliga 
arbetsuppgifter. Därför är det intressant att undersöka huruvida det finns ett liknande samband 
inom skolväsendet.  

Frågeställning: Vilka styrsystem använder rektorer på kommunala gymnasieskolor och hur 
påverkar det lärares arbetsbelastning? 

Syfte: Syftet är att beskriva vilka styrsystem rektorer på kommunala gymnasieskolor använder 
sig av. Vidare är syftet att identifiera hur de olika styrsystemen påverkar lärarnas 
arbetsbelastning. 

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen behandlar styrsystem där vi valt att 
arbeta enligt Merchant och Van der Stede indelning vilken består av resultatstyrning, 
aktionsstyrning, personalstyrning och kulturell styrning. Slutligen presenteras negativa 
konsekvenser av tillämpning av de olika styrsystemen.  

Metod: Kvalitativ metod med abduktiv ansats där intervjuer har genomförts med totalt sex 
respondenter, varav fyra rektorer och två lärare, som alla är verksamma på två kommunala 
gymnasieskolor.  

Empiri: Primärdata för de sex respondenter som intervjuats presenteras var styrsystem för sig 
och avslutas med negativa konsekvenser av styrning.  

Analys: I kapitlet ställs empirin mot den teoretiska referensramen och analyseras var 
styrsystem för sig.  

Slutsats: Studien har lett fram till följande fyra slutsatser 
- Skolornas användning av styrsystem skiljer sig åt 
- Större fokus på personalstyrning än resultatstyrning minskar lärares arbetsbelastning 
- De positiva konsekvenserna av skolans kultur minskar lärares arbetsbelastning 
- Lärares arbetsbelastning ökar till följd av en bristande kommunikation gällande 
dokumentationen 

Nyckelord: Verksamhetsstyrning, styrsystem, styrmedel, arbetsbelastning, skolväsendet 
  



 
 

 

ABSTRACT 
 

Title: The use of management control systems in school - a qualitative study on the influence 
of control systems on teachers workload 

Authors: Amanda Berntsson and Jenny Karlsson 

Thesis supervisor: Eva Berggren 

Level: Bachelor thesis 15 HP in Business Economics, Management, VT 2018 

Background: By the year of 2035 it will be a lack of 79 000 teachers in Sweden. 
Simultaneously approximately half of the teachers in Sweden are always or often stressed at 
work and have to work leisure because the work time is insufficient. These statistics show that 
there is a practical problem and therefore this study aims to investigate if this problem can be 
linked to the management control system in municipal upper secondary schools. 

Problem: Previous studies have focused on management control affect on student results and 
not on its impact on teachers workload. A study conducted in healthcare has shown a 
connection between doctors fatigue and the occurrence of unnecessary and unreasonable task 
assignments. Therefore, it is interesting to analyze if there is a similar connection within the 
school system. 

Problem formulation: Which management control systems do the principal use at municipal 
upper secondary schools and how does it affect the teachers workload? 

Purpose: The purpose is to describe which management control systems principals at 
municipal upper secondary schools use. Furthermore, the purpose is to identify how the 
different control systems affect teachers workload. 

Theoretical framework: The theoretical framework contains management control systems 
and we chose to apply Merchant and Van der Stede’s division, which consists of result control, 
action control, personnel control and cultural control. Furthermore, negative consequences of 
the application of the various control systems are presented. 

Methodology: The thesis are based on a qualitative method with abductive approach. 
Interviews has been conducted with six respondents, four principals and two teachers. All of 
them are active in two municipal upper secondary schools. 

Empirical findings: Primary data for the six respondents are presented in each of the four 
management control systems and finally negative consequences of management control 
systems is presented. 

Analysis: In this chapter, empirics compared to the theoretical framework are analyzed each 
control system individually. 

Conclusion: The study has led to the following four conclusions: 
- Schools use of control systems is different 
- More focus on personnel control instead of results control will reduce teachers workload 
- The positive consequences of a schools culture will reduce teachers workload 
- Teacher's workload increases as a result of a lack of communication regarding the 
documentation  

Keywords: Management control, management control system, management, workload, 
school system  
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 
Att bli styrd av någon kan i mångas öron låta som något negativt, men för de flesta anställda är 
det så vardagen ser ut då de har en chef som styr deras handlingar. I den bästa av världar skulle 
alla anställda alltid agera i enlighet med vad som är bäst för verksamheten och inte i enlighet 
med vad som är bäst för dem själva, så är dock inte fallet. Forskare inom verksamhetsstyrning 
menar på att styrning är något som är nödvändigt och oundvikligt för verksamheter (Anthony 
& Young, 2002; Merchant, 1982). Genom att implementera styrsystem kan verksamheter 
begränsa handlingsutrymmet för anställda och därmed påverka deras beteende (Merchant, 
1982). 
 
Styrsystemen har tillsammans med arbetsmarknaden utvecklats genom åren. Under 1960-talet 
förflyttades fokus i verksamhetsstyrningen från hur något skulle utföras till vad som skulle 
utföras vilket, för de anställda, resulterade i större frihet gällande tid och rum för 
arbetsuppgifterna (Drucker, 1979). Som en följd av det myntades begreppet flextid under 1980-
talet med syfte att nå balans mellan arbete och familjeliv (Sennett, 2000). Inom skolväsendet 
kallas flextid för förtroendetid och innebär att lärare under dessa timmar själva får välja var 
hen ska arbeta och vilka arbetsuppgifter hen ska utföra (Lärarnas Riksförbund, 2017a). Det är 
ett exempel på hur verksamhetsstyrningen har förändrats även inom skolväsendet. Andra 
exempel är decentraliseringen av styrningen till kommunerna samt att skolan under 1990-talet 
gick från att vara detaljstyrd till att ha mål- och resultatfokus. Dessa förändringar har satt krav 
på rektorernas ledarskapsförmåga (SOU 2004:116). Riksdagen och regeringen sätter riktlinjer 
i form av lagar och förordningar men rektorerna ansvarar för den dagliga verksamheten och 
därmed implementeringen av styrsystemen (Skolverket, 2011). Nu, år 2018, kan frågan ställas 
om rektorerna har kunnat hantera konsekvenserna av den utveckling som skett? 
 
De grundläggande faktorerna och problemen gällande styrsystem är desamma oavsett om 
verksamheten är vinstdrivande eller inte (Anthony & Young, 2002; Merchant & Van der Stede, 
2017). Det kan vara bristande ledarskap, brist på motivation och svårighet att utforma 
fungerande målstyrning- och incitamentsystem (Merchant & Van der Stede, 2017). Den 
rådande lärarbristen i Sverige förväntas bli allt värre och kommer enligt prognoser uppgå till 
79 000 lärare år 2035 (Lärarförbundet, 2018a). Samtidigt är cirka hälften av lärarna alltid eller 
oftast stressade på jobbet och de är tvungna att arbeta på sin fritid då arbetstiden inte räcker till 
(Lärarnas tidning, 2012; Skolverket, 2016a). Det kan vara praktiskt arbete i form av rättning 
av prov och förberedelser eller att läraren inte släpper tankarna på jobbet och engagemanget 
för eleverna när veckans arbetstid har passerat. Det resulterar i psykosociala problem som yttrar 
sig i dålig trivsel, försämrad hälsa, stress, utbrändhet eller att lärare lämnar yrket (ibid.). Kan 
det vara så att dessa problem kan kopplas till rektorernas användning av styrsystem? 

1.2 Problemdiskussion 
Ett flertal studier visar på ett samband mellan användning av styrsystem och elevresultat. I en 
artikel presenterad i SNS analys jämförs skolors verksamhetsstyrning i åtta länder. Rapporten 
sätter olika styrsystem i förhållande till elevresultat med slutsats att rektorns ledarskap och 
strategi är nyckelfaktorer för att nå goda elevresultat (Bloom, Lemos, Sadun & Van Reenen, 
2015). Verksamhetsstyrning kopplat till effektiva skolor har på ett liknande sätt undersökts i 
två skolor med skilda elevresultat i Stockholm då skillnader i verksamhetsstyrningen 
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identifierades som orsaker till de skilda elevresultaten, oberoende av socioekonomisk bakgrund 
(Hedbrant & Palm, 2012). Även Dimmock (2013) visar på ett samband mellan 
verksamhetsstyrning och elevresultat då hon drar slutsatsen att styrningen har påverkan på 
kvaliteten i undervisningen, elevernas lärande och därmed elevernas resultat. Ingen av ovan 
nämnda studier har dock studerat verksamhetsstyrningens påverkan på lärarnas 
arbetsbelastning, utan istället fokuserat på elevernas resultat. 
 
I en studie vid namn “What gets measured gets done” studerar forskarna hur styrsystem 
används inom skolväsendet i England (Wilson, Croxson & Atkinson, 2006). Forskarna 
intervjuade huvudlärare och kunde påvisa att dessa lärare, genom implementering av 
styrsystem, gavs incitament att arbeta mot givna mål. I detta fall var målet att elevresultaten 
skulle förbättras för att ge skolan en bättre ranking i landet (ibid.). Denna studie belyser dock 
endast en sorts styrsystem och som liksom ovan nämnda studier ligger fokuset på elevresultaten 
och inte lärares arbetsbelastning. 
 
En bransch som liknar skolan är vården då båda är offentligt finansierade. En studie gjord på 
1500 svenska läkare har visat ett samband mellan utmattning och förekomst av onödiga och 
oskäliga arbetsuppgifter, i studien kallade illegitima arbetsuppgifter (Aronsson, Bejerot & 
Härenstam, 2012). Konsekvensen blir att kärnuppgifter trängs undan vilket resulterar i att 
individen kompenserar det genom att arbeta övertid för att inte behöva prioritera bort det som 
hen faktiskt är anställd för. Forskningsprojektet identifierade organisationsaspekter såsom 
verksamhetsform och styrsystem som en lösning på problemet med den höga 
arbetsbelastningen (ibid.). 
 
Denna studie syftar till att ta reda på vilka styrsystem rektorer på kommunala gymnasieskolor 
använder sig av och hur dessa styrsystem påverkar lärarnas faktiska arbetsbelastning. Vid 
sökning efter liknande studier återfanns ingen som studerat detta samband, mellan användning 
av styrsystem och lärares arbetsbelastning, därmed skiljer sig denna studie från ovanstående 
studier och täcker in det forskningsgap som identifierats ovan. 

1.3 Frågeställning 
Vilka styrsystem använder rektorer på kommunala gymnasieskolor och hur påverkar det 
lärarnas arbetsbelastning? 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva vilka styrsystem rektorer på kommunala gymnasieskolor använder sig 
av. Vidare är syftet att identifiera hur de olika styrsystemen påverkar lärarnas 
arbetsbelastning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen inleds med potentiella uppdelningarna av styrsystem diskuteras. 
Därefter följer en presentation av resultatstyrning, aktionsstyrning, personalstyrning och 
kulturell styrning i enlighet med Merchant och Van der Stedes indelning. För att visa teorins 
relevans och koppling till frågeställningen ges exempel på hur styrsystem kan implementeras i 
skolan och vilka negativa konsekvenser det ger. Slutligen presenteras studiens teorimodell.  

