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Förord 
 
Vi är två studenter som studerat i tre års tid till Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi har                    
nu tillsammans skrivit klart vårt examensarbete och i och med det vill vi berätta lite kortfattat kring                 
vårt tillvägagångssätt samt slutligen tacka de som på ett eller annat sätt deltagit i vår studie.                
Examensarbetet startade med att vi tillsammans ett flertal gånger diskuterade vad vi fann som              
intressant att studera. Vi kom till slut fram till två spännande områden och efter vår första                
handledning lade vår handledare fram ett liknande förslag som fångade båda intresseområdena vi             
hade presenterat. Vi “köpte” idén som ledde till formuleringen: “I spänningsfältet mellan profession,             
marknad och byråkrati: en fallstudie om hur skolaktörerna på en kommunal skola upplever sitt              
arbete”. Vi utförde en mindre fallstudie på en kommunal skola där vi genomförde intervjuerna och               
observationerna var för sig. Vi har träffats via Skype i princip varje vardag samt några helgdagar mot                 
sluttampen. Under hela perioden hjälptes vi åt att skriva hela arbetet tillsammans, del för del.               
Transkriberingen och kategoriseringen av det empiriska materialet utfördes på skilda håll, för att inte              
bli färgad av den andras uppfattningar och tolkningar. Arbetsprocessen har stundtals varit tuff men              
samtidigt intressant i och med att vi valde att studera inom ett område vi inte utforskat tidigare. Tiden                  
har innefattat mycket läsning, skrivande, bollande med varandra, bearbetning, frustration av att inte             
komma vidare, skratt och stolthet då arbetet flutit på. Vi har också haft många sömnlösa nätter på                 
grund av allt grubblande hit och dit, men med tiden har pusselbitarna fallit på plats och vi känner att                   
vi kunnat knutit säcken väl med en god känsla kring det vi åstadkommit.  
 
Slutligen vill vi tacka de skolaktörer som tog sig tid att ställa upp och svara på våra intervjufrågor                  
samt det varma mottagandet vi fick av er. Vi vill också tacka vår handledare Staffan Löfquist som                 
stöttat och hjälpt oss vidare då vi haft problem och stått och “stampat” på samma ställe. TACK! 
 
 
Ida Hansson och  Katerina Karlsson 
Sundsvall, 2018 
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Abstrakt  
Den svenska skolan har genomgått drastiska förändringar de senaste decennierna. New Public            
Management-idéerna som trädde in i den offentliga sektorn under tidiga 90-talet innebar förändringar             
i strukturer och processer, bland annat inom skolan i syfte med att ersätta professionell egenkontroll               
med management i hopp om att skapa kontrollerbarhet och effektivitet. De nya idéerna som infördes               
ersatte inte de gamla styrningsmodellerna. Det blev istället mycket av allt vilket benämns som              
institutionell trängsel. Flera forskare poängterar att som följd av detta har skolaktörerna ett komplext              
sammanhang att förhålla sig till, då det råder flera styrningslogiker. Då vi intresserar oss av hur dessa                 
logiker påverkar skolaktörernas arbete har vi utfört en mindre fallstudie på en kommunal skola. Syftet               
med studien är att få kunskap om vilka institutionella logiker som synliggörs när skolaktörer talar om                
sitt arbete och vad samexistensen av flera styrningslogiker inom skolan gett för påverkan för              
skolaktörernas vardagliga arbete. Resultatet visar på att tre institutionella logiker synliggörs -            
marknadslogik, byråkratisk logik och profession. Deras påverkan på skolaktöreras arbete tas i uttryck             
i bland annat en stramare budget att förhålla sig till, större krav på marknadsföring av skolan,                
upplevelser av minskade möjligheter att fatta beslut och påverka och ökat dokumentationsarbete.            
Krockarna som uppstår mellan styrningslogikerna orsakar i sin tur stress hos skolaktörerna.  
 
Nyckelord: byråkrati, frirum, institutionella logiker, marknad, New Public Management, profession,          
skolaktörer, styrning. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

2 



 
 

Innehållsförteckning  
 

Inledning 5 
Disposition 6 

Bakgrund 7 
Ett teoretiskt perspektiv som grundas i teorin om institutionella logiker 7 
Tidigare forskning om de ledande styrningslogikerna inom skolan 8 

Tidigare forskning om professionsmodellen som styrningslogik 8 
Tidigare forskning om marknadsmodellen som styrningslogik 9 
Tidigare forskning om byråkratiska modellen som styrningslogik 10 

Tidigare forskning om sambandet mellan reformerna inom skolan och styrningslogikerna 10 
New Public Manegement träder in i den offentliga sektorn 11 
Vad hände i den svenska skolan under 1990 - talet 11 
Tidigare forskning om samspelet mellan styrningslogikerna i skolan 12 

Syfte 14 

Metod 15 
Kvalitativ studie 15 

Studiens design 15 
Urval 15 

Urval av fall 15 
Urval inom fallet 15 

Datainsamlingsmetod och genomförande 16 
Intervjuer 16 

Analysmetod 17 
Etiskt ställningstagande 17 
Metoddiskussion 18 

Trovärdighet och tillförlitlighet 18 
Överförbarhet 19 

Resultat 20 
Upplevelser av marknadslogikens påverkan på professionen 20 

Mer verksamhet till lägre pris 20 
Upplevelser av möjligheter att fatta beslut och påverka 21 
Konkurrens och föräldraval ställer högre krav på skolans marknadsföring 23 
Behörighet att undervisa 24 

Upplevelser av den byråkratiska logiken 24 
Växande administrativt arbete 24 

Krockar mellan styrningslogikerna medför stress 25 

Diskussion 27 
Implikationer av styrningslogikernas samverkan och krockar för skolaktörernas arbete 27 

Upplevelser av minskat frirum och ökad stress 27 
Marknadslogiken höjer pressen på skolaktörerna att marknadsföra skolan 28 
Ökat dokumentationsarbete 28 
Olik status mellan skolaktörerna 28 

3 



 
 

Framtida forskning 29 
Samarbetet mellan fritidslärare och klasslärare i sammanhanget som skapas av de olika            
styrningslogikerna 29 
En fråga om stärkt arbetslag växer fram 29 

Kunskapsbidrag 29 

Referensförteckning 30 

Intervjuguide 32 

Missiv 33 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 
 

Inledning 
Styrningen inom den svenska skolorganisationen har på senare år blivit en väldigt omdiskuterad             
debattfråga och en viktig fråga i det kommande valet. Att det finns en het debatt om ideologierna                 
framhävs också av Liedman (2011) som menar på att de i vissa tidsperioder varit helt döda, men i dag                   
är de aktuella igen. Låga resultat i kunskapsmätningar, minskad likvärdighet samt sjukskrivningar            
bland skolpersonalen framstår som problem som är angelägna att ta tag i. Skolans decentralisering              
som skedde 1991 och den efterföljande marknadiseringen framstår i skoldebatten som huvudorsaker            
till dessa problem (Berg, 2017). Politiker, kommunal styrning och offentliga aktörer verkar dock ha              
olika synsätt om hur problemen ska lösas, hur skolorganisationen ska styras och hur verksamheten              
ska bedrivas. Enligt Berg (2017) är de egentliga orsakerna till skolproblemen följande: 
 

Slutsatsen av detta är att skolan framträder som en institutionell hybrid snarare än som en institution präglad av                  
tydliga uppdrag och spelregler för stabilitet, rättssäkerhet och normer för den sociala gemenskapen. Detta öppnar för                
att de uppgifter som skolor som organisationer har att fullgöra framstår som diffusa spänningsfält.  

Skolan som institution har genom tiderna erfarit en rad olika förändringar som präglats av de så                
kallade New Public Management (NPM) - reformerna som skedde på 90-talet, där nya             
styrningsmodeller hämtats från marknadslogiken. Idén om NPM enligt (Pollitt & Bouckaert, 2004)            
innebar att marknadstänkande och nyliberal ideologi infördes i den offentliga sektorn. Det nya             
tänkandet medgav avsiktliga förändringar i strukturer och processer i syfte med att förbättra deras              
effektivitet (Pollitt & Bouckaert, 2004). Inom spåret för NPM skedde en del reformer inom skolan som                
tycks av många forskare vara motsägelsefulla. Å ena sidan var syftet att effektivisera skolan men å                
andra sidan, påpekar Liedman (2011) att den svenska skolan då var under en svår ekonomisk kris.                
Detta ledde till indragningar på pedagoger och andra viktiga yrkesgrupper inom skolan samt att              
barngrupperna blev allt större (Liedman, 2011). De nya ideerna om styrningsmodeller gav också             
uttryck i skolrankningar, skolpengen, friskolereformen och de stora skolkoncernerna (Blomgren &           
Waks, 2015). Allt detta har enligt Liedman (2011) medfört ytterligare svårigheter för skolorna. Frågan              
om hur alla dessa förändringar har påverkat skolaktörernas arbete kommer oundvikligen fram. I             
denna veva poängterar Stenlås (2009) att den ständiga offentliga debatten om professionalism inte är              
en indikator om att reformerna har medfört en stärkt profession.  

NPM är dock en komplex företeelse och Pollitt och Bouckaert (2011) poängterar att de gamla               
praktikerna och ideerna inte bara kan ersättas när en ny modell etableras, utan de finns kvar. I detta                  
sammanhang menar Blomgren och Waks (2015) att skolans verksamhet idag styrs av fler olika              
tankesätt och lärarna har ett väldigt komplext sammanhang att förhålla sig till i sitt arbete. Detta                
konstateras också av Sahlin och Waks (2008) som menar att det finns ett behov av studier med fokus                  
på samspelet mellan de olika styrrelationerna i syfte med att förstå relationen mellan central styrning               
och lokal utveckling. Blomgren och Waks (2015) har konstaterat ett behov av vidare forskning kring               
vad en institutionell trängsel har inneburit för skolaktörernas arbete. Berg (2003) finner det också              
angeläget att studera skolans samlade komplexitet i syfte med att möjliggöra en konstruktiv debatt              
om skolans verksamhet och dess utveckling.  

Det är två viktiga begrepp som vi kommer att förhålla oss till i denna studie och därmed anser vi dem                    
vara nödvändiga att definiera. Begreppet institutionella logiker ligger till grund för den av oss valda               
teoretiska ramen, teorin om institutionella logiker (Friedland och Alford, 1991). Med detta begrepp             
benämns både symboliska konstruktioner och materiella praktiker som sätter gränser för hur aktörer             
kan agera samt formar deras sätt att agera (Friedland och Alford, 1991). Logikerna enligt Blomgren               
och Waks (2015) kan ses som referensramar att utgå ifrån när situationer och skeenden i verkligheten                
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ska analyseras, jämföras och förstås. Tre styrande logiker utmärks i tidigare forskning om skolan: den               
byråkratiska, management- och marknadslogiken och professionen. Logikerna utgår ifrån olika ideal           
och i stora drag kan den byråkratiska logiken kopplas till idealet rättssäkerhet, marknadslogiken             
utgår ifrån effektivitet och den professionella logiken utgår ifrån expertis (Blomgren & Waks, 2015). 
 
