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Abstract 
Title: ”Is the occupation of a teacher a forgotten profession?”. The study takes place in the capital of 
Sweden, Stockholm. It focuses on how the past reforms since the 90s have changed the teachers’ 
occupation as a profession. 

The study is partially based on analysis of prior research and documents related to the thesis. The 
cornerstone of it is based on four immerse interviews carried out in three different schools. Two of which 
were private schools and the third is a municipal school. It is therefore a qualitative study. 

The result shows that some elements concerning teachers’ profession have been weakened, this in terms 
of autonomy, less time than before to develop their own educational knowledge and stimulate the pupils’ 
development. The reason for this depends on the increased governance, administrative work and 
decreased authority. A possible explanation for this is because of the public school sector to imitate the 
private sector. Since the pupils’ definition of being just a pupil has altered into becoming a customer has 
induced them with rights to demand certain requests.      

This is a downward spiral where teachers’ are compelled to fulfill management directives because society 
no longer trusts in the teachers’ “silent knowledge”. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Vägen till kommunaliseringen av skolan 1991 påbörjades av riksdagen två år tidigare. Beslutet om att 
statligt reglera lärartjänsterna togs hösten 1989 innebar för kommunerna att de anförtroddes ett odelat 
arbetsgivaransvar för dess personal i kommunens skolor. Det främjade möjligheten till en radikal 
förändring av statsbidragssystemet för skolan (Riksdagen [a]), (Isaksson, 2012 s. 153-154)).  

Ett år senare, 1990, beslutades det att skolans statsbidrag inte beräknades på samma sätt, utan de 
beräknades på grundval av lärarnas löner. 1992 beslutades det vidare att statsbidraget skulle läggas in för 
skolan i det generella statsbidraget till kommunerna. Benämningen för bidraget kallas det kommunala 
utjämningsbidraget. 1 januari 1993 fick även kommunerna ansvaret över hur resurserna ska disponeras 
till skolverksamheten. Det betyder att politikerna i kommunen har makten att påverka fördelningen av 
resurser bland skolorna och andra verksamheter i kommunen (Isaksson, 2012 s. 153-154). 

Dessutom beslutades det hösten 1990 om hur ansvaret skulle fördelas mellan stat och kommun. Det 
resulterade i att staten enbart styrde skolan nationellt med riktlinjer och mål för skolan. Därmed var det 
kommunernas ansvar att se till att skolorna levde upp till dessa styrformer (Riksdagen [b]). Detta ledde 
till kommunernas ökade frihet i att besluta om hur skolan ska organiseras (Isaksson, 2012).   

Dessa två ovan nämnda riksdagsbeslut benämns allmänt som ”kommunaliseringen av svensk skola”. 
Sedan kommunaliseringen har det hänt mycket med skolan som verksamhet och dess sätt att fungera. 
Syftet med kommunaliseringen var att decentralisera och avreglera. Tanken bakom denna radikala 
förändring grundades i den dåvarande slutsatsen att staten inte längre kunde styra skolan detaljerat på 
grund av skolans ökade komplexitet. Genom detta styrdes inte längre skolan centralt med regler utan 
staten angav endast målen som skulle uppnås. Utöver denna förändring ökade även valfriheten efter 
införandet av friskolereformen 1992 vilken ledde till en markant ökning i antalet skolor 
(Skolinspektionen).  

Enligt statsvetaren Bo Lindensjö och pedagogikprofessor Ulf P. Lundgren har styrsystemen inom skolan 
blivit mer omfattande än tidigare. Dessutom har skolverkets framtagna modeller för kontrolleringen av 
verksamheten blivit tydligare. Grundtanken bakom denna förändring ligger i att lyfta fram vikten av 
”jämnlikhet” och ”likvärdighet” (Lindensjö & Lundgren, 2000, s.121-122 & s.177). 

Decentraliseringen var startskottet på mål- och resultatstyrningen. Till en början av 1990-talet var 
bevarandet av jämnlika villkor i skolan detsamma som en likformig och gemensam skola. Blomqvist och 
Rothstein (2005, s.181) menar att detta förändrades till: ...”om att undervisningen skall vara ’likvärdig’ i 
de olika former i vilka den bedrivs. Även ’lika tillgång’ är ett värde som slås fast i skollagen”.  Däremot 
finns det inget som antyder på att ”tillgång” och ”likvärdighet” är garanterat (ibid.). 

I kort är de viktigaste reformerna sedan 1990-talets början kommunaliseringen av skolor; Lpo 94 och 
Gymnasium 11 (GY11), samt GY07 men som inte drevs igenom. Dessa reformer omfattade förändringar 
av skolan som på olika sätt radikalt syftade åt att ändra skolans utformning. 
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I och med decentraliseringen genom kommunalisering fördelades makten i olika instanser varav 
respektive instans svarar för olika uppgifter. I stort innebar detta att riksdagen ansvarar och beslutar om 
de olika program som ska finnas tillgängliga för studenter, samt vilka kärnämnen dessa ska omfatta. 
Vidare ansvarar regeringen för att fastställa programmål för respektive nationellt program. Programmålen 
omfattar utbildningens syfte och mål. Vidare bestämmer Skolverket kursplanernas utformning. 
Kursplanerna specificerar undervisningens mål för varje enskilt ämne och enskild kurs. Vidare ansvarar 
lärare och elever för att tolka och konkretisera målen som formulerats. 

Gymnasieskolan vilar sedan 1990 på reformen och propositionen 1990/91:85 (Riksdagen [c]). Reformen 
innebär en läroplan som syftar åt att ange vad gymnasieskolans uppgifter är, dess övergripande mål och 
vilka värden som är grunden i undervisningen. Denna läroplan fördelar gymnasieskolan och 
vuxenutbildning i tre stycken huvudområden; Kunskaper, Normer och värden samt Elevernas ansvar och 
inflytande. 

År 1994 påbörjades adopteringen av en läroplan för grundskolan. Denna nyinförda läroplanen fick 
benämningen Lpo 94. Införandet av den innebar en drastisk förändring av själva styrningen inom 
grundskolan. Begrepp som mål att ”uppnå” och ”sträva mot” var dess nyckelord. Inom Lpo 94 lyftes 
”kunskap” fram i allmänna formuleringar av läroplanen. Det fanns inga kunskapsmål, men den omfattade 
däremot många värderingsmål (Skolverket [a]). 

Arbetet av att utveckla GY07 påbörjades redan 2004 av ett beslut av den dåvarande sittande riksdagen. 
Den förväntade reformen betonade på att höja krav och kvalité för examen av studenter för att 
överensstämma med samhällets efterfråga. Däremot slog reformen aldrig igenom i och med riksdagsvalet 
2006 vartefter regeringen, med Jan Björklund i spetsen, talade för att GY07 behövdes ses över och 
ytterligare utredas. En av de specifika bristerna i reformen var att skillnaden hos högskoleförberedande- 
och yrkesförberedande program måste framstå som tydligare. Anledningen till varför detta var av 
betydelse var för att kunna uppfylla kraven hos universitet och högskolor samt samhällets yrkesbranscher. 
Utöver detta var även betygssystemet utsatt för förändring vilken debatterades om bland regering och 
riksdag. Påföljden av detta blev SOU 2008:27 för att se över problematiken. Björklund pekar vidare på ett 
problem med grundskolan och dess elever som lämnar sin grundskola med bristfälliga kunskaper. I och 
med detta vore enligt Björklund en reformering av svensk grundskolepolitik ytterst aktuell (Regeringen 
[b]). 

Det var inte förrän GY11 som skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program 
realiserades. Detta skedde i form av förändrade programstrukturer och en större skillnad mellan ovan 
nämnda program. Mer specifikt ökar tiden för yrkesämnen inom yrkesprogrammen samt har även så 
kallade lärlingsutbildningar införts. Dessa två syftar till att få en mer praktisk kunskapsökning för att 
förbereda studenter för framtidens yrkesbranscher. Vidare infördes examen för både yrkesprogram och 
högskoleförberedande program. Dessutom har kraven för både behörighetskrav för gymnasium och 
högskolebehörighet skärpts efter införandet av GY11. Slutligen har historia blivit ett kärnämne samt ett 
förändrat och nytt betygssystem (Skolverket [b]). 
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1.2. Problematisering 
Skolans huvudsyfte är att förse eleverna med kunskap, förbereda eleverna, skapa förutsättningar inför 
arbetslivet och vidare studier (SOU, 2004:116). Det som skapas och växer inom skolans väggar är inte 
bara ett socialt samspel mellan individer, utan en grundsten i dagens samhälle. En odiskutabel debatt är att 
det krävs engagerade lärare som kan stimulera kunskapsmässig utveckling hos sina elever. Om detta inte 
kan uppfyllas fallerar skolans syfte. 

I en rapport genomförd av Regeringskansliet studerar författaren hur läraryrkets yrkesvillkor påverkats av 
de senaste 20 årens reformer. De styrsystem som införts i stora drag är kommunaliseringen av 
lärartjänsterna 1989-1990, implementeringen av mål- och resultatstyrning under 1990-talets början, 
lärarutbildningsreformerna, framväxten av fristående skolor och konkurrens skolor emellan. Läraryrket är 
en del inom begreppet ”profession” som även delas av andra yrkesgrupper som exempelvis läkare, poliser 
och domare. 

Kännetecken för det professionella yrket i den meningen är yrkesnormer, höga interna kvalitetskrav, 
gemensam utbildningsbakgrund och omfattande egenansvar. Det centrala med professionen är att dess 
kontrollfunktion inte utgörs av den traditionella byråkratin, utan genom självstyrning och ”clan control” 
(Ouchi, 1980). Det senare innebär att man kontrollerar varandra. För att detta ska vara möjligt måste 
lärare få utöva inflytande över sin arbetssituation (Stenlås, 2009). Vad händer då när lärarna börjar 
kontrolleras av externa aktörer?  

Sedan det senaste sekelskiftet pekas det på en minskad professionell autonomi, minskat elevinflytande 
och utvecklingsarbete. Detta beror på ökad central administration som syftar till att styra 
bedömningssystem, inspektion och utvärdering (Lärarnas historia). En annan artikel tar till hårdare utryck 
som menar att läraryrket ”avprofesssionaliseras” och hävdar att läraryrket fråntas rätten att själva 
definiera vad som är bra kvalité (DN, 2013).  Detta skall jämföras med hur det var förut då lärarna var en 
renodlad professionell yrkesgrupp, eller en yrkesgrupp som haft professionella ambitioner.  

Sedan en tid tillbaka har problem uppmärksammats som berör lärares möjlighet till att just få vara lärare. 
En undersökning genomförd av Handelskammaren visar att fyra av tio lärare ägnar mindre än 20 timmar 
varje vecka åt undervisning. En stor del av resterande tid går åt till administration. Vidare presenteras att 
denna administrativa tid reducerar antal timmar som kan användas för vidare utveckling i 
undervisningsarbetet (Handelskammaren, 2012). 

Utöver problematiken för lärares administration utsätts var femte lärare för påtryckningar från rektorer 
eller motsvarande för att sätta ett högre betyg än vad som var tänkt (Skolvärlden2011).  Lärare tvingas på 
grund av detta att dumpa betygen för att slåss om skolpengen istället för att fokusera på att utveckla 
undervisning och höja kunskapsnivån (DN, 2012). En bakomliggande faktor till detta är 
skolpengsreformen1 som infördes efter ett riksdagsbeslut 1992 (IFAU, 2012:17). 

 Det som ligger till grund för den ökade debatten kring skolan och framförallt den offentliga sektorns 
förändring de senaste två decennierna är ett fenomen kallat New Public Management. Dess slagord lyder 
valfrihet, effektivitet, hållbarhet och hämtar sina idéer ifrån den privata sektorn.  Det var alltså dessa idéer 

                                                      
1Skolpengen innebär att skattepengar delas ut till varje elev i stället för en klumpsumma till varje skola 
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som skulle rädda den offentliga sektorns ineffektivitet, men verktygen för att nå dit är ”skandal” enligt 
Sven Eric Liedman (DN, 2013). 

Den 23e oktober 2012 släpptes ett pressmeddelande från regeringskansliet att en utredare tillsatts för att 
se över hur lärarnas administrativa arbete kan minskas och förenklas. Resultatet av denna utredning skall 
redovisas senast den 30e juni 2013 (Regeringen [a]). 

Sammanfattningsvis har den svenska skolan genomgått en mängd reformer sedan början på 1990-talet. 
Den svenska skolan med dess elever och lärare är ett ofta förekommande innehåll i debatter i olika former 
av media. Man pratar om elevernas kunskaper som sjunker i förhållande till andra länder i Europa, 
lärarnas ökade administrativa uppgifter och dess profession som håller på att urholkas. Betyder det att 
genomförandet av reformer av skolan automatiskt gör den bättre? I Finland har man inte reformerat 
skolan en enda gång och dessa toppar PISA-mätningar2 samt att deras lärare har en högre grad av 
självständighet att själva planera sin undervisning (Skolverket [c]). I och med alla debattartiklar som vi 
tagit del av började vi undra om det verkligen var så dåligt ställt i den svenska gymnasieskolan? 

 

1.3. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att se om reformerna sedan 1990-talet fram till nutid inom skolan har påverkat 
det professionella yrket som lärare. 
 

1.4. Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka tre olika gymnasieskolor i Stockholms län. Två av dessa är 
friskolor varav den tredje är en kommunal skola. Fastän det kan finnas skillnader mellan skolor runtom i 
hela Sverige, måste vi med hänsyn till uppsattsens omfattning och utformning avgränsa oss. 

 

  

                                                      
2Mätning av elevernas resultat internationellt 
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2. Teoretisk ram 
Följande avsnitt påbörjas inledningsvis med att behandla Institutionell teori som även berör isomorfi, 
virusteori och frikoppling. Därefter presenteras Idéers spridning följt av den institutionaliserade 
superstandarden New Public Management, samt Översättningsteori. Utöver detta utvecklas anledningen 
till Adoption av idéer och en avslutande redogörelse för Professionsteori. Avslutningsvis presenteras 
tidigare forskning. Gemensamt för alla dessa teorier förutom professionsteori är att de behandlar 
administrativa reformer. 

2.1. Institutionell teori 
Den institutionella teorin är kort beskrivet; organisationers strävan att konstruera likheter mellan socialt 
skapade värderingar. Det vill säga att organisationer sakta liknar varandra alltmer om de befinner sig 
inom samma fält3. Källan till förändringen beror på samhällets påtryckningar. De socialt skapade 
värderingarna har sitt ursprung från organisationers aktiviteter samt det som ses som ett acceptabelt sätt 
att agera på som organisation.  

Legitimitetsteorin som är en del av den institutionella teorin bygger enligt Deegan och Unerman (2006) 
på att organisationer strävar efter en ständig bekräftelse av samhället. Bekräftelsen grundar sig i utifrån 
organisationens beteende och huruvida beteendet accepteras eller inte utifrån de gränser och normer som 
samhället skapat. Antagandet i teorin är att det finns ett socialt kontrakt mellan samhället och dess 
organisation som är verksam inom samhället. Det sociala kontraktet innebär att det finns förväntningar på 
hur organisationer ska agera. Dessa förväntningar är både implicita och explicita, dessutom är samhällets 
normer och gränser inte fasta, utan föränderliga. 

Den institutionella teorin förklarar mer specifikt hur företag påverkas av samhället och hur de kan utsättas 
för påtryckningar.  

Vad är institutionell teori? 

Enligt DiMaggio och Powell (1983a) begränsas antalet organisationer inom en institution till 
omgivningens kapacitet. Kapacitet i detta sammanhang syftar på hur stort antal företag som kan befinna 
sig inom ett samhälle innan dessa börjar konkurrera ut varandra. Sahlin-Andersson (1996) menar att 
agerandet och interaktionen mellan organisationer beror på deras anpassning till de normer och regler som 
finns i samhället. Hon är inte ensam om denna definition, DiMaggio och Powell (1983b) hävdar att den 
institutionella teorin är en sorts likriktningsprocess. Det innebär att organisationer som är verksamma 
inom samma fält efterliknar varandra allt mer. Utöver detta menar Sahlin-Andersson (1996) att om 
organisationen önskar sig anses som framgångsrik måste de institutionaliserade ageranden följas. Effekten 
av detta blir att organisationer inte måste analysera vad som är lämpligt för varje situation. Däremot är 
inte dessa institutioners ageranden fasta, utan de är i ständig förändring. Det gör att normer och 
värderingar förändras mer eller mindre med tiden. 

Vidare byggs isomorfi, frikoppling och virusteori vidare från den institutionella teorin. Isomorfi och 
frikoppling uppstår genom reformers spridning. Nedan förklaras samtliga teorier: 

 

                                                      
3Inbegriper de organisationer som har en inverkan på ett visst institutionellt område  
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Isomorfi 

Isomorfi är enligt Dillard et al. (2004) en organisations anpassning till samhällets värderingar. DiMaggio 
och Powell (1983b) förklarar det som en process av homogenisering, det vill säga att organisationer inom 
samma fält med tiden efterliknar varandra alltmer. Vidare fördelar DiMaggio och Powell (1983a) 
isomorfi i tre olika typer: tvingande-, imiterande- och normativ isomorfi. 

Den tvingande isomorfin härstammar från politikens påverkan av synen på legitimitet. Påtryckningar från 
politikerna kan vara både formella och icke-formella vilka riktas mot aktieägare, konkurrenter och övriga 
intressenter av organisationer. I och med att organisationer är beroende av sina intressenter anpassar de 
sig efter påtryckningarna. Utöver detta kan mer inflytelserika organisationer utöva påtryckningar på 
mindre att följa samma formella och informella krav som de gör. Däremot är staten den organisation med 
starkast inflytande då de genom lagstiftning kan tvinga organisationer att handla på ett specifikt sätt 
(DiMaggio och Powell, 1983a). 

Den imiterande isomorfin uppstår som en reaktion på osäkerhet (ibid.). När svagare organisationer utsätts 
för osäkerhet imiterar de ledande och framgångsrika organisationer i branschen. Tanken i detta är att en 
imitering ska leda till legitimitet och dessutom sträva efter att uppnå likartade höga vinster. 