2.1 Val av teoretisk referensram 
Alla verksamheter använder sig av styrsystem och när ledningen ska besluta om hur 
verksamheten ska styras finns det otaliga teorier och modeller att följa (Anthony & Young, 
2002). Merchant (1982) utformade en grundmodell för “Management control systems” 
innehållande resultat-, aktion- och personalstyrning. Under 2000-talet vidareutvecklades 
modellen av Merchant och Van der Stede (2017)1 då även kulturell styrning inkluderades, 
vilket medförde att modellen gav ökad förståelse även för icke vinstdrivande organisationer 
(Hared, Abdullah & Huque, 2013). 
     
Malmi och Brown (2008) kritiserar Merchant och Van der Stedes indelning då de anser att 
utgångspunkten är chefernas strävan att styra de anställdas beteende. Enligt dem har 
styrsystemen en mer omfattande funktion och de anser att genom användning av styrsystem 
förser även chefer sig med beslutsgrundande information. De delar istället in styrningen i 
kulturell styrning, planering, cybernetisk styrning, administrativ styrning, belöningar och 
kompensationer. Det som främst skiljer indelningarna åt är det femte styrsystemet, belöningar 
och kompensationer, vilket syftar till att verksamheter kan motivera och öka anställdas 
prestationer genom belöningar och kompensationer då uppsatta mål nås. Kommunala skolor 
tilldelas ekonomiska resurser i form av elevpeng är de begränsade i den mån att de inte kan ge 
lärarna monetära bonusar utöver de löner de redan betalar ut, oavsett prestation (Skolverket, 
2018). Vi har därför valt att inte använda Malmi och Browns (2008) indelning i studien. 
 
Simons (1995) definierar styrsystem som formella, informationsbaserade rutiner som används 
för att bibehålla eller ändra mönster i verksamheten och delar in styrningen i kärnvärderingar, 
begränsningar, interaktiva styrsystem och diagnostiska styrsystem. Kärnvärderingar och de 
interaktiva styrsystem har en positiv och inspirerande påverkan medan begränsningar och 
diagnostiska styrsystem stramar åt styrningen då de skapar just begränsningar. Ferreira (2002) 
kritiserar denna indelning och menar att kärnvärderingar är diffusa och inte kan styras av 
ledningen. Då Simons endast fokuserar på de formella informationsbaserade rutinerna anser vi 
att den inte är lika anpassad till skolans verksamhet som Merchants och Van der Stedes 
indelning som också belyser de mer informella styrsystemen genom att inkludera personal- och 
kulturell styrning i modellen.  
 
En åsikt som många forskare har gemensamt är vikten av att se styrsystemen som en helhet då 
de alla påverkar resultatet och har ett samband sinsemellan, att studera dem enskilt kan således 
leda till att felaktiga slutsatser dras (Malmi & Brown, 2008; Abernethy & Brownell, 1997). Vi 
har därför valt att inkludera samtliga fyra styrsystem i Merchant och Van der Stede indelning i 
vår referensram. Att implementera olika styrsystem kan medföra både positiva och negativa 
konsekvenser för en verksamhet (Ouchi, 1979). För att belysa vad dessa konsekvenser kan 
innebära inkluderas även sådan teori i referensramen. 

                                                
1 Boken publicerades första gången år 2003 därefter har den även publicerats år 2007, 2012 och 2017. 
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2.2 Styrsystem 

2.2.1 Resultatstyrning 
Resultatstyrning är en indirekt form av styrning och fungerar ofta som ett komplement till 
aktions- och personalstyrning (Anthony & Young, 2002; Merchant & Van der Stede, 2017). 
Resultatansvar som tilldelas en anställd ska fördelaktligen bestå av flera faktorer som 
aggregeras för att minska risken att verksamhetens bästa åsidosätts (Merchant & Van der Stede, 
2017). För rektorer kan resultatansvar innebära ansvar för kvalitetsfrågor, lärarlöner och 
arbetsvillkor och för lärarna att de är ansvariga för att variera undervisningen och organisera 
den efter elevernas individuella behov (SOU 2004:116; Skolinspektionen, 2010).  
 
De tre villkoren för att uppnå optimal resultatstyrning är att verksamheten måste veta vilka 
resultat som är önskvärda, de styrda individerna måste ha betydande inflytande över resultatet 
samt att ledningen ska kunna mäta resultaten (Merchant & Van der Stede, 2017). Fokus ligger 
alltså på att mäta utförandet och inrätta belöningssystem, snarare än att planera och koordinera 
(Macintosh, 1994). De lärare som tilldelas resultatansvar skall rapportera resultatet till ansvarig 
rektor och de rektorerna som tilldelas resultatansvar skall rapportera resultatet till kommunen 
(SOU 2004:116). Rektorer begränsas dock i sin användning av resultatansvar på grund av 
ekonomiska begränsningar vilka i sin tur har en direkt påverkan på lärarnas arbetsbelastning, 
till exempel antal lektionstimmar och storlek på klasserna (Skolverket, 1996). Ytterligare en 
begränsning är att skolor har många olika mål vars uppfyllande är svåra att mäta och säkerställa 
(Anthony & Young, 2002; SOU 2004:116). En rapport från Statens offentliga utredningar visar 
att 80% av rektorerna inte har fullt ansvar för de finansiella resultaten, 45% inte genomför 
personalplanering samt att 25% inte sätter löner (SOU 2004:116). 
 
Det första steget i implementering av resultatstyrning är att definiera ett önskat resultat som 
tillgodoser alla intressenter (Merchant & Van der Stede, 2017). För skolor kan det exempelvis 
handla om att uppnå goda elevresultat samt att lärare skall ha en bra arbetsmiljö (SOU 
2004:116). Därefter mäts prestationen, antingen genom finansiella mätningar eller via andra 
kriterier som exempelvis i skolan kan handla om att mäta elevresultaten (Macintosh, 1994; 
Merchant & Van der Stede, 2017; SOU 2004:116). Tredje steget i resultatstyrningens 
implementeringsprocess är att sätta individuella prestationsmål för de anställda i syfte att 
påverka deras beteende och öka deras motivation. Slutligen är det av vikt att belöna de som når 
prestationsmålet genom inre belöningar i form av kompetensutveckling och ökat ansvar, 
alternativt genom monetära belöningar (Campbell, 2008; Merchant & Van der Stede, 2017). 
Skolan styrs av lagar och arbetsgivaravtal vilket gör det svårt att tillämpa ett monetärt 
incitamentsystem vilket medför att större fokus läggs på inre belöningar (Anthony & Young, 
2002; Merchant & Van der Stede, 2017) 
 
2.2.2 Aktionsstyrning 
Aktionsstyrning är, i motsats till resultatstyrning, den mest direkta formen av styrsystem med 
syfte att påverka de anställdas beteende för att säkerställa att medarbetarna agerar i enlighet 
med verksamhetens strategi och mål (Anthony & Young, 2002; Kleine & Weißenberger, 2014; 
Merchant & Van der Stede, 2017; Sanchez, Véles & Ramón, 2006). Enligt Merchant och Van 
der Stede (2017) delas aktionsstyrning upp i beteendebegränsning, förhandsgranskning, 
handlingsansvar och redundans. 
 
● Beteendebegränsning är fysiska hinder i form av lås, lösenord och begränsad tillgång till 

information alternativt administrativa hinder (Dury, 2004; Merchant & Van der Stede, 
2017). 
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● Förhandsgranskning innebär att en chef granskar den anställdes handlingsplan, budget och 
liknande före implementering (Dury, 2004; Merchant & Van der Stede, 2017). 

● Handlingsansvar betyder att anställda hålls ansvariga för sina handlingar vilket kräver 
definition av acceptabla och icke acceptabla handlingar samt att de anställda har kännedom 
om dessa (Dury, 2004; Merchant & Van der Stede, 2017; Sanchez, Véles & Ramón, 2006). 
Det sker genom administrativa manualer i form av policys, regler eller uppförandekod 
(Abernethy & Brownell, 1997; Macintosh, 1994). 

● Redundans innebär att real- eller humankapitalet utökas för att uppgiften ska kunna 
slutföras oavsett om hinder uppkommer (Merchant & Van der Stede, 2017). 

 
Det är fördelaktigt att tillämpa aktionsstyrning om det är svårt att mäta resultat på ett rättvisande 
sätt (Merchant, 1982). Det är av stor vikt att verksamheten kan bestämma vilka handlingar som 
är önskvärda och icke önskvärda samt att verksamheten minskar risken för att de icke-
önskvärda handlingarna inträffar (Merchant & Van der Stede, 2017). Inom skolan kan det vara 
svårt att fastställa vad som är önskvärt eller inte då skolan numera är mål- och resultatstyrd och 
inte detaljstyrd som tidigare (SOU 2014:116). Ouchi (1979) menar att det är svårt att utveckla 
skolans verksamhet genom att styra de anställdas betende, oavsett om det är fråga om rektorer 
eller lärare. Aktionsstyrning är vanligt förekommande i branscher som hanterar värdefulla 
tillgångar eller konfidentiell information, exempelvis i bank och finansbranschen (Merchant & 
Van der Stede, 2017). 
 
2.2.3 Personalstyrning 
I verksamheter där tydliga arbetsrutiner saknas och inte kan utformas kan de anställdas 
agerande inte heller styras med hjälp av resultat- eller aktionsstyrning. Ett sådant exempel är 
skolan vilket medför att personalstyrning har en viktig funktion (Abernethy & Brownell, 1997; 
Ouchi, 1979; Merchant, 1982). Personalstyrningens fokus är de anställda då utgångspunkten 
är att de har en förmåga att styra och motivera sig själva (Merchant & Van der Stede, 2017). 
Implementeringsprocessen för personalstyrning delas upp i de tre stegen hitta rätt personer, 
utbilda dem och ge dem rätt arbetsmiljö och nödvändiga resurser. Alla stegen behöver vara 
uppfyllda för att styrningen ska fungera (ibid.). 
 
Det första steget, att hitta rätt personer, kan vara kostsamt och tidskrävande. Dock kan 
verksamheter i gengäld förvänta sig lägre kostnader i det andra steget, utbildning, jämfört med 
om de anställer personer utan rätt kvalifikationer eller egenskaper (Ouchi, 1979). Inom den 
offentliga sektorn handlar det såväl om att hitta lämpliga lärare som att hitta rektorer som 
matchar verksamhetens behov (Ouchi, 1979; SOU 2004:116). Detta visar sig exempelvis 
genom att skolor vid anställning av nya lärare ofta kräver att personen har en lärarlegitimation 
för att få fast anställning (Merchant & Van der Stede, 2017; Skolverket, 2015). 
 