Det andra begreppet som vi kommer att förhålla oss till är det som av Blomgren och Waks (2015)                  
kallas för institutionell trängsel. De menar att i svenska skolan i dag finns inte bara en ledande                 
styrningslogik utan det finns mer av allt. Svenska lärare har att förhålla sig till ett komplext                
sammanhang styrt av ideer hämtade från såväl marknadslogiken som från den byråkratiska logiken             
och professionen (Blomgren och Waks, 2015; Runesdotter, 2016). 
  
Mot denna bakgrund finner vi det både angeläget och spännande att undersöka vad en institutionell               
trängsel har medfört för skolaktörernas arbete. Begreppet skolaktörer kan tolkas på olika sätt men i               
vår mening använder vi det för att benämna skolpersonalen som har pedagogiskt uppdrag och              
ledningsuppdrag. Vi intresserar oss av vad förändringarna/utmaningarna, som de olika institutionella           
logikernas samexistens medfört i skolaktörernas arbete. Detta kommer att vara vårt fokus för denna              
studie. Problemet känns också relevant för kommande skolaktörer då skolvärlden hela tiden kommer             
att vara i förändring och utveckling. Detta problem berör inte bara de verksamma inom skolan utan                
det är ett problem som överskrider skolans gränser och påverkar hela samhället. 
 

Disposition  
 
I det följande avsnittet kommer vi att fördjupa oss i tidigare forskning inom vårt valda område varpå                 
vi formulerar syftet för vårt arbete. Därefter följer ett metodavsnitt där vi diskuterar våra metodval.               
Efter det presenterar vi de framkomna resultaten och avslutar med en diskussion där vi diskuterar               
våra resultat i relation till tidigare forskning och ger förslag på framtida forskning. 
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Bakgrund 
Denna del börjar med redogörelse för det teoretiska perspektivet av vår studie - teorin om 
institutionella logiker (Friedland & Alford, 1991). Sedan blickar vi tillbaka till svenska skolan från 
slutet av 1980-talet och de genomförda NPM-reformerna för att ge sammanhang för uppkomsten av 
styrningslogikerna inom skolan. Efter det presenteras tidigare forskning om samspelet av 
styrningslogikerna inom skolan. 
 

Ett teoretiskt perspektiv som grundas i teorin om institutionella logiker 
 
Då vi intresserar oss av att få reda på hur skolaktörernas arbete påverkas av styrningslogikernas               
samexistens i skolan anser vi att teorin om sociala logiker passar väl som en teoretisk ram för vår                  
studie. Innan vi redogör för perspektivet institutionella logiker är det angeläget att ge en mer               
utvecklad definition av begreppet institutionell logik. Detta begrepp definieras av Thornton, Ocasio            
och Lounsbury (2012) så här: 
 

… socially constructed, historical patterns of cultural symbols and material practices, including assumptions, values,              
and beliefs, by which individuals and organizations provide meaning to their daily activity, organize time and space,                 
and reproduce their lives and experiences. (s. 2) 

 
Teorin om institutionella logiker betonar existensen av fler institutionella ordningar i samhället            
(Friedland och Alford, 1991). Detta synsätt enligt Thornton et al. (2012) hjälper forskare att förstå ett                
bredare spektrum av organisering av människor och organisationer. Logikerna ger möjligheter att se             
att det finns olika principer för att styra, organisera och kvalitetssäkra arbete och att dessa principer                
har haft olika genomslag och acceptans i samhället under olika tidsepoker (Blomgren & Waks, 2015).               
Blomgren och Waks (2015) menar vidare att när man använder institutionella logiker som ett              
teoretiskt verktyg sätts fokus på olika ideal istället för på attityder som bra och dåligt. Detta är                 
relevant för vår studie då vi intresserar oss av hur skolaktörernas arbete har påverkats av de olika                 
styrningsidéerna, inte värdera deras innebörd. 
 
Teorin om institutionella logiker som ligger till grund till dagens teoretiska och empiriska forskning i               
området presenteras först av Friedland och Alford år 1991. Friedland och Alford kritiserar bristerna av               
organisationsteori och neoinstitutionell teori, då de sätter aktörer utanför en social kontext. De menar              
att förutom samspelet av materiella strukturer, bör kulturer och symboler också tas i beaktande när               
man studerar samhället och sociala relationer (Friedland & Alford, 1991). Enligt Thornton et al. (2012)               
är perspektivet institutionella logiker en teoretisk ram för analys av relationerna mellan individer,             
institutioner och organisationer i sociala system, som tar avstamp i metateori. Teorin om             
institutionella logiker möjliggör för forskare att förstå samhället, sambanden mellan struktur och            
aktör och hur institutioner förändras av aktörerna som är en del av dem, genom sina fyra                
metateoretiska principer - social struktur och handling, materiella och symboliska institutioner,           
institutioner som historiskt betingade samt flera analysnivåer (Thornton et al., 2012). Friedland och             
Alford (1991) fokuserar på en analysnivå - sammhällsnivån, men Thornton et al. (2012) menar att               
institutionella logiker kan analyseras på flera olika nivåer, så som industrier, marknader,            
organisationer, interorganisationsnät, geografiska samhällen och organisationsfält. 
 
Perspektivet sociala logiker bygger på antagandet att varje ordning i samhället innehåller både             
materiella och symboliska element som är sammanflätade och beroende av varandra (Friedland &             
Alford, 1991). Författarna menar att de materiella aspekterna inkluderar strukturer och praktik,            
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medan de symboliska aspekterna utgörs av ideer och meningar. Dynamiken både av symboler och det               
materiella tas i beaktande av perspektivet sociala logiker (Thornton et al., 2012). Vidare menar              
Thornton et al. (2012) att aktörerna är “inbäddade” i logikerna. Med detta menas att hur aktörer                
agerar, vilka handlingsalternativ de har, hur de uttrycker sig och hur de förstår och upplever sin                
yrkesroll formas och avgränsas av logikerna (Thornton et al., 2012).  
 
Enligt Thornton et al. (2012) kan tillfällig instabilitet mellan logikerna skapas då vissa institutionella              
ordningar kan vara dominerande gentemot andra. I forskning förekommer olika synsätt på relationen             
mellan olika logiker. Goodrick (2002) presenterar ett perspektiv på relationen mellan institutionella            
logiker där det kan finnas en eller några logiker som inte styr beteende eller agerande, samt en logik                  
som är dominerande. I denna relation menar Goodrick (2002) att den sekundära logiken utmanar den               
dominerande för att få dominans. Ett annat perspektiv presenteras av Reay och Hinings (2005) där               
konkurrensen mellan logikerna fortsätter tills en får styra och därmed upplöser de andra. Det tredje               
perspektivet som föreslås av Goodrick och Reay (2011) innebär att logikerna kan knytas till aktörer               
och organisationer. Goodrick och Reay (2011) menar att olika logiker kan styra aktörerna i en               
organisation under en längre tid. Logikerna upplöses inte alltid men de kan utvecklas på olika sätt i                 
olika regioner och organisationer (Goodrick och Reay, 2011). 
 

Tidigare forskning om de ledande styrningslogikerna inom skolan 
Vi finner att i forskning om skolans styrning talas genomgående om tre ledande logiker -               
professionen, marknadslogiken och byråkratiska logiken. Detta kommer vi behandla i genomgången           
av tidigare forskning i det valda av oss området. Det är viktig att poängtera det som Blomgren och                  
Waks (2015) påpekar, att styrningslogikerna inte existerar i en renodlad form i verkligheten, utan de               
är analytiska modeller med vars hjälp olika situationer och skeenden kan analyseras och förstås. Med               
detta sagt menar vi att vi kommer att beskriva de under skilda rubriker för att tydliggöra deras                 
innebörd, men i praktiken, precis som Blomgren och Waks (2015) poängterar, är det svårt att hitta                
konkreta uttryck för dem då de “går in i varandra”, vilket också kommer att uppenbaras i vår                 
resultatanalys. 
 

Tidigare forskning om professionsmodellen som styrningslogik 

 
Brante (2009) förklarar att begreppet profession har en stark, positiv innebörd och används ofta i               
marknadsföringar av kompetenser och tjänster. För att förstå samhällsutvecklingen samt          
samhällsdynamiken på organisations- och interaktionsnivå är profession ett viktigt begrepp. De yrken            
som namnges som profession grundar sig och utformar sin verksamhet utifrån forskning och             
vetenskap (Brante, 2009). Blomgren och Waks (2015) definierar begreppet profession så här: “...             
profession inte bara ska ses som ett sätt att karakterisera specifika yrkesgrupper utan det också står för ett                  
speciellt sätt att styra, organisera och kvalitetssäkra arbete som skiljer sig åt från andra, kanske mer välkända,                 
sätt och principer” (s. 21). Brante (2009) och Blomgren och Waks (2015) lyfter att ett professionellt                
yrkesutövande innefattar ett “frirum” där mycket utrymme ges för de professionella att fatta             
självständiga beslut.  
 
I forskningen lyfts en nödvändighet av att studera frirummet. Berg (2003) poängterar att kunskap om               
skolans styrning och skolans ledning utgör ett underlag för skolans professionella aktörer att fatta              
beslut om enskilda elevers bästa. Han menar att politiker, forskare, ekonomer och skoladministratörer             
alla bör aktivt sträva efter att skapa förutsättningar för skolans professionella aktörer att kunna fatta               
självständiga beslut för elevernas bästa, då detta är en professionell angelägenhet. Berg (2003) ser på               
skolans verksamhet och arbete som en komplexitet som formas av skolans formella och informella              
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styrning och ledning. Berg (2003) har ägnat sig åt teoriutvecklingsarbete som syftar till att skapa ett                
analytiskt verktyg som kan användas för att studera skolans komplexitet. Den av honom så kallade               
frirumsmodellen definieras med begreppen yttre gränser, inre gränser och frirum. De yttre gränserna             
av skolans verksamhet utgörs av skolans formella styrning, som ofta ses som motsägelsefull och              
mångtydig, i form av bland annat statliga och kommunala regler och bestämmelser och läroplaner.              
Ytterligare markeras verksamhetens yttre gränser av skolans informella styrning, som kännetecknas           
av informella uppdrag vars syfte är att bevara och återskapa institutionen på dess egna villkor (Berg,                
2003). De inre gränserna av frirumsmodellen fokuserar på ledningen av och i en skola. Enligt Berg                
(2003) är yrkesgruppsnormerna på en skola, närmiljöfaktorerna, socialpsykologiska förhållanden,         
skolans historia och samhälleliga traditioner bland faktorerna som bildar skolkulturer som i sin tur              
avspeglar ledningen av och i skolan.  
 