Den normativa isomorfin behandlar professionaliseringen av organisationer. Denna isomorfi kan 
uppkomma genom två aspekter. Den ena är att en person med akademisk bakgrund anställs inom 
organisationen. Det andra är att personer inom organisationen träffar andra professionella grupper av 
vilka idéer delas och sprids som vidarebefordras till den egna organisationen. På grund av detta belönas 
ofta organisationer om de liknar organisationer i samma fält som de är verksamma i. Dessa likheter kan 
därmed underlätta utbyten av personal som behövs mellan organisationer (DiMaggio och Powell, 1983a). 

Frikoppling & Virusteori 

Virusteori handlar i sin helhet om kontextualisering, det vill säga vad som sker när en organisation 
anammar koncept. Teorin kan även användas för att förstå kopplingen mellan konceptet och handlingen 
samt hur de påverkar varandra. Den bygger även på en frikoppling vilken innebär att man som 
organisation adopterar recept4 men håller dem frikopplade. Detta för att receptet endast skall få en liten 
grad av styrande styrka på organisationens aktiviteter. Rövik (2012 s.146) definierar frikoppling som: 

Ett sätt att tackla detta dilemma är att adoptera moderna koncept, men se till att hålla 
den frikopplade så att de endast i ringa grad får styrande verkningar på aktiviteterna, i 
alla fall på de aktiviteter som är viktiga för organisationens förmåga att producera 
beslut, varor och tjänster på ett effektivt sätt 

 Detta sker enligt Meyer och Rowan (1977), DiMaggio och Powell (1983;1991) och Brunsson (1989) i 
fall då moderna organisationer måste hantera problemen med effektivitet och legitimitet. Organisationer 
förväntas vara effektiva, vilket menar att man inte ska släppa fasta inarbetade och erfarenhetsbaserade 
                                                      
4 Ordet ”recept” myntat av Rövik syftar på hur olika delar av organisationen bör utformas. Dessa recept uppfattas 
som ändamålsenliga, effektiva och moderna. Exempel på sådana recept är det som idag uppfattas som dagens sätt att 
organisera sig på är kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning.  
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lösningar. De förväntas även vara legitima genom att adoptera nya idéer och recept för att ses som 
moderna av sin omgivning. Mer specifikt kan till exempel en ineffektivitet uppstå när organisationen har 
flera krav att uppfylla, men som är motsägande till varandra. 

För att lösa de motsägande kraven rent praktiskt uppstår en frikoppling mellan idé och handling för att 
kunna upprätthålla en effektivitet, men samtidigt uppfattas som en legitim organisation. Denna 
frikoppling innebär mer specifikt att organisationen pratar om adopteringen av konceptet, men dess 
dagliga aktiviteter fortsätter på samma sätt som tidigare oberoende av idén/idéernas adoptering (Brunsson 
och Winberg 1990; Westphal och Zajac 1994; Nygård Haug, 1995). Det är inte så att organisationer är 
cyniska, utan frikoppling är lösningen på motsägande krav.  

Virusteorin går däremot en bit längre med begreppet. Den menar att frikopplingen mellan idé och 
handling inte är permanent, utan att det är en längre process. Det vill säga att frikopplingen är 
övergående, vilken innebär att det som tidigare var frikopplat från organisationens aktiviteter sakta 
adopteras även i handlingen (Rövik, 2008). 

Rövik (2008) menar försiktigt att organisationskoncepten sprids likt virus. Till en början kan påverkan av 
idén ses som oskyldig genom att organisationens medlemmar använder idéns termer. Därefter sprider sig 
sakta idén runtom i organisationen genom att ”infektera” fler och fler avdelningar. Detta resulterar i 
slutändan till en adoptering av en idé som tidigare var frikopplad.  

Virusteorin besvarar frågan, ”vad händer med företag när de försöker adoptera och implementera 
organisationsidéer?”(Rövik, 2008 s. 291).  

 

2.2. Idéers spridning 
Grunden till spridningen av idéer beror på hur populära de blir, samt hur och om de ses som gradvis 
självklara förebilder för det naturliga sättet att organisera sig på. Begreppet enligt Rövik (2012) för 
anammandet av idéer till den egna organisationen är institutionalisering. Vidare menar Rövik (ibid) att 
det analytiskt sett finns fyra olika faser inom institutionaliseringen av idéers livscykler. Dessa kallas: 
genes, inresa, tillbakagång och tidsresa/succession.  

Utöver idéers livscykel kan de bli populära i fyra olika utsträckningar; verksamhetsspecifika långvariga 
ordningar, institutionaliserade megastandarder, lokala dagsländor och institutionaliserade 
superstandarder.  

Skillnaden mellan dessa fyra är hur länge idéerna är populära samt om de sprids lokalt eller globalt. För 
att förtydliga idéers utsträckning upprättas en tabell. 

 Lokalt Globalt 
Lång Verksamhetsspecifika långvariga 

ordningar 
Institutionaliserade 
megastandarder 

Kort Lokala dagsländor Institutionaliserade 
superstandarder 

Tabell 1. Idéers spridning 
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Genes avser hur institutionaliserade superstandarder uppstår, samt hur och varför de blir populära och 
sprids. Anledningen till detta kan vara många, olika idéer får olika popularitet och spridning beroende på 
många olika faktorer. 

Inresa avser när idéer blir populära och adopteras av organisationer, det vill säga idéers resa från utsidan 
och in i organisationen. Inresan delas vidare in i två faser; motiveringsfasen och introduktionsfasen. I 
motiveringsfasen uppmärksammar organisationen idéen vartefter beslut om anammandet av idéen görs. I 
introduktionsfasen påbörjas processen att anpassa idén till organisationen för att ta det i bruk. 

Tillbakagång avser idéns fall. Den tappar i popularitet och avinstitutionaliseras på grund av detta.  

Tidsresa avser i hur stor utsträckning de populära idéerna förändras och avlöser varandra under en längre 
tidsrymd (Rövik, 2012). 

Nedan presenteras en av de institutionaliserade superstandarderna; New Public Management. Dess 
uppgift var att effektivisera den offentliga sektorn. 

 

2.3. New Public Management 
New Public Management (NPM) är ett begrepp som brukar användas för att karaktärisera de två senaste 
decenniernas förändring i hur man styr och kontrollerar verksamheter inom den offentliga sektorn. 
Startgroparna för NPMs tankefilosofi hade sin början i efterkrigstidens alltmer kostsamma och 
trögflytande byråkratiska organisationer.  Därefter började det ta fart på allvar i västvärldens 80-tal, med 
Margaret Thatcher och Ronald Reagan som sina största förespråkare. Grundtanken bakom dessa 
nyliberala idéer var att den offentliga sektorn var kostnadsineffektiv, hade låg kvalité samt att den erbjöd 
begränsad valfrihet(Almqvist, 2012).  

 Det NPM skulle försöka ersätta var ett tankesätt inom den offentliga sektorn som kallades för PPA 
(Progressive Public Administration). Denna hade sin tyngdpunkt i två managementdoktriner: 

• Att offentlig sektor på ett tydligt sätt skulle särskilja sig från det privata näringslivet vad gäller 
affärsmetoder, organisatorisk utformning, strukturer för karriärs och belöningssystem etc.  

• Att motverka korruption och favorisering bland politiker och tjänstemän genom formulerandet av 
regler. 

NPMs syfte blev alltså att trycka på ”reverse-knappen” vad gäller PPA-modellens två 
managementdoktriner. Alltså innebär detta att NPMs syfte är att: 

• Eliminera skillnaderna mellan offentlig sektor och näringsliv vad gäller ovan nämnda 
affärsmetoder. Att införa koncept, idéer och verktyg ifrån den privata sektorn. 

• Få till ett skift i fokus från processansvar till ett större fokus på ansvar att för leverera resultat.  

(Almqvist 2012) 
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I artikeln The new public management sammanfattar Christopher Hood några karaktäristiska drag för 
NPM (Hood, 1995). Vi tar även hjälp av Lena Agevalls (2005) beskrivning av begreppet: 

• Disaggregering och konkurrens. Man vill skapa kvasimarknader, konkurrensutsättning och 
privatisering. Den offentliga sektorn delas upp i olika delar, till exempel genom roller som 
utförare och beställare. Beställaren kan i detta fall vara politiker som i beställar-/utförarmodellen, 
eller som kund i kundsvalmodellen. Detta modeller medför konkurrens och förmodligen en 
effektivare verksamhet. Det viktiga är att konkurrensen finns, snarare än vem som äger 
företaget.(Agevall, 2005) 
 

• Nytt språk. Ett nytt språk där man lånar ord från den privata sektorn, till exempel väljer 
kommuner att presentera sig som koncerner. Medborgaren börjar kallas för ”kund”, i och med 
detta har medborgaren större makt och inflytande och kan välja mellan olika utbudsalternativ. 

• Användning av styrtekniker och verktyg ifrån den privata sektorn, med införande av t.ex. 
prestationsbelöningar. Ett exempel på detta är införandet av skolpengen, som skall verka för en 
ökad motivation. 

• Att göra den offentliga verksamheten mer kostnadseffektiv. Detta skall göras genom att 
effektivisera organisationens resursutnyttjande och att öka medvetenheten om kostnad, kontra 
resultatansvar inom verksamheten. 

• Att implementera ”hands-on-top-management”. Vilket innebär att det blir en tydligare och 
synligare styrning med ansvarfullhet. Detta i stället för anonyma byråkrater som sitter och 
skyddar sig mot favorisering och kritik.  

• Att fokusera på mål och resultatet. Ändra fokus ifrån processerna till ett mer resultatinriktat 
ansvar. Det vill säga att man gör en efterkontroll på vad som uppnåtts i stället för att bara 
fokusera på vad som händer här och nu. Man vill helt enkelt införa en strängare finansiell 
kontroll. 

• Mätning av output. Genom en uppsättning av kvantifierbara och mätbara mål skall verksamheten 
bli effektivare. (Hood, 1995)  

Sammanfattningsvis är det alltså ekonomisk kontroll, kokurrens, management och offentligt ansvar som 
ligger till grund för det ganska så abstrakta begreppet NPM. Det är alltså inget enhetligt koncept utan en 
”verktygsback” av reformer (Henriksson, 2008). Definitionen på vad NPM egentligen är alltså inte 
unisont, därmed varierar uppfattningen om detta fenomens verkliga utbredning. New Public 
Managements utbredning inom olika länder är beroende av landets förutsättningar (Henriksson, 2008). 

Några länder som är starkt förknippande med NPM anses vara; Sverige, England, USA och Australien. 
Sverige ligger i toppen av de länder som har högst tilltro till NPM (Hood 1995). Tidigare hade man en 
generell uppfattning om att implementering av NPM gick hand i hand med ett högerpolitiskt styre. I 
själva verket har det ofta införts av länder med vänsterstyre (Hood 1995). Det är mer situationsbetingade 
faktorer som påverkar ett lands införande av NPM. I norden har till exempel länderna lika bakgrund, 



14 
 

därmed har dessa reformer påverkat länderna på likande sätt. Det är alltså snarare ländernas bakgrund 
som spelar roll, än det geografiska läget (Bouckaert et. Al. 2004). 

 

2.4. Översättningsteori 
Denna teori förklarar vad som händer med populära recept under längre tidsperspektiv. Från det att en 
idé skapas till att den sprids och översätts sker mycket med dess innehåll. 

2.4.1. Översättningsteori - Röviks fyra översättningsteoretiska begrepp 
Till skillnad från fysiska ting har recept förmågan att ändras i och med att de är immateriella. De 
omformas och översätts på grund av att de ständigt sprids och färdas till och från organisationer runtom i 
världen. 

En förklaring till hur översättningen går till kan förklaras med hjälp av begreppen; konkretisering, delvis 
imitation, kombination och omsmältning. I och med att recept ständigt anammas av olika organisationer 
översätts de av organisationer på olika sätt för att passa in i organisationens struktur. Denna översättning 
kan ske medvetet i form av att man känner till receptets grundkärna, men även omedvetet när 
organisationen anammar ett recept utan att ha kunskapen om hela receptets grundkärna. 

De fyra olika begreppen som tidigare nämndes står för: 

- Konkretisering: att en organisation försöker tolka och förtydliga koncept så att det kan resultera i 
rutinmässiga aktiviteter, m.a.o. en transformation från det generella till det specifika. 
 

- Delvis imitation: att man oavsiktligt kan komma att adoptera endast en del av konceptet. Det kan 
bero på att konceptet från början är rätt så generellt utformat. Det är därför svårt för den som 
adopterar receptet att klart skilja mellan de enskilda elementen 
 

- Kombination: att man lokalt i en verksamhet kopplar ihop antingen hela koncept eller element 
från koncept till en kombinationsform, där allt ändå är så pass löst ihopkopplat att de enskilda 
elementen eller grundkoncepten fortfarande låter sig identifieras som relativt självständiga delar. 
 

- Omsmältning: här flyter element från olika idéer och recept samman, smälts om och blir till en 
helt ny variant, olika alla de recept den har formats av. 

Recept kan vara både specifika för vissa branscher, men även generella. Det innebär att organisationer 
ibland installerar hela recept medan man i vissa fall måste konkretisera för att förtydliga det abstrakta till 
det generella. I och med att organisationer ser olika ut kan ett framgångsrikt recept för en organisation 
vara mindre bra för ett annat. Alltså måste organisationer översätta recepten på ett sätt så att det passar in i 
dess organisationsstruktur (Rövik, 2012). 

2.4.2. Anledning till adoption av idéer 
Förklaringen till varför organisationer anammar recept beror på vilket perspektiv man ser det hela på. De 
tydligast överordnade perspektiven som gör ett försök att förklara detta är verktygsperspektivet och 
symbolperspektivet.  
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Verktygsperspektivet 

Verktygsperspektivet menar att organisationer är redskap för att effektivt åstadkomma beslut, varor, 
åtgärder och tjänster. Det som legitimerar organisationerna förutom dess potential att överleva är därmed 
starkt baserat på hur effektiva de är. Detta perspektiv präglas av utvecklingsoptimism och rationalistisk 
orientering. Organisationer håller på grund av detta sig ständigt sysselsatta med att orientera sig kring 
vilka recept som är effektiva. Effektiviteten på recepten bedöms utifrån erfarenhetsbaserade insikter om 
hur de har fungerat i praktiken. Det vill säga att recept som fått en spridning till andra organisationer 
sprids vidare om de får ett rykte av att fungera väl inom till exempel vissa branscher. Dessa rykten är 
däremot inte bara tomma ord, utan baseras på saklig information och dokumentation genom systematiska 
kontroller. 

Recept som varit institutionaliserade kan tappa sin popularitet, så kallad avinstitutionalisering, på grund 
av två saker. Det ena kan vara att organisationer fått tillgång till effektivare recept. Det andra kan vara att 
organisationens struktur förändrats på sådant sätt att receptet inte längre passar som gör att nya lösningar 
behövs. 

Grundläggande anammas recept alltså genom erfarenhetsbaserad kunskap om recept och hur väl de 
fungerar i praktiken för att medföra effektivitet. Om de inte uppfyller effektivitet förkastas de. Dessutom 
söker organisationer recept som löser problem kopplade till att det har uppstått objektiva problem med de 
existerande lösningarna (Rövik, 2012). 

Symbolperspektivet 

Grunden för symbolperspektivet är att organisationer ständigt konfronteras med socialt skapade normer 
och konventioner för hur en organisation bör vara vid varje given tid. Betoningen i detta är att de 
institutionella omgivningarna inte är naturgivna, objektiva realiteter, utan att de är skapats av samhället. 
Till skillnad från verktygsperspektivet betonas inte dess popularitet genom effektivitet, utan den baseras 
på att recept ska vara meningsbärande symboler. Recepten är inte enbart verktyg för organisationers 
problem, utan dess betydelse är större än så.  

Ett recepts förmåga att spridas beror på hur de förknippas med auktoritativa instanser. Dessa instanser kan 
vara framgångsrika länder eller företag som kan agera som förebilder för hur man som organisation vill 
organisera sig. Detta kallas även social auktorisering av organisationsrecept.  

Recept utifrån detta perspektiv avinstitutionaliseras på grund av normer som bygger på att man ska 
befinna sig i ständig utveckling och ha förmåga att reformera och förnya sig. Genom denna underkastelse 
för dessa normer anammar organisationer ständigt recept för att skapa bilden av att uppfattas som 
moderna. Hänsyn tas inte till om recepten varit effektiva eller inte, de tappar helt enkelt sin legitimitet om 
de uppfattas som omoderna. 

Symbolperspektivet anammar alltså recept när någon i organisationen blir uppmärksammad av ett legitimt 
recept vartefter man upplever att ett problem uppstår (Rövik, 2012). 
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2.5. Professionsteori 
För att göra en koppling till ett perspektiv utifrån läraryrket menar Fullan, (2001) att det faktiska upplevda 
behovet av förändring spelar roll vid en implementering av idéer. Om lärare upplever att förändringen är 
meningsfull bidrar det till en ökad arbetstillfredställelse hos lärarna och en ökad prestationsförmåga hos 
eleverna. Även interaktionen lärare emellan är av stor betydelse för att de ska känna säkerhet, stöd och 
gemenskap under förändringsprocessen. Dessa faktorer bidrar till att lärarna känner att reformen är en del 
av samhällsutvecklingen och en del av yrket (Fullan, 2001). 

Profession är ett begrepp och yrkesgrupp som utövas och baseras på vetenskapligt förankrad forskning. 
Yrken som brukar ingå inom detta begrepp är läkare, jurister, ekonomer, ingenjörer, veterinärer, 
vetenskapare och arkitekter. Dessa får genom sitt yrke en relativt hög status och prestige i samhället. 
Under dessa ”klassiska professioner” finns så kallade ”semi-professioner” (Etzioni, 1969) och till dessa 
brukar man räkna lärare, sjuksköterskor och socialarbetare. Denna undergruppering görs på grund av att 
dessa yrken inte tillskrivs alla attribut som de klassiska professionerna karaktäriseras av. 

Professioner finner vi mestadels inom medelklassen. De är en utav de mest expansiva delarna av 
arbetskraft i vårt samhälle, för närvarande 15-20 % av det totala. Forskning säger att det är en utav de 
viktigaste yrkesgrupperna för innovativa förändringar inom till exempel hälsa, teknik, ekonomi och 
vetenskap (Brante). 