Att hitta en person som både uppfyller dessa kriterier och har rätt egenskaper kan vara svårt 
och många verksamheter får därför nöja sig med att hitta personer med rätt kvalifikationer men 
borste från andra önskemål (Ouchi, 1979). Flera prognoser varnar för ökad lärarbrist 
kommande år vilket styrker att det även är ett problem för skolan (Lärarförbundet, 2018a). 
Genom utbildning kan dock dessa specifika önskemål uppfyllas, och därmed matchas den 
anställde med verksamhetens behov vilket ökar sannolikheten för att den anställde gör ett bra 
jobb (Ouchi, 1979; Merchant & Van der Stede, 2017). Inom skolan kan det exempelvis handla 
om att rektorn eller lärarlaget informerar den nyanställda läraren om verksamhetens mål och 
vilka förväntningar som finns på hen kopplat till dessa (ibid.). Mycket av utbildningen sker 
dock informellt, exempelvis genom mentorskap där mentorn har en stöttande roll gentemot den 
nyanställda (Merchant & Van der Stede, 2017; Lärarnas Riksförbund, 2017b; Skolverket, 
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2016b). Utbildningen kan också motivera de anställda då de kan få en starkare tro på sig själva 
och uppleva en känsla av professionalism. När människor anser sig själva vara bra på något 
och förstår sitt arbete leder det ofta till ett ökat intresse av att prestera (Företagande, 2013; 
Merchant & Van der Stede, 2017). Om skolledningen lyckas skapa en arbetsmiljö där 
utveckling och lärande stimuleras och premieras kommer det göra att verksamheten utvecklas 
(SOU 2004:116). 
 
Det tredje steget i implementeringen av personalstyrning handlar om att ge de anställda rätt 
arbetsmiljö och förse dem med nödvändiga resurser. Innebörden kan variera beroende på 
verksamhet och arbetsuppgifter. Några exempel som Merchant och Van der Stede (2017) tar 
upp är tillgång till information och verktyg, personalstöd, stöd i beslutfattandeprocessen samt 
möjligheten att arbeta ostört. Inom skolväsendet är det av stor vikt att såväl lärare som rektorer 
förses med dessa resurser och ges rätt arbetsmiljö. De administrativa stödfunktioner som finns 
på kommunala skolor är dock dåligt tillgodosedda i jämförelse med andra verksamheter av 
motsvarande storlek (SOU 2004:116). 
 
 
2.2.4 Kulturell styrning 
Kulturell styrning har en koppling till personalstyrning då de båda kan klassas som informell 
styrning och därmed skiljer de sig från resultat- och aktionsstyrning (Merchant & Van der 
Stede, 2017). Kulturell styrning innebär att värderingar och normer som delas av individerna i 
verksamheten influerar deras handlingar och förekommer i två former (Flamholtz, Das & Tsui, 
1985). Det finns dels konkretiserade formella styrmedel som exempelvis uppförandekoder eller 
kollektiva belöningar (Dury, 2004; Merchant & Van der Stede, 2017). Inom skolan kan det 
vara att det finns en likabehandlingsplan (Skolverket, 2017). Det finns även informella 
styrmedel vilket exempelvis kan vara gemensamma traditioner, normer och värderingar 
(Flamholtz, Das & Tsui, 1985; Merchant & Van der Stede, 2017; Nilsson, Olve & Parment, 
2010; Ouchi, 1979). De kännetecknas av att de ofta är djupt inrotade och bestående oavsett om 
verksamhetens mål och strategi förändras (Merchant & Van der Stede, 2017). 
 
Kulturell styrning kan implementeras på tre sätt beroende på ledningens syn på rekrytering. 
Det första sättet är att ledningen avsiktligt rekryterar individer som delar de verksamhetens 
värderingar och det andra sättet är motsatsen till det första, att ledningen istället försöker 
påverka de anställda för att deras värderingar ska gå i linje med verksamhetens. Det tredje sättet 
innebär att verksamheten delger de anställda vilket agerande och vilka värderingar de förväntas 
ha och således har de anställda möjlighet att acceptera dem eller inte (Malmi & Brown, 2008). 
 
En fördel med kulturell styrning är att icke-finansiella aspekter tas upp vilket ger en mer 
övergripande förståelse för hur verksamheten kan nå sina mål (Malmi & Brown, 2008). Om 
verksamheten lyckas skapa en stark gemenskap kring kulturella faktorer kommer de anställda 
att känna ett större individuellt och kollektivt ansvar. Det leder till att de anställda och ledarna, 
i detta fall lärare och rektorer, är engagerade och motiverade till att nå verksamhetens mål och 
således minskas behovet av att tillämpa andra styrsystem (Ouchi, 1979). Implementeringen av 
kulturell styrning inom skolan begränsas dock då lärarna, till följd av sin 
professionstillhörighet, ser eleverna som en viktigare uppdragsgivare än skolledningen 
(Nilsson, Olve & Parment, 2010). Det kan medföra att lärare i större utsträckning fokuserar på 
elevnyttan istället för på skolledningens direktiv. På grund av detta kan den hierarkiska makten 
som skolledningar formellt besitter undermineras. Dock medför professiontillhörigheten även 
att behovet av styrsystem minskar då ledningen kan förlita sig på att professionella normer 
genomsyrar lärarnas dagliga arbete (ibid.). 
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2.3 Negativa konsekvenser av styrning 
Gemensamt för alla styrsystem är att oavsett implementering och användning kommer 
styrningen, och de kontroller eller mätningar som kommer därav, alltid att påverka de 
anställdas beteende (Ouchi, 1979). Ju tydligare och mer uppenbart det är vad som 
verksamheten kontrollerar eller mäter desto skadligare är det då det medför att de anställdas 
egen initiativ- och motivationsförmåga minskar. Den givna fördelen med verksamhetsstyrning 
är en ökad sannolikhet att de anställda agerar i verksamhetens intresse. Dock blir det negativa 
konsekvenser därav, vilka delas in i två kategorier (ibid.). För det första finns det direkta 
konsekvenser såsom tid som spenderas på planering och budgetering. För det andra finns det 
fyra olika indirekta konsekvenser som uppkommer på grund av att oundvikliga anpassningar 
behöver göras för att styrsystemet ska passa in i den befintliga verksamheten (Merchant & Van 
der Stede, 2017). 
 
● Beteendeförskjutning: styrningen generar beteende hos de anställda som inte går i linje 

med verksamhetens långsiktiga mål (Merchant, 1982; Dury, 2004).  
● Spelbeteende: då anställda enbart fokuserar på de resultatet som hänförs till mål på 

deras egen avdelning och åsidosätter verksamhetens bästa (Merchant & Van der Stede, 
2017).  

● Operativa förseningar: förekommer främst inom aktionsstyrning och innebär att 
ledningen begränsar de anställdas beteende eller förhandsgranskar deras handlingsplan 
innan implementering.  

● Negativa attityder: motsättningar från anställda som bland annat kan förekomma inom 
personalstyrning då de anställda upplever sin arbetsmiljö undermålig (Merchant & Van 
der Stede, 2017). 
 

 
Modell 1 - illustration av negativa konsekvenser för styrsystem baserad på Merchant och Van 
der Stede (2017) se bilaga 1. 
 
Modellen på konkretiserar och tydliggör vilka indirekta konsekvenser som de olika 
styrsystemen kan komma att medföra vid en implementering i en verksamhet. Den är baserad 
på Merchants och Van der Stedes (2017) modell. I ursprungsmodellen är personalstyrning och 
kulturell styrning sammanslagna till en rad. Vi har dock valt att separera dem för att tydliggöra 
deras skillnader men också likheter. 



 
 

 8 

2.4 Teorimodell 
Nedanstående teorimodell tydliggör styrsystemens operativa funktion och den första raden 
anger vilka styrsystem som inkluderas. Andra raden beskriver vilka styrmedel som 
verksamheter kan använda sig av för respektive styrsystem. Tredje raden beskriver de villkor 
som behöver uppfyllas för att respektive styrsystemen ska fungera och få den påverkan på 
verksamheten som tänkt. Modellen bygger på den teori som ingår i studiens referensram och 
ligger således till grund för de utformade intervjuguiderna. 
 

 
Modell 2 - illustration av styrsystem, egen modell  
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3. METOD 
Avsnittet anger hur uppsatsprocessen gått till och hur metodvalen relateras till uppsatsens 
frågeställning och syfte. Inledningsvis redogörs övergripande forskningsansats, 
litteraturgenomgång, val av respondenter, datainsamlingsmetod samt analysmetod. Därefter 
presenteras studiens tillförlitlighet samt etiska överväganden. Konsekvenser av valen 
diskuteras löpande.  
 
3.1 Övergripande forskningsansats 
Utifrån studiens frågeställning, där rektorers användning av styrsystem och dess påverkan på 
lärares arbetsbelastning ligger i fokus, utgår uppsatsen från en subjektiv syn på verkligheten. 
Valet grundar sig i att rektorers och lärares uppfattning om hur verkligheten ser ut på de olika 
skolorna kan skilja sig åt och det finns således inte en ren objektiv sanning (Söderbom & 
Ulvenblad, 2016). För att skapa en förståelse för insamlad empiri och därmed kunna besvara 
frågeställningen krävs det att den insamlade empirin tolkas grundligt. Studien utgår således 
från det hermeneutiska synsättet, vilket anses vara det ideala angreppssättet inom 
samhällsvetenskap. Valet bidrar till en bred kunskapsbas trots att studien baseras på ett urval 
av specifika intervjuer (Jacobsen, 2002).     
 
Förståelsen som krävs för att besvara studiens frågeställning erhålls genom insamling av 
empiri, vilket kan ske genom två olika metoder (Bryman & Bell, 2013). Kvantitativ metod, att 
numeriskt mäta verkligheten, är inte att föredra i denna studie då svaren från en enkätbaserad 
empiriinsamling inte ger sådana djupgående svar och den förståelse som krävs utan leder till 
mer intetsägande och ytliga slutsatser (Jacobsen, 2002). Med stöd i detta väljer vi därför 
kvalitativ metod och genomför intervjuer med både rektorer och lärare. Det finns dock en risk 
att respondenternas svar eller att tolkningen av insamlad empiri påverkas av forskarna egna 
åsikter (Jacobsen, 2002; Söderbom & Ulvenblad, 2016). Vidare kopplas kvalitativ metod 
samman med den subjektiva synen på verkligheten vilket också ligger till grund för valet 
(Söderbom & Ulvenblad, 2016). En annan fördel är att kvalitativ metod är mer flexibel då vi 
har möjlighet att ställa följdfrågor i de fall som mer information behövs för att skapa förståelse, 
vilket inte är möjligt vid kvantitativ metod (Jacobsen, 2002). 
 
Studiens utgångspunkt är att respondenterna antas svara på intervjufrågorna utifrån egen 
förmåga och åsikt utan att påverkas av sin omgivning. Således följer studien det voluntaristiska 
synsättet då den deterministiska synen är mer objektiv och innebär att individens beteende 
istället styrs av yttre stimuli (Söderbom & Ulvenblad, 2016). 
 