Professionen som styrningsform ses av bland andra Stenlås (2009) och Berg (2003) som ett naturligt               
sätt att säkerställa verksamhetens kvalitet. Genom att ge de professionella tillräckligt med utrymme             
att fatta beslut säkerställs att verksamheten grundas i deras kunskaper och erfarenheter. Detta             
förutsätter att de professionella ges en viss autonomi (självbestämmanderätt) (Brante, 2009) som i sin              
tur kan innebära flera saker och medföra olika aspekter av praktiken. Det finns olika former av                
autonomi och den kan behandla sådant som förutsättningarna för verksamheten (ekonomiskt eller            
politiskt), organiseringen av professionens arbete och innehållet i praktiken, som till exempel lärarnas             
undervisningsinnehåll (Brante, 2009). De professionellas autonomi utgör dock en grund för kritik mot             
professionen som styrande logik då Blomgren och Waks (2015) poängterar att autonomin bidrar till att               
de professionella kan anses vara svårstyrda. Professionen som styrningslogik kräver en större insikt i              
det aktuella kunskapsområdet vilket medför svårigheter i processen av kontroll av de professionellas             
arbete (Blomgren & Waks, 2015). Förklaringen till att styrningen genom professionen idag är starkt              
ifrågasatt beror enligt Stenlås (2003) på att den bryter mot dagens styrningsformer som förutsätter              
arbetsgivarkontroll och detaljreglering.  

 

Tidigare forskning om marknadsmodellen som styrningslogik 

 
Blomgren och Waks (2015) beskriver några utmärkande drag för marknadslogiken. De menar att en              
viktig aspekt att ta hänsyn till i marknadslogiken är att kunderna attraheras av ett lågt pris, godtagbar                 
kvalitet samt ett innovativt tänkande. Kunderna är de som väljer bort leverantörerna som inte uppnår               
dessa krav vilket förutsätter en hög konkurrens. (Blomgren & Waks, 2015). I denna veva lyfter               
Fredriksson (2010) fram en stor fördel med marknadsstyrandet. Han menar att aktörerna får stor              
frihet att bedriva sina serviceenheter. Därigenom blir statens roll att ansvara för styrningen medan              
aktörerna driver serviceenheterna framåt. I detta avseende ses konkurrens som en motor för att skapa               
effektivitet och lyhördhet för efterfrågan om vad som är attraktiv för medborgarna (Fredriksson,             
2010). I många sammanhang blir då marknadsföring en mycket väsentlig aspekt att ta tillvara på. 
 
Marknadsmodellen präglar också relationerna mellan skolaktörerna och ledningen. Fredriksson         
(2010) förklarar att det marknadsorienterade förhållningssättet i skolvärlden innebär att uppvisa en            
trofasthet mot skolledningen och de som besitter makten över skolan. Det lokala ledarskapet har en               
central roll och skolledningen fordras leda och utarbeta verksamheten. Att som lärare visa sig trogen               
är viktigt och det gäller att rätta sig efter skolledningens direkta uppmaningar genom att följa deras                
koncept som finns för verksamheten. Lärarna måste då hitta en balans mellan att å ena sidan förhålla                 
sig till sin professionella kunskap och å andra sidan följa regelverket. Den marknadsorienterade             
läraren måste visa lojalitet för att värna om sin skolas konkurrenskraft på skolmarknaden samt visa en                
tillgiven sida mot sin chef för att försvara sitt arbete och sin inkomst (Fredriksson, 2010).  
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En viktig kritik riktas dock mot marknadslogiken. Enligt Blomgren och Waks (2015) bygger             
marknadslogiken på orealistiska antaganden om rationalitet och mångfald av köpare som har fått del              
av perfekt information om varorna och tjänsterna säljarna erbjuder. Säljarna kan i sin tur ta ut stora                 
vinster genom att inte informera kunderna om kvalitetsskillnader i olika produkter (Blomgren &             
Waks, 2015). 
 

Tidigare forskning om byråkratiska modellen som styrningslogik 

 
Enligt Freidson (2001) styrs den byråkratiska marknaden av den byråkratiska idealtypen som skapas             
och administreras av en hierarki av tjänstemän som säkerställer att de som arbetar följer ledningens               
politik. De professionellas uppdrag i en byråkratiskt styrd marknad bestäms och ändras genom order              
från statens politiker eller organisationens ledning (Freidson, 2001). Vidare beskriver Blomgren och            
Waks (2015) att typiskt i denna logik är att tjänstemännen ser till att arbetet sköts utefter gällande                 
lagar och regler. Det är också tydligt om hur arbetsfördelning ser ut och vem som styr och ställer: 
 

Den byråkratiska logiken centreras kring ideal som rättssäkerhet, transparens, förutsägbarhet, stabilitet och            
standardisering. I sin renodlade form är den byråkratiska organisationen en offentlig förvaltning som utför              

samhällstjänster i enlighet med politiska intentioner. (Blomgren & Waks, 2015 s. 23)  
 
Den byråkratiska logiken har mest präglat styrningen i den offentliga sektorn (Blomgren & Waks,              
2015). Fredriksson (2010) menar att lärare som förhåller sig inom ramen för den byråkratiska logiken               
förväntas fatta sina beslut utifrån sina tolkningar av styrdokumenten. I den byråkratiska modellen är              
det politikerna och cheferna som styr pedagogernas arbete. Detta för att använda sig av de               
lämpligaste metoderna och att på bästa sätt närma sig en likvärdighet. Pedagogernas arbete innebär              
en stor komplexitet där arbetsuppgifterna ställs inför enorma situationsanpassningar (Fredriksson,          
2010).  
 
I den byråkratiska logiken uppstår ofta en krock mellan politikerna och pedagogerna eftersom             
politikerna besitter makten i styrningen där deras normer och regler kanske inte alltid, enligt              
pedagogerna själva, lämpar sig bäst för verksamheten i skolan. Det uppstår en känsla av orättvisa hos                
pedagogerna eftersom det är de som vet vad som fungerar bäst i verksamheten (Stenlås, 2009; Berg,                
2003). Dessutom får lärarna också hantera konflikterna som uppstår genom de olika bestämmelserna             
(Fredriksson, 2010). Den ofta förekommande kritiken mot den byråkratiska styrningsformen som lyfts            
fram av Blomgren och Waks (2015), syftar till dess inflexibilitet, tröghet samt bristande             
medmänsklighet och innovationsförmåga. 
 

Tidigare forskning om sambandet mellan reformerna inom skolan och 
styrningslogikerna 
 
Den svenska skolan likt många andra verksamheter i den offentliga sektorn har genomgått             
genomgripande reformer under de senaste decennierna. Det har skett stora förändringar i hur skolan              
styrs om man jämför med hur det såg ut på 1980-talet. Stenlås (2009) skriver i sin rapport om                  
reformerna genomförda inom skolan och andra offentliga sektorer under det tidiga 90-talet och dess              
påverkan på lärarprofessionen. Stenlås (2009) beskriver två typer av reformideologier som både har             
verkat oberoende av varandra men även samverkat med varandra. Den ena typen av reformer har               
varit inriktade mot att ersätta kunskapsinlärningen med tillämplighet och omsorg, vilket har haft som              
mål att förändra läraren. Den andra typen av reformer som har grundats i New Public Management -                 
idén, har utförts generellt i den offentliga sektorn i syfte med att ersätta professionell egenkontroll               
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med management. I grunden av dessa reformer ligger idén om att skapa kontrollerbarhet och              
effektivitet (Stenlås, 2009). 

New Public Manegement träder in i den offentliga sektorn 

Reformerna i skolan är inte en enskild företeelse. De skedde i en tid av svår ekonomisk kris då den                   
offentliga sektorn i Sverige likt i många andra länder genomgick stora förändringar för att kunna               
överleva (Björklund, Clark, Edin, Fredriksson & Kruger, 2005). Enligt Pollitt och Bouckaert (2011) kom              
NPM - idéerna i en tid då den offentliga servicen krävde besparingar av pengar. Nya verktyg,                
tekniker och ideer infördes i den offentliga sektorn med planen om att förbättra verksamheten och               
höja kvaliteten trots neddragning på resurser. Resultatorienterad styrning blev verklighet i alla            
statliga organisationer genom NPM - idéerna som trädde in mellan 1989 - 1993. Detta resulterade i                
införandet av olika tekniker för resultatmätning och kvalitetssäkringar i den offentliga sektorn (Pollitt             
& Bouckaert, 2011).  
 
Följden av NPM - idéerna i den offentliga sektorn väcker intresse hos en rad forskare. Under det sena                  
80-talet, i samklang med reformerna som utfördes i många andra länder, lades grunden till de stora                
reformerna, även i svenska utbildningssystemet som karakteriserades av skolans decentralisering och           
mål- och resultatstyrning, konkurrens, skolpengen och föräldravalet (Björklund et al., 2005; Blomgren            
& Waks, 2015). Enligt Lundahl (2004) tillhör Sverige idag de mest autonoma skolorna. I dagens               
timplan för grundskolan finns till exempel stor frihet för den enskilda skolan om hur tiden ska                
användas och fördelas. Lärarnas arbetstider kan också förläggas avsevärt mycket friare lokalt genom             
att besluten om ett gemensamt arbetsgivaransvar lades på lärare och skolledare i kommunerna             
(Lundahl, 2004). Denna frihet är dock inte ovillkorad. Det finns olika faktorer som påverkar hur               
arbetet på skolorna ska bedrivas och skötas och detta beror på skiftet av styrningen som skedde under                 
1980-talet, alltså övergången till decentralisering där styrningen flyttades till lokal nivå. Enligt            
Blomgren och Waks (2015) har skolvärlden under de senare åren varit tvungen att anpassa fler och                
fler logiker i sin vardag. Sverige har till exempel gått med i Europeiska Unionen (EU) där det finns                  
regler som styr hur utbildningar ska bedrivas. Skolorna får också direktiv från regeringen om hur               
verksamheten ska se ut samt riktlinjer från kommunpolitikerna om innehållet i skolan (Blomgren &              
Waks, 2015). 
  

Vad hände i den svenska skolan under 1990 - talet 

 
För att kunna beskriva uppkomsten av styrningslogikernas komplexitet inom skolan är det            
nödvändigt att blicka tillbaka till den svenska skolan från 1990-talet. Den karaktäriserades enligt             
Björklund et al. (2005) av hög centralisering där en myndighet (Skolöverstyrelsen) övervakade            
regleringen av skolorna. Jämställdhet och lika möjligheter lyfts fram som mål för svenska skolan ända               
sedan den obligatoriska skolan infördes år 1842. Det svenska samhället från 1980-talet verkar             
åtminstone i rankningar ha klarat av att uppnå dessa mål. Alla elever omfattades av samma läroplan                
och nationella mål, uppsatta av staten. Staten subsidierade skolorna från en särskild fond utsedd för               
utbildning samt att extra resurser riktades mot elever i behov av stöd (Björklund et al., 2005). 
 