Det som är den gemensamma nämnaren inom dessa yrken är att man har gått en utbildning och genom 
denna fått vetenskaplig kunskap. Genom sitt examensbevis har man fått tillträde till den professionella 
världen.  

Professionsteorin inriktar sig på vad som är urmärkande för professioner i form av egenskaper och visar 
vad som kännetecknar de olika yrkesgrupperna (Wilkinson, 2005 s. 422). Den ”klassiska sociologiska 
definitionen” av ordet profession hämtar vi från Carlgren & Marton (2001), nämligen: 

• Lång utbildning 

• Teoretisk kunskapsbas  

• Etiska regler 

• Kontroll över vilka som släpps in respektive utesluts ur kåren 

• Kontroll över kunskapsutvecklingen inom yrket (yrkesmonopol) 

• Autonomi i yrkesutövandet 

(Carlgren och Marton, 2001 s. 105. Citatet modifierat till punktuppställning) 

De kanske mest intressanta definitionerna av vad profession egentligen innebär, finner vi på 
lärarförbundets hemsida. Enligt denna skall läraren genom sin yrkeskunkskap höja kvaliteten i sin 
yrkesutövning och därigenom ge en direkt verkan på samhället och dess medborgare. 

De skall dessutom värna om läraryrket och dess pedagogiska frihet, samt skapa en trygg arbetsmiljö för 
både lärare och elever. Lärarna bygger sin kunskap, och framför allt sin pedagogik, på vetenskaplig 
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forskning och erfarenheter. Med andra ord tar läraren ansvar för sin egen kompetens samt innehållet i 
undervisningen (Lärarnas Riksförbund, 2009). 

Om vi skall försöka ge den sista definitionen på vad en profession är hänvisar vi till den klassiska artikeln 
Markets, Bureaucracies, and clans, där beskriver William Ouchi olika styrformer för en organisation. 
Dessa former för organisering är; marknaden, byråkratin och klanen. Den gemensamma nämnaren för 
vilken typ av styrform man använder sig av beror på transaktionskostnaden (Ouchi, 1980). Nedan 
kommer vi presentera styrformerna och när övergångar sker till andra former för att slutligen komma 
fram till professionen/klanen. 

Marknaden 

Inom marknaden är det tillgång och efterfråga som råder. Den styrande mekanismen är priset och används 
som medlare mellan köpare och säljare. Den kännetecknas av fri konkurrens som gör att båda parter 
finner transaktionen likvärdig. Aktörerna på en marknad drivs av opportunism, avsaknad av tillit och 
lojalitet. Den ideala marknaden är när dessa drivkrafter får styra som kraftigast.  

Det är strävan efter likvärdighet som gör att transaktionskostnader uppstår. Den kan definieras som: 

 …any activity which is engaged in to satisfy each party to an exchange that the value given and 
received is in accord with his or her expectations (Ouchi, 1980). 

När det blir svårare att mäta värdet av en produkt eller tjänst ökar transaktionskostnaden. Hur skall 
köparen och säljaren kunna bestämma ett pris som båda är överens om?  Man blir tvungen att anlita 
externa experter för att utvärdera och skriva kontrakt. Det är dessa ”merkostnader” som är 
transaktionskostnader. När komplexiteten och osäkerheten blir för hög fallerar marknadsmodellen och vi 
behöver förlita oss på den mer rigida och robusta kontrollapparaten, nämligen byråkrati. 

Byråkratin 

Den byråkratiska organisationen bygger på övervakning vilket kontrolleras av överordnade för att 
utvärdera arbetarnas prestationer och att ge dem klara direktiv. Det finns en mängd uppsättningar med 
regler för att arbetarna ska veta vad som förväntas av dem. Inom byråkratin byggs det upp en 
ansvarskänsla gentemot varandra, eftersom en byråkratisk organisation jobbar mer åt samma mål. Detta 
till skillnad från marknaden då aktörer jobbar utifrån egenintresse. Däremot kan även byråkratins mekanik 
fallera ifall uppgifterna blir alltför unika, komplexa eller allmänt mångtydiga. Problematiken med 
uppgifterna medför svårighet i att mäta vad varje individ adderar, samt att det blir svårare att utvärdera 
prestationer. När detta ramverk fallerat, sker en övergång mot klanen/professionen. 

Klanen/Professionen 

Skillnaden mellan dessa två är att klanen inte utgår från samma mätbarhet och utvärdering av prestationer. 
Styrmekanismen är istället mer rituellt och kulturellt betingat. Inom klanen ”socialiseras” man in genom 
normer och värderingar, som sedan sätter prägel på organisationens gemensamma mål. Detta underlättas 
genom att organisationens medlemmar har likvärdiga utbildningar och värnar om sin profession. Därmed 
undviker man målinkongruens mellan individerna och organisationen. Eftersom det inte finns någon 
central hierarkisk kontrollfunktion kontrollerar man istället varandra. Genom lång erfarenhet och 
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utbildning byggs det upp en konsensus om vad som är rätt och fel att göra, och detta är de centrala delarna 
av en profession.  

Vad händer när man då försöker att kontrollera och mäta professionen externt? Det man har sett tecken på 
är att klanen går mot en mer byråkratiserad tillvaro, professioner tvingas ägna mer tid åt administrering, 
utveckling av åtgärdsprogram och skriftliga omdömen (DN 2009). En annan förskjutning i samhället ser 
vi hos byråkratier som rör sig mer emot marknadens ideal om fri konkurrens. Ett exempel på detta är 
friskolorna och de kommunala skolorna som nu konkurrerar fritt på en marknad om de åtråvärda eleverna 
och skolans rätt till skolpeng. 

Sammanfattning teori 

Sammanfattningsvis ser vi här hur administrativa reformer tenderar att spridas inom samma fält, nämligen 
den offentliga sektorn. Bakgrunden till reformerna bottnar sig i tanken att den offentliga sektorn är 
ineffektiv, kvalitetsbristande och begränsade vad gäller valfrihet. Dessa idéer sprider sig sedan och 
uppfattas som det normativa sättet att organisera sig på inom det offentliga. Begrepp som ”kvalitet och 
resultatstyrning” anammas och får en väldigt stor utbredning och blir institutionaliserade idéer, vilket 
betyder att det tas för givna. Ovan nämnda begrepp är en del av det som kallas för New Public 
Management, vilket sedan 80-talet kan karaktärisera den förändring som skett inom den offentliga 
sektorn. 

När dessa idéer sprids inom den offentliga sektorn finns det tecken på att de anställda inom olika 
professionella yrkesgrupper påverkas. Innan dessa förändringar var dessa professioner mer självstyrande 
och hade en relativ hög status i samhället. Nu ser vi tecken på att deras arbete blir mer och mer styrt och 
det har blir mera krav på dokumentation för att säkerhetsställa att kvaliteten efterföljs. 

Nedan presenteras ett antal studier där vi ser vad som kan förändras när man till exempel inför 
kvalitetsstyrning som det primära målet för organisationer, och dess konsekvenser för de professionella 
yrkesgrupperna.   

 

2.6. Tidigare forskning 
För denna studie begrundas Gustavssons artikel; Kvalitet utan gränser – en kritisk belysning av 
kvalitetsstyrning (Hasselbladh & Bejerot (red.)), Leslie Oakes et al. Artikel; Busniness Planning as 
Pedagogy; Language and Control in a Changing Institutional Field samt Mia Vabös artikel; 
Kvalitetsretorik i norska kommuner. 

Gustavsson: Kvalitet utan gränser - en kritisk belysning av kvalitetsstyrning 

Artikeln handlar sammanfattningsvis om hur kvalitetsstyrning införs i två industriella bolag. Gemensamt 
för dem är att de båda bland annat sysslar med service av industriella maskiner. 

Innan införandet av kvalitetsstyrning var garantiservicen gratis. Mötet mellan kund och företaget som 
utförde servicen beskriver Gustavsson som ett kollegialt möte. Det innebär att den anställde inte mötte 
kunden i egenskap av säljare, utan mötet kännetecknades av en lojalitet och ömsesidighet kring den tredje 
parten: maskinen. Kunden och den anställde verkade gemensamt för att vilja lösa problem och hade 
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förtroende för varandra. Allt eftersom kvalitetsbegreppet genomsyrade processerna allt mer blev 
kundfokus viktigare. Det ledde till en omdefiniering av den industriella servicen. Gustavsson 
sammanfattar reformerna till tre förändringar: 

1. Kundanpassad standardisering. Det skapades centraliserade system för att dokumentera 
kundernas behov och annan information om kunderna. Kunderna delades upp i olika 
standardiserade grupper och skulle behandlas utifrån vilken kategori de hamnade i. 

2. Service- och försäljningsskript i servicemötet. Serviceingenjörerna skulle utbildas inom 
försäljning och marknadsföring. I ett av företagen renodlades även försäljartjänster. 

3. Serviceavtal. “De resonerade som så att om kunden inte vet vilken service som ska 
levereras finns heller ingen möjlighet att utvärdera den.” Avtalen utformades därmed så att 
kundernas inflytande skulle minska.  

Vid reformens införande insåg serviceingenjörerna att den var viktig för stärkandet av kvalitén. Tidigare 
hade de all kunskap om hur varje process skulle skötas för respektive kund. En standardisering av 
processerna skulle genom reformen alltså bidra till en bättre kvalité.  

Utfallet av denna standardisering blev däremot inte som väntat. Det nya standardiserade arbetssättet var 
inte naturligt för varken kund eller serviceingenjör. Detta ledde till serviceingenjörernas uppfattning att 
det inte gick att standardisera servicemötena då varje möte var unikt. Reformen som skulle stärka kvalitén 
avpersonifierade istället kundrelationen som innebar ett större avstånd mellan serviceingenjör och kund. 

Servicescriptet ersatte alltså det kollegiala skriptet. Det kollegiala mötet som tidigare var professionens 
skript ändrades i och med reformen. Efter reformen användes det kollegiala mötet för att tolka 
styrdokumenten.  

Mia Vabö (2002): Kvalitetsretorik i norska kommuner 

Artikeln handlar sammanfattningsvis om hur medarbetare i norska kommuner hanterar införandet av 
kvalitetsledning och deras syn på ledningen inom vårdsektorn. 

 Utifrån ett teoretiskt perspektiv innebär total kvalitetsledning ett kontinuerligt kontroll- och 
förbättringsarbete för alla medarbetare på alla nivåer inom en organisation.  För de norska kommunerna 
innebar detta mer konkret en introducering av ett kvalitetsrådgivarprogram för att hjälpa vården i 
kommunerna med deras kvalitetsarbete. Tidigare hade hemtjänsten utsatts för åtstramningseffekter vilket 
begränsat arbetssituationen för dess medarbetare. 

Syftet med reformen var att kontrollera att standardkrav uppnås samt att kvalitetsbrister följs upp 
samtidigt som dessa brister skall kunna åtgärdas. Mer specifikt omfattar denna implementering av 
kvalitetsledning att man skall kunna visa vilka tjänster kommunerna kan erbjuda och till vilken standard. 

För ledningen innebar kvalitetsledningen ett hopp om att fokus på tydligare avtal och standarder skulle 
medföra en mer förutsägbar och jämn kvalitet på servicen. Tanken för dem med detta var att det skulle bli 
lättare att kontrollera att invånarna får vad de efterfrågar och har rätt till. 
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För att införa kvalitetsledning i kommunerna användes en viss retorik för att få medarbetare att uppleva 
det som ofarligt och att de nya arbetsmetoderna skulle förenkla arbetet för dem. Det var konsulter som 
ansvarade för den retoriska delen av införandet. De var medvetna om att medarbetarna redan var stressade 
och använde därför ett förskönade språk för att göra reformen ofarlig som även bidrog till att dölja en del 
av dess innehåll.  

Däremot såg inte medarbetarna på den operativa nivån på kvalitetsledning på samma sätt som ledningen. 
De förknippade kvalitetsbegreppen som tomt prat samtidigt som de ansåg att ledningen och konsulter inte 
var medvetna om hur det egentliga arbetet ser ut. Utöver detta ansåg de att de befann sig i en idévärld som 
innebar att de enbart såg hur organisationen bör fungera, däremot inte hur den egentligen såg ut och vad 
som kunde ändras mer specifikt.   

Under intervjuer och samtal med medarbetare kände få av dem till de egentliga förändringarna om 
kvalitetsbegreppet inom vården. Alltså var det inget som förändrades konkret i deras dagliga arbete mer 
än att de kände till en liten del av kvalitetsledning. 

För dem innebar påtryckningar från ledning något främmande som de inte hade tid att se över på grund av 
deras redan pressade arbetssituation. Reaktionen på detta blev däremot inte högljudd, utan mer en 
övertygelse om att ledningen inte visste vad de egentligen gjorde. Därför valde medarbetarna att inte 
anamma ledningens förhoppningar om en tillämpning av kvalitetsledning.  

Problemet med kvalitetsledning inom denna bransch var flera. Däremot var ett av de större problemen att 
översätta och komprimera erfarenheterna till en arbetsbeskrivningsmall. I och med att variationen i vården 
inte är ristad i sten innebär det att det krävs en anpassningsförmåga och fantasi som inte kan styras och 
lösas med hjälp av en mall. Den teoretiska mallen kan alltså inte till fullo tillämpas på den operativa 
nivån, utan snarare enbart ses som riktlinjer. 

Dessutom upplevde medarbetarna en allt större klyfta mellan vad de borde göra för vårdtagarna och vad 
de faktiskt kan göra. Vidare upplevde medarbetarna moraliska problem med den ökade klyftan medan 
ledningen uppfattade det som ett organisatoriskt problem. Medarbetarna ansåg att det fanns en idévärld 
hos ledningen men som inte fungerade på den operativa nivån. 

Oakes et al. Business planning as pedagogy: languages and control in a changing institutional field 

Sammanfattningsvis handlar artikeln om organisatoriska förändringar i kanadensiska muséer och 
kulturella institutioner. 

Studien var longitudinell där de följt och intervjuat ledning och anställda i organisationerna där 
förändringarna skett. Forskarna utgick ifrån ett institutionellt perspektiv. 

De kanadensiska muséerna och ett världsarv som ingick under den regionala statliga tillsynen finansieras 
till största del av offentliga medel under myndigheten Cultural Facilities and Hisorical Resources 
(CFHR). CFHR dominerades av det centrala och regionala bestämmandeorganet. När det började 
diskuteras resultat- och kvalitetsmål på de högre nivåerna beslutades det att muséerna fick några månader 
på sig att lägga fram en affärsplan. Affärsplanerna blev ett styrmedel som tvingade anställda att rätta sig 
efter tanken om att de ingick i en vinstdrivande organisation. Muséerna fick själva formulera och 
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diskutera hur de kunde förfina sin verksamhet för att kunna generera mer inkomster; få dit fler besökare 
och få upp försäljningssiffrorna på butik och café.  

Genom att införa idéer om resultat och kvalitet i diskursen och prata om inkomstgenererande verksamhet 
förstods också vilka idéer och värderingar som inte var acceptabla. Detta är ett exempel på symboliskt 
våld. För kuratorer, historiker, eller andra anställda, som tidigare ansågs tillföra ett mervärde för muséerna 
genom deras kunskap och förmåga att bevara och förklara kulturella företeelser, innebär detta att deras 
kunskap värderas mindre än tidigare. Det kulturella kapitalet i deras profession undermineras av att 
muséernas funktion omdefinierades. Muséerna skulle drivas mer som publik- och turistlockande 
underhållningscentra än kulturbärare. 

Forskningens likheter till New Public Management 

Gemensamt för alla de tre studierna är att de påvisar tydliga likheter till NPM. I stor utsträckning är 
tyngden i alla reformerna i undersökningsobjekten just standardisering och rationalisering av processer. 
Genom detta kan resultat och output för varje process mätas. Även disaggregeringen av den offentliga 
sektorn till mindre ”företagiserande” enheter uppstår i den sista studien. 

Exempelvis tyder kvalitetsstyrningen i Kvalitet utan gränser att den syftade åt att göra den mer 
kostnadseffektiv genom kundanpassad standardisering. Denna standardisering innebar bland annat att 
kunderna delades upp i grupper för en rationalistisk verksamhetsutformning som även möjliggjorde 
mätning av output. 

I Kvalitetsretorik i norska kommuner standardiserades och rationaliserades även processer där 
medarbetare skulle följa en arbetsbeskrivningsmall. Grunden i det var att genom reformen kunna mäta 
kvalitén på tjänsten då man genom förändringen skulle förbättra verksamheten. Tanken var att det även 
skulle vara möjligt att mäta resultat och output för att se om tjänsten levde upp till standardkraven. 

I Business planning as pedagogy: languages and control in a changing institutional field ändrades 
verksamheten till att efterlikna privat sektor. Det gjordes genom att utforma en affärsplan vilket fungerade 
som styrmedel. Affärsplanen tvingade därefter anställda att uppleva sin organisation som vinstdrivande. 
Även här fokuseras det på resultat och att mäta output, det vill säga en rationaliseringsprocess av 
verksamheterna. I detta fall försvagades kuratorer och historikers ställning med hänsyn till deras 
bidragande mervärde för muséerna. Det berodde på att deras kunskap och förmåga att besvara och 
förklara de kulturella företeelserna värderades mindre när verksamheten genomsyras av 
inkomstgenererande styrning. Med andra ord medförde reformen en försvagning av professionen för 
kuratorer och historiker. 

Gemensamt för Kvalitet utan gränser och Kvalitetsretorik i norska kommuner var att utfallet av 
standardiseringen och rationaliseringen av verksamheternas processer inte fungerade på ett effektivt sätt. I 
och med att delar av processerna eller hela delar av processer var unika i branschen kan de inte 
standardiseras. Då verkligheten ter sig annorlunda än mallar går det inte att tillämpa mallarna till fullo. De 
ansågs snarare verka som riktlinjer för processen, men var i själva verket en avpersonifiering och en form 
av deprofessionalisering. Eftersom det krävs en erfarenhet och kunskap som inte går att utläsa av en mall 
vilket innebar att standardiseringen misslyckades med att leva upp till kvalitén i arbetet som fanns innan. 
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3. Metod 
I följande avsnitt redogörs för de metoder som tillämpas under studiens gång för att besvara 
syftesbeskrivningen. Inledningsvis förs en övergripande metodologi för uppsatsens metod som sedan följs 
av en redogörelse för hur intervjuerna genomförs samt hur den insamlade datan behandlas. 
Avslutningsvis förs en kritisk analysering av studiens utförande. 