Studiens forskningsansats är en växelverkan mellan den induktiva och deduktiva ansatsen, så 
kallad abduktiv ansats, då fokus ligger på att skapa förståelse genom att identifiera 
underliggande mönster för hur skolor använder sig utav styrsystem och hur det påverkar lärares 
arbetssituation (Alvesson & Sköldberg, 2008). Initialt skapas en bild av hur kommunala 
gymnasieskolor styrs samt vilket mandat rektorer har att fatta beslut om 
verksamhetsstyrningen. Därefter studeras olika teorier inom ämnet verksamhetsstyrning för att 
göra ett urval av relevanta teorier som utgör grunden i referensramen. Denna referensram 
ligger, tillsammans med utformad teorimodell (se modell 2), till grund för studiens 
intervjumallar. Slutligen dras paralleller och slutsatser mellan insamlad empiri och vald teori. 
Således använder vi oss utav en växelverkan mellan den empiriska verkligheten, induktion, och 
teorin, deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008; Söderbom & Ulvenblad, 2016). 
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3.2 Litteraturgenomgång 
För att skapa en vetenskaplig grund sker litteratursökning i Onesearch och LUBsearch som är 
databaser för vetenskapliga artiklar och där används bland annat sökorden management, 
management control systems, MCS, control systems, verksamhetsstyrning och styrsystem. 
Parallellt med detta studeras facklitteratur och med hjälp av dem återfinns fler källor som 
kompletterar eller styrker den teori som tidigare införskaffats. Utöver denna litteratursökning 
används sökmotorn Google för att hitta intressanta och relevanta tidningsartiklar, reportage och 
liknande som styrker såväl det praktiska som det teoretiska problemet. Därtill läses information 
om skolväsendet, främst genom texter utgivna av Skolverket och olika fackförbund för lärare 
samt rapporten SOU 2004:116 “Skolans ledningsstruktur - Om styrning och ledning i skolan” 
som är utgiven av statens offentliga utredningar på uppdrag av Utbildningsdepartementet. 
 
3.3 Empirisk studie 
3.3.1 Val av respondenter 
Empirin består delvis av intervjuer med fyra rektorer på två olika kommunala gymnasieskolor 
i Halland. Valet grundas på att det är rektorerna som ansvarar för den dagliga verksamheten 
och implementeringen av styrsystem i de respektive skolorna (Skolverket, 2011). De valda 
respondenterna tordes således kunna besvara frågan om vilka styrsystem rektorer använder sig 
av. För att komma i kontakt med rektorerna används de kontaktuppgifter, i form av 
telefonnummer och mail, som finns på hemsidan för den kommun som skolan finns i. De fyra 
som först tackade ja är våra respondenter. 
 
För att öka tillförlitligheten i rektorernas svar gällande lärares arbetsbelastning väljer vi även 
att intervjua två lärare, anställda på samma skolor som rektorerna. Att intervjua lärare kan 
således hjälpa oss att besvara frågan om vilken påverkan användning av styrsystem har på 
lärares arbetsbelastning. De lärare vi väljer att intervjua är fackliga representanter på respektive 
skola och likt som för rektorerna används de kontaktuppgifter, telefonnummer och mail som 
finns på Lärarnas Riksförbunds hemsida. Valet grundas i att fackliga representanter ofta har 
arbetat några år och därmed är väl insatta i skolans styrning samt att de ansvarar för att företräda 
sina kollegor och således kan förmedla åsikter från flera lärare. 
 
3.3.2 Datainsamling 
Då uppsatsen är en kvalitativ studie tillämpar vi intervjuguider med operationaliserade frågor 
kopplade till studiens problem och syfte (Söderbom & Ulvenblad, 2016). För att få så utförliga 
svar som möjligt ställs främst öppna frågor, samt följdfrågor vid behov så att respondenterna 
kan komplettera sina svar med övrig information som kan vara viktig för att förstå och tolka 
svaren. Intervjuerna utförs på dagtid utan avbrott och på platser som passar respondenterna för 
att deras svar inte ska påverkas av en för dem främmande omgivning (David & Sutton, 2016). 
För att ha möjlighet att citera respondenterna och korrekt kunna tolka deras svar spelas samtliga 
intervjuer in och transkriberas för att sedan analyseras och tolkas (David & Sutton, 2016; 
Söderbom & Ulvenblad, 2016). Studien har två separata intervjuguider, en för rektorer och en 
för lärare, för att frågorna ska vara anpassade till respektive respondents arbetsroll dessa 
återfinns i bilaga 2 och 3. För att styrka frågornas relevans följer här två exempel på deras 
teoretiska koppling. 
 

• Fråga 6 till lärare: 
Anser du att lärare har ett betydande inflytande på resultatet? 
Enligt Merchant och Van der Stede (2017) finns tre villkor för att uppnå optimal 
resultatstyrning, varav ett är att de styrda individerna måste ha ett betydande inflytande 
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på resultatet. Frågan skapar en bild om huruvida lärarna själva anser att de har ett 
betydande inflytande över resultatet eller om välfungerande resultatstyrning inte går att 
använda i skolan då de olika målens grad av uppfyllande är svår att mäta och säkerställa 
(Anthony & Young, 2002; SOU 2004:116).  
 

● Fråga 21 till rektorer: 
Vad finns det för formella regler på er skola? 
Frågan grundas i att kulturell styrning, det vill säga värderingar och normer, enligt 
Flamholtz, Das & Tsui (1985) förekommer i två former vilka är formella och informella 
regler. De formella reglerna utgörs av konkretiserade styrmedel som exempelvis en 
uppförandekod (Merchant & Van der Stede, 2017; Dury, 2004). 

 
3.3.3 Dataanalys 
Analysen av insamlad primärdata grundar sig i vår teorimodell (se modell 2) och 
intervjufrågorna är uppdelade i block utifrån samma modell samt med ett femte avsnitt som är 
mer övergripande och handlar om konsekvenser av styrning. Efter genomförda intervjuer 
analyseras datan genom manuell innehållsanalys (Söderbom & Ulvenblad, 2016). Datan 
analyseras därmed både fråga för fråga men även blockvis vilket resulterar i en mer 
övergripande helhetsbild och en förståelse utifrån, som tidigare nämnt, den hermeneutiska 
kunskapssynen (Jacobsen, 2002). Genom att vi systematiskt följer teorimodellen analyseras 
frågorna likvärdigt.  

3.4 Replikerbarhet, reliabilitet och validitet 
Vid forskning inom företagsekonomi, och därmed verksamhetsstyrning, är replikerbarhet, 
reliabilitet och validitet de tre viktigaste kriterierna vid bedömning av forskningen (Bryman & 
Bell, 2013). Replikerbarhet, som innebär att studien är möjlig att upprepa, är möjligt då avsnitt 
3.3 ingående beskriver val av respondenter, datainsamling och dataanalys av studien. Studiens 
interna reliabilitet säkerställs genom att datan konsekvent analyseras och forskarnas personliga 
tolkningar vägs samman vilket genererar en gemensam tolkning av empirin  (Bryman & Bell, 
2013). Den externa reliabiliteten, som innebär att studien får ett liknande resultat om den 
kopieras av andra författare, säkerställs genom att förutbestämda intervjumallar används och 
de följdfrågor som ställs endast har till syfte att ge ökad förståelse och inte är ledande frågor 
(David & Sutton, 2016).       
Denna studie är, som tidigare nämnt, kvalitativ och validitet innebär då att undersökningen 
verkligen svarar på frågeställningen, vilket i denna studie uppnås genom att intervjuguiderna 
baseras på teorimodellen som presenteras i referensramen. Vidare i empiriavsnittet kodas datan 
systematiskt utifrån nyckelord i modellen och även analysen utgår ifrån samma modell 
(Jacobsen, 2002). I slutsatsen nås intern validitet då det påvisas att det finns ett samband mellan 
respondenternas svar och den teoretiska referensramen (Bryman & Bell, 2013).  
 
De dragna slutsatserna kan tänkas vara generellt giltiga för kommunala gymnasieskolor i 
Halland då studiens respondenter representerar den kategorin. Det kan dock inte sägas med 
säkerhet då det finns en risk att respondenternas svar tolkas felaktigt eller att respondentens 
svar speglar personliga åsikter och inte verkligheten (David & Sutton, 2016). Om så är fallet 
medför det att resultaten är missvisande eller felaktiga och att extern validitet, det vill säga att 
resultatet kan generaliseras, inte uppnås fullt ut, vilket är vedertaget inom kvalitativ metod 
(Bryman & Bell, 2013; Jacobsen, 2002).  
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3.5 Etiska överväganden 
För att forskningen ska hålla en hög kvalitet och bedrivas på ett korrekt sätt är det viktigt att 
etiska riktlinjer och krav följs. Vetenskapsrådet (u.å) har tagit fram fyra huvudkrav vilka är 
följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Innan intervjuernas genomförande informeras respondenterna om studiens syfte både över 
telefon, då intervjutid bokas, men även via mail där en förklarande text om studien skickas ut. 
Studiens frågeställning och syfte justeras efter att tre intervjuer genomförts, i samband med 
detta kontaktas berörda respondenter för att godkänna justeringen. Således uppfyller studien 
informationskravet (Vetenskapsrådet, u.å). Vi kompletterar inte de genomförda intervjuerna då 
vi anser att vi redan fått den information och de svar som behövs. Vidare uppfyller studien 
samtyckeskravet då alla respondenter medverkar frivilligt och har möjlighet att avbryta sin 
medverkan utan konsekvenser. Konfidentialitetskravet uppfylls genom att respondenterna 
såväl som skolorna är anonyma i studien, ingen obehörig har tillgång till personuppgifter och 
vi nämner inte var i Halland skolorna ligger. Det sista kravet, nyttjandekravet, uppfylls då den 
insamlade empirin inte används eller kommer användas till något annat syfte än att besvara 
studiens frågeställning (ibid.). Således uppfyller studien de fyra huvudkraven och kan anses ta 
hänsyn till etiska riktlinjer. 
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4. EMPIRI 
Insamlad empiri utgår från teorimodellen och således kommer vardera styrsystem presenteras 
för sig. Till skola 1 hör rektor A, B och lärare X. Till skola 2 hör rektor C, D samt lärare Y. 
 
4.1 Resultatstyrning 
Samtliga rektorer uppger att de, tillsammans med gymnasiechefen, är ytterst ansvariga för 
skolans resultat. Dock säger rektor A, C och D att det är lärarna som i praktiken påverkar vissa 
av resultaten, exempelvis elevresultaten. Lärarna instämmer med detta och betonar att de har 
det övergripande ansvaret för elevernas lärande och för det som sker i klassrummet. Två 
exempel på mål som är gemensamma för rektorer och lärare är att alla elever ska få godkänt i 
kärnämnena och att eleverna ska trivas.  
 