Missnöje med skolans allt sämre resultat i internationella rankningar och ett växande offentligt stöd              
för decentralisering av den offentliga sektorn påpekas av Björklund et al. (2005) vara en av               
huvudorsakerna till de stora reformerna av det svenska skolsystemet, som påbörjades av            
Socialdemokraterna år 1989. Den stora ekonomiska krisen som drabbade sverige under perioden 1991             
- 1997 och det fortsatta offentliga stödet för decentralisering i den offentliga sektorn anses av               
Björklund et al., (2005) vara viktiga anledningar till det politiska skiftet år 1991, då de borgerliga tog                 
över makten och de därefter genomförda ytterligare skolreformer. Den första stora reformen som             
utfördes var väldigt omdiskuterad bland politiker och lärarnas fackförbundsorganisationer. Lärarna          
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skulle hädanefter anställas av kommunerna vilket i sin tur har inneburit stora skillnader mellan löne -                
och arbetsvillkor. Skolöverstyrelsen, som ansågs vara byråkratins symbol, lades ner i syfte med att              
införa målstyrning av skolorna (Björklund et al., 2005) Ett statligt skolverk bildades istället vars              
uppgift var att fungera som en kunskapsmarknad som skulle styra med kunskap istället för med               
regler och resurser (Sahlin och Waks, 2008). Doktrinen om professionsbaserad styrning betydde att de              
professionella skulle ges tillräckligt utrymme att själva bestämma över verksamhetens utformning och            
innehåll för att möjliggöra för en framväxt av en modern skola, grundad på forskning och kunskap                
(Sahlin och Waks, 2008).  
 
Uppgifterna som Skolverket hade verkade dock vara diffusa. Allt mer växande kvalitetsbrister inom             
skolan påpekas av forskningen som en av anledningarna till den följande rekonstrueringen av             
myndigheten. Sahlin och Waks (2008) menar att genom delningen av Skolverket som skedde år 2003,               
delegerades mer renodlade uppgifter - granskning och uppföljning. Skolinspektioner återinfördes och           
denna åtgärd utvecklades ytterligare när den borgliga regeringen etablerade år 2006 en fristående             
statlig granskningsmyndighet - Skolinspektionen (Sahlin & Waks, 2008; Blomgren & Waks, 2009). Den             
stärkta styrningen och statliga kontrollen utmanar enligt Sahlin och Waks (2008) den professionella             
styrningen. Deras påverkan på de professionellas arbete verkar dock ses som tudelat. Å ena sidan               
menar Sahlin och Waks (2008) att en ökad kontroll anses av en del forskare utgöra ett hot mot                  
professionen då externa granskningar kan uppfattas som minskad tillit till de professionellas expertis,             
samt att de anses “stjäla” från skolaktörernas huvudverksamhet. Stenlås (2009) målar till exempel upp              
en dyster bild av en verksamhet med lägre kvalite där standarden sätts av icke-professionella. Han               
menar att skolreformerna har bidragit till att skapa en försvagad lärarkår vars kompetens inte tas               
tillvara (Stenlås, 2009). Å andra sidan menar Sahlin och Waks (2008) att stramare granskningar kan               
stötta professionens utveckling genom att ge underlag för ökad reflektion, kvalitet, utveckling och             
legitimitet. Genom att synliggöra gränserna mellan de olika professionella grupperna kan           
granskningar möjliggöra för skolaktörerna, ett samarbete där vid behov kan en tillfälligt inta en              
annans yrkesroll utan att inskränka på den egna professionella identiteten (Sahlin och Waks, 2008). 
 
En annan förändring som skedde i samklang med NPM - idéerna var integreringen av fritidshemmet               
och skolan. De tidigare fristående fritidshemmen gick i början av 1990-talet över till att styras av                
skolans ledning. Integreringen skedde enligt Hippinen (2011) både lokal- och personalmässigt. Syftet            
med det hela grundades av ekonomiska skäl, att spara pengar i kommunerna genom att få ihop                
resurser och lokaler till skolan. Det ansågs också finnas en vinning i det pedagogiska syftet. Barnens                
utveckling och inlärning skulle underlättas genom att arbetslaget kunde komplettera varandras           
yrkesroller och kompetenser i undervisningen (Hippinen, 2011) 
 
 

Tidigare forskning om samspelet mellan styrningslogikerna i skolan 

 
Samexistensen av flera olika styrningslogiker i skolan verkar inte vara oproblematisk. Runesdotter            
(2016) likt Blomgren och Waks (2015) poängterar att som följd av skolornas avreglering måste              
skolaktörerna förhålla sig till fler institutionella logiker som verkar i skolan och skapar spänningar.              
Som följd av detta sker förändringar i hur verksamheten bedrivs. Nya arbetssätt växer fram vilket i sin                 
tur förstärker logikernas verkan. Runesdotter (2016) lyfter begreppet juridifiering av skolan som ett             
sätt som används av skolaktörerna för att hantera resultaten av skolornas avreglering. Juridifieringen             
har medfört extra dokumentationsarbete i syfte med att förebygga anmälningar och negativa            
bedömningar från skolverket. Detta påvisar ett ökat inflytande av den byråkratiska logiken. I             
samband med detta förstärks också marknadslogikens påverkan eftersom vårdnadshavares         
inställning till val av skola grundas i bilden av skolan, som i sin tur påverkas starkt av                 
bedömningarna av skolan. Synsättet på skolan som ett individuellt projekt och valfråga för elever och               
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vårdnadshavare påverkar också den professionella logiken. Skolan ses som en tjänst då            
professionellas legitimitet blir beroende av kundernas val (Runesdotter, 2016). 
 
Då marknadslogiken, byråkratiska logiken och professionen utgår från olika ideal skapar deras            
samexisterande oundvikligen konflikter. Freidson (2001) lyfter upp ett exempel på obalans som kan             
uppstå mellan logikerna. När marknadslogik och byråkratisk logik dominerar påverkas professionell           
logik genom att arbetet standardiseras (Freidson, 2001). Detta leder till en konflikt då de professionella               
sätten inte har möjlighet att komma till uttryck i samma utsträckning. I samband med detta lyfter Berg                 
(2003) och Stenlås (2009) upp att det borde ges förutsättningar för de professionella att få plats att                 
lägga upp verksamheten eftersom det är de som är experter inom området.  
 
Trots att vikten av frirummet som en väg till en skola grundad på de professionellas kunskaper och                 
erfarenheter poängteras av flera forskare, utmärks en problematik då de olika styrningslogikernas            
avsikter kolliderar och skapar spänningar. Stenlås (2009) beskriver de professionellas begränsningar           
som beror på det så kallade fenomenet deprofessionalisering. Deprofessionalisering pekar på faktorer            
som försvagar lärarprofessionen. Ett exempel på detta som lyfts upp av Stenlås (2009) är när               
ledningen har för avsikt att kontrollera stor del av de professionellas arbete. I samband med detta                
lyfter Blomgren och Waks (2015) införandet av lärarlegitimationen vars primära syfte var att stärka              
professionen. Hur legitimeringen sker bäddar dock till olika tolkningar av innebörden av denna             
åtgärd. Lärarnas lämplighet bedöms av rektorerna i sin roll av ledare samt att lärarna förväntas leva                
upp till mål, som är externt formulerade av regeringen och Skolverket. Därigenom framstår det oklart               
om lärarlegitimationen stärker professionen, som den är avsedd att göra, eller om den bara förstärker               
den byråkratiska logiken (Blomgren & Waks, 2015). 
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Syfte 
Syftet med studien är att få kunskap om vilka institutionella logiker som synliggörs när skolaktörer               
talar om sitt arbete. 
 

● Vad har samexistensen av flera styrningslogiker inom skolan gett för påverkan för            
skolaktörernas vardagliga arbete? 
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Metod  
I det följande avsnittet redogör vi för vilka metodöverväganden vi har gjort i valet av datainsamlings -                 
och dataanalysmetoder. Vi beskriver också hur vi har gått tillväga med att samla in empiriskt               
material. I avsnittet berörs även våra etiska ställningstaganden, en metoddiskussion och diskussion            
om resultatens validitet. 

Kvalitativ studie 
Vi har valt att utföra en mindre fallstudie på en kommunal skola (se Yin, 2013). Merriam (2011)                 
menar att fallstudier kommer åt ens valda undersökningsområde på ett vidare sätt än många andra               
metoder. Detta på grund av att den innefattar både direkta observationer men också subjektiva              
faktorer där personliga tankar, känslor och önskningar kan framkomma (Merriam, 2011). Då vi har              
valt att undersöka ett informationsrikt fall kan karaktären av vår studie definieras som explorativ              
(Yin, 2013).  
 

Studiens design 

När vi började planera studiens design övervägde vi att utföra en tvåfallsstudie som innebär att               
studera två fall (Yin, 2013). I valet av forskningsdesign är vi medvetna om det som Yin (2013) påpekar                  
att en tvåfallsstudie ger starkare resultat, men han påpekar också att en sådan design är mer                
tidskrävande, vilket är en av anledningarna att vi valde att studera endast ett fall, alltså göra en                 
enfallstudie. Ett krav vi hade var att välja en “större” skola där det fanns större variation på                 
skolaktörer att studera. Vår tanke var att kunna “djupdyka” och försöka få ut så mycket kunskaper vi                 
bara kunde om vårt valda ämne.  
 

Urval 

Urval av fall 

Vi utförde studien i en medelstor kommun i Sverige på en skola som representerar det så kallade av                  
Yin (2013) typiska fallet. Enligt Yin (2013) kan ett sådant fall ge bra information om situationen på en                  
institution. Vi började med att titta på kommunens hemsida och valde ut några skolor som uppfyllde                
våra kriterier om antal yrkesgrupper. Först kontaktade vi en rektor på en skola där vi ville utföra en                  
del av pilotstudien och även undersöka möjligheterna till att utföra studien på samma skola.              
Kontakten med rektorn var dock svår, vilket resulterade i att vi valde att byta skola. Därefter                
kontaktade vi en annan rektor som visade sig ha en positiv inställning till vår studie och ställde gärna                  
upp. Vi skickade rektorn vårt missiv. I första hand var det rektorn som presenterade vår studie för                 
skolaktörerna genom att skicka missivet via deras interna nätverk och frågade om deras samtycke.              
Rektorn gav oss sedan telefonnummer till lärarrummet och skolans två fritidsavdelningar så vi själva              
kunde ta kontakt med dem och presentera studien.  
 

Urval inom fallet 

Vi har gjort urvalet inom fallet genom att använda icke - sannolikhetsurval då vår studie inte har                 
generalisering och statistisk bemärkelse som mål (Merriam, 2011). Det finns flera olika slag av              
icke-sannolikhetsurval men den urvalsstrategi vi tyckte lämpade sig bäst för vårt fall var teoretiskt              
urval. Enligt Merriam (2011) kan detta urval ses som en kontinuerlig process, det går inte i förväg att                  
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veta urvalskriterierna och vart arbetet kommer att ta vägen, nya upptäckter visar sig under arbetets               
gång och därför går det inte att veta exakt vad det leder till. Genom denna strategi försöker man att                   
skapa teori utifrån datamaterialet man samlar in. Samtidigt som datainsamlingsprocessen framskred           
analyserade vi informationen vi fick in och därefter bestämde vi oss om hur vi skulle gå vidare.                 
Utifrån detta kunde vi upptäcka vilken ytterligare information som behövdes och därigenom valde vi              
nya intervjupersoner. Vi blev även rekommenderade fler informanter från några lärare under            
observationerna och intervjuerna som vi sedan kontaktade.  
 