 
3.1. Undersökningsmetod 
Som utgångspunkt studeras styrdokument och sekundärdata kvalitativt för att kunna skapa en uppfattning 
om hur det har sett ut tidigare inom skolväsendet, samt hur det ser ut idag. Detta för att formulera 
frågeställningar inför intervjun till lärare inom de olika valda gymnasieskolorna.  

Med hänsyn till studiens utformning har en hermeneutiskt orienterad kvalitativ forskningsmetod valts där 
semistrukturerade frågor ställts under enskilda intervjuer. Det empiriska materialet från intervjuerna 
analyseras i enlighet med innehållsanalys i vilken en tolkning av empirin görs. 

 
3.2. Undersökningsgrupp  
I och med att syftet är att se om de senaste styrsystemen inom skolan har påverkat det professionella yrket 
så är det givet att undersökningsobjekten för studien är skolor. För att öppna upp för vidare analyser väljs 
en kommunal skola och två fristående skolor. Anledningen till varför två olika sorters skolor valts beror 
på att det kan uppstå möjliga skillnader då friskolor kan satsa 7500 SEK mer per elev än de kommunala 
skolorna (Lärarnas Riksförbund, 2013). Däremot måste friskolor svara för samma allmänna mål och 
värdegrund som gäller för det offentliga skolväsendet (Skollagen 9 kap. 2§ och 8§). Utöver detta kan det 
uppstå skillnader som vi inte förutsett förrän vi själva stöter på det vilket kan leda till vidare analys. 

Respondenterna för intervjuerna är de som är heltidsanställda lärare inom respektive gymnasieskolor.  
Hänsyn kommer inte tas till huruvida de arbetat på skolan under längre eller kortare perioder, utan deras 
erfarenheter kring skolan i allmänhet är den som vägs tyngst. 
 
Val av respondenter görs utifrån ett bekvämlighetsurval. Antalet respondenter uppgår till fyra personer, 
två av dem är verksamma inom kommunal skola varav resterande två är verksamma inom fristående 
skola. 

 
3.3. Intervju 
Intervjuerna är enskilda och utformade utifrån semistrukturerade frågeställningar. Forskaren har då 
specifika teman som de utgår ifrån, en så kallad intervjuguide (Bryman, Bell 2005). Detta hindrar dock 
inte respondenternas frihet att uttrycka sig. Att vara flexibel vid denna typ av intervjuprocesser är väldigt 
viktigt. Fastän man har denna guide och gå efter, hindrar det inte forskaren att ställa frågor i en 
annorlunda ordning. Eller att ställa frågor som inte finns med i guiden för att knyta an något som 
intervjupersonen sagt.  Ett viktigt moment även för oss som intervjuar är att vara neutrala under processen 
för att inte vara ledande. Detta för att inte påverka svaren som ges av frågeställningarna.  
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Förutom att säkerställa neutralitet under själva intervjun utformas även intervjuformuläret på ett sätt som 
strävar åt att undvika ledande frågor. De formuleras på ett sådant sätt att de ger möjlighet till öppna svar 
och eventuella följdfrågor för att kunna förtydliga initiala svar. 

Det är även viktigt att lyssna på den intervjuade hur denna uppfattar frågorna, och vara denna anser vara 
viktigt. Det är just denna aspekt som gör att vi väljer det kvalitativa angreppssättet, jämfört med det 
kvantitativa där det är forskarens synsätt som styr undersökningen (Bryman, Bell 2005). 

 En ytterligare orsak till vårt valda angreppssätt är att vi eftersträvar den personliga interaktionen med 
våra intervjupersoner, för att försöka förstå dem och att se saker ur deras perspektiv. Vi är dock medvetna 
om att vårt val av undersökningsdesign kan påverka objektiviteten. Fast det vi vill är just att få lärarens 
egna partiska syn på dessa reformer och dess påverkan på professionen.   

Själva intervjuformuläret finns bifogat under bilaga 1. Dess innehåll formulerades utifrån grundtanken att 
så gott som möjligt kunna påvisa samband till tidigare presenterad teori, tidigare forskning och 
syftesbeskrivningen. 

 
3.4. Databearbetning 
För att kunna föra en reliabel undersökning är valet att spela in intervjuerna och samtidigt föra 
anteckningar. Detta för att underlätta arbetet under både intervjutillfällena och transkriberingsprocessen 
på grund av att risken för att missa viktig information ökar om till exempel enbart anteckning förts.  

Efter transkriberingen kommer svaren från respektive respondent sammanställas. Därefter kommer det 
empiriska materialet att skrivas i en resultatdel som vidare tolkas och analyseras i en analysdel. 

För att underlätta överskådlighet och struktur på empirin och analys delas dessa upp i fem olika teman; 
Profession, Administration, Implementering, Politik och media samt Allmänt. I och med att 
intervjuformuläret fungerar som mall anses denna uppdelning underlätta presentationen av dessa kapitel.                                        

För att säkerställa anonymitet hos respondenterna presenteras dessa i studien med fiktiva namn eller andra 
benämningar för att kunna särskilja dem. Dessutom tillfrågas samtliga personer om de godkänner att hela 
samtalen spelas in och att de även ges möjligheten att när som helst begära att intervjun avslutas oavsett 
skäl. 
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3.5. Metodkritik 
I och med att en kvalitativ och tolkande ansats valts är vi medvetna om att risken finns att det kan göras 
subjektiva tolkningar. För att säkerställa att så inte är fallet är vi villiga att skicka vår transkribering för att 
utomstående intressent får möjlighet att verifiera den.  

 Vi är medvetna om att vi inte har intervjuat så många personer, och därmed kan vi inte överföra vårt 
resultat till andra sociala kontexter. Dessutom blir det svårt att replikera vår undersökning då vi använde 
oss av semi-strukturerade intervjuer med följdfrågor beroende på vad respondenten gav för svar. Med 
andra ord var varje intervjutillfälle unikt och därmed går det inte att replikera. 

Vi gjorde klart för våra respondenter innan intervjun att de skulle behandlas anonymt för att värna om 
deras integritet, på grund av att materialet eventuellt kan användas i annat syfte till deras nackdel.  Vi 
säkerställde även att respondenterna inte behövde svara på frågor som kändes obekväma, samt frågan om 
det var okej att vi använde att inspelningsutrustning. Detta för att vara etisk korrekta samt för att de skulle 
känna sig bekväma i intervjusituationen. 
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4. Resultat 
Inledningsvis för resultatdelen av studien ges en kort bakgrund av respektive respondent som deltagit i 
intervjuerna. Dessa respondenter ges benämning Lärare A, B, C och D för att presentera deras utsagor 
anonymt. Vidare följs bakgrunden av redogörelsen från resultaten av frågorna som ställdes under 
intervjuerna. Delar av det transkriberade materialet väljs ut och fördelas upp i olika teman som berör; 
professionen, lärares administration, implementering av reformer, politik och media samt allmänna 
åsikter kring vad respondenterna vill se förändring av. Under dessa teman utvecklas och förklaras 
respondenters svar kring de frågor som ställts.  

4.1. Bakgrund 
Respondenterna A, B, C och D är alla lärare som till en del skiljer sig åt i tidigare erfarenhet. Dessa 
skillnader mellan dem är ämnen de har och undervisat i, hur länge de varit lärare, i vilken kommun de är 
verksamma i samt tidigare erfarenheter inom skolväsendet.  

Lärare A är en kvinna som är verksam i samma kommunala skola som lärare B. Hon har i skrivande 
stund varit verksam som lärare i 15 år. Sju av dessa år var hon lärare på en annan ort för att därefter 
spendera resterande tid på den kommunala skolan i Stockholm. Under alla dessa verksamma år har hon 
varit heltidsanställd. Ämnena som lärare A undervisar i för närvarande är svenska och engelska vilken 
hon även har undervisat i under hela sin karriär. Dessutom har hon undervisat i filmkunskap (vilken är ett 
individuellt val) som var en enstaka kurs, men som pågick under en längre period. 

Lärare B är en man som även han varit verksam som lärare i 15 år. Han har under hela sin period som 
lärare arbetat på samma kommunala skola med fast anställning. Tidigare var han under sin utbildning 
vikarie då han bland annat undervisade som hemspråkslärare i engelska. För närvarande undervisar Lärare 
B i matematik och fysik. 

Lärare C är en kvinna som varit verksam inom skolväsendet i sju år. Under den perioden var hon till en 
början lärare inom grundskolan, därefter undervisade hon i ämnena; teknik, slöjd och naturvetenskap. 
Efter det var hon rektor för årskurs sex till och med nio. För närvarande är hon gymnasielärare i en 
friskola i vilken hon undervisar i teknik som framförallt avser utlärande av det datorbaserade programmet 
CAD.  

Lärare D är en kvinna som varit verksam i flertalet skolor, både kommunala och friskola. Till en början 
arbetade hon i Skåne i kommunala skolor vartefter hon flyttat till Stockholm och påbörjat sin anställning 
på en friskola. Hon har för närvarande arbetat i den sistnämnda skolan i sex år varav ett av åren var hon 
mammaledig. Vidare har hon under hela sina verksamma år varit heltidsanställd. I dagsläget undervisar 
hon i svenska och svenska som andraspråk. Hon har även undervisat i religionskunskap, däremot 
undervisar hon inte längre i det och har inte gjort det på några år. 
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4.2. Profession 
Temat ”profession” berör till största del intervjufrågorna, ”Hur upplever du läraryrket som profession 
idag?”, samt, ”Har du på grund av dessa förändringar tvingat dig till att ändra ditt undervisande?” 
Utöver dessa två presenteras ytterligare svar från respondenterna som berör professionen på ett eller 
annat sätt. 

På denna fråga svarar lärare A att hon tror att det skett en liten förändring med att innehållet blivit lite mer 
styrt sen den senaste gymnasiereformen. Hon tycker allmänt att det har blivit mer att göra och att detta 
påverkar hennes undervisning. Hon tycker att hon har kvar sin pondus i klassrummet och att det är just 
detta som gör läraryrket så roligt. 

Lärare B tycker att det centrala innehållet är mer styrt nu än tidigare. I hans ämnen, mattematik och fysik, 
är det bara övningsexempel som han kan styra över själv. På frågan om han tycker att det är någon 
speciell ”fluga” som styr undervisningen svarar han:  

… det de gäller är väl det här med formativ bedömning, att när man undervisar skall man 
kolla hur väl eleverna förstått, detta gör man mer aktivt nu än kanske tidigare…(Lärare 
B). 

Lärare C anser att hon kan forma sin undervisning till viss del, så länge eleverna når kunskapsmålen. 
Annars anpassar hon sig till styrdokumenten. Hon berättar vidare att styrdokumenten liknar varandra 
inom kurserna och att i hennes ämne teknik är det mycket traditioner som styr examineringen, nämligen 
prov. Detta tycker hon är lite ”mossigt” och inte alltid rätt sätt för att examinera elever. 

Vidare säger hon att det har blivit mer och tydligare ”stoff” i kursplanen, så hon anser att hon inte är lika 
fri längre. Detta på gott och ont eftersom eleverna tvingas lära sig samma saker. 

När vi pratar om kompetensen hos lärarna tycker hon att undervisningen på lärarhögskolan behöver 
fokusera mer på pedagogik, hon säger att lärare känner sig vilsna på grund av att man inte lär sig några 
metoder. Hon tycker att det borde fokuseras mer på pedagogiken, speciellt i gymnasiet. På följdfrågan om 
hon tycker att det petas för mycket i pedagogiken svarar hon: 

Asså, jag tycker inte att man skall få peta i den, för alla lärare måste få känna den friheten. 
Annars så tar man bort den glädjen hos dom som har den.(Lärare C) 

I och med att lärare A upplever att undervisningen blivit mer styrd så har hon tvingats att förändra sin 
undervisning. Med andra ord anpassar läraren undervisningen till stor del efter styrdokumenten och 
använder den frihet som finns. Hon tycker att det finns fördelar och nackdelar med att anpassa 
undervisningen till dessa styrdokument. Det positiva är att eleverna likriktas och att: 

Det är bra att man har någon slags styrning, eftersom jag skall sätta betyg, som skall 
jämföras med någon annans och då måste man ju ha någon slags gemensam bas (Lärare 
A). 

Det negativa med att anpassa undervisningen till dessa styrdokument är att kreativiten minskar som sedan 
påverkar eleverna. Det är inte bara dessa styrdokument som påverkar hennes undervisning, utan även 
direktiv från annat håll, till exempel från skolledningen. 
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Lärare D tycker att hon har ett väldigt självständigt arbete. Hon kan lägga upp och planera sin 
undervisning och hur dagen skall se ut. Den största förändringen som skett under hennes tio år är att det 
finns tydligare ramar, och speciellt kraven på att man måste stanna kvar på arbetsplatsen. Förut kunde hon 
gå hem vid klockan ett, och sen sitta hemma och rätta. Hon berättar vidare att hon tycker att läraryrket har 
förändrats mycket, det var mer ”soft” för 20-30 år sen. Förut kunde man vara lärare och driva ett företag 
vid sidan om, detta går inte idag säger hon.  

 

4.3. Administration 
Temat ”administration” berör till största del intervjufrågan, ”Anser du att du har tillräckligt med tid för 
att utföra dina arbetsuppgifter?”, samt ytterligare svar från respondenterna som berör administrationen 
på ett eller annat sätt 

Lärare A svarar på denna intervjufråga, ”nej”. Generellt sett har det blivit en stressigare arbetssituation än 
när hon började, det har lagts på mer arbetsuppgifter som tar tid ifrån den egna undervisningen och den 
tilltagande arbetsbördan sträcker sig ungefär 4 år tillbaka. På frågan vad denna tillkommande arbetsbörda 
består av, svarar hon: 

Det e den här ökade dokumentationen, det e krav, dels e det ju uppgifter som, det finns ju 
inga timmar till det, men det är mentorskapet, det har ju i och för sig alltid legat där men, 
det är ju mer dokumentationskrav nu, man skall fylla i lägerapporter o skall kolla närvaro 
och CSN ofta. Det var ju mentorsuppgifter och sånt förut också, men det var inte så viktigt 
att dokumentera det… det har lagts på mer o mer (Lärare A). 

Lärare B tycker att det varierar, men oftast har han inte tid att göra sina arbetsuppgifter. Han tycker att 
han ofta måste tumma på sin planering. Det som han säger tar tid är att rätta prov, speciellt i hans ämnen 
mattematik och fysik i vilka man verkligen måste tänka till hur eleven har tänkt. En annan sak som tar tid 
är mentorskapet och den ständiga återkopplingen till föräldrarna. Denna återkoppling kräver att han ska 
dokumentera allt vad han och skolan har gör för att få eleven att klara sig. Detta är även ett moment som 
tar tid säger han. Vidare berättar han att denna tidsbrist gör att han inte hinner förbereda sig inför sina 
lektioner, han säger:  

Ibland händer det att när jag går in och har en lektion, då har jag bara hunnit tänka på 
vad jag ska prata om. Jag har inte hunnit förbereda exempel. Och då kan man stå där 
framför tavlan i en kurs låt säga, matte a- eller matte b nivå, det vill säga kurs ett eller två. 
Då kan det gå bra, men om man har en svårare kurs då är det väldigt lätt att man snärjer 
in sig i ett problem, då blir det svårare, och sen när man inte har tid då hinner man inte 
göra något nytt och kreativt.( Lärare B)” 

Lärare C anser att hon inte har tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter. På frågan varför inte, 
svarar hon: 

Det har ju mycket och göra med att i och med de nya styrdokumenten så krävs det ännu 
mer dokumentation. Man litar inte på den här, för kallades den ”lärarens tysta kunskap” 
om elever till exempel. Man har en relation till varje elev. Allting måste finnas svart på 
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vitt, det är väldigt svårt att hitta med. Mycket återkoppling och mentorskap. Och det här 
med mentorskapet har förändrats mycket inom just gymnasiet, för att tidigare hade man 
inte så mycket kontakt med hemmet. Med vissa elever har jag återkoppling till föräldrarna 
flera gånger i veckan. Det påminner mycket och grundskolearbete. Man säger att det är en 
frivillig skolform, det känns inte så (Lärare C). 

Med andra ord tycker lärare C att det har blivit mer att dokumentera, mer återkoppling till föräldrar vilket 
gör att hon har svårare att hinna med sina arbetsuppgifter. Vidare berättas att hon verkligen försöker vara 
kreativ i sin undervisning, hon säger: 

Ja… jag försöker så mycket man orkar. Det ligger lite i mina kurser också som handlar om 
teknikutveckling… så jag måste nästan det. Men det e ju det här med tiden, man vill ju 
lägga tiden på undervisning, men det e så himla mycket annat (Lärare C). 

Lärare D tycker administrationen har ökat väldigt mycket. Hon anser dock att hon har tid att utföra sina 
arbetsuppgifter och att administrera, detta tack vare att hon har jobbat länge. Hennes arbetskollegor, 
speciellt de som inte jobbat så länge upplever en mer stressad tillvaro och mer tidsbrist. På frågan varför 
hon just klarar det så bra, och inte hennes kollegor svarar hon: 

Min erfarenhet, jag har ju inte jobbat jättelänge… 10 år, men jag var mycket mer 
stressad i början så man har hittat strukturer som passar hur man skall dokumentera 
saker och ting. Man måste skriva ner allt på ett visst sätt. Sen beror det på hur man är 
som person, jag tror inte det passar alla (Lärare D). 

Med andra ord anser hon att rutin och att man är strukturerad som person underlättar den administrativa 
biten. Det som hon tycker är lite negativt angående administrationen är att den skall utformas på ett 
speciellt sätt, medan hon vill göra det på sitt sätt.  