Rektor C säger att skolans mål- och resultatfokus har flyttats från att lärare tidigare jobbade 
med en hel grupp till att de nu arbetar med varje individ och menar att det bidragit till en ökad 
arbetsbelastning för lärare. Denna förändring menar rektor D tar tid och energi från lärare men 
att det också finns en positiv sida i att “inte köra i samma hjulspår” då det finns en chans att 
upptäcka nya arbetsmetoder och skapa ämnesövergripande arbeten. 
 
“Numera är det ju så att läraren också har ett ansvar att följa upp varje elevs lärande vilket 

är betydligt mer avancerat och krävande för annars ska man ju som lärare fokuser på sig 
själv och på sin egen undervisning” (Rektor C) 

 
I enlighet med kommunala direktiv genomför samtliga rektorer en psykosocial undersökning i 
form av en elevbarometer och utfallet diskuteras i arbetslagen för att välja ut fokusområden så 
att lärarna ska känna till aktuella mål. Vidare gör rektor A och D en medarbetarundersökning 
som fungerar på samma sätt. Rektorerna på skola 1 menar att målen hjälper rektorerna och 
lärare att fokusera på det som är viktigt och betonar att man som anställd på en skola inte kan 
arbeta med alla mål och resultat samtidigt. Dock uppger lärare Y att en stor del av 
informationen om önskade resultat ges skriftligt vilket gör den svårare att ta till sig. Kursmålens 
tydlighet beskrivs av rektor C enligt följande:  
 

“Det finns nog nästan ingenstans där det är så tydligt allting. Det är ju en skarp gräns, 
antingen är du E eller så är du F. Jag vet ingen annan verksamhet som har så hård gräns” 

  
Lärarna instämmer med påståendet då de anser att de mål som kommer från kursplaner och 
dylikt är väldigt tydliga och att man som lärare vet vad som förväntas av en. När det kommer 
till skolans interna mål skiljer sig lärarnas åsikter åt då lärare X anser att de inte alltid förmedlas 
lika tydligt medan lärare Y upplever sig ha god kännedom om dem. 
 
Samtliga rektorer är eniga om att de har betydande inflytande över resultaten men att resurserna 
är begränsade. Rektor D poängterar att lärarna har ansvar för exempelvis studieron i 
klassrummet men att det kan bli en budgetfråga, och således rektorns ansvar, eftersom 
studieron kan påverkas negativt av att det är en stor elevgrupp vilket lärarna instämmer i. 
Rektorerna är eniga om att vissa resultat, exempelvis hur många elever som får godkänt i 
kärnämnena, inte går att uppfylla till 100% och vidare menar rektor B att såväl lärare som 
rektorer behöver vänja sig vid tanken “good is enough”. 
 

“Det blir ofta att man plockar ut det som sticker ut sen får resten flyta på” (Rektor A) 
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Sammanfattningsvis delar lärarna uppfattningen att resultatstyrning främst påverkar 
arbetsbelastningen negativt men argumentet till varför skiljer sig åt. Lärare X menar att 
arbetsbelastningen ökar på grund av det ekonomiska trycket från resultatstyrningens 
budgetrelaterade mål. Lärare Y anser att syftet med att arbeta mot uppsatta mål, exempelvis att 
eleverna ska trivas, är bra men att det i praktiken innebär en hög arbetsbelastning för lärare då 
de inte ges tid till att dokumentera allt det som de är ålagda. 
 
4.2 Aktionsstyrning 
När frågan ställdes om skolan har infört fysiska eller administrativa hinder för lärare kunde 
varken rektorerna eller lärarna identifiera några. Gällande granskning av lärare och rektorers 
planering uppger rektor D att det finns en delningskultur på skola 2 som innebär att lärare 
stöttar varandra och delar med sig av kunskap och material. Vidare uppger lärare X att man 
som lärare förväntas följa upp sitt eget arbete och göra förändringar utefter det. Rektor B och 
C uppger att det är rektorernas ansvar att fördela undervisningstimmar mellan respektive lärare 
och ämne men att de sedan inte granskar hur lärare disponerar tiden vilket överensstämmer 
med lärarnas uppfattning.  
 

“det är mera utfallet än själva planeringen som kollas” (Rektor C) 
 
Gällande policys och regler uppger samtliga rektorer att de, i enlighet med Skollagen, har en 
likabehandlingsplan samt ordningsregler. Enligt lärare Y har skola 2 nyligen infört en policy 
som innebär att lärare redan i klassrummet, innan andra stödfunktioner kopplas in, ska göra 
extra anpassningar till de elever som behöver det. Hen betonar att dokumentationen kring detta 
medför en högre arbetsbelastning för lärare, vilket rektor D är medveten om men säger att det 
är så samhället ser ut idag och att skolan måste anpassas till det. Rektor D anser att det också 
finns positiva konsekvenser med tillämpning av aktionsstyrning då skolans regler och policy 
gör att lärares arbetsbeskrivning blir tydligare. Att arbetsbelastningen ökar till följd av 
regleringen kring hur mycket som ska dokumenteras upplevs även av lärare X. 
 

“jag har nog en tilltro att vi ska låta lärare göra det dom är bra på och så får andra 
människor som är bra på andra saker göra dom sakerna faktiskt.” (Lärare X) 

 
Gällande extra resurser för lärare säger rektor B att en del av budgeten årligen förväntas gå till 
lärare som behöver gå ner i tjänst eller behöver extra hjälp. Enligt rektor C har skolans 
ekonomiska resurser per elev minskat under flera år, vilket hen upplever har påverkat lärares 
arbetsbelastning negativt då verksamheten har blivit allt mer slimmad. Lärare Y instämmer och 
hen anser att möjligheten att arbeta i ett enskilt rum är ett exempel på det.  
 

“Det finns extra resurser men dom är inte obegränsade men det finns och det går att 
förstärka på vissa områden” (Rektor C) 

 
Rektor A, B och C anser att det är relativt lätt att förmedla till lärare vilka handlingar som är 
önskvärda och inte. Två av rektorerna, A och C, menar att det är lätt på grund av att det är just 
en skola och att alla därför vet vad som förväntas av en. 
 
“Det är ju skola, vi vet vad de ska göras på ett sätt. Om det är någon gång det görs ett fel så 

är man ganska medveten om det också” (Rektor A) 
 
Rektor D anser att det är lätt att förmedla direktiv men att lärare inte alltid uppfattar 
informationen som det var avsett och betonar därför vikten av att rektorer tydliggör för lärare 
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vad som förväntas av dem, vilka resurser och stödfunktioner som finns på skolan samt hur och 
när lärare kan ta hjälp av dem. Hen menar också att man som rektor i de fall då informationen 
tolkats fel måste ifrågasätta sin tydlighet då det annars kan påverka lärares arbetsbelastning 
negativt på grund av att de har ett spretigt uppdrag. Även rektor A uppger att det kan upplevas 
stressande för lärarna då de inte alltid vet hur de kan få hjälp och istället gör allt jobb själva. 
Lärare Y, verksam på samma skola, anser att vad som förväntas är tydligt men inte alltid hur 
det ska utföras vilket bidrar till en osäkerhet bland många lärare. Även lärare X uttrycker att 
det finns ett behov av tydligare och mer kontinuerlig kommunikation.  
 
4.3 Personalstyrning 
Samtliga rektorer upplever att det inte är svårt att rekrytera behöriga lärare och tror att det beror 
på skolans geografiska läge och goda rykte. Rektor A betonar dock att det skulle medföra en 
stress för lärare om det i framtiden blir svårare att rekrytera. Ett gemensamt krav för alla 
rektorer vid rekrytering är att läraren har en lärarlegitimation och är behörig att undervisa i de 
ämnen som tjänsten innefattar. 

 
Gällande användning av introduktionsprogram för nyanställda lärare skiljer sig skolorna åt. 
Enligt respondenterna på skola 2 finns det ett gediget introduktionsprogram i form av ett 
mentorskap samt att lärare ges uppföljningssamtal med rektorn för att exempelvis se hur läraren 
trivs på skolan. Rektorerna på skola 1 uppger att det inte finns något konkret 
introduktionsprogram men att planen är att det ska finnas framöver. Detta överensstämmer med 
lärare Xs uppfattning då hen säger att introduktionen kan skilja sig från gång till gång och att 
det finns stora förbättringsmöjligheter för skolan.  
 

“det är ju en stressad organisation så att ibland händer det saker så att det har ju 
förekommit att människor blivit inslängda och börjat arbeta bara… om man nu vill som 
förvaltning att man ska ha motiverad och ambitiös personal som har en stor känsla av 
tillhörighet och lojalitet då tror jag nog att man behöver förbättra det här” (Lärare X) 

 
Enligt rektorer på båda skolorna finns det formella genomgångar för den fysiska arbetsmiljön, 
såsom skyddsronder, vilka kontinuerligt följs upp genom arbetsplatsträffar. Enligt rektor C 
ligger fokus ofta på den fysiska arbetsmiljön, men hen poängterar att det är den psykosociala 
arbetsmiljön som är den största påfrestningen för lärare. Enligt rektor A, C och D sker 
uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön genom dialog med de anställda. Rektor A och C 
säger dock att det inte finns någon formaliserad åtgärdsplan likt den fysiska arbetsmiljön utan 
att uppföljning görs vid behov då lärare så önskar. Lärare Y upplever att det inte finns någon 
konkret plan kring den psykosociala arbetsmiljön, utan att det skiljer sig åt mellan rektorerna 
hur de hanterar den. 
 
“det är den psykosociala delen som är en överbelastning på lärare idag och det är på grund 
av all ny förändring och alla nya krav som man inte hinner med. Och nej det sköter dom inte, 
dom säger men det gör dom inte. Hade dom gjort det skulle det inte vara så många som var 

utbrända och långtidssjukskrivna” (Lärare X) 
 
De fysiska resurserna, exempelvis teknisk utrustning och inlogg, anser rektorer på båda 
skolorna är lätta att tillgodose men att resurser i form av tid är mer problematiskt. Rektor A, B 
och D betonar att samtliga resurser tillgodoses genom dialog med lärare och rektor C säger att 
hen vid tillsättandet av en nyexaminerad lärare brukar se till att den har ett luftigare schema då 
den behöver mer tid för sitt arbete. De båda lärare upplever att det den största bristen av resurser 
är tid vilket på skola 2 yttrar sig genom att många lärare saknar möjlighet till fortbildning. 
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Enligt lärare X medför tidsbristen att hen inte kan arbeta med elevernas kunskapsutveckling på 
ett sådant sätt som är önskvärt, vilket är en uppfattning som lärare Y delar. 
 