Skolaktörerna som deltagit har yrkesbefattningar som fritidspedagoger, lärare på låg- och           
mellanstadiet, bibliotekarie samt en biträdande rektor. Samtliga skolaktörerna har pedagogisk          
utbildning med behörighet att arbeta med skolans olika åldrar. Skolaktörerna är i åldrarna mellan              
43-61 år och har arbetslivserfarenhet på ett spann mellan 21-39 år. De har arbetat på skolan där vi                  
utförde studien allt mellan 1-19 år. Vi har valt att inte presentera skolaktörernas befattningar i               
resultatdelen eftersom vi inte främst har haft som avsikt att jämföra olika yrkesgrupper med varandra.               
Vi har i stället haft som fokus att mer övergripande undersöka vad styrningslogikerna inneburit för               
skolaktörernas arbete.  
 

Datainsamlingsmetod och genomförande 
 
För att samla in empiriskt material använde vi intervjuer som huvudinformationskälla. Vi utförde             
även några observationer för att få ett bredare underlag till utformandet av intervjufrågorna. Innan vi               
påbörjade datainsamlingen på plats, bekantade vi oss också med dokumenten som finns tillgängliga             
på skolans hemsida för att få reda på vilka regler och bestämmelser som skolaktörerna har att förhålla                 
sig till. På skolinspektionens internetsida hämtade vi enkäter utförda på skolan med personal, elever              
och vårdnadshavare i syfte med att få bättre förståelse för det rådande skolklimatet.  
 
När vi väl var på plats på det avsedda datumet presenterade vi oss själva samt studien, först i lärarnas                   
arbetsrum och sedan för de befintliga fritidspedagogerna i ett av fritidshemmens lokaler. Vi började              
med att observera interaktionen mellan lärare och fritidspedagoger på varsitt håll under två olika              
lektionstillfällen. Efter det utförde vi också enskilda och gemensamma observationer vid olika            
tillfällen då vi kunde observera interaktionen mellan skolaktörerna, för att komma åt klimatet bland              
dem. Observationerna varade i allt från 20-60 minuter. Genom att observera fick vi möjlighet att se                
vad och hur skolaktörerna agerade i sin yrkesroll. Vi fick praktiskt sätt ta del av deras vardag. Som                  
observatörer kunde vi koppla samman det vi såg med våra egna erfarenheter för att kunna tolka det, i                  
stället för att genom endast intervjuer lita på intervjupersonernas minnesbilder (Merriam, 2011).  
 

Intervjuer 

Nästa steg i datainsamlingsprocessen var att samla in empiriskt material genom att använda det som               
Merriam (2011) benämner som delvis strukturerad intervju. Denna intervjutyp är mer flexibel jämfört             
med en strukturerad intervju och ger mer frihet för forskaren att agera på intervjuns utveckling               
utifrån respondenternas svar (Merriam, 2011). Vi gick in med inställningen att ställa vida och öppna               
frågor för att låta skolaktörerna tala fritt och inte känna någon typ av motstånd eller obehag på något                  
sätt, vilket gjorde att vi valde att använda oss av många hur-frågor och inga varför-frågor alls. De                 
utförda observationerna låg till grund för utformningen av ett frågeformulär med några            
frågor/frågeområden. Frågeformuläret följdes inte ordagrant utan frågorna ställdes i den ordning som            
kändes mest lämplig beroende på intervjuns utveckling (se Merriam, 2011).  
 

16 



 
 

Vi utförde fem intervjuer på plats som varade i ca 40 minuter vardera. De dokumenterades               
elektroniskt och transkriberades ordagrant till text i enskilda dokument. Transkriberingen och           
kategoriseringen har utförts på skilda håll men vi har delgett varandra allt datamaterial genom              
Google docs för att båda ska vara lika insatta i det empiriska materialet. Under              
transkriberingsprocessen fick vi en känsla av att vi inte hade uppnått en mättnad av det empiriska                
materialet då ny, relevant för studien information kom fram från varje intervju som vi blev nyfikna att                 
veta mer om. I samband med det bestämde vi oss för att komplettera med mailintervjuer med fler                 
aktörer inom skolan. Gunnar Berg (2009) förespråkar brevmetoden som en kompletterande metod till             
öppen intervju vid kulturanalyser. Denna metod innebär att de valda informanterna svarar på             
undersökarens intervjufrågor, fast via brev. Vi skickade ut sammanlagt 4 mejl till olika aktörer inom               
skolan som kunde ge oss relevant information. Vi fick tillbaka ett ifyllt frågeformulär. En annan               
person svarade att den kunde möta oss personligt och svara på våra frågor, vilket ledde till att vi fick                   
ihop sammanlagt 6 stycken intervjuer på plats. Två av personerna vi mejlade till svarade inte alls                
tillbaka. 
 

Analysmetod 
I första stadiet av analysprocessen försökte vi bortse från den tidigare forskningen som vi hade               
bekantat oss med och läsa igenom det insamlade materialet med öppet sinne (Fejes & Thornberg,               
2009). Vi har sorterat materialet genom öppen kodning (Bryman, 2012; Rennstam & Wästerfors, 2015).              
Vi läste igenom det empiriska materialet på skilda håll flera gånger och skrev kommentarer samt               
hittade olika kategorier som vi markerade med olika färger efter respektive kategori. Efter det              
jämförde vi kategorierna vi hade hittat, vilket gav oss ytterligare fler kategorier.  
 
I andra stadiet av analysen reducerade vi materialet genom fokuserad kodning (Bryman & Nilsson,              
2012; Rennstam och Wästerfors, 2015). Vi läste igenom materialet och sorterade utsagorna under de              
kategorierna som vi tyckte de passade in. Vi läste därefter materialet flera gånger tills vi kände att vi                  
hade uppnått mättnad i kategorierna. Vi hade sorterat all information vi ansåg vara relevant under               
våra valda kategorier. I tredje stadiet, alltså det slutliga steget i analysen argumenterade och tolkade               
vi utsagorna i förhållande till vårt teoretiska ramverk (Fejes & Thornberg, 2009; Rennstam &              
Wästerfors, 2015).  
 

Etiskt ställningstagande 
Vi har under hela arbetsprocessen tagit hänsyn till vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer            
för god forskningsetik, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och       
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). När vi tog kontakt med rektorn på skolan där vi utförde              
studien förklarade vi syftet med studien samt att deltagandet var frivilligt och att ett samtycke kunde                
tas tillbaka när som helst under studiens gång. Vi var tydliga med att uppgifter om skolan och                 
deltagarna skulle att bevaras under säkerhet och att dom i studien skulle vara avidentifierade. Vi               
förklarade även att materialet som vi hade samlat in under studien skulle användas endast i vårt                
självständiga arbete och att det skulle raderas efter arbetet blev godkänt. Vi var tydliga med denna                
information i början av varje intervju bara för att säkerställa att informanterna var på det klara med                 
sitt deltagande i studien. Vi poängterade att inga barn skulle beröras i studien och av den anledningen                 
ansåg vi att det inte fanns några etiska konflikter som kunde röra varken barn eller vårdnadshavare.  
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Metoddiskussion  
I detta avsnitt diskuterar vi studiens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Trovärdighet och            
tillförlitlighet avser hur noggrann och systematisk man varit under arbetets gång. Resultatens            
trovärdighet och tillförlitlighet är en följd av hur datainsamlingen och analysen har hanterats.             
(Thornberg & Fejes, 2009). Överförbarheten mäter om resultaten kan generaliseras till andra            
situationer än den undersökta (Thornberg & Fejes, 2009). 
 

Trovärdighet och tillförlitlighet  

Valet av studiens design tycker vi har varit lämplig i relation till studiens syfte. Vi är väl medvetna om                   
att en tvåfallsstudie hade gett oss starkare resultat, som det påpekas av Yin (2013), vilket vi övervägde                 
att göra i början av arbetet. Ju längre vi fördjupade oss i arbetet desto tydligare blev det att valet av                    
design på en enfallsstudie skulle besvara vårt syfte inom den givna tidsramen. Vi har studerat olika                
informationskällor i syfte med att komma närmare studieobjektet. Vi har använt oss främst av              
intervjuer vilket gav oss skolaktörernas perspektiv på problemet. I de inledande observationerna som             
låg till underlag för frågeformuläret försökte vi bortse från egna erfarenheter. 
 
Eftersom vi valde intervjupersonerna utifrån förslag som vi fick av tidigare informanter, kan urvalet              
av intervjupersoner ha påverkat vårt resultat då vi förlitade oss på intervjupersonernas egen             
bedömning, om vem som kunde ge oss relevant information. Vi försökte att vara neutrala i vårt                
förhållningssätt under intervjuerna (Yin, 2013) men vi är samtidigt medvetna om att vår närvaro kan               
ha haft påverkan på studiens resultat. Vår intervjuteknik förbättrades för varje genomförd intervju,             
vilket ledde till att vi kunde fördjupa intervjuerna ytterligare. 
 
Mailintervjun till skillnad från intervjuerna som vi gjorde på plats gav inte så utförliga svar. Dessutom                
fick vi ett internt bortfall på två av dem vilket vi tror kan bero på att vi inte tog personlig kontakt med                      
personerna i fråga. Mailet som besvarades visade sig vara kortfattat och därför bestämde vi att inte                
använda det i analysen. Det gav oss däremot en riktning till nya problemområden, så som               
förändringar som oroat skolaktörerna. Detta tyckte vi var angeläget att undersöka.  
 
Utifrån tidsramen vi hade var vi dessutom tvungna att bestämma en viss gräns för hur många                
personer vi skulle intervjua vilket också kan ha påverkat resultatet i den aspektet att vi inte kan påstå                  
att det representerar alla skolaktörers perspektiv. Vi försökte dock uppnå mättnad i informationen vi              
fick från intervjuerna för att säkerställa att vi har studerat fallets olika aspekter. I urvalet av fall hade                  
vi som kriterium att välja en stor skola där det fanns fler yrkesgrupper att studera. I detta avseende är                   
det då svårt att uttala sig om vilket resultat som skulle komma fram om studien utförs på en skola                   
med andra förutsättningar.  
 
Genom att vi spelade in intervjuerna har vi haft möjligheten att lyssna på de flera gånger och                 
upptäcka ny information samt att vi båda har kunnat ta del av alla intervjuer och göra en egen analys.                   
Att vi har varit två studenter som har studerat samma fall anser vi minskade risken för feltolkningar                 
av det insamlade materialet. Att göra ordagranna transkriberingar visade sig också vara mycket             
värdefullt i detta avseende. Vi valde dock att inte ha med utfyllnadsord så som: öh… och hm för att                   
inte göra texten ointressant eller svårläst (Öberg, 2015). Vi gick tillbaka och läste transkripten flera               
gånger och efter nästan varje gång fann vi något nytt i texten som var relevant för vårt område, som vi                    
därmed kunde analysera. Vi upptäckte dessutom att citaten vi plockade ut gav en personlig touch               
genom att vi valde att ta med alla ord i deras meningsformuleringar. 
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Överförbarhet 

 
Enligt Merriam (2011) väljer man fallstudiemetoden när man på djupet vill studera något som i vårt                
fall en skola. Detta gör det meningslöst att försöka generalisera resultaten vi fått av ett fall som har                  
valts ut efter vissa kriterier. Ambitionen med val av ett typiskt fall var från början att resultaten vi fick                   
fram lika gärna skulle kunna gälla fler skolor runt om i landet. Med detta sagt riktar sig studien mot                   
de personer som intresserar sig av ämnet samt att kunskaperna som studien genererat kan ligga till                
grund för fortsatta studier inom området.  
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Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa resultaten av analysen av det empiriska materialet som vi                
samlat in genom intervjuerna. Vi kommer även att presentera våra egna upplevelser från studiens              
inledande observationer. Resultaten är strukturerade under institutionella logikerna som tidigare          
forskning visar finns i skolan och som synliggjordes i vårt resultat, marknadslogiken, byråkratiska             
logiken och professionen. Vi diskuterar resultaten utifrån de kategorierna som vi fann vara             
genomgående i det empiriska materialet. Vi anser, som tidigare forskning visar (t.ex. Blomgren &              
Waks, 2015), att vi inte kan dela upp logikerna i tre separata “renodlade” former eftersom de många                 
gånger både samverkar och skapar konflikter med varandra. Vi kommer därför i vissa delar koppla               
samman flera styrningslogiker. 
 