För övrigt tycker hon att läraryrket är stressat och att vem som helst inte kan blir lärare, det är många 
bollar i luften på många olika nivåer. På en vidare fråga om varför hon tror att administrationen har ökat 
ger hon oss detta svar: 

Om jag skall säga från skolan så är det att ” åh vi måste hålla ryggen fri” om det händer 
nånting. Om nån överklagar eller om någon förälder ringer då måste vi ha ryggen fri. Vi 
har gjort det vi kunde vi har erbjudit det här stödet och eleven har tackat nej till det. Så 
var det inte alls innan, typ 20 år sen då behövde man inte det. Sen är ju det nånting som 
händer i hela samhället med alla yrkesgrupper. Läkare klagar oftast på det (Lärare D). 

Med andra ord tror hon att anledningen till denna ökade administration bygger på att skolan vill ha 
”ryggen fri”, så att man inte blir ansvarig för någonting som man inte gjort. Genom att dokumentera allt 
svart på vitt ser man vad skolan har gjort och inte. 

När vi ställer frågan om mentorskapet har förändrats under hennes tid svarar hon: 

Ja absolut, föräldrarna är mycket mer inkopplade nu. Det är väl bra till viss del, för det 
är engagerade hur det går, men sen kontaktar vissa en och ifrågasätter betyg och sånt. 
Det kanske är lite mer curlande föräldrar nu (Lärare D). 
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Hon menar alltså att det har blivit mer återkoppling med föräldrarna nu. Det bra är att föräldrarna kan 
engagera sig mer i sina barns skolgång, nackdelen är att föräldrarna ibland kan komma med andra 
intentioner. 

 

4.4. Implementering 
Temat ”implementering” berör två konkreta frågor, ”Känns reformerna som nödvändiga eller upplever 
du dem som beslut utan tydlig verklighetsförankring?”, samt, ” Vilka för- respektive nackdelar ser du 
med reformerna generellt? Utöver dessa två frågor presenteras respondenters svar som har någon sorts 
koppling till implementeringen av den nuvarande GY11 reformen, samt tidigare reformer. Ett exempel på 
en sådan koppling är hur respondenterna har hanterat reformen rent praktiskt när en förändring skett. 

Lärare A upplever att när GY11 implementerades gav den effekt direkt. Reformens alla tekniska aspekter 
och arbetssätt: 

Ja det gav effekt direkt tycker jag… Dels är det ett nytt betygssystem som man skall sätta 
sig in i och sen införde vi ju också den här läroplattformen och jobbade med matriser och, 
så att det har varit mycket sånt, dels bara rent tekniska grejer, med datorer och så, men 
också arbetssättet då… Man har jobbat mot dom har nya kunskapskraven, och 
bedömningen av dom (Lärare A) 

Lärare A upplever vidare att själva implementeringen av en reform alltid är en omställning, samt att hon 
bit för bit tar sig igenom förändringen. Anledningen till just detta är: 

Så att man kan mäta det som skall mätas i utvärderingar och prov. Man måste anpassa sig 
bit för bit, det är lite trial and error. Så man anpassar undervisningen efter kraven, sen har 
vi ju gemensam undervisning flera lärare så vi försöker ju bolla idéer och medbedöma o 
så. Det är ju lättare att ta sig igenom förändringar när man har stöd från sina kollegor. 

Ett av exemplen på dessa omställningar för henne är teknikens ökade del i lärarens arbete. Vidare 
förklaras att hon har lite problem att ta till sig detta just på grund av hennes svårigheter med att förstå hur 
den nya tekniken fungerar:  

Det är mycket ny teknik som håller på och införs överallt och man pratar mycket om ”ett 
till ett”, alltså en dator per elev, eller ny Ipad per elev, så nu skall man ju slänga ut 
teknologi till alla, och det är ju en ytterligare sån här grej som ... jag är ju ingen 
datatekniker, jag är ju sämst på det i klassen *skratt* Så där ligger man ju också lite efter, 
det förväntas av en att man skall kunna all den här tekologin (Lärare A). 

Vidare förklarar Lärare A hur hon inte har tid till att lära sig allt det tekniska i dagsläget. Hon förklarar 
kort efteråt även hur lärare ska lära sig använda en ny plattform för att skriva utvärderingssystem. I detta 
utvärderingssystem skriver lärare in resultat och uppgifter som finns att se på skolans hemsida, samt att 
man kan kommunicera med eleverna genom denna plattform. Problematiken i detta är att hon som lärare 
först måste rätta en skrivning, sedan skriva in resultaten i en tabell som även innehåller en kommentar 
eller liknande. På grund av hennes bristande tekniska färdigheter i dagsläget använder hon sig av vad hon 
uttrycker sig med ”stenålders med papper”. Problemet i detta förklarar hon: 
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Det är en slags reform som pågår i det tysta när lärarna förväntas kunna den här 
teknologin men man får ingen utbildning i det som är värt namnet. Nu ska vi ju införa 
Ipads, kommunen tycker att det är bra, jag kan inte förstår hur man kan sitta och skriva en 
uppsats på en Ipad. Men det är väl inte så politiskt korrekt att tycka att en Ipad är 
dålig…(Lärare A). 

Det ställs alltså krav på lärarna att de ska kunna alla delar som berör deras undervisning men att lärarna 
inte får tillräckligt med utbildning inför, i detta fall, reformens tekniska delar. Det gör att Lärare A för 
närvarande delvis använder sig av gamla metoder i till exempel utvärderingssystemet för att uppfylla 
reformens tekniska finesser. Däremot har hon sedan tidigare förklarat om att det är en övergångsfas och 
hon är medveten om att det kan ta tid. Där igenom tar hon reformen en bit i taget. 

Lärare B upplevde hanteringen av nya reformer, som till exempel GY11, till en början som 
ångestskapande. Däremot kommunicerade han med andra lärare bland annat under möten om hur 
innehållet förändrats och betygssystemets sätt att fungera redan ett eller två år innan reformen infördes. 
Han hade även jobbat med en kollega gällande vad kunskapskraven innebar. Genom detta förklarar han 
hur han kom in i tankesättet med betygsättningen ganska tidigt. Vidare berättar han om att han känner en 
trygghet i det nya betygssystemet.  

Han anser även att reformen kommuniserades ut väl till lärare i skolan utan att det brast någonstans. 

Lärare C berättar inte om huruvida reformer har gett direkt verkan eller inte, däremot anser hon att det tar 
lång tid innan den senaste reformens innehåll är en tydlig del i vardagen som lärare. Hon berättar hur 
skolverket har satsat hårt på att få alla att ta del av konferenser för att lärare ska få informationen 
samtidigt. Hon känner även att det kommer att ta lång tid innan allt är införstått och kan tillämpas rent 
praktiskt från alla håll. Däremot berättar hon att det möjligtvis kan vara en skillnad med denna reform då 
alla lärare på något sätt tvingats delta i diskussioner vilken skulle leda till en snabbare förståelse för 
reformens innehåll. Däremot tycker hon inte att reformen kommunicerats ut bra lokalt i orten hon är 
verksam i: 

… hos oss så är det, jag vet inte, det känns som om det är väldigt mycket lärarna som bär 
ansvaret för de bitarna. Man mer lämpar över sakerna på vårt bord… Och där tror jag att 
det finns en skillnad mellan kommunala skolor och friskolor. Det är ju också en ekonomisk 
fråga. Man lägger ut fler sådana saker på lärare (Lärare C). 

Vidare berättar Lärare C att hon inte tror att någon lärare på direkten tar till sig förändringar inom skolan: 

Jag tror ingen köper det rakt av, det är väldigt svårt att tolka de här styrdokumenten, 
även tidigare. Då måste man nu centralt eller lokalt på varje skola sätta sig ner och 
diskutera hur vi själva översätter det som står, för det är väldigt luddigt. Man vill ju 
försöka säkerhetsställa en nationell likställdhet och att alla elever skall lära sig lika 
mycket och det skall bedömas på lika sätt var en nu skolan ligger. Så blir det ju inte… 
Alla skolor har ju jobbat väldigt mycket med det här, och sådant tar ännu mer tid. Vi är 
väl fortfarande i något slags uppstartsskede, det tar jättelång tid (Lärare C). 
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Hon nämner inget om acceptansen eller aktivt avfärdande av reformens innehåll, utan problematiken 
ligger i att tolka vad till exempel styrdokumenten verkligen innebär. Detta löser lärarna på hennes skola 
genom att översätta dess innehåll för att därefter kunna tillämpa det praktiskt. 

Strax efter berättar hon om att hon tycker att det är relativt bra att GY11 tagits fram med hjälp av personer 
med anknytning till skolan och lärare. Detta sätt att utforma reformen gjordes inte tidigare. Hon förklarar 
även att lärare har varit med och skrivit de nuvarande kursplanerna vilket inte har gjorts tidigare. Vidare 
anser hon att det är framsteg med hänsyn till sättet att påverkar reformens innehåll. 

Lärare D anser i likhet med Lärare A att den senaste reformen satte sig ganska direkt. Bakgrunden till 
detta berättar hon ligger i att hon har många kollegor som inte är inrotade i något gammalt system som 
gör att de lättare kan ta till sig det nya. Hon berättare vidare om hur alla på hennes skola arbetar med både 
Lpo94-kurser och GY11-kurser parallellt. Det upplever hon är jobbigt i och med att det blir problematiskt 
att hålla isär betygen. Lpo94 har den gamla betygssättningen från IG till och med MVG då GY11 har A 
till och med F. Däremot tycker hon det inte är några större problem att hålla isär dem. 

När förändringar kring styrsystem och läroplaner ändrades, till exempel genom GY11 arbetade hon 
mycket ämnesvis med andra och gick igenom vad de konkreta förändringarna innebar. Vidare förklarar 
hon att hon arbetat gemensamt med andra och planerat, gett varandra feedback efter i kurser. Denna 
feedback var i form av hur de tillämpat det ena och det andra samt hur det har fungerat praktiskt. Gällande 
styrsystemens och läroplanernas formulerande uttrycker hon sig: 

Dom var ganska abstrakta, men det måste dom ju också vara för att man måste kunna 
fylla de med konkret innehåll, det e så många olika elevgrupper, men också som man 
själv vill jobba som lärare... jag tycker det funkar bra och är bra formulerade. Men sen 
också kunskapskraven när man skall bedöma… det är mycket bättre nu när dom bygger 
på en tydlig progression till ett visst betyg. Det är lättare att vara professionell med de 
nya kunskapskraven. Jag känner med magen, visst det är lite godtyckligt men ändå… 
(Lärare D) 

Vidare förklarar hon att GY11 är bättre än Lpo94 baserat på åsikten att GY11 förlitar sig mer på lärarens 
professionalitet. 

Till skillnad från Lärare A berättar Lärare D att hon inte har några problem med de tekniska 
förändringarna när det kommer till de tekniska systemen och hjälpmedlen. Hon påpekar att hon inte är 
särskilt teknisk men att det inte är så komplicerat att sätta sig in i det som förväntas av en. Lärare D 
berättar därefter mer om att eleverna kommer tilldelas en dator till hösten 2013. I och med detta ska hon 
senare kunna använda ett program för att se när eleverna skriver eller att de kan skriva i samma 
dokument. Hon förklarar att det är en väldigt stor skillnad för undervisningen och att just användandet av 
datorn förändrar mycket. 

Lärare A anser att den tidigare betygsskalan var ett trubbigt instrument vilken gör att den nya 
betygsskalan var nödvändig för att ge utrymme för mer ”finlir” än tidigare. Vidare berättar hon att det 
hade kunnat ändra på saker som inte förändrades. Exempel på detta menar hon är just sättet med att sätta 
betyg. Istället för att ge ett betyg för varje kurs anser hon att det vore bättre med ett slutbetyg. 
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Tankegången kring detta är att pedagogiken för språkkurserna, svenska och engelska (i vilken hon 
undervisar i), inte är den bästa. 

Vidare förklarar hon att det är så många förändringar som genomförs på många håll, exempel på detta 
berättar hon är inom gymnasium, grundskola, betygssystem, lärares behörighet, att lärare ska ha 
legitimation. Med det sagt uttrycker hon sig: 

...”kan vi vara ifred och få jobba lite nu”, det är mycket som det rycks i, utan att man 
kanske tänker igenom det. Det så att man kan säga ”vi gjorde faktiskt det här” utan att 
det har någon riktigt relevans (Lärare A). 

Alla förändringar gör att Lärare A upplever att det blir lite mer av allting. Hon ser på det som att när något 
nytt införs intalas lärare att de blir lättare sen. Däremot berättar hon skrattandes att när ”sen” inträffar 
hittar skolledningen alltid på något nytt.  

På frågan om Lärare B upplever att om utformningen av reformen är tagna genom beslut med 
verklighetsförankring så ges svaret; ”sådär”. I kurserna han undervisar i (fysik och matematik) upplever 
han att:  

Det som jag känner kommer ovanifrån det är väl utformningen av innehållet i kurserna. I 
fysik till exempel är kurs 1, den innehåller allt, dom har bara pekat och sagt ” det där vill 
vi ha o det där vill vi ha och det är hur mycket som helst. Och det känns som om att dom 
inte tänkt igenom att det dom förväntar eleverna skall kunna i tvåan har vi inte ens talat 
om i ettan. Det känns som dom velat för mycket (Lärare B). 

Utifrån detta citat av Lärare B upplever han att vissa beslut av utformning av kurser gjorts utan en större 
förståelse för hur dess innehåll ska läras ut i klassrummen. Påföljden av detta för honom blir att han får 
svårt att hinna med att lära ut hela innehållet för kursen, samt att han är rädd för den kommande 
rättningen av provet han delat ut till sin klass: 

Jag har liksom försökt ta allt som dom skriver, just nu har precist haft prov med dom 
(hans klass). Och jag är väldigt rädd att rätta det, för det är för hela kursen och jag 
tänker att det inte kan ha gått bra för dom. Nu har jag en del saker kvar och det kan 
hända att jag inte hinner gå igenom allt (Lärare B). 

Utöver just kursens innehåll upplever han att han har mer att gå igenom än tidigare. Anledningen till detta 
tror han har att göra med att det ska bli mer lättöversiktligt. Vidare förklarar han att om det finns nya 
fenomen i kursen som ska läras ut måste han själv lära sig det. Han utvecklar även problematiken i att det 
inte ges en utbildning för att just lära sig det nya som ska läras ut till eleverna. Lärare B får därmed själv 
lära sig det vilken enligt honom tar tid.  

Lärare C förklarar att hon är mindre insatt i syftet med gymnasieskolan då hon är ny inom gymnasiet. 
Hon menar att hon på grund av detta inte vet vilka problem som finns med hänsyn till reformers 
verklighetsförankring och om de anses vara nödvändiga.  
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På frågan om Lärare D ansåg att reformerna hade en klar verklighetsförankring anser hon att reformen 
styrdes upp efter GY07. Det berodde på att många lokala kurser togs bort som annars skulle göra det 
svårare att jämföra kurserna. Vidare berättar hon: 

När man arbetade fram det så fick ju många lärare komma med feedback så det var ju 
väldigt bra. Så jag tycker att den är bra förankrad, men sen är det ju inte lösningen för 
skolan. Det är många andra faktorer som måste till (Lärare D). 

Hon anser även att den formativa bedömningen var väl förankrad då den som tidigare nämnt syftar åt att 
förklara för eleven att denna ska tänka på det ena och det andra istället för att påpeka vad eleven inte 
gjorde bra.  

Lärare A anser att förändringen av betygssystemet har blivit bättre än tidigare, kriterierna från skolverket 
har blivit tydligare men öppnar upp för en egen tolkning: 

Kriterierna ifrån skolverket har blivit tydligare, på ett sätt samtidigt som dom är ganska 
luddiga; ”till viss del” vad betyder det? Det lämnas ju till oss och tolka det. Man skulle 
önska att skolverket hade fler tydliga exempel på olika elevprestationer. Så kan man 
använda det lite som hjälp (Lärare A).   

Hon anser vidare att de tydligare kriterierna är bra just av den anledningen att den ger en bättre 
likvärdighet mellan skolor då alla följer samma tydliga kriterier. Nackdelen med det är dock att den leder 
till ökad dokumentation då hon frågar sig om den behövs, eller om det är en trend som genomsyrar 
skolsystemet. 

Lärare B anser att reformerna har både positiva och negativa aspekter. Han lyfter fram det positiva i 
möjligheten av att det finns olika nivåer i betygen, hur lärare ges möjlighet att mäta kunskap samt vad 
som ska betonas i undervisningen. Däremot anser han att den nya betygsskalan som sträcker sig från A till 
och med F är ”rätt knasig” då han utvecklar det vidare till att betygen ändå på något sätt ger en slags 
medelpoäng. Dessutom anser Lärare B att kursernas nya namn även här blivit ”knasigare”. Från att heta 
till exempel Matematik A ändrades det till att kallas Matematik 1a, Matematik 1b och Matematik 1c då 
respektive bokstav står för dess inriktning. 

Utöver detta upplever han att man inte får så stort stöd från betygskriterierna. Vidare förklarar han 
problematiken med att tillämpa skolverkets direktiv om att bedöma elevers kunskaper i matematik utifrån 
matriser med kunskapskrav för att till exempel föräldrar ska kunna se deras barns framgång i skolan. Han 
anser däremot att detta sätt att bedöma inte fungerar i matematiken. Anledningen till varför det inte 
fungerar beror enligt honom på att bedömningen han ger med detta system inte betyder någonting. Lärare 
B måste alltså lägga till vad eleven måste arbeta vidare med i skriftlig form då det inte går att göra med 
bedömningen utifrån enbart de formativa kunskapskraven.  

På frågan om hur Lärare A hade reagerat på om reformerna införts som en klump så berättar hon: 

Nja, alltså hade dom jämfört med för 10 år sen, om man hade hoppat över tio år och 
hoppat hit o sagt, ”det här är din arbetssituation”, då hade man nog blivit ganska 
chockad, då hade man nog tänkt ”oj vad hände här”, för nu är det ju mer o göra på ett 
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annat sätt… Men som sagt allting är inte dåligt en del grejer är ju bra också, det tar ju tid 
innan en ny reform sätter sig så…(Lärare A). 