“man kan inte jobba hundra procent med någonting så jag hade jättegärna sett, inte en 
minskad arbetsbelastning men en mer centrerad arbetsbelastning.” (Lärare X) 

 
“Tillslut så kommer ju väggen, för att man klarar inte att leva upp till den här bilden man 

har själv men det är ju sorgligt tycker jag att en del lärare känner så. Att man känner att man 
inte har den tiden man vill” (Lärare Y) 

 
Rektorerna är eniga om att de allra flesta lärarna har en förmåga att styra och motivera sig 
själva. Rektor C uppger att de flesta lärare trots hög arbetsbelastning i perioder, trivs med sitt 
jobb vilket är en motivationsfaktor för dem. De båda lärarna är eniga om att det är 
arbetsuppgifterna utöver själva undervisningen som är orsaken till den höga arbetsbelastning 
och lärare X menar att hen tror att lärare hade ansträngt sig mer och gjort ett bättre jobb om de 
hade fått mer tid och förtroende.  
 
4.4 Kulturell styrning 
Som tidigare nämnt har båda skolorna en likabehandlingsplan samt formella ordningsregler, 
vilka skolorna anpassat till sin verksamhet. Lärare Y upplever att vissa ordningsregler är diffusa 
och att rektorerna lämnar över en del av beslutsfattandet och ansvaret till lärarna som själva 
måste tolka dem. Hen menar att vissa lärare ser det som positivt då det ger en större frihet, men 
andra ser det som negativt för att det ger en högre arbetsbelastning. Som exempel gavs regeln 
att mobiltelefoner inte ska störa undervisningen men att det inte är klargjort vad ordet störa 
innebär i praktiken, vilket gör att vissa lärare tillåter att elever använder mobiltelefoner under 
lektionstid såvida det inte stör andra elever medan andra lärare inte gör det.  
 
Gällande informella styrmedel finns det enligt respondenterna på skola 1 en speciell välkänd 
anda som, enligt rektor B, förmedlas till nyanställda genom att både anställda och elever ofta 
pratar om den och att det tillslut blir en självuppfyllande profetia. Rektor B anser att det är i 
princip omöjligt för en lärare och jobba kvar om hen inte trivs med kulturen, likväl som att det 
är en mycket positiv konsekvens om läraren trivs och jobbar i enlighet med kulturen. Lärare X 
anser att kulturen på skolan har en väldig positiv påverkan på lärares arbetsbelastning. 
 
“Man känner att man tillhör, att man får vara med… människor känner att dom vill vara här 
och känner sig hemma här så det är nog väldigt positivt för arbetet men också för ledningen 

om dom vill göra förändringar” (Lärare X) 
 

Respondenterna på skola 2 uppger att det även där finns en kultur men de kunde inte identifiera 
vad som utgör den. De båda rektorerna på skolan säger att de eftersträvar en samarbetskultur 
som innebär att de anställda jobbar mot samma mål och skapar en vi-känsla. På så vis kan de 
dra nytta av varandras kompetenser och minska den totala arbetsbelastningen. Rektor C 
poängterar att man som rektor kan arbeta mycket med kulturen men att verksamheten kommer 
återgå till tidigare tillstånd så fort rektorn slutar. Vidare menar hen att det är lärare som är 
bärare av en kultur då de inte sällan jobbar hela sin yrkesverksamma tid på samma skola. 
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4.5 Negativa konsekvenser av styrning 
Rektorerna samtycker att de inom Skolverkets ramar och ekonomiska begränsningar har 
mandat att genomföra förändringar och styra skolan så som de önskar. Två av rektorerna, A 
och C, uppger att detta sker i samverkan med lärare då det är av stor vikt att få med sig lärare 
så att de känner att de också har en möjlighet att påverka. Enligt rektor C skapas det ofta 
problem när förändringar sker mot lärarnas vilja och att nyckeln till lyckade förändringar är att 
den kommuniceras till lärarna på ett sätt som gör att de hittar ett arbetssätt som fungerar bättre 
än före förändringen. 
 
“Med en hög arbetsbelastning så är man inte hur benägen som helst att experimentera med 

sig själv och sin arbetsplats” (Rektor C) 
 

Angående lärares inställning till organisatoriska förändringar är rektorerna eniga om att det 
varierar mycket, dels mellan individer men också beroende på vad förändringen innebär. 
Rektor A anser att skolan behöver förändras då det sett för likt ut för många år och att skolan 
därav inte är anpassad till dagens samhälle. Lärare X delar denna åsikt men anser samtidigt att 
det behövs en bättre kontinuitet i skolan för att ge lärare en större trygghet i sitt arbete då många 
lärare nu är trötta på organisatoriska förändringar. Lärare Y menar att den information som 
kommuniceras gällande kommande förändringar ofta är svår att tolka då lärare inte alltid förstår 
vad det innebär rent praktiskt vilket ger upphov till stress. De många förändringar som skett i 
skolan angående dokumentationskraven anser lärare har bidragit till en högre arbetsbelastning. 
 

“då får man sitta och dokumentera istället och det är klart att det är stressande. Det är väl 
inte därför man blir lärare.” (Lärare Y) 
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5. ANALYS 
Nedan presenteras en diskussion av studiens empiri med koppling till den teoretiska 
referensramen. Analysen utgår från studiens teorimodell och således presenteras de fyra 
styrsystemen var för sig. I respektive avsnitt dras paralleller till vilka negativa konsekvenser 
de olika styrsystemen medför. 
 
5.1 Resultatstyrning 
I empirin framgår det att rektorer på båda skolorna använder resultatstyrning då både rektorer 
och lärare tilldelas resultatansvar. Enligt Merchant och Van der Stede (2017) används 
resultatstyrning för att styra och motivera de anställda.  Det överensstämmer dock inte med det 
faktiska syfte som framkommer i empirin vilket är att rapportera till kommunen som är skolans 
huvudman, vilket exempelvis sker genom elevbarometern. Till följd av detta är många av 
skolornas mål generella och gäller flera personer, exempelvis ett arbetslag. Flera respondenter 
uttrycker att de vill jobba med mål och nå dem så som är det motiverande syftet enligt Wilson, 
Croxson och Atkinson (2006). Dock uppges att man på grund av tidsbrist inte kan arbeta med 
alla mål utan får prioritera det som man anser är viktigast. Således identifieras svårigheter vid 
det första steget i användning av resultatstyrning vilket är utformande av styrmedlet 
resultatansvar. 
 
För att resultatstyrningen ska medföra mer positiva konsekvenser än negativa behöver tre 
villkor uppfyllas enligt Merchant och Van der Stede (2017). Det första villkoret uppfylls då 
båda skolorna genomför en elevbarometer, medarbetarundersökningar samt att elevresultat 
mäts och genom diskussioner bestäms fokusområden för arbetslagen. Som ovan nämnt är dock 
många av dessa mål på gruppnivå. Rektorernas uppfattning är att de mäter och säkerställer 
resultaten med hjälp av dessa metoder och således uppfyller även det tredje villkoret. Det som 
talar emot denna uppfattning är Anthony och Young (2002) samt SOU 2004:116 som säger att 
skolor har många olika mål vars uppfyllande är svåra att mäta och säkerställa. Då skolorna 
arbetar utifrån och genomför mätningar på de gruppbaserade målen, och inte använder sig av 
individuella prestationsmål, identifieras inga sådana svårigheter i denna studie och således 
uppfylls det tredje villkoret. 
Samtliga respondenter är eniga i att de har ett betydande inflytande över de resultat som de är 
ansvariga för, vilket är det det andra villkoret. De ekonomiska begränsningarna, tillsammans 
med faktumet att målen inte är individuella, talar dock emot denna uppfattning. Ett exempel är 
elevernas studiero som lärare är ansvariga för men som också är beroende av rektorerna då det 
kan bli en budgetfråga gällande storlek på elevgruppen. 
 
Implementeringsprocessens fyra steg återspeglar villkoren för optimal resultatstyrning, bortsett 
från dess fjärde steg som är att ge belöningar då resultaten nås. På grund av att rektorer har 
ekonomiska begränsningar identifieras svårigheter med att uppfylla detta steg. Enligt Campbell 
(2008), Merchant och Van der Stede (2017) samt Anthony och Young (2002) kan rektorerna 
istället fokusera på inre belöningar men även här identifieras svårigheter då många lärare på 
skola 2 inte ges möjlighet till fortbildning. 
 
Den organisatoriska förändringen gällande att fokuset har förflyttats från elevgruppen som 
helhet till enskilda elever har i studien visat sig medföra negativa konsekvenser i form av 
negativa attityder samt beteendeförskjutning. Lärare anser att det långsiktiga målet att så många 
elever som möjligt ska nå gymnasieexamen åsidosätts på grund av det ökade 
dokumentationskravet som kommer av att varje elevs kunskapsutveckling ska dokumenteras 
och följas upp (Merchant, 1982; Merchant och Van der Stede, 2017; Dury, 2004; 
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Lärarförbundet, 2018b). I slutändan har förändringen medfört en ökad arbetsbelastning för 
lärare då tiden per elev har minskat. 
 
5.2 Aktionsstyrning 
Syftet med aktionsstyrning är att påverka anställdas beteende för att de ska agera i enlighet med 
verksamhetens strategi och mål (Anthony & Young, 2002; Kleine & Weißenberger, 2014; 
Merchant & Van der Stede, 2017; Sanchez, Véles & Ramón, 2006). Av empirin att döma 
använder sig skolorna inte av beteendebegränsningar vilket kan förklaras av att rektorerna 
anser att lärare kan styra sig själva. Inte heller redundans används i större utsträckning då 
skolornas budget har blivit allt mer slimmad på grund av ett resurserna per elev har minskat. 
 
Gällande förhandsgranskning har skola 2 en delningskultur vars syfte inte är att påverka de 
anställdas beteende, utan att hjälpa och stötta varandra och därigenom skapa en positiv 
förbättringsprocess vilket överensstämmer med vad Ouchi (1979) säger, att skolan inte kan 
utvecklas genom att lärarna styrs. Syftet och resultatet av att skolorna använder sig av 
aktionsstyrning skiljer sig från vad som sägs i Merchant och Van der Stedes teori (2017) då 
inte heller lärare upplever att de blir granskade. Den delningskultur som skola 2 tillämpar 
medför inte några negativa konsekvenser som förhandsgranskning annars kan göra, utan har 
istället en positiv påverkan på lärares arbetsbelastning då lärare på grund av detta hjälps åt i 
större utsträckning. På skola 1 har inte något typ av förhandsgranskning kunnat identifieras och 
därmed inte heller några negativa konsekvenser. 
 
Båda skolorna använder sig av handlingsansvar vilket, vid tolkning av empirin, ses medföra 
negativa konsekvenser av styrning i form av beteendeförskjutning och negativa attityder. 
Lärarna menar att de policys och regler som finns gällande dokumentationen påverkar lärares 
arbetsbelastning då det inte framgår tydligt hur man ska göra samt att det inte ges tid till det 
och att tiden då tas från eleverna. 
 