Upplevelser av marknadslogikens påverkan på professionen 

Mer verksamhet till lägre pris 

I intervjuerna nämns budgeten som en viktig faktor att förhålla sig till i utformningen av               
verksamheten. Samtliga skolaktörer påpekar att det har skett många nedskärningar inom skolan på             
senaste tiden som har påverkat verksamheten negativt: 
 

Det bara tas bort. Det kommer inga nya istället. Och cheferna ovanför rektorerna säger hela tiden att budgeten ser inte                    
bra ut, vi måste dra in. Hela tiden fast vi tycker att det inte går att skära ner men vi måste ändå. Så någonstans är ju                          
snett för det är ingen skola här (namnet på staden) som håller budgeten. Alla drar över och det måste bero på                     
någonting tycker man. Vi borde få mer pengar till skolorna när de märker att alla… (Lisa) 

 
Nedskärningarna tar sig uttryck i brist på personal och brist på lokaler/lokaler som inte är anpassade                
till verksamheten. Minskade resurser som ställer skolaktörerna inför allt större utmaningar i deras             
arbete verkar inte vara en tillfällighet utan ett utvecklingsspår inom skolan. Färre antal personal ska               
klara av att bedriva en allt mer växande verksamhet med större barngrupper och kunna ta hänsyn till                 
elever i behov av särskilt stöd. Detta i lokaler som dessutom inte erbjuder optimala förutsättningar för                
verksamhetens behov: 
 

Jag har jobbat länge i det här yrket och har jobbat mer i den här utveckling där resurserna har minskat och storleken                      
på barngruppen ökat för varje år. Första arbetet jag jobbade på var vi 2 pedagoger på 18 barn. I dag är vi 4 pedagoger                        
på 85 barn.(...) 85 relationer det är mycket även om vi kanske inte är nära alla 85 varje dag. Vi delar på 4 pedagoger                        
visserligen men man ska ändå skapa relationer med ganska många barn. Dels jobbar vi för att göra mindre enheter                   
men det krävs personal om vi ska exempelvis göra 3 avdelningar av 2 och hur vi ska…ja. Personalfrågan till hösten                    
vet vi inte än riktigt om vi kommer få fördela utifrån de 8 pedagogerna vi är totalt eller om det läggs till extra personal                        
för att vi ska täcka över 3 avdelningar. Då det inte blir ensamt arbete. (Anna) 
 

Tid för planering av verksamheten hamnar mer i skymundan och detta påverkar professionen             
negativt. Det är upp till ledningen på de lokala skolorna att avgöra vad som bör prioriteras och i sin                   
tur hur innehållet ska se ut för de verksamma pedagogerna. Trots tidsbrist för planering visar dock de                 
professionella en stark vilja att få en fungerande verksamhet utifrån de förutsättningarna som finns.              
De får tips och ideer från bland annat olika nätverk, pedagogista från kommunen som hjälper de med                 
utformningen av lärmiljön: 
 

I min vardag har det blivit lite förändringar i min egna planering. Det har blivit mer konferenser och styrt på min                     
planeringstid så jag har mindre planeringstid än förut. Vi går specialpedagogiska lyftet från skolverket nu vilket                
betyder att en eftermiddag i veckan har inte jag någon egen tid till planering och det har lagts på mer styrt på                      
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konferenserna också att vi ska prata ämnen ca var fjärde vecka så våra vanliga punkter som ska rulla med våran                    
vardag hinns inte alltid med på dom konferenserna. Styrda konferenser har blivit mer i tid än det varit förut. (Sara) 
 

Planering och utvärdering kopplat till styrdokumenten framkommer som tidigare nämnt vara i            
obalans. Detta poängterar också Karin:  
 

Vi försöker göra det bästa av planeringstiden men vi gör väl inte egentligen som vi borde, med att allt till exempel ska 
kopplas till läroplanen utan det finns väl mer i bakhuvudet bara. Det kommer dock inte ner på pränt att “det här får 
vi in här eller det här lär sig faktiskt barnen genom att vi gör det här”. Tiden finns inte, likadant som att 
utvärderingen haltar. (Karin) 

 

Upplevelser av möjligheter att fatta beslut och påverka 

 
De professionellas utrymme att utforma verksamheten utifrån sina kompetenser och kunskaper           
verkar vara begränsad av en rad olika faktorer. Många förändringar sker utan att skolpersonalen blir               
informerad eller tillfrågad om det. Detta medför stress som i vissa fall också leder till sjukskrivningar.                
Flera av intervjupersonerna framför att de upplever att de inte känner sig delaktiga i de               
beslutsfattande processerna om hur verksamheten på skolan ska bedrivas. Det nämns mycket om att              
saker och ting styrs utifrån, från politikerna och kommunen. Hur verksamheten bedrivs i dag ställs               
ofta i jämförelse mot hur det var tidigare: 
 

Med staten var det iofs stelbent och direktiven kom långt ifrån och du kunde inte påverka och du hade fasta summor                     
på allting och du fick äska pengar om du tyckte skolan hade problem och lönerna steg som i en skala och du kunde                       
inte förhandla så du kunde räkna ut ända fram till pension vad du skulle få i lön. Inte så jättekul men det var aldrig                        
något snack utan äskade du pengar om det fanns problem så fick du det och gjorde det. Nu är det inte säkert alls att                        
du får pengar, för nu måste du bevisa i absurdum och barnen måste gå igenom undersökning osv och det måste dra i                      
långbänk jämt. Jag upplevde att de få åren jag arbetade då det var statligt så “satt det aldrig fast, det var bara att                       
ordna det”. Så det var enklare då. Kanske har att göra med att jag var ung då, det var kanske 5 år jag var med.                         
Likvärdighet! Det fanns regler att gå efter men nu gör kommunen som den vill efter den budget man har och jag                     
upplever inte det som positivt utan jag tror mer på det stelbenta för att få en likvärdig utbildning över hela landet för                      
det är det inte nu. Det är det inte ens inom en och samma kommun. Det beror på vilken ledare man har inom skolan                        
och hur de driver det hela. (Bojan) 

 
Likvärdighet och den lokala ledningen ställs i relation till varandra. Den autonomin som skolan har               
att utforma och styra sin verksamhet verkar ändå inte ge en ovillkorad frihet till de professionella,                
utan är bunden till kommunens budget. Skolaktörernas arbete verkar i hög grad vara beroende av               
ledningens beslut. Många byten av rektorer på skolan bidrar till att riktlinjerna för verksamheten              
också ändrats ofta. Detta har lett till att mer fasta riktlinjer om skolans verksamhet efterfrågas: 
 

Det är ändå så himla skönt att ha riktlinjer att på vår skola gör vi såhär. Vi är en lärare/klass och en                      
fritidspedagog/klass och fritidspedagogen ska vara inne x antal lektioner i veckan och ska ha ansvar för raster t ex. Vi                    
har haft en del rektorsbyten och då kan detta lätt hamna mellan stolarna men då har vi pedagoger fått vara extra noga                      
och tydliga till rektorn att detta är viktigt. (Sara). 

 
Skolaktörerna upplever att det inte finns kontinuitet i skolans arbete på grund av byte av rektorer. De 
menar att det är jobbigt att vända kurs hela tiden och inte hinna avsluta ett påbörjat arbete innan en 
ny ide ska omsättas i handling.  Detta leder till att det i vissa situationer uppstår konflikter mellan 
ledningens och pedagogernas visioner i verksamheten: 

 
Det fungerar väldigt bra för att arbetslaget är väldigt självgående. De har byggt upp goda rutiner. Det har varit si och                     
så med kontinuiteten med rektorer. Det har bytts väldigt mycket. Jag vet inte om de har nämnt det. Men det har gjort                      
att de är vana att klara sig själva och det är väldigt tydligt (...) Sedan kan man bli för självgående också. Det här med                        
kulturer när man tänker hur man bygger en grupp att om jag kommer sedan och försöker komma med mina mål då                     
kan det blir en krock då. Men jag tycker att det har gått bra. Absolut. De efterfrågar riktningar också. Det är flera som                       
har sagt att “Det är så skönt att det händer någonting nu. Nu vet vi vart vi ska. (Emma). 
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Skolaktörerna framförde dock en stark vilja att få samarbetet att fungera genom att ha ett öppet sinne                 
för de nya idéerna som ledningen har att komma med. Den nuvarande rektorn har arbetat på skolan                 
endast ett år, vilket är en kort tid. En av aktörerna trodde att de kanske kunde behöva lite mer tid för                     
att arbeta ihop sig och att rektorn hade mycket att ta in från de luttrade pedagogerna och deras                  
fungerande rutiner i verksamheten.  
 
Många skolaktörer uttryckte sig vara tacksamma över det väl fungerande samarbetet pedagogerna            
hade på skolan. Trots att vi inte hade någon direkt fråga om just arbetslaget eller sammanhållningen                
bland personalen var detta ett återkommande diskussionsämne. De lyfte en stor angelägenhet om att              
skolaktörerna är flitiga på att “ge och ta” och att flexibilitet finns gentemot varandra. I relation till                 
detta ses arbetslaget av alla skolaktörer att vara en stark grupp samt vara en god inspirationskälla. I                 
takt med alla byten av ledning och de medföljande förändringarna har arbetslaget blivit en              
stöttepelare som upprätthåller regler och rutiner för att verksamheten ska fungera.  
 