Lärare C lyfter även fram det positiva med den formativa bedömningen och menar att systemet är 
”jättebra”. I och med att hon känner att ansvaret ligger mer på henne att eleverna ska klara sig tycker hon 
att omdömena är bra just för att: 

Jag tycker omdömen är jättebra för då … det här med formativ bedömning är så nytt och 
vissa har inte förstått att det är så lärande går till. För att en elev kan ju aldrig veta. För 
när jag gick i skolan så fick man ju aldrig veta varför eller innan vad man skulle visa med 
det här provet eller uppsatsen. Men nu får ju eleverna veta att i det här provet ni skriver 
nu får ni visa kunskaper inom de här målen till exempel (Lärare C).  

Däremot anser hon att det tar mycket tid att kommentera elevers uppgifter om de visar att de klarar ett 
uppsatt mål. Hon anser även att det nya betygssystemet är bättre än det gamla då hon tycker att den 
påvisar en tydlig progression och att inga nya saker tillkommer för varje steg i betygen. Däremot upplever 
hon en negativ aspekt av detta: 

Den här progressionen är tydlig men sen vad dom här olika stegen innebär, det e svårt för 
oss att begripa och ännu svårare för eleven. Och det är ju det första dom frågar, och det är 
ju också en stor skillnad idag. Alla elever besitter en hel annan makt över sitt lärande och 
situation eftersom de alltid kan hänvisa till styrdokumenten. Dom vet ju att vi måste jobba 
efter dessa, och kan sätta många lärare på pottan. Så det är svårt (Lärare C). 

Lärare C anser vidare att den största förändringen under hennes sju år som lärare är den formativa 
bedömningen. Hon påpekar att det kan bidra till en stor vinst för både lärare och elever. Däremot menar 
hon att det negativa med reformerna är tidsbristen de medför. Hon uttrycker sig sammanfattande kring 
reformerna: 

Det är bra reformer men det är inte genomförbart riktigt. Så kan man väl sammanfatta det 
(Lärare C). 

Lärare D anser även att det nya betygssystemet är bra. Hon påpekar att det är själva kunskapskraven i det 
som är bra, inte A till och med F-betygsskalan i samma utsträckning fastän det är bättre med fler steg än 
tidigare. 

 

4.5. Politik och media 
Temat ”politik och media” berör kort respondenternas syn och förhållningssätt till politikers sätt att 
agera med avseende på utformningen av skolans system samt medias förmedlan av skolan generellt. 

Lärare A upplever det som om politiker har gjort skolan till en sorts arena som leder till förändring i 
skolan för förändringens skull: 

Vi är väl en slags arena för politiker att göra utspel, det går snabbt att säga, ”ja vi måste 
förbättra skolan” och så slänger man på en ny reform. Alla har en bild av hur det var och 
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gå i skolan, men ingen har ju faktiskt jobbat på skolan. Dom har ju inte sett den sidan, 
utan dom har ett barns eller ungdoms bild, och den är ju inte särskilt relevant (Lärare A). 

Dessutom upplever hon att media förmedlar en bild av lärare som inte är särskilt objektiv och att detta 
leder till att man ställs mot väggen. Hon lyfter senare i intervju fram Maciej Zarembas artikelserie som 
berör den offentliga sektorns brister. Hon anser att han skriver ”jättebra” samtidigt som hon anser att han 
är insatt och klok på många sätt. Lärare A är även medveten om kritiken som han fått för vårdartiklarna 
då dessa enligt kritikerna ansågs för vinklad. Zaremba pekar enligt henne på svagheterna i systemet.  

När vi därefter nämner New Public Management och dess effekter på den offentliga sektorn uttrycker hon 
sig: 

Mjo, ganska katastrofalt…*skratt* (Lärare A) 

Lärare C berör temat i ytterst liten utsträckning, hon anser att de nuvarande skriftliga omdömena endast är 
”valfläsk”, med andra ord; ett lockbete för väljare. Hon anser att det är för mycket administrativt arbete 
och känner att det tar för mycket tid att utföra dessa omdömen. 

Lärare D uttrycker sig gällande medias förmedlan av skolan idag: 

Jag blir typ arg varje gång jag läser tidningen, senast idag… jag kommer inte ihåg var 
det var. Men det är bara så mycket negativt hela tiden ”ingen vill bli lärare”, om dom 
fortsätter mata ut den bilden så är det till slut ingen som vill bli lärare. Man får bilden av 
att det bara är dumhuvuden som läser till lärare (Lärare D). 

Hon menar med detta att media generellt sett inte förmedlar en neutral bild av läraryrket och det som 
pågår i skolan för tillfället. Istället uttrycks det att det är en subjektiv bild som syftar åt att vinkla dagens 
situation till ett negativt perspektiv. 

4.6. Allmänt 
Temat ”allmänt” omfattar till stor del intervjufrågan, ”Finns det något du skulle vilja ändra på?”. I detta 
tema lyfts även mer allmänna problem och funderingar kring skolväsendet i stort. 

På frågan om Lärare B upplevde att han har inflytande över sin arbetssituation med avseende på gehör 
under möten som ger möjlighet för förändring upplevde han att han inte fick det. Utöver att han inte anser 
att mötena ger något av värde så kan han som lärare inte påverka de beslut som tagits. Om skolledningen 
har sagt att det till exempel är matristänk som gäller så är det matristänk som gäller fastän han uttrycker 
det som om det kanske är bra trots allt. Under dessa möten får de frihet att diskutera om saker, men det 
blir ingenting av det som sagts. 

Lärare B berättar om problematiken som uppstår kring elever som inte innehar tillräcklig med kunskap 
när de påbörjar sina matematikstudier på gymnasiet. Han upplever det som att det blir hans fel om en elev 
inte kan klara kursen fastän det kan vara andra faktorer som påverkar prestationerna. Han upplever det 
som om det på sistone blivit viktigare än tidigare att få eleverna att klara studierna med godkända betyg. 
Om de inte gör det måste Lärare B ringa hem, erbjuda extra tid för att hjälpa eleven ytterligare. Tidigare 
upplevdes ansvaret ligga mer på eleven istället för läraren.   
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Just känslan om att ansvaret ligger på Lärare B uppstår från hans befintliga chef, skolverket, och den 
allmänna kommunikationen mellan lärare. Samt dokumentationen som krävs när en elev inte gör bra ifrån 
sig. Det är inte bara processen som är krävande utan han upplever även att det är en tydlig skillnad i vad 
olika elever kan. Lärare B menar: 

... det är svårare nu för att det är en tydlig skillnad vad eleverna kan nu, många har inte 
ens förstått hur siffrorna hänger ihop. Dom har svårt att sätta upp två tal för dom har inte 
sett något mönster än. Och sen skall vi försöka lära dom ekvationer, när dom inte ens 
förstår vad x och y är. Så det har blivit svårare, för eleverna kan mindre när dom kommer 
hit. I alla fall i matte (Lärare B). 

I och med detta kan han inte göra mycket åt elever som redan innan kursen påbörjats bestämt sig att inte 
bry sig om matematiken. Han menar att det som genomsyrar skolan är att lärarnas jobb är att få vidare 
elever till nästa år fastän de inte alltid är kunskapsmässigt kapabla till det. Alltså skulle lärare B vilja se en 
förändring i skolan i form av att man ska ge mer stöd i lägre årskurser, kunna ställa krav på elever och om 
de inte klarar sina kurser måste det finnas ett alternativ för dem. Dessa krav skulle enligt honom 
exempelvis kunna vara att om eleven inte uppfyller dem så skall alternativet kunna vara att gå om.  

Lärare B berättar även om två problem han upplever som berör vissa elevers attityd och lärarens roll att 
endast få eleverna att ta sig igenom varje skolår efter det andra utan större eftertanke. Han får känslan av 
att hans uppgift enbart är att lotsa igenom eleverna genom gymnasiet. Den förändringen i sättet att agera 
som lärare känner han kommer från sin nuvarande chef och skolverket. Han berättar om elever som 
kommit till skolan som inte kan någonting men att lärare känt sig pressade att bara få igenom eleverna. 
Anledningen till detta förklarar han ligger i att läraren måste få igenom dem, annars har de inte uppfyllt 
sitt uppdrag. 

Känslan av att få dem igenom oavsett problemet tror han styr den lotsande processen. Den ena faktorn är 
chefen som kommer när det är sju stycken som inte klarat sig då denne frågar hur Lärare B åtgärdat detta. 
Enligt hans chef spelar det ingen roll vad problemet är, utan huvudsyftet är endast att de ska klara sig. 
Den andra faktorn är lönesamtalen där frågor som, ”Hur går det? Hur många klarar sig? ställs.  

... dom trycker på det på lönesamtalen, och sen om man märker att eleverna inte klara sig 
då har man ett möte och diskuterar årgärder, man pratar med föräldrar, sen går det några 
veckor till och då skall man knyta ihop det här och se hur det gått. Ah okej, det går 
fortfarande inte, då skall man ha ett möte till och skriva en till åtgärdsplan… Och det tar 
aldrig slut. Om eleven är less på skolan och vet att den kommer att klara sig oavsett vad 
den gör, då känns det som ett omöjligt uppdrag (Lärare B). 

På grund av detta upplever han ingen press om att sätta ett godkänt betyg på en icke-presterande elev, 
utan han känner en form av ångest. Ångesten grundar sig i att han känner ett behov av att lära eleverna så 
mycket som möjligt innan han sätter ett betyg, men om det är omöjligt känner han att det är tungt 
eftersom han anser att ansvaret ligger på honom. Han upplever att allt detta är ett svårt problem, men 
anser att problemet inte ligger på honom. Problemet beskriver han ligger i att det har blivit för lätt att ta 
sig från årskurs ett till och med nio i grundskolan. Däremot förstår han resonemanget kring detta (vilken 
inte berörs under intervjun) men att det gått i överdrift. Han anser att det är hemskt att låta elever gå 
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igenom grundskolan utan att lära sig något. Samt upplever han att lärare inte har rätt att säga nej, utan att 
de måste låta eleverna gå. 

Gällande vissa av elevernas attityd är det olika beroende på vilken klass man får som lärare. Han berättar: 

Det är väldigt beroende på vilka elever man har, men som i vissa klasser det är så 
uppenbart att dom vet att dom kan bete sig hur som helst, och just detta har blivit värre. 
Det känns som att det är fler elever som skiter i det mesta, och som vågar ha attityd... och 
det e så jobbigt. Mina klasser som jag har nu funkar jättebra, men de klasser jag hade 
innan… man vill inte ens gå dit … När det var som stökigast så skulle jag nog slutat om 
jag hade något alternativ. Det blir nästan ett yrke man inte kan fortsätta med när man har 
sådana klasser. Den klassen jag hade är fortfarande stökig, och förra terminen klarade 
läraren bara av en termin, sen slutade han bara på dagen. Då kom det en vikarie, hon 
kunde fortsätta men hon sa upp sig (Lärare B). 

Han förklarar att han under den svåra perioden inte kunde göra något åt saken. Det fanns inget stöd från 
annat håller eller några potentiella åtgärder för situationen han befann sig i. Skolan kunde alltså inte göra 
något åt det. Det går inte heller att stänga av en elev på grund av stökigt beteende förutom om denne 
begått ett brott. 

Lärare B anser därmed att lösningen på icke-presterande elever är att ställa krav på elever. Han anser att 
det bör finnas ett bättre alternativ än det som finns i dagsläget. Alternativet bör enligt honom vara 
påföljder som kan omfatta ett scenario att eleven inte får fortsätta sina studier som vanligt. Idag säger han 
att det finns krav, däremot finns det inga konsekvenser och påföljder. Han säger:  

... om man har stökiga elever som kanske inte behöver vara kvar i skolan, så säger chefen, 
”men vad ska dom göra då?” Det finns inga alternativ, inga jobb. Ja då blir ju svaret att 
dom måste gå kvar på gymnasiet. Vi lärare tänker också så, och om vi tänker så fattar jag 
att politiker tänker så, och människor generellt. Det är en sån hemsk situation att ha, 
speciellt som lärare, men det verkar få fortsätta (Lärare B). 

Det måste alltså enligt Lärare B skapas alternativ för dessa elever som inte vill prestera istället för att 
tvinga dem genom gymnasiet. Detsamma gäller stökiga elever med attityd, för dessa finns det inte heller 
något alternativ. Däremot var alternativen för Lärare B att antingen säga upp sig eller att stanna kvar och 
härda ut situationen. Han nämnde däremot att hans rektor hade sagt att man kan flytta stökiga elever 
under en kortare period till en annan klass, men Lärare B vet inte om det ger något resultat. 

Lärare C som var verksam i en friskola ansåg att den ekonomiska aspekten av skolan var problematisk. 
Hon berättar hur hon inte kan påverka skolan med hänsyn till lokaler och resurser för teknikkursen. 
Bristen av resurser leder i hennes fall till att det inte går att hjälpa eleverna tillräckligt för att alla elever 
ska kunna nå målen. Hon förklarar att sättet man hanterar problemet på är följande: 

Då är det lite så på mitt jobb, ”a, men det där löser du ju på något sätt, du är ju så duktig, 
du är ju läraren”, så är det på min skola (Lärare C). 

Hon vill därmed se en förändring i detta så att hon får tillgång till medlen som behövs för att hjälpa alla 
att klara teknikkursen. Däremot kan hon inte styra över situationen och måste improvisera så gott det går. 
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I ett senare skede av intervjun förklarar hon detta mer utvecklat gällande frågan om det hon tycker att det 
är en skillnad mellan kommunala skolor och friskolor. Lärare C tycker att skillnaden framförallt är att 
friskolan är vinstdrivande, vilken den kommunala skolan inte är. Hon anser att det inte är bra att friskolan 
är utformad på sådant sätt. Det som gör att hon inte tycker det är bra baseras på: 

Ja men, det märks ju, till exempel jag som undervisar i teknik skulle ju vilja ha en tekniksal 
och inte ett vanligt klassrum så man kan jobba lite praktiskt. Och dessa lovas att man skall 
få i framtiden... men det kommer ju inte att hända. Medan i det kommunala finns det mer 
sådant, och framför allt att dom ligger i skolbyggnader byggda för en skolverksamhet och 
det gör ju dom flesta friskolor inte. Man får höra typ ”Du löser det här, ni kan klippa i lite 
papper eller något”. Sen känner man att det saknas speciallärare som det till högre grad 
finns i de kommunala skolorna, vi har ju en av varje då men det räcker inte till vårt 
elevunderlag. Och då hamnar ju detta på läraren eller mentorn. Eller i alla fall förmedla 
kontakten (Lärare C). 

Lärare D påpekar att alla de skolor hon arbetat för har haft ekonomiska problem. Hon förklarar däremot 
problemet med att elever har rätt att byta skola när som helst. Utifrån detta menar hon att det borde vara 
stopp för att flytta och ta emot elever efter datumet man börjar då hon upplever det som ”jättedumt” att 
komma in i en kurs senare. Förklaringen till detta menar hon ligger i att alla skolor vill fylla upp sina 
platser, vilket är problemet i det hela. 

Vidare utvecklar hon skillnaden mellan kommunala skolor och friskolor. Hon anser att det finns många 
skillnader. Hon förklarar vidare: 

Det är mer tryck på marknadsförning här, det är ju någonting som kommit in i 
kommunala skolorna också, men det är tydligt att vi fokuserar på det här. Sen känns det 
som det är yngre personal här än på kommunala skolor. Det gör att det blir lätt och 
sammarbeta då man befinner sig i samma situation, samma tid i livet och alla är sugna 
på och jobba (Lärare D). 

Lärare D lyfter även fram elevers försämrade läsförmåga som leder till förödande effekter för resterande 
ämnen när de inte kan läsa och förstå kursernas texter. Hon berättar även att det finns forskning som 
stödjer detta. Bakgrunden till detta problem tror hon beror på att: 

… när barn lär sig att läsa så fångar man inte upp dom som behöver extra hjälp, man 
låter dom göra det på egen hand, dom flesta gör ju det men de som inte gör det halkar 
ännu mer efter. Sen när de kommer hit har de jättemotstånd till att ta upp en text och läsa 
den. Då blir det ju svårt… det är ju inte kört, men det är ju grymt mycket svårare nu när 
man är 16, för då har man redan fått sånt hårt motstånd emot det (Lärare D). 

I ett senare skede av intervjun när frågan ställs vad hon anser man ska göra för att öka elevernas 
kunskaper om hon fick fria tyglar ansåg hon att: 

Jag skulle vilja att man har mindre grupper, 15-20 stycken max i varje. Min svenska 
grupp har 27-30 stycken. Jag har en grupp med svenska som andraspråk och där är vi 5 
stycken i gruppen och där är det en helt annan möjlighet att se vad eleverna kan. Man 
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kan examierna genom att sitta och prata med eleverna. Detta går inte när man är 30 st 
(Lärare D). 

Hon skulle alltså gärna se en ändring i storleken på klassen. Om möjligheten då gavs att kunna få 
undervisa mindre antal elever i en klass finns helt annorlunda möjligheter som är för både elevers och 
lärares fördel. Däremot är det givetvis en kostnadsfråga. 

Vidare önskar hon att kunna göra skolan mer likvärdig. Exempelvis menar hon att det skulle finnas någon 
sorts kvalitetssäkrande myndighet som verkligen kunde reglera så att alla skolor agerar på lika sätt. Hon 
menar att det vore till fördel då hon tycker det är spretigt mellan skolor i Stockholm på grund av att 
ledarskap och skolledning är olika på olika skolor. 

Utöver detta belyser Lärare D en orättvisa mellan olika skolor som berör bibliotek. Hon anser att varje 
skola ska ha ett bibliotek, men hon förklarar vidare:  

… många skolor har inte ett bibliotek. Speciellt inte i nya skolor då det kostar väldigt 
mycket. Det står ju i skollagen att man skall har ett bibliotek. Men vad är det egentligen, 
är det ett rum med böcker? Det är också en sak som gör att det blir olika förutsättningar 
för olika elever. Hade jag satt mitt barn i en skola hade jag tittat om det fanns ett 
bibliotek där. Det är ju många föräldrar som inte tänker på det, utan som lockas av 
andra saker (Lärare D). 