“då får man sitta och dokumentera istället och det är klart att det är stressande. Det är väl 
inte därför man blir lärare.” (Lärare Y) 

 
“jag har nog en tilltro att vi ska låta lärare göra det dom är bra på och så får andra 

människor som är bra på andra saker göra dom sakerna faktiskt.” (Lärare X) 
 
Lärarnas osäkerhet kring dokumentationen kan förklaras av att de inte har full kännedom om 
vilka handlingar som är önskvärda och inte, vilket är ett krav för att aktionsstyrningen ska få 
den påverkan som den syftar till enligt Dury (2004), Merchant och Van der Stede (2017) samt 
Sanchez, Véles och Ramón (2006). Rektorer på båda skolorna upplever att det är tydligt och 
att lärare därmed har den kännedom som behövs, vilket tyder på att det finns olika uppfattningar 
och brister i kommunikationen. Det finns därmed ett behov av tydligare riktlinjer och 
instruktioner för att undvika att lärarnas arbetsbelastning påverkas negativt och för att 
aktionsstyrningen ska få den påverkan som önskas (Abernethy & Brownell, 1997; Macintosh, 
1994) 
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5.3 Personalstyrning 
Gällande det första steget i implementeringsprocessen, att hitta rätt personer, identifierades 
inga svårigheter på någon av skolorna. Det för således inte med sig några negativa 
konsekvenser och påverkar inte heller lärares arbetsbelastning negativt. Vidare skiljer sig 
skolorna åt när det gäller utbildning. På skola 2 ges lärare stöd i form av mentorsprogram, vilket 
i sin tur leder till positiva konsekvenser i form av ökad motivation samt känsla av 
professionalism och i slutändan en minskad arbetsbelastning för lärare (Företagande, 2013; 
Merchant & Van der Stede, 2017). 
 
På grund av att det inte finns något konkret utformat introduktionsprogram på skola 1 
identifierades negativa konsekvenser i form av beteendeförskjutning då anställda inte ges stöd 
och därmed finns det en risk att de arbetar på ett sätt som inte går i linje med skolans långsiktiga 
mål (Merchant 1982; Dury, 2004). I slutändan påverkar det lärares arbetsbelastning negativt 
då, som tidigare nämnt, regler och instruktioner ofta upplevs otydliga och att lärare därmed blir 
osäkra på hur de ska utföra sitt arbete. 
 
Samtliga respondenter anser att den fysiska arbetsmiljön fungerar bra. Däremot 
uppmärksammas brister gällande den psykosociala arbetsmiljön vilket hänförs till bristande 
resurser. Exempel som Merchant och Van der Stede (2017) nämner är tillgång till personalstöd 
och stöd i beslutsfattandeprocessen, vilket återigen kan kopplas till lärares osäkerhet kring 
tolkning av skolans regler och policys. Denna uppfattning överensstämmer med vad som 
framkommit i SOU 2004:116 där just stödfunktioner i skolan anses dåligt tillgodosedda. 
Lärarna upplever brist på tid då de uppger att de inte kan arbeta med elevernas 
kunskapsutveckling på ett sådant sätt som de önskar. Med stöd i Lärarförbundet (2018b) och 
Merchant och Van det stede (2017) visar denna studie att negativa konsekvenser av de bristande 
resurserna är beteendeförskjutning och negativa attityder då det påverkar lärarnas 
arbetsbelastning negativt.  
 
Rektorerna är eniga om att de flesta lärarna kan styra och motivera sig själva, vilket innebär att 
det grundläggande antagandet för att personalstyrning är uppfyllt (Merchant & Van der Stede, 
2017). Vidare är lärarna eniga om att det är arbetsuppgifterna utöver undervisningen som 
medför en hög arbetsbelastning och att lärare hade ansträngt sig mer och gjort ett bättre jobb 
om de fått mer tid och förtroende. En liknande utgångspunkt har Ouchi (1979) som menar att 
ju tydligare och mer uppenbart det är vad som verksamheten kontrollerar, desto mer skadar det 
de anställdas initiativ- och motivationsförmåga. Med stöd i vad som ovan nämnts, samt att 
lärarna saknar tydliga instruktioner vilket begränsar möjligheten att använda resultat- och 
aktionsstyrning, är det fördelaktigt för skolorna att arbeta med de tre styrmedlen som finns i 
personalstyrning (Abernethy & Brownell, 1997; Ouchi, 1979; Merchant, 1982). 
 
5.4 Kulturell styrning 
Båda skolorna använder formella styrmedel i form av ordningsregler och en 
likabehandlingsplan. Dessa är vedertagna av rektorer och lärare och det enda negativa är att de 
i vissa fall upplevs otydliga vilket kan bidra till en onödigt hög arbetsbelastning. 
 
Gällande användning av informella styrmedel skiljer sig skolorna åt. Respondenterna på skola 
1 är eniga i att det finns en speciell anda på skolan vilken, i enlighet med Malmi och Brown 
(2008), implementeras genom att de anställda kontinuerligt delges vilket agerande och 
värderingar som förväntas och således ges möjlighet att acceptera dem eller inte. 
 



 
 

 21 

“Man känner att man tillhör, att man får vara med… människor känner att dom vill vara här 
och känner sig hemma här så det är nog väldigt positivt för arbetet men också för ledningen 

om dom vill göra förändringar” (Lärare X) 
 

Med stöd i detta citat, samt rektorernas syn på skolans kultur, kan det konstateras att kulturen 
påverkar lärares arbetsbelastning positivt i den mening att det skapar samhörighet och en vilja 
att arbeta kvar. Att det finns en stark samhörighet bidrar även till att lärare känner ett större 
individuellt och kollektivt ansvar och att skolorna därmed inte behöver tillämpa andra 
styrsystem i lika hög utsträckning (Ouchi, 1979). Om de anställda inte accepterar kulturen men 
ändå arbetar kvar på skolan kan det leda till negativa konsekvenser av styrning i form av 
beteendeförskjutning och negativa attityder (Dury, 2004; Merchant, 1982; Merchant & Van 
der Stede, 2017). Inga sådana negativa konsekvenser har identifierats då en rektor på skolan 
menar att det princip är omöjligt för en lärare att arbeta kvar på skolan om hen inte delar de 
värderingar och normer som kulturen innefattar. 
 
Som beskrivit i empirin kan rektorerna och läraren på skola 2 inte förklara vad som utgör deras 
informella styrmedel. Med stöd i detta konstateras att kulturen på skolan inte är så konkret och 
tydlig som på skola 1 och att implementeringsprocessen därmed inte är fullt fungerande. Det 
förklaras av vad rektor C samt Nilsson, Olve och Parment (2010) säger om kulturer då de menar 
att en kultur är trögrörlig och att det är lärare som är bärare av en kultur. Ett exempel som 
framkommer av empirin är rektorernas strävan efter en delningskultur på skolan. Rektorerna 
nämnde den då frågan ställdes angående skolans policys, men ingen av respondenterna uppgav 
att det finns en delningskultur när frågan ställdes angående den formella eller informella 
kulturen. Således konstateras att denna kultur inte är vedertagen och att den därmed inte kan 
anses fullt implementerad.  
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Avsnittet inleds med en slutsats som kartlägger skolornas styrsystem. Därefter förklarar tre 
slutsatser hur styrsystemen påverkar lärares arbetsbelastning och således besvaras 
frågeställningen “Vilka styrsystem använder rektorer på kommunala gymnasieskolor och hur 
påverkar det lärares arbetsbelastning?” Därefter följer ett avsnitt om studiens praktiska 
implikationer och slutligen presenteras förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 
6.1.1 Skolornas användning av styrsystem skiljer sig åt 
Skola 1 använder sig främst av kulturell styrning då de har en speciell anda som genomsyrar 
hela verksamheten samt resultatstyrning som tillämpas genom att de till följd av lagar och 
kommunala direktiv mäter elevresultat och genomför en elevbarometer. Varför de inte 
använder sig mer av personal- eller aktionsstyrning kan förklaras av att en väl implementerad 
kulturell styrning medför ett minskat behov att använda andra styrsystem. Således minskar de 
negativa konsekvenserna som annars kan komma därav. 
 
Skola 2 använder sig främst av personalstyrning samt delar av aktionsstyrning där fokus ligger 
på förhandsgranskning och handlingsansvar. Utöver dessa styrsystem tillämpar rektorerna, av 
samma anledning som för skola 1, resultatstyrning. Att kulturell styrning inte används i samma 
utsträckning som för skola 1 förklaras av att implementeringsprocessen inte är fullt fungerande 
då ingen av respondenterna på skola 2 kunde redogöra för kulturen. Således är behovet av att 
använda andra styrsystem större. 
 
6.1.2 Större fokus på personalstyrning än resultatstyrning minskar lärares 
arbetsbelastning 
Studien visar att tidsbristen som lärare och rektorer har, gör att de inte kan arbeta med alla mål 
samtidigt utan att vissa mål bortprioriteras. En konsekvens av detta, som studien kommit fram 
till, är att lärare inte har några individuella prestationsmål. Det medför, tillsammans med 
faktumet att skolorna inte ger belöningar då målen uppnås, att resultatstyrningens egentliga 
syfte om att styra och motivera de anställda inte uppnås. Dessa två faktorer bidrar i sin tur till 
att de positiva konsekvenserna inte uppnås utan att det istället medför negativa konsekvenser 
såsom ökad stress, vilket påverkar lärares arbetsbelastning negativt. 
 
Till skillnad från ovan är personalstyrningens utgångspunkt att de anställda kan styra och 
motivera sig själva, vilket respondenterna anser att lärare kan. Om skolorna lägger större fokus 
på att uppfylla de tre stegen i personalstyrningens implementeringsprocess tordes därmed de 
positiva konsekvenserna bli större än de negativa. Vidare skulle det minska lärares 
arbetsbelastning, jämfört med resultatstyrning där de negativa konsekvenserna är större än de 
positiva på grund av organisatoriska begränsningar. Eftersom rektorer har mandat att styra 
skolan är en sådan förändring möjlig att genomföra. Därmed dras slutsatsen att det är möjligt 
och fördelaktigt att lägga större fokus på personalstyrning och dess styrmedel än på 
resultatstyrning. 
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6.1.3 De positiva konsekvenserna av skolans kultur minskar lärares arbetsbelastning 
Skola 1 har, som tidigare nämnt, en stark kultur till följd av en välfungerande 
implementeringsprocess vilket har en positiv påverkan på lärares arbetsbelastning. Om en 
lärares egna värderingar överensstämmer med denna kultur följer inga negativa konsekvenser, 
snarare kommer det att stärka motivationen och bidra till en gemenskap som i sin tur påverkar 
lärares arbetsbelastning positivt. Då skola 2 inte har en fullt fungerande 
implementeringsprocess dras slutsatsen att de inte heller når de positiva konsekvenserna som 
kulturell styrning kan ge, men det genererar inte heller några negativa konsekvenser. 
 