Arbetslaget i sin tur kan också begränsa pedagogernas frihet att fatta beslut rörande undervisningen i               
strävan att utjämna arbetet. Ett sådant exempel är en av skolaktörernas svar på frågan ifall varje lärare                 
har friheten att själv välja materialet som ska användas i undervisningen: 
 

Egentligen är det väl det men det underlättar om alla vill ha samma. Vi har haft några år då någon har verkligen tyckt 
om ett annat material och då den har kört det. Då har det varit lite tråkigt för vi har inte kunnat hjälpt varan, vi har 
inte kunnat diskuterat på samma sätt. Så nu använder alla samma matte. Tanken är att vi ska fortsätta så. Så kommer 
det någon ny så vill vi gärna att den personen också kör det materialet som vi har. Det underlättar om vi har samma. 
Svenskan har vi också samma nu när det gäller läsinlärning och bokstavsjobbet. Då har vi också samma åk 1,2,3. Så vi 
vill att det ska vara så, att vi ska ha samma. Så det funkar också bra. (Lisa) 

 
Detta kan även ses som ett sätt för arbetslaget att behålla de professionellas autonomi som en grupp                 
att styra över innehållet av verksamheten. Ett mer homogent arbetslag kan vara de professionellas sätt               
att få bukt med svårigheterna som utgörs av de ständiga lokalflytten. Att klasserna/avdelningarna är              
utspridda i olika byggnader leder dock till bristande kommunikation. Detta lade vi märke till även i                
första anblicken då vi utförde observationerna. Skolans verksamheter äger rum i många utspridda             
byggnader inom skolområdet. En förklaring till detta som vi fick under intervjuerna var att skolan               
från början inte byggdes som en låg- och mellanstadieskola. De pedagoger som arbetar nära varandra               
upplevde ett gott samarbete men kommunikationen med övriga skolpersonalen var svår på grund av              
lokalernas placering: 
 

Jag har bra kommunikation med just Sara men att kommunikationen i det stora hela kan brista på grund av spridda                    
skolbyggnader och att vi inte hinner komma i kontakt med övriga lärare om det är något. Något som alla skulle                    
behöva veta som hänt på mellanstadiet kanske inte alltid kommer fram till lågstadiet på grund av uppdelningen.                 
(Karin). 

 

Skolaktörernas utrymme att fatta beslut begränsas även av kraven att saker och ting ska bestämmas               
och införas snabbt. Ett sådant exempel är införandet av arbetsledare på fritidshemmet vars uppdrag              
är att föra dialog med rektorn och därigenom också utveckla verksamheten. Genom denna satsning              
ska kvaliteten stärkas och status av pedagogerna höjas. Sättet att införa denna satsning är dock               
motsägelsefull: 
 

Från och med det här läsåret har vi utsatt en arbetsledare. Det var nytt för oss att ha en arbetsledare som har kontakt                       
med rektorn, kontinuerliga möten med henne, information som sedan berättar för oss. Det är arbetsledaren som håller                 
i ordförandet på vår planering på fredagar. Vi fick önska vem som ville vara och vi fick bestämma. Men sedan slutade                     
personalen på vårt fritids som var arbetsledare så då utsatte rektorn en ny. Hon bestämde själv vem som skulle vara,                    
för att det skulle gå fort.  (Anna) 
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Rektorn hävdar att det alltid finns potential till utveckling i verksamheterna men att utvecklingen              
måste ske inom ramarna för vad som är rimligt. Därför är det rektorns ansvar att lägga fram vad som                   
bör prioriteras för att sedan tillsammans med pedagogerna försöka uppnå målet.  
 

Man kan ju utveckla allt men då dör man om man tänker så. Det är viktigt att rektorn säger “Men nu är det här vi 
prioriterar. Det är det vi lyfter fram. Det är det som är det viktiga.”, och så koncentrerar man sig på det. Och då får 
man som lärare och jag också för den delen, då blir man ju stolt över det man gör, sina framsteg och märker hur bra 
det blir för barnet. Då lyckas man ju som pedagog. (Emma) 

 

Konkurrens och föräldraval ställer högre krav på skolans marknadsföring 

 
Föräldraval och konkurrens mellan skolorna verkar vara viktiga faktorer som påverkar skolaktörernas            
arbete. Etableringen av det fria skolvalet har medfört svårigheter: “Det är också en stor förändring som                
har skett senaste åren. Förr var det ju enklare. Alla gick på sin skola som var närmast” (Lisa). Det lyfts upp i                      
intervjuerna att det är svårt att planera verksamheten till hösten när man inte vet hur många elever                 
som blir kvar.  
 
En annan svårighet utgörs av att man måste locka, inte bara eleverna utan även föräldrarna. Detta                
ställer skolaktörerna inför ett viktigt uppdrag, att artikulera kvaliteten av sin egen verksamhet. Det              
krävs då att tydliggöra sin egna professionella identitet både för omvärlden men också för sig själv.                
Detta anses av skolaktörerna vara både stressigt men även positivt då det lyfter upp verksamheten               
och stärker gruppkänslan i arbetslaget: 
 

Som (namn på en fristående skola) är ju jättebra att sätta ord på vad de gör. Och det måste vi också bli bättre på. Vad                         
är det som gör oss bra? För vi är bra. Vi är jättebra. Vi har jättefina verksamheter här, jättefina klassrum, väldigt                     
välfungerande. Så det måste vi bli bättre på “Vilka är vi på (namnet på skolan)? Vad gör vi? Hur tänker vi kring                      
barnens lärande? Hur utformar vi vår verksamhet? Vi har vår karaktäristik så vi måste bli duktigare på att tala om                    
liksom. Så det har vi som ett spår, att vi ska ta tag i.  (Emma) 

 
Att bli bättre på att marknadsföra sin verksamhet visar sig dock vara ett svårt uppdrag att mäkta med                  
mot bakgrund av de andra arbetssysslorna man har att utföra. I de konstanta förändringarna som               
skolaktörerna ställs inför i verksamheten verkar det inte finnas varken tid eller energi att lägga på att                 
göra reklam för skolan. Flera av intervjupersonerna framhäver att det finns förståelse för vikten av att                
lyfta upp verksamheten inför elever, föräldrar och allmänheten men å andra sidan dyker det alltid upp                
nya problem som måste prioriteras. I denna veva lyfter Emma upp ett sådant exempel: “Nu kom det här                  
med lokalerna och det tar ju tid. Men det är absolut någonting som vi måste jobba på. Att man bygger upp”                     
(Emma). 

 
Bojan och Sara diskuterar också marknadsföringen av skolan. De berättar att det är en “het potatis”                
och att skolan har haft fokus på marknadsföringen, till exempel genom att de haft öppet hus med                 
aktiviteter och bjudit föräldrar för att på det sättet locka. Bilden av skolan som skapas och framförs till                  
elever, föräldrar och allmänheten framstår i intervjuerna som en viktig del som väger tungt i valet av                 
skola:  

 
De hör bara lite rykten om att det är stökigt och jobbigt och stort. Och så får man bara höra fina rykten från                       
friskolorna att det är små grupper och att det är så lugnt. Så de får inte riktigt veta hur bra det är här. Så nej, vi gör                           
nog inte tillräckligt och vi har ingen bra hemsida. Marknadsför oss inte så mycket heller. Vi försöker få hit tidningarna                    
när vi gör roliga saker men de kommer aldrig för de har aldrig tid. Så att det är svårt. Vi har inte kommit på riktigt på                          
vad vi kan göra. (Lisa) 
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Behörighet att undervisa 

 
I några av intervjuerna lyfts upp frågan om behörighet.. Skolpersonalen menar att nuförtiden är det               
bara lärarna som får planera och undervisa i klassrummet då de har rätt utbildning och behörighet att                 
göra det. Detta verkar accepteras av både fritidspedagoger och lärare men de poängterar även att det                
finns vissa som undervisar i praktiskt-estetiska ämnen. Detta påvisar att det finns utrymme för lärare               
och fritidspedagoger att komma överens sinsemellan om ett arbetssätt som fungerar för båda sidorna. 
 

Det kom en lag för några år sedan som sade att det bara var behöriga lärare som fick undervisa i ämnet och att fritids                        
inte skulle ha något ansvar för de inte skulle behöva skriva några omdömen och planera. Innan detta hade fritids                   
ibland egna ämnen, till exempel SO med livskunskap eller bild men att nu är det mycket färre sådana lektioner på                    
grund av att de inte har behörighet i ämnena. Det ser också olika ut med vilka fritidspedagoger som vill eller inte vill                      
ha eget ansvar också, så där krävs flexibilitet så att personen får göra det den vill och finner som attraktivt och att den                       
inte känner sig överkörd. (Sara) 
 

I alla intervjuer framkommer att relationerna i arbetslaget och sinsemellan kollegor fungerar jättebra.             
Det finns en stor flexibilitet mellan de lärare och fritidspedagoger som jobbar ihop under skoldagen:               
“Vi är ett bra arbetslag och vi hjälper varandra jättemycket, samplanerar och framförallt ett samarbete i                
årskurserna” (Sara). Det poängteras dock att det är viktigt att kunna ägna sig åt det man är utbildad till                   
och det man brinner för då engagemang och vilja ses som huvudkomponenter för samarbetet: “Det                
blir jobbigt om någon av oss (fritidspedagogen eller jag som klasslärare) ska “ro hela skeppet” själv och den                  
andra partnern inte alls bryr sig. (Sara) 
 

Upplevelser av den byråkratiska logiken 

Växande administrativt arbete 

Skolaktörerna uttrycker en frustration med allt extra dokumentationsarbete som har tillkommit på            
senare år. Det administrativa arbetet verkar har vuxit på bekostnad av undervisningen. De menar att               
behovet av extra prov och tester bestäms “uppifrån”, då de själva vet hur barnen ligger till                
kunskapsmässigt. De framför att tiden som måste läggas på att göra prov och skriva omdömen tar                
ifrån orken och glädjen att lära ut: 
 

Sedan läggs det på mer och mer jobb utöver. Massa administrativa jobb som man tycker är helt onödigt. Att skriva                    
skriftliga omdömen i alla ämnen på alla barn…. Det var inte så för några år sedan. Nu känns det som att man ägnar                       
tiden åt att kolla av istället för att lära dem. (Lisa) 

 
En annan av intervjupersonerna jämför det skriftliga arbetet som man har att utföra i dag med hur det                  
har varit under åren hon har arbetat inom skolan: 
 

Jag hade då ansvar för so-ämnena, svenska och engelska och jag räknade då på att jag skulle ta 26 000 beslut själv (jag                       
hade då en klass på 26 elever). Det var bara punkterna om omdömesskrivningen och utöver det skulle jag skriva                   
också och ge betyg, och det är ju inte rimligt men det har ju ändrats lite nu och backats lite som tur är. Det är ju                          
underligt hur det ska behöva prövas och att så många människor ska behöva jobba häcken av sig innan de inser att                     
det här håller inte. (Bojan) 

 
I både uttalandena uppenbaras en indelning av “de” som bestämmer vad och hur som ska göras och                 
“vi” som utför arbetet. De professionellas erfarenhet och kunskaper om verksamhetens behov verkar             
förbises när beslut rörande bedömning och dokumentering ska fattas och införas. Att testa sig fram               
istället för att utgå från verksamheten verkar vara en strategi i skolans styrning som utövas på                
bekostnad av professionen. 
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Krockar mellan styrningslogikerna medför stress 
 