Hon berättar även som Lärare B och Lärare C om elevernas ökade makt. Lärare D menar att attityden från 
eleverna har förändrats under de tio år hon varit verksam som lärare. Hon förklarar att de kan ställa krav 
på lärarna och att eleverna omedvetet eller medvetet kan se sig själva som kunder. Det menar hon kan 
bero på det marknadsföringsrelaterade för skolan. Hon berättare vidare att elever kommer och förhandlar 
under betygstider: 

”Ah hej, du vad behöver jag göra i kursen nu, jag behöver ju ha ett C” Då säger jag att 
du har ju haft tre gånger på dig att fixa till detta, men dom kommer ända liksom. Om man 
jämför när man själv gick i skolan, då vågade man ju knappt fråga. Man ser väldigt 
mycket sina rättigheter men inte sina skyldigheter. Men det tror jag inte bara är i skolan 
utan i hela samhället (Lärare D). 

Hon berättar därpå skrattandes att kunden alltid har rätt. Däremot upplever hon det som problematiskt och 
menar att det inte bara förekommer i friskolan, utan även i de kommunala skolorna. Bakgrunden till detta 
förklarar hon kan ligga i det att det är sådan konkurrens om elever då det är väldigt få ungdomar i 
dagsläget. Det gör att det finns fler platser än elever som gör att skolorna måste slåss om de som finns. 
Detta gör att eleverna på ett eller annat sätt kan utöva en viss makt över skolan och dess lärare. 

Däremot anser hon att det är konstigt att det är på detta vis och att det inte är bra. Hon berättar vidare att 
skolan utför en myndighetsutövning och att det inte blir objektivt och sakligt när elever kan förhandla sig 
till saker. Dessutom att skolor kan marknadsföra med kortsiktiga lockbeten som gör att de lockas hit 
istället för att eleverna ska fokusera på kvalité och kunskapsmässig utveckling. 
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5. Analys 
Detta kapitel analyserar resultatdelens olika teman. Även detta kapitel struktureras upp på samma sätt 
som resultatdelen, det vill säga en uppdelning i följande teman; profession, administration, 
implementering, politik och media samt allmänt. I analysen förs kopplingar till den teoretiska 
referensramen, gemensamma och enskilda likheter/olikheter mellan respondenternas utsagor. 

5.1. Profession 
Genom respondenternas svar kan vi se en antydan mot att lärarnas autonomi har minskat. De är mer 
styrda nu än tidigare, och deras undervisning anpassas i större grad till styrdokumenten. Lärare D är den 
lärare som verkar mest fri i sitt arbete, jämfört med de andra lärarna. Denna anpassning till 
styrdokumenten sker på gott ont då eleverna likriktas och lär sig ungefär samma saker, därmed blir det 
lättare att jämföra elevers prestationer då man har en gemensam bas. Det negativa med att anpassa sin 
undervisning till styrdokumenten är att självstyrandet minskar och därmed rubbas grundbulten inom 
lärarens profession, nämligen att styra över sitt eget undervisande. Lärarna har dock kvar en del friheter 
till exempel att utforma egna exempel till uppgifter.   

En annan aspekt av professionen rör lärarens fria pedagogiska uppdrag. Det senaste verktyget för 
pedagogiken anses vara ”formativ bedömning”. Att pedagogiken styrs går stick i stäv mot lärarnas 
riksförbund egna uppfattning om lärarens rätt till att styra över sin pedagogik. Denna diskrepans finner vi 
lite underlig. Denna uppfattning delas av en lärare som säger detta om externas inblandning i 
pedagogiken: 

 Asså jag tycker inte att man skall få peta i den, för alla lärare måste få känna den 
friheten. Annars så tar man bort den glädjen hos dom som har den.(Lärare C). 

Vi fick en märklig känsla vid intervjutillfällena, det kändes nästan som om lärarna verkar 
institutionaliserade, om man jämför med hur de själva uppfattar yrket och hur det ser ut i praktiken. 
Denna hårdare styrning av läraryrket känns så stabilt och givet att det inte går att ifrågasätta. Lärarna blir 
invaggade i någon falsk trygghet där deras handlingsförmåga blir begränsad. Visst är människan bra på att 
anpassa sig till nya förändringar, och när dessa satt sig i vårt medvetande ser vi det som nya standarder.  

Antingen måste man ändra lärarförbundets hemsida eller så kanske man måste omforma synen på lärarna 
att det inte är en profession längre? Verkligheten ser ut som en helt annan, lärarförbundets bild av lärarna 
kanske är uråldrig och snarare en utopi, eller en tillbakablick hur ”fantastisk” läraryrket en gång var. Som 
extern verkar det skilja sig en del. 

Vi fick även en känsla att man inte hade tilltro till lärarna. Lärarens ”tysta kunskap” börjar försvinna, och 
ersätts med tanken att allt måste finnas svart på vitt. Detta känner vi är ännu ett slag mot professionen när 
man tar bort lite av incitamenten till att ha relationer med varje elev. 

Skolan är ett tydligt exempel på hur styrningen har förändrats inom den offentliga sektorn. 
Friskolereformen på tidigt 90-tal är en del av tilltron att konkurrensutsättning ger effektivitetsvinster och 
ökad kvalitet, detta i andan av New Public Management. Att denna kvalitetssäkran sen gör att läraren inte 
har tid att förbereda sig inför lektionerna är en helt annan sak. Visst finns det ju en mening med 



41 
 

kvaliteten, föräldrar vill ju veta vilken skola som är bäst för deras barn. Problemet ligger åter igen att det 
är läraren som får ta smällen. 

 

5.2. Administration 
Lärare A ,B ,C tycker att det är alldeles för mycket administrativt arbete för att de skall hinna med sina 
arbetsuppgifter. Tidsbristen gör att de inte hinner förbereda sig inför sina lektioner, vilket kan leda till en 
försämrad undervisning. Kreativiteten minskar, läraren har inte tid att utforma bra och kluriga uppgifter 
vilket leder till en negativ påverkan på eleverna då dessa får en mer monoton och statisk undervisning. 
Det är inte bara eleverna som drabbas negativt utan även läraren då denne inte känner sig tillfredställd 
med sitt jobb. 

Lärare D tycker däremot inte att den administrativa biten var så tidskrävande. Förklaringen till detta var 
att hon var en lite ”fyrkantig” person, som har väldigt bra struktur i sitt administrativa arbete. Det kanske 
just är detta som behövs för att klara av den administrativa biten. Det som däremot kan hända när 
personer blir stressade är att de blir utbrända, vilket resulterar i massa vakanser där olika substituerande 
vikarier träder in i undervisningen. Detta kan göra att undervisningen blir lidande. 

En annan förändring som skett är mentorskapet som det läggs allt större vikt vid. Alla lärare vi tillfrågade 
säger att det skett en stor förändring kring mentorskapet. Visst är det en bra tanke med denna återkoppling 
till hemmet och föräldrarna då de blir mer involverande och intresserade i deras barns skolgång. Denna 
sociala trygghetsfaktor har tyvärr fört med sig väldigt tidskrävande åtgärder för läraren. I ”elevernas 
rättssäkerhetsanda” skall allt man göra dokumenteras och det skall säkerställas att skolan gör allt för att 
eleven skall ha klarat sig. Och så klart för att se att alla sköter sig och att ingen fuskar.  

Skolan genomsyras av full tranparens, allt skall synas och dokumenteras, gärna en extra gång. Vi finner 
det rätt så motsägelsefullt att man vill värna om valfriheten och decentraliseringen av skolan, samtidigt 
som det sker en ökad byråkratisering och administrering.  

 

5.3. Implementering 
Det lärarna gör från det att de får tillgång till reformens innehåll är att de påbörjar en form av 
konkretisering (se avsnitt 2.3.1.). Skolan har givetvis genomgått översättningar av idéer på olika sätt. När 
reformen däremot hamnar på den operativa nivån i skolans sker en lokal konkretisering av materialet som 
lärarna ska använda sig av. I och med att styrdokumenten av samtliga respondenter uppfattas som till 
exempel ”luddiga” och ”öppnar upp för finlir” måste de tolka och översätta dokumenten till något som 
går att använda praktiskt.  

Målet med dessa styrdokument uppfattas av Lärare A som att de ska öka likvärdigheten mellan elever i 
olika skolor. Lärare C förhåller sig däremot kritiskt till att likvärdigheten kan garanteras då tolkningen av 
samma dokument kan ske på olika sätt. Det påvisar att uppfattningen kring vad styrdokumenten syftar åt 
skiljer sig när de tolkas lokalt. Givetvis bidrar tillämpningen av samma kriterier till en likvärdighet, men 
med den mänskliga faktorn inblandad kan den specifika tolkningen av dokumenten skilja sig. Möjligheten 
till denna skillnad finns till stor del på grund av att dokumenten inte innehåller tillräckligt med 
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förklaringar eller exempel. Det är därmed upp till läraren att genom sin kunskap och erfarenhet, med eller 
utan andra kollegor, att tolka vad som står. 

Samtliga lärare är allihop medvetna om att en förändring är någon form av längre process. Lärare A och 
D ansåg vidare att reformen gav effekt ganska direkt medan Lärare C lyfte fram tesen att ingen lärare på 
direkten tar till sig förändringen då styrdokumenten är svåra att tolka. 

Detta kan inte härledas till en tydlig koppling med frikoppling eller virusteori (se avsnitt 2.3.2). När 
lärarna måste uppfylla de nya direktiven kan de inte undvika att tillämpa dem praktiskt. De kan till 
exempel inte använda sig av det gamla betygssystemet och gamla kriterier för bedömning av elevers 
kunskaper och prestationer. Däremot finns det en möjlighet för lärare att skapa någon form av frikoppling 
till olika moment i styrdokumenten. Exempelvis använder sig Lärare A av vad hon kallar, ”stenålders 
med papper”. Då hon inte anser att hon fått tillräckligt med utbildning från ledningen för att tillämpa den 
nya plattformen för att skriva utvärderingssystem på det önskade sättet frikopplar hon sig delvis från idén. 
Eftersom hon inte har tillräckligt med tekniska färdigheter för att tillämpa den nya plattformen använder 
hon sig av gamla metoder för att därefter föra in materialet i plattformen. Det skapas därmed en delvis 
frikoppling då hon skapar ett ytterligare moment i det nya sättet att dokumentera elevers prestationer och 
kunskaper. 

Grunden till denna mindre tydliga frikoppling är att lärarna inte fått en utbildning i vad som skall göras, 
eller att utbildningen de fick inte räckte till för en tillräcklig praktiskt användning av de nya 
förändringarna. Anledningen till att lärarna inte heller på egen hand kan lära sig det i dagsläget beror på 
att inte har tillräckligt med tid för att själva lära sig det. Lärare B nämnde till exempel att han förväntas 
lära ut något han själv inte hade kunskap om och Lärare A som förväntas dokumentera på ett sätt hon inte 
hade riktig färdighet för. Det gör att de på grund av tillfällig okunskap kan hantera förändringarna på ett 
lite annat sätt i dagsläget för att uppfylla kraven som ställs på dem av ledningen. 

I och med att båda lärarna upplever olika former av problem i dagsläget kommer de med tiden att lösas. 
Det beror på att de förr eller senare kommer att lära sig delarna vilket gör att den nuvarande frikopplingen 
kommer försvinna och därmed bekräfta virusteorin. 

Däremot upplevde inte Lärare D detta på samma vis, hon gjorde antydningar på att hon hade lätt att ta till 
sig förändringarna och tillämpa dem, både tekniska och undervisningsrelaterade delar. Hon menar att 
detta berodde på att hon hittat en viss struktur och rutiner som fungerar för henne samt att det beror på hur 
man är som person. 

Reformens verklighetsförankring och dess icke-pedagogiska aspekter 

Införandet av den senaste reformen har som tidigare påvisats brister när den tillämpas praktiskt. Något 
som Lärare A och B berättar är att den inte är direkt tillämpbar på alla områden. Lärare A berättar 
exempelvis om hur hon upplever att den nuvarande betygssättningen inte är pedagogisk. Anledningen till 
det menar hon grundas i att hon inte tycker att den lämpar sig för språkkurserna; svenska och engelska. 
Lärare B upplever liknande problem, däremot berör han problematiken med att inte få stöd från 
betygskriterierna. Han menar att den bedömning han gör inte betyder någonting för eleven eller 
föräldrarna om han inte uttrycker sig explicit i skriftform vad de formativa kunskapskraven syftar åt. 
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Mer konkreta exempel på reformens verklighetsförankring är Lärare Bs svårigheter med fysikkursen. Han 
känner att utformningen av innehållet i Fysik kurs 1 innehåller allt. Han menar att de som ansvarat för 
kursens utformning velat ha med för mycket och inte tänkt igenom utfallet av det. I och med kursens 
problematiska utformning har han svårt att lära ut allt under utsatt tid. Utöver detta har han även själv 
problem med att lära ut nya fenomen i kursen då han inte fått någon utbildning i detta. Därmed måste han 
själv försöka lära sig det vilket tar tid från andra moment av arbetstimmarna. 

Lärare B tror att syftet med denna utformning av kursen var att få den att bli mer lättöversiktlig. Däremot 
blev utfallet av detta en stressad lärare som är rädd för att rätta fysikklassens elever då han oroar sig över 
deras svar. Då lärare C förklarar att hon inte varit verksam inom gymnasieskolan särskilt länge är hon inte 
så medveten om vad som anses som nödvändig förändring och den som inte har en tydlig 
verklighetsförankring. Lärare A upplever däremot som Lärare B att delar av GY11 omfattat vissa delar 
som inte haft en tydlig verklighetsförankring. Hon syftar framförallt åt de tekniska förändringarna och hur 
de påverkar undervisandet. Lärare D å andra sidan menar att reformen är bra förankrad, men att det är 
många andra faktorer som avgör om förändringen kan anses lyckad. 

Denna situation de befinner i där Lärare A och B anser att ledningen inte alltid vet exakt vad de gör 
utifrån ett medarbetarperspektiv går att koppla till Mia Vabös studie om Kvalitetsretorik i norska 
kommuner där hon påvisar det stora glappet som uppstod mellan vad ledningen ville och vad 
medarbetarna kunde göra eller ansåg passade situationerna de befann sig i. Medarbetarna menade att 
mallen som de skulle följa utgick ifrån en idévärld som inte fungerade praktiskt. Kommunernas 
medarbetare följde heller inte mallarna då de ansåg att ledningen inte visste hur det egentligen var på den 
operativa nivån. Skillnaden är däremot att styrdokumenten i skolan är direktiv som läraren måste förhålla 
sig till när det kommer till dokumentation, undervisningsinnehåll och liknande. Därmed kan det inte 
uppstå en tydlig frikoppling från den nya styrningen vilket gör att skolans situation förhåller sig 
annorlunda. 

Sammanfattningsvis påvisar deras upplevelser att det finns vissa tydliga och andra mindre tydliga 
förändringar i reformen som inte ansetts varar riktigt nödvändiga eller haft en tydlig 
verklighetsförankring. Givetvis har de även exempel på positiva förändringar, men i dessa fall passar 
Lärare As citat som berör politikers perspektiv: 

Alla har en bild av hur det var och gå i skolan, men ingen har ju faktiskt jobbat på skolan. 
Dom har ju inte sett den sidan, utan dom har ett barns eller ungdoms bild, och den är ju 
inte särskilt relevant (Lärare A). 

Införandet av reformens alla aspekter har lett till förändringar som inte alla gånger går att till fullo 
genomföra praktiskt. Bakomliggande faktorer för detta kan kopplas till Röviks två olika perspektiv; 
verktygsperspektivet och symbolperspektivet. 

Verktygsperspektivet som präglas av rationalisering och effektivitet av processer kan vara en 
underliggande faktor för delar av reformens utformning. Exempelvis antogs det möjligtvis att 
utformningen av Fysik kurs 1 i detta sammanhang har att göra med att få en ökad effektivitet. Genom att 
fylla kursens innehåll med det mesta kan man i beslutsprocessen haft effektivitetsförväntningar. Däremot 
har detta i själva verket lett till en ineffektivitet i slutändan. När Lärare B inte känner att han kan lära ut 
hela kursens innehåll på ett tillfredställande sätt försämras kursens kvalité. Kvalité i den mening att elever 
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inte får möjlighet att strukturerat, pedagogiskt och utan tidspress lära sig fysikens fenomen på samma sätt 
som om kursen varit välplanerad och omfattat ett rimligt antal fenomen att lära sig. 

Symbolperspektivet som präglas av att organisationer konfronteras med socialt skapade normer av 
samhället kan även vara en annan underliggande faktor för delar av reformen. Exempel på det kan vara 
alla de tekniska förändringar som genomförts. Att använda datoriserade dokumentationsprogram för att 
elever och föräldrar på distans kan följa elevens prestationer och att införa olika sorters tekniska 
hjälpmedel kan ses som en legitimerande förändring. Att visa att skolan utvecklas i takt med teknikens 
utveckling kan ses som framtidssträvande samtidigt som en förändring för förändrings skull kan även det 
anses vara legitimerande. Lärare A däremot förklarar att hon inte förstår varför man ska använda sig av 
Ipads i klassrummen och att man dessutom ska skriva en uppsats på en vore enligt henne orimligt. Det är 
även ett vidare tecken på att dessa idéer inte nödvändigtvis bringar en effektivitet, snarare tvärtom enligt 
Lärare A. Däremot kan just införandet av dessa metoder ses som nytänkande och därmed anses vara en 
modern och legitim organisation. 

En ytterligare analys till implementeringen berör Fullan (2001) under stycket Reformer inom skolväsendet 
(2.3.3.).  I denna studie menas att om förändringen är meningsfull skapas en ökad arbetstillfredställelse 
hos lärare och en ökad prestationsförmåga hos elever. I dagsläget uppfattas reformen fortfarande som 
pågående och att den inte riktigt hunnit sätta sig vilket medför svårigheter i att kunna påvisa något resultat 
utifrån Fullansteori.  

Eftersom samtliga respondenter lyft fram så pass olika positiva och negativa delar av den senaste 
reformen går det inte att särskilja ett tydligt samband till Fullan. Däremot uttryckte sig Lärare A, B och D 
om att de aktivt interagerade med andra lärare vilket enligt Fullan är av stor betydelse för att de ska känna 
en säkerhet, stöd och gemenskap under perioden där förändringen äger rum.  