6.1.4 Lärares arbetsbelastning ökar till följd av en bristande kommunikation gällande 
dokumentationen 
Det problem som identifierats i studien inom aktionsstyrning är att lärare gällande 
dokumentationskravet inte har kännedom om vilka handlingar som är önskvärda och inte. 
Lärarna vet vad som ska göras men inte alltid hur de ska gå tillväga samt att de saknar tid att 
utföra arbetet. Således är det inte att lärarna ska dokumentera som har den faktiska påverkan 
på arbetsbelastningen, utan att resurserna som ges inte är tillräckliga. Detta skapar 
motsättningar hos lärarna då de inte hittar ett välfungerande arbetssätt och de anser att deras 
arbetsbelastning var lägre innan de organisatoriska förändringarna angående dokumentationen 
drevs igenom. För att lösa det upplevda problemet har tre nyckelfaktorer identifierats. Det är 
att öka kunskapen hos lärarna genom en förbättrad kommunikation, ge dem mer tid till att 
utföra dessa arbetsuppgifter samt etablera en administrativ stödfunktion som kan avlasta i 
arbetetet med dokumentationen.  

6.2 Praktiska implikationer 
För att ett ökat fokus på personalstyrning ska ge de positiva konsekvenser som nämns i slutsats 
6.1.2 är det viktigt att rektorer uppfyller samtliga tre steg i implementeringsprocessen. I 
praktiken innebär det att:  

- Rektorerna lägger ner tid och är noggranna vid rekrytering av lärare för att lärarna ska 
matcha skolans behov och omvänt.  

- Lärare ges möjlighet till vidareutbildning inom sitt ämne men även att tid ges till 
utbildningar gällande organisationen, exempelvis inom IT och elevhälsa. 

- Lärare ges resurser för att uppnå önskvärda resultat samt att de ges en bra arbetsmiljö. 
Det är av stor vikt att rektorerna både ser till resurser i form av tid och avlastning men 
även fysiska resurser såsom arbetsrum. För att uppnå en bra psykosocial arbetsmiljö är 
det viktigt att lärare och rektorer har en god dialog eftersom att den psykosociala 
arbetsmiljön ofta upplevs som det största problemet. 

 
För att kulturell styrning ska motivera och skapa gemenskap, vilket är möjligt enligt slutsats 
6.1.3, krävs det att kulturen genomsyrar hela verksamheten. Om skolan medvetet och 
gemensamt arbetar med kulturen under en längre tid kan den förändras och utvecklas vilket 
påverkar lärares arbetsbelastning positivt. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att 
rektorerna ser till att den implementeringsprocesen som tidigare nämnts uppfylls. Viktigt att 
betona är att rektorerna inte ensamma kan förändra eller etablera en kultur. 
 
Gällande det dokumentationskrav som finns, och som enligt slutsats 6.1.4 uppbringar negativa 
konsekvenser för lärares arbetsbelastning, har studien identifierat följande tre nyckelfaktorer 
som rektorer kan arbeta utefter för att minska de negativa konsekvenserna: 

- Öka kunskapen hos lärarna genom en förbättrad kommunikation. Genom tydligare 
riktlinjer och information om hur dokumentationen ska utföras på ett så smidigt och 



 
 

 24 

enkelt sätt som möjligt kan lärares arbetsbelastning minska då många lärare idag 
dokumenterar mer än nödvändigt på grund av okunskap. 

- Ge dem mer tid till att dokumentera då lärare nu upplever att det tar tid från 
undervisningen och därmed från elevernas lärande. 

- Bistå dem med mer administrativa stödfunktioner än vad som finns idag. Exempelvis 
att en lärarassistent finns tillgänglig för respektive arbetslag/skola eller att 
dokumentationen kan utföras med hjälp av en sekreterare likt som för läkare inom 
sjukvården. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
I studiens referensram presenteras olika forskares syn på styrsystem och ett förslag på fortsatt 
forskning är att tillämpa någon av dessa. Vid användning av Malmi och Brown (2008) 
indelning är förslaget att i styrsystemet belöningar och kompensationer fokusera på inre 
belöningar eftersom att skolan har ekonomiska begränsningar. Alternativt att genomföra 
studien med Simons (1995) indelning som har fokus på kärnvärderingar, vilket vi ser kan ha 
en större plats i skolans verksamhetsstyrning än vi författare tidigare trott. Genom en annan 
indelning hade teorimodellen, intervjuguiderna, empirin och analysen sett annorlunda ut vilket 
eventuellt hade lett fram till andra slutsatser.  
 
En stor aktör inom skolväsendet är friskolor då drygt en fjärdedel av gymnasieeleverna gick i 
friskolor under läsåret 2017-2018 (Ekonomifakta, 2018). Därför är det av intresse att 
genomföra en studie med friskolor för att jämföra deras styrsystem och påverkan på lärarnas 
arbetsbelastning med slutsatserna i denna studie. Friskolornas intäkter består dels av den 
statliga elevpengen, likt kommunala skolor, men de tar även emot arv och gåvor (Friskolornas 
Riksförbund, u.å). Det kan vara så att de inte har samma ekonomiska begränsningar som 
kommunala skolor och således en större möjlighet att implementera incitamentsystem vilket 
gör att de har andra möjligheter inom verksamhetsstyrningen som är av intresse att studera.  
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 I 

BILAGOR 

Bilaga 1 “Management control systems” 
Denna modell kommer från “Management control systems” skriven av Kenneth A. Merchant 
och Wim A. Van der Stede (2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 II 

Bilaga 2 Intervjuguide rektorer 
1. Hur länge har du arbetat på skolan? 
2. Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 
● Om tidigare tjänst, vad var det? 

 
Fortsättningsvis kommer frågorna vara uppdelade i block. Efter varje block kommer vi ställa 
en övergripande fråga som rör samtliga frågor i blocket. 
 
BLOCK 1 - RESULTATSTYRNING 

3. Vilka tilldelas resultatansvar på er skola? 
4. Hur arbetar skolan med att tydliggöra vilka resultat som är önskvärda? 
5. Har de som tilldelas resultatansvar betydande inflytande på resultatet? 
6. På vilket sätt mäts resultatet och ges det någon uppföljning? 
7. Hur påverkar ovan nämnda faktorer lärares arbetsbelastning? 

 
BLOCK 2 - AKTIONSSTYRNING 

8. Vad finns det för fysiska eller administrativa hinder som begränsar rektorers och 
lärares handlingsutrymme? 

9. Finns det någon som granskar lärarnas eller rektorernas planering? 
10. Vad finns det för policys, regler eller dylikt på er skola? 
● Om det finns: följs dessa upp? 
11. Vad finns det för extra resurser på er skola? 
12. Anser du att det är lätt att förmedla till anställda vilka handlingar som är önskvärda 

och icke önskvärda? 
● Hur går det till? 
13. Hur påverkar ovan nämnda faktorer lärares arbetsbelastning? 

 
BLOCK 3 - PERSONALSTYRNING 

14. Upplever du att det är svårt att rekrytera lärare? 
15. Vad är det viktigaste för dig när du rekryterar lärare? 
16. Finns det något introduktionsprogram för nyanställda lärare? 
17. Hur arbetar skolan för att ge lärare rätt arbetsmiljö? 
18. Hur säkerställer skolan att lärare får de nödvändiga resurser som de behöver? 
19. Anser du att de lärare på skolan har en förmåga att styra och motivera sig själva? 
● Varför?/Varför inte? 
20. Hur påverkar ovan nämnda faktorer lärares arbetsbelastning? 

 
BLOCK 4 - KULTURELL STYRNING 

21. Vad finns det för formella regler på er skola? 
22. Vad finns det för informella regler på er skola? 
23. Hur förmedlas dessa formella och informella regler till nyanställda lärare? 
24. Hur påverkar ovan nämnda faktorer lärares arbetsbelastning? 

 
BLOCK 5 - NEGATIVA KONSEKVENSER AV STYRNING 

25. Anser du att rektorer på er skola har tillräckligt med mandat för att genomföra de 
förändringar och styra skolan så som ni vill? 
Om nej: 

● Vad är det ni begränsas av? 
26. Hur upplever du att lärare ställer sig till organisatoriska förändringar? 



 
 

 III 

27. Förekommer det att lärare motarbetar sådana förändringar? 
Om ja: 

● På vilket sätt? 
● Vad har det fått för konsekvenser? 

 
AVSLUTANDE FRÅGOR 

28. Hur ser du på din arbetsbelastning? 
29. Hur ser du på lärarnas arbetsbelastning? 

 
  



 
 

 IV 

Bilaga 3 Intervjuguide lärare 
1. Hur länge har du arbetat på skolan? 
2. Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? (Om tidigare tjänst, vad var det?) 

 
Fortsättningsvis kommer frågorna vara uppdelade i block. Efter varje block kommer vi ställa 
en övergripande fråga som rör samtliga frågor i blocket. 
 
BLOCK 1-RESULTATSTYRNING 

3. Har lärare på skolan något resultatansvar?  
Om ja: 

4. Känner du till vilka resultat som är önskvärda? 
5. Hur har du fått den informationen? 
6. Anser du att lärare har ett betydande inflytande över resultatet? 
7. Ges det någon uppföljning? 
8. Hur påverkar ovan nämnda faktorer lärares arbetsbelastning? 

 
BLOCK 2 - AKTIONSSTYRNING 

9. Vad finns det för fysiska eller administrativa hinder som begränsar lärares 
handlingsutrymme?  

10. Finns det någon som granskar lärares planering?  
11. Vad finns det för policys, regler eller dylikt på skolan? 

Om det finns: 
● Har du någon gång fått uppföljning kring dessa? 
12. Vilken typ av extra resurser har lärare tillgång till?  
13. Har rektorerna på skolan tydliggjort vilka handlingar som är önskvärda och icke 

önskvärda? 
 Om ja: 
● På vilket sätt? 
14. Hur påverkar ovan nämnda faktorer lärares arbetsbelastning? 

 
BLOCK 3 - PERSONALSTYRNING 

15. Vad får nyanställda lärare för introduktion?  
16. Hur arbetar skolan för att ge lärare rätt arbetsmiljö? 
17. Upplever du att lärare får de nödvändiga resurser som de behöver? 

Om nej: 
● Vad är det som saknas? 
● Vet rektorn om detta? 
18. Anser du att lärare ges utrymme att styra över sitt eget arbete? 
19. Hur påverkar ovan nämnda faktorer lärares arbetsbelastning? 

 
BLOCK 4 - KULTURELL STYRNING 

20. Vad finns det för formella regler på er skola?  
21. Vad finns det för informella regler på er skola? 
22. Hur förmedlas dessa formella och informella regler till nyanställda lärare? 
23. Hur påverkar ovan nämnda faktorer lärares arbetsbelastning? 

 
BLOCK 5 - NEGATIVA KONSEKVENSER AV STYRNING 

24. Anser du att lärare på er skola har mandat att genomföra de förändringar och arbeta på 
ett sådant sätt som ni önskar? 



 
 

 V 

25. Hur upplever du att lärare ställer sig till organisatoriska förändringar? 
26. Hur upplever du implementeringen av sådana förändringar? 

 
AVSLUTANDE FRÅGA 

27. Hur ser du på din arbetsbelastning? 
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