Vidare finns det en gemensam upplevelse gällande elevernas ökade makt i skolan. Exempel på detta är 
Lärare B som antydde att han var maktlös i sin situation gällande elevernas attityd. Han hade där ingen 
möjlighet att påverka situationen när eleverna mer eller mindre kunde bete sig hur de ville då det inte 
fanns några konsekvenser. Lärare C nämner att elever har en makt då de kan hänvisa till styrdokument 
och jämföra med lärarens bedömning ifall de anser den som orättvis eller felaktig. Utöver det känner 
Lärare D att deras makt ökat i och med att de kan se sig själva som kunder och ställa krav på säljaren 
(skolan). Därmed har reformen förändrat elevers makt på både gott och ont som gör att lärare kan känna 
sig mer pressade än tidigare. Denna förändring av språket till att se elever som kunder, gör att vi återigen 
kan koppla till teorin New Public Management och medborgarens rätt till olika utbudsalternativ. 

 

5.4. Politik och media 
Detta tema lyfts enbart fram i liten utsträckning då det bara kommer på tal väldigt kort under intervjuerna 
med respondenterna. Gemensamt för Lärare A och C är att politikers perspektiv på skolväsendet 
annorlunda än lärarnas. Politikers tankegångar kring vad som anses vara värt att förändra skiljer sig från 
lärarnas. Lärare A menar att skolan blivit en arena för politiker och att de förändrar skolan för 
förändringens skull. Dessutom berättar hon vidare att förändringarna som görs är utifrån politikernas bild 
av skolan när de var barn. Det som menas är alltså att delar av reformen är utformade utifrån beslut som 
inte riktigt speglar skolans situation i dagsläget.  
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Besluten som tas gällande utformningen av skolsystemet är heller inget lärarna kan påverka storskaligt. 
Lärare B yttryckte sig som att man bara skulle rätta sig efter direktiven och det kom inte på tal om att 
bedriva sitt yrke på annat sätt.  

Gemensamt för Lärare A och C är att de belyser hur politiker utnyttjar skolan för att få fler väljare. De 
nämner inget positivt gällande politiker och deras sätt att behandla skolväsendet, däremot hyser de snarare 
förakt för deras möjlighet att påverka. 

Gällande medias möjlighet att synas och förmedla bilder av hur det ser ut i skolan idag är Lärare A glad 
över Maciej Zarembas artikelserie och menar att han skriver väldigt bra artiklar. Att artiklarna uppfattas 
som kloka på många sätt av en verksam lärare gör att samhället ges en möjlighet att förstå vad det är som 
händer i den offentliga sektorn. Lärare D ansåg däremot att den generella bilden från media var ytterst 
subjektiv och vinklad. Detta gör att Sveriges befolkning tar del av en bild av lärare som egentligen inte 
stämmer. Enligt Lärare D förmedlar media en bild av att ingen längre vill bli lärare på grund av det ena 
och det andra. I slutändan kan det få effekter som de just påpekar, fastän det inte är så i alla lägen enligt 
exempelvis Lärare D. 

Däremot kan det som media kommunicerar ut uppmärksamma befolkningen så att de blir medvetna om 
att det sker något inom skolväsendet. Detta kan i sin tur bidra till en gemensam känsla för att något måste 
ändras. Det är trots allt befolkningen som är väljarna för de politiska partier som utövar ett inflytande över 
skolan.  

 

5.5. Allmänt 
Något som utmärks under intervjuerna med respondenterna (förutom Lärare D då ämnet om ansvar inte 
nämndes i detta sammanhang) är att de känner ett större ansvar i att eleverna ska klara sig. De förmedlar 
även en bild av att de är väldigt måna om eleverna. Med hänsyn till reformens förändring ser det inte bara 
på problem och lösningar utifrån sig själva. Med andra ord tar de inte ett eget parti, utan de förespråkar 
både ändringar som är till fördel för deras egen arbetssituation samt elevernas möjligheter till utveckling. 
Visserligen påpekas det exempelvis av Lärare B att specifika ändringar gäller honom själv, men de 
ändringarna skulle indirekt vara till fördel för majoriteten av eleverna. Ett konkret exempel på detta är 
elevernas attityder som inte går att lösa. På grund av vissa elevers attityd påverkar det Lärare Bs 
undervisning på flera plan vilket gör att eleverna inte får samma stimulans som de skulle få ifall han fick 
undervisa utan en stökig arbetsmiljö. 

Andra exempel på detta från Lärare A och Lärare C var Lärare As fokus på likvärdighet. Hon betonar 
vikten av rättvis behandling och likvärdighet för elever. Hennes enda tydliga önskan om förändring som 
kom på tal under detta tema är att elever ska få skriva anonyma betyg. Tanken kring detta var att risken 
för lärarens subjektivitet gentemot eleven minimeras vid bedömningen av prov. Lärare C å andra sidan 
fokuserar på skolans ekonomi. I den friskola hon är verksam i är hon tvungen att undervisa i teknikämnet 
utan tillräckligt med resurser och hjälpmedel. Hon menar att även det är en skillnad mellan friskolan och 
den kommunala skolan. Friskolan hon är verksam i är inte en riktig skolbyggnad som riktigt lämpar sig 
för all sorts undervisning vilken den kommunala är.  
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Respondenternas olika synpunkter på vad de anser är viktigt för både lärares och elever är skilda. Men 
gemensamt för dem är att de syftar åt att öka både lärare och elevers välmående och önskan efter en 
fungerande arbetsmiljö. Givetvis är synpunkten på en fungerande arbetsmiljö till en del subjektiv, men det 
respondenterna betonar omfattar viktiga grundpelare i skolan som verksamhet. 

Vidare är som tidigare nämnt det utmärkande för Lärare A hennes betoning på likvärdigheten och rättvisa 
för både lärare och elever. Hon påpekar givetvis saker som hon inte anser positiva utifrån alla plan, men 
mycket av de exempel hon lyfter fram går att sammanfatta i citatet: 

... sen kan det vara träligt ibland också, så är det ju på alla jobb, det är ju inte bara 
solsken jämnt… men nu står vi mitt i en ganska stor förändring, det e ju alltid tungt och 
jobbigt när saker är nya och man förväntas tänka nytt eller något sånt där (Lärare A). 

Hon är alltså medveten om vad som händer, både de positiva och negativa förändringarna, men menar att 
det är för allas bästa. I och med alla direktiv för läraryrket anser hon att det förmedlas en likvärdig 
undervisning till eleverna som ska göra att det inte blir någon skillnad i var elever studerar. Just detta 
förmedlas konkret och mellan raderna i intervjun. 

Lärare B å andra sidan är endast till en liten del inne på samma spår som Lärare A. Han anser att det finns 
en del han vill ändra på, men att han inte får gehör för sina åsikter. När han återberättar uppfattas det en 
känsla av missnöje i att han inte kan påverka sin situation på ett sätt han önskat. Likheten till Lärare A är 
däremot att han rättar sig efter hur det är, han menar att skolsystemet kanske är för allas bästa, fastän han 
inte helt accepterar det. Han betonar att det som har ändrats i skolan är det lärare ska rätta sig efter, 
oavsett om de upplever det som en bra förändring eller inte. 

Det utmärkande för Lärare C var som tidigare sagt betoningen av den ekonomiska aspekten. Det vill säga 
att det inte finns tillräckligt med resurser och hjälpmedel för en sund arbetsmiljö. Hon menar även att 
detta är en av de stora skillnaderna mellan den kommunala friskolan och friskolan vilken går att härleda 
ytterligare utifrån det att Lärare A och B inte nämnde en liknande problematik. 

Däremot menade Lärare D att hon haft ekonomiska problem på alla de kommunala skolor hon arbetat på, 
samt den nuvarande friskolan. 

Skillnaden Lärare D utmärkte sig för var att hon generellt sett var positiv till alla förändringar men 
presenterade delvis även egna reflektioner kring förändringarna. Dessa reflektioner behandlade till stor 
del vad som kunde ändras, utvecklas och läggas till. Mycket av det influerades av just läskunskaperna 
som till stor sannolikhet grundas i bakgrunden som lärare i svenska. I likhet till Lärare B lyfter hon fram 
elevernas bristande kunskaper, i hennes fall i just det svenska språket. Båda hade gemensamt att de ansåg 
att problemet påbörjas i grundskolan. Däremot går Lärare D ett steg längre och även kopplar problemet 
till samhället och dess marknadstänk. 

I och med att elever är medvetna om att de kan ställa krav, samtidigt som lärare och skolan i sig inte har 
en befogenhet att ta vissa beslut eller ställa vissa krav ger det eleven i detta fall en indirekt makt på grund 
av skolsystemets befintliga utformning. 
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6. Slutsats 
Slutligen har respondenternas gemensamma och enskilda svar lyft fram både positiva och negativa 
aspekter av reformernas påverkan på läraryrket. 

Inledningsvis sker anammandet av reformens innehåll på lite olika sätt på grund av att lärarna har olika 
förutsättningar och tidigare kunskaper. Även tiden det tar för respektive individ att förstå och tillämpa 
innehållet sker olika snabbt.  

Den gemensamma uppfattningen är att lärare inte alla gånger anser att ledning och politiker genomför 
förändringar som är verklighetsförankrade. Däremot ansågs den nuvarande reformen vara mer förankrad 
än tidigare då lärare har varit mer delaktiga i utformningsprocessen.  Det finns alltså ett glapp mellan vad 
lärare anser är viktigt och nödvändigt medan politikers och lednings bild förhåller sig annorlunda. 
Givetvis bidrar mycket av reformens innehåll till en ökad likvärdhet samtidigt som andra delar av den kan 
leda till ineffektiva konsekvenser för lärarna.  

Skolan har delvis blivit en arena för politiker att utnyttja för att locka väljare. De genomför även 
förändringar som inte nödvändigtvis speglar skolans situation i dagsläget vilket väcker känslor hos lärarna 
i och med politikers makt att påverka deras verksamhet. 

Media å andra sidan förmedlar både negativa och positiva sidor av skolväsendet. På ett sätt ges en 
rättvisande bild av vad som sker i skolan som gör att samhället uppmärksammas. Det kan bidra till en 
känsla av att något måste förändras i skolan för att säkerställa att dagens elever verkligen utvecklas. På 
det andra sättet förmedlas en mer subjektiv och vinklad bild av skolan som ger en missvisande bild av 
läraryrket.  

Forskning bekräftar att kunskaperna hos eleverna är lägre i dagsläget än tidigare. Det framgår även av 
studien vi genomfört. Detta förklaras bero på grundskolan där inte alla elever får det stöd de behöver för 
att vara förberedda för gymnasiet.  

Flera elever än tidigare har attityd gentemot lärarna, samtidigt som maktrelationen mellan lärare och elev 
har ändrats. Anledningen till detta är att eleverna till stor del vet sina rättigheter och kan ställa krav på 
skolan och dess personal. Grunden till detta kan vara marknadstänket som genomsyrar skolväsendet. När 
eleven får benämningen som kund kan det indirekt leda till att denne förfogar över rättigheter som gör att 
krav kan ställas på skolan som i detta sammanhang kan benämnas som säljare. 

Studien påvisar även att lärare har indirekt delgivits ett större ansvar än tidigare att se till att eleverna 
klarar sina studier. Detta tror vi har och göra med att skolan måste ha ”ryggen fri” och därmed 
dokumentera att skolan har gjort allt för att eleven skall klara sig. Denna transparens i skolan behövs för 
att inte eleven skall komma senare och hävda att skolan inte behandlat dem på rätt sätt. Man litar helt 
enkelt inte på ”lärarens tysta kunskap” längre, och dess professionella relation med eleverna. 

Det finns en skillnad mellan friskolor och kommunala skolor. De kommunala skolorna ligger vanligtvis i 
gamla skolbyggnader medan friskolor ofta inte gör det. Det gör att friskolor inte på alla områden är 
utrustade för all form av undervisning och hjälpmedel. 

Det som märkts vid skrivandet av denna uppsats är att lärarna har blivit mer styrda. Detta har skett genom 
att styrdokumenten har blivit tydligare angående vad lärarna skall lära ut till sina elever.  Detta medför att 
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lärarnas autonomi minskar, vilket också gör att professionen försvagas. Just framhävandet av ordet 
profession har varit centralt för läraryrket tidigare, men det verkar som om yrket avproffesionaliseras i 
och med denna tydligare styrning. En annan stor förändring som skett är den ökade administrativa delen. 
Detta medför att lärarna blir mer stressade och inte hinner förbereda sig lika bra inför sina lektioner, samt 
att lärarens förmåga att vara kreativ i sin undervisning minskar. Detta kan hämma lärarens och elevernas 
utveckling.  Att kunna vara innovativ och skapa förändringar är viktigt för en lärare, och denna tidsbrist 
gör att man har mindre tid till det. 
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7. Avslutande diskussion 
Något som uppmärksammades under intervjuerna var att lärarnas syn på professionen på olika sätt skiljer 
sig om man jämför deras syn på det med den renodlade teoretiska definitionen av profession som 
begrepp. Under respektive intervju presenterade vi även definitionen av professionen rent teoretiskt för att 
säkerställa att svaren som gavs avsågs kunna påvisa ett samband till syftesbeskrivningen av studien. Visst 
pratar läraren möjligtvis i andra termer än profession, däremot kändes det nästan som om begreppet är en 
aning förlegat eller annars försvunnet ur det svenska språket. Det är givetvis inget konstigt med det då 
uttryck försvinner, däremot lovordar lärarförbundet på sin hemsida begreppet, vilket vi finner underligt.     

Det finns en del att säga om hur lärarens profession har förändrats. Utifrån vår studie ser vi att den har 
försvagats i synnerhet om man jämför med vad som lyfts fram på lärarförbundets hemsida (Lärarnas 
Riksförbund). Är allt bara negativt? Man hoppas kunna skymta ljusglimtar av hopp för lärarnas 
yrkesprofession, och lärare D var just det. Hon pratade som om det var ett självständigt och bra yrke, men 
betonade samtidigt att det underlättade att besitta specifika egenskaper för att klara av läraryrket på ett 
lättare sätt.  

Det är förståeligt att politikerna vill få bukt med problemen kring elevernas nedåtgående betygspiral men 
att försvaga professionen tror vi är inte det bästa sättet. De rättvisande bilderna av läraryrket som media 
förmedlar är bra för att uppmärksamma att det finns ett problem, och kanske kommer den nya statliga 
utredningen komma fram till vad som måste ändras.  

Övergripande känns det som om man vill väl med förändringarna inom skolan, däremot kan verktygen för 
att nå dit kanske behövas ses över. Självklart går det inte att komma ifrån att läraren måste ha 
administrativa uppgifter. Det kanske inte är så konstigt att det är mer administrativt arbete inom läraryrket 
idag, då hela samhället och speciellt den offentliga sektorn genomsyras av mer dokumentation. Däremot 
gör dokumentationen det svårt för läraren att hinna med sina arbetsuppgifter. Det behövs antingen 
avlastning, eller så behöver man se över om man kan reducera vissa tidskrävande uppgifter. Detta kan 
dock bli svårt då vi nu är fast i det administrativa hjulet. Föräldrar som tar del i denna återkoppling är 
säkert nöjda över att läraren försöker göra allt för att deras barn skall klara sig i skolan, men det är läraren 
som tvingas bära detta på sina axlar.  

Möjligtvis är dagens situation det nya sättet att vara lärare. Den gamla bilden av lärare som en profession 
kanske inte längre är lika aktuell som den var förut. Därmed kan det behövas en förändring av 
skolväsendet för att återigen leva upp till det som utmärkte den gamla tidens läraryrke eller omformulera 
definitionen så att den passar hur det ser ut idag. 

Vi tror i alla fall att läraren måste få känna yrkesstolthet och inte se sig själva som administratörer, låt 
lärarna vara lärare! 
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Vidare Forskning 
Efter vår avslutade studie tycker vi har fått en bredare syn på hur läraryrket har förändrats. Vi är dock 
medvetna om att vår begränsade empiri gör det svårt att peka på förändringar i stort hos läraryrket. Vi 
anser däremot att vi fått fram viss relevant data kopplade till vår frågeställning. Dessa resultat som vi kan 
kom fram till anser vi kunna bygga vidare på. I framtiden skulle vi kunna tänka oss att mer djupgående 
intervjua lärarna och se mer konkret hur skolan har förändrats i samband med förändringen av den 
offentliga sektorn. Med andra ord mer ingående hur New Public Management omformat skolan till hur 
den ser ut idag. 
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Bilaga 
Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

Bakgrund 

- I hur många år har du varit verksam som lärare?  
- Vilka ämnen personen undervisar i, alternativt vilken funktion personen fyller inom skolan 

Allmänna åsikter kring läraryrket 

- Hur upplever du läraryrket som profession idag?  
- Hur upplevde du läraryrket som profession som nyanställd?  
- Anser du att du har tillräckligt med tid för att utföra dina arbetsuppgifter 

 

Eventuella förändringar 

- Hur hanterar du förändringar som behandlar styrsystem/läroplaner och liknande? 
- Påverkar dessa förändringar din syn på läraryrket? 
- Har du pga. dessa förändringar tvingat dig till att ändra ditt undervisande? 

o Om ja: har detta bidragit till positiva eller negativa effekter? 

Inställning till reformer 

- Vilka för- respektive nackdelar ser du med reformerna generellt? 
- Finns det något du skulle vilja ändra på? 

Implementering 

- Hur lång tid tar det vanligtvis innan nya förordningar blir en naturlig del av skolans vardag?  
- Känns reformerna som nödvändiga eller upplever du dem som beslut utan tydlig 

verklighetsförankring? 
o Om nödvändiga: ge exempel på någon reform som du känner till 
o Om inte nödvändiga: varför? 
o Om utan tydlig verklighetsförankring: varför? 

- Tror du att de reformer som implementerats på sistone kommer gynna elever, lärare och skolan 
som helhet på sikt? 

Avslutning 

Är det något du skulle vilja tillägga utöver de frågor som ställts?  
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