En krock uppstår mellan marknadslogiken och professionen när verksamheten ska bedrivas med            
samma kvalitet som tidigare trots mindre resurser, vilket orsakar stress på arbetsplatsen. Känslan av              
att inte räcka till och att man inte hinner med visar sig finnas i stor utsträckning bland                 
intervjupersonerna: “Det stressar mig att jag ska hinna med och räcka till.” (Anna). En av               
fritidspedagogerna berättade att de många gånger arbetar på deras egna raster, även om de egentligen               
inte borde men de gör det för känslan av att de ska hinna med. Den andra fritidspedagogen sade om                   
hur stressad hon kan känna sig, att många gånger få jobba kort på grund av sjukdom bland                 
personalen samt att hon inte känner sig tillräcklig gentemot barnen, med anledning av de stora               
barngrupperna. Hon nämnde att arbetet på loven ser helt annorlunda ut då det endast är ca 25 % av                   
barnen som är på plats, vilket gör att pedagogerna kan ägna sig åt barnen på ett annat sätt.                  
Skolaktörerna söker olika sätt för att hantera de stressiga situationerna. Vilken arbetsroll man intar              
under dagen framkommer som ett exempel: 

 
Men har upplevt att det känns … ja, det är lite tudelat det här att vara bara resurs i klassen, hjälpfröken eller vad man                        
nu kallar det för, men vi säger resurs, än att ha sitt eget ämne. Men har man ett eget ämne och ansvar för det så                         
känner jag större stress över att hinna med och orka med eftermiddagen om jag har mycket planerad verksamhet på                   
skoltid där jag hade egna klasser och halvklasser då i ämnet drama eller massage. Nu när jag kliver in i klassen och är                       
resurs och det är läraren som bestämmer vad som ska hända så känner jag mig mer avstressad inför eftermiddagen.                   
Då kan jag koncentrera mig på fritidsverksamheten på ett helt annat sätt. Jag behöver inte tänka dubbelt, att det ska                    
planeras i skolan, det ska planeras för fritids. Det är både och. (Anna) 

 
Det har från flera yrkesgrupper framkommit att fritidspedagogernas förutsättningar är sämst vad            
gäller arbetsmiljö. Det handlar dels om att de har en känsla av att de inte får något tillbaka i jämförelse                    
med det de själva offrar i till exempel skolans verksamhet samt att de blir lovade hjälp från ledningen                  
men att det sällan förverkligas. De lokala förhållandena spelar också in i hur verksamheterna ser ut                
mellan fritidshem och skola. Frågan om status blir också i detta sammanhang aktuellt. En av               
fritidspedagogerna framhävde följande: 
 

Vi har en känsla av att vi på fritids alltid måste kriga för vår sak. Det är inte alltid det hjälper att kriga heller, vilket gör                          
att vi känner oss längst ner på stegen. Ledningen säger att: Absolut, det ska ni få eller att det ska ni göra för det är ju                          
faktiskt ni som kan den här verksamheten bäst, men tyvärr är det sällan det funkar. Många gånger kan de lova                    
uppifrån men när det väl kommer till kritan säger dom att de inte alls lovat det till exempel. Det är oftast fritids själva                       
som får lösa saker och ting och vi får ingenting för det. (Karin) 

 
En av lärarna lyfte något som fritidspedagogerna själva också talade om, nämligen att fritids fått vara                
den verksamhet som flyttat sina lokaler massvis med gånger: 
 

Fritids är bra alltså, dom är jätteduktiga men dom har haft det ännu värre än vad jag har haft, genom att dom har                       
flyttat i stort sett varje år. Det är en grupp som man aldrig lyfter fram, utan dom kan man flytta på. Behövs det resurs                        
eller lokaler, ja då flyttar man fritids. (Bojan)  

 
En annan brytningspunkt mellan styrningslogikerna visar sig vara hur mycket inflytande           
skolaktörerna har över hur skolverksamheten ska bedrivas. Alla lokalflytter och rektorsbyten skolan            
genomgått har fört med sig en ökad stress för skolaktörerna och försämrade förutsättningar att              
bedriva sin verksamhet. Dessutom verkar varje ny ledning försöka upprätthålla nya styrningslinjer            
för skolan som sällan utgår från verksamheten eller tar hänsyn till var skolaktörerna befinner sig i det                 
pågående utvecklingsarbetet.  
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Men jag kartlade tillsammans med lärarna, men det var jag som satte upp ett generellt mål för tiden fanns inte, jag 
kom in i augusti. Men nu hädanefter då framkom det när vi hade en medarbetarenkät att de ville vara delaktiga i 
målen vi sätter upp och det är självklart för mig också. (...) Det fick de konkretisera och göra till sitt så de blev ändå 
delaktiga även om det var jag som satte riktlinjerna. Men nu i år ska vi verkligen jobba så att de får sätta upp målen. 
(Emma) 

 
En av pedagogerna förklarade att pedagogerna fått nya uppdrag och fokus för varje ny rektor som                
kommit och att det varit svårt att gå in med entusiasm i uppdragen när det ändå visar sig förkastas                   
när nästa rektor börjar. Här uppenbaras en frustration hos skolaktörerna då de gång måste följa vad                
ledningen har att säga och samtidigt ha i åtanke att uppdraget så småningom kommer att ändras.                
Pedagogen säger att hon är mycket mer kritisk nu än förut. Hon summerar detta med ”Det är                 
kränkande och sårande på något sätt, när man lagt ner sin själ i något” (Bojan).  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 



 
 

Diskussion 

Resultaten visar på tre institutionella logiker som gör sig synliga i skolaktörernas talan om sitt arbete,                
marknadslogiken, byråkratiska logiken och professionen. Samexistensen och krockarna som skapas          
mellan logikerna i skolan, som definieras av Blomgren och Waks (2015) som institutionell trängsel,              
verkar påverka skolaktörernas arbete på många olika nivåer. Resultatet visar på några viktiga punkter              
som vi anser vara värda att lyfta upp och diskutera i relation till tidigare forskning. Vid slutet av                  
diskussionen föreslår vi också två frågor som kan ligga till grund för framtida forskning. 
 

Implikationer av styrningslogikernas samverkan och krockar för skolaktörernas        
arbete 
 
Upplevelser av minskat frirum och ökad stress 
 
Förvandlingen av den svenska skolan från en välsubsiderad skola före skolreformerna (Björklund et             
al., 2005) till en skola i dag där “alla drar över” budgeten, framkallar en del jämförelser mellan hur det                   
var tidigare och hur det upplevs vara i dag. Ett minskat utrymme för de professionella att fatta beslut,                  
som lyfts fram av Stenlås (2009), utmärktes även i vårt resultat. Resultatet väcker dock frågan om de                 
professionellas utrymme att fatta beslut rörande verksamheten har verkligen minskat i jämförelse            
med hur det har varit tidigare eller om det kan finnas andra faktorer som spelar in. Den stora                  
autonomin som svenska skolan har i dag (Lundahl, 2004) medför inte nödvändigtvis utökat frirum              
(Berg, 2003) för de professionella att fatta beslut om verksamheten. Som det kommer fram i resultaten                
har man alltid budgeten att förhålla sig till. Den i sin tur verkar vara långt ifrån tillräcklig för att svara                    
på verksamhetens behov. Å andra sidan uppmärksammas den lokala styrningen som fattar en stor del               
av besluten om verksamheten “uppifrån”. Detta upplevs av de professionella som ett minskat frirum              
att handla inom och sätter professionen som styrningslogik i bakgrunden vilket poängteras även av              
Berg, 2003 samt Stenlås, 2009. Detta i sin tur minskar de professionellas glädje av arbetet och medför                 
ökad stress. Utifrån detta resonemang kan en möjlig förklaring till denna fråga vara att de               
professionellas möjligheter att fatta beslut varken har utökats eller minskat. Skillnaden ligger däremot             
i de ekonomiska gränserna som de professionella har att röra sig inom idag.  
 
Många förändringar som sker i skolan beslutas “uppifrån” och många av dem tillkommer också utan               
pedagogernas samtycke, vilket är en ytterligare orsak till stress. Ett talande exempel som gäller hela               
skolverksamheten är införandet av en arbetslagsledare som syftar till att stärka fritidspedagogernas            
status. Här har fritidspedagogerna möjlighet att förbättra sitt arbetsklimat och annat relevant inom             
verksamheten. Att valet av arbetslagsledare sker över huvudena på pedagogerna visar dock på en              
obalans mellan ledningens makt och de professionellas. Å ena sidan ges pedagogerna utrymme att              
bestämma över sin verksamhet (jmf. Berg, 2003) men å andra sidan begränsas deras autonomi (jmf.               
Brante, 2009) genom kraven som ställs i marknadsidéerna om effektivitet, om att saker och ting ska                
ske snabbt. Skolaktörerna hamnar i kläm mellan marknadsidéerna och professionen då de å ena sidan               
måste visa en trofasthet mot ledningen (Fredriksson, 2010) men å andra sidan försöker de bevara sin                
professionella integritet. Autonomin (Brante, 2009; Blomgren & Waks, 2015) får inte det utrymmet             
som de professionella önskar eftersom de flesta besluten ändå måste godtas från kommunen. Mer              
fasta riktlinjer efterfrågas av pedagogerna på grund av de täta rektorsbytena. Trots de upplevda              
svårigheterna som tillkommer då nya rektorer börjar är skolaktörerna ändå öppna för nya idéer och               
förslag som ledningen har att komma med. Ett sätt att hantera all stress tycks vara att prioritera sina                  
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uppdrag för att mäkta med sitt arbete. Detta verkar dock innebära att välja bort vissa uppdrag och                 
frågan blir då hur mycket man kan kompromissa i sitt arbete innan kvaliteten blir bristfällig. 

Marknadslogiken höjer pressen på skolaktörerna att marknadsföra skolan 

Att samexistensen av flera styrningslogiker inom skolan orsakar spänningar har konstaterats både i             
tidigare forskning (Berg, 2017; Runesdotter, 2016) och uppenbaras även i våra resultat.            
Marknadslogiken som tar sig uttryck i bland annat föräldraval och konkurrens tvingar skolaktörerna             
att ägna tid inte bara till sitt huvuduppdrag - att bedriva verksamheten, utan även till att                
marknadsföra skolan. Detta tär på krafterna, likadant som det gör att de förlorar många barn genom                
att barnen och deras föräldrar väljer friskolorna framför deras kommunala skola. Att skapa och              
upprätthålla en lockande bild av skolan verkar vara en viktig del i detta arbete. När skolan ses som en                   
tjänst som måste marknadsföras blir, som Runesdotter (2016) också skriver, skolaktörernas legitimitet            
tätt sammankopplad med kundernas val. Detta i sin tur ställer skolaktörerna mot en rad nya               
utmaningar. Å ena sidan, att artikulera sitt uppdrag kan stärka gruppkänslan i arbetslaget. Å andra               
sidan frågan “Varför ska du välja oss”, innebär att skolaktörerna på något vis måste påvisa att deras                 
skola är bättre än andra skolor. Detta förutsätter dock att vissa skolor är sämre än andra. Synsättet                 
bidrar också till minskad likvärdighet och bryter skarpt mot målen som svenska skolan i alla tider har                 
strävat efter - att bidra till minskade klyftor i samhället (Björklund et al., 2005). 
 

Ökat dokumentationsarbete  

 
Den stärkta styrningen och statliga kontrollen (Sahlin och Waks, 2008) som tar sig uttryck i bland                
annat Skolinspektionen har fört med sig dokumentationsarbete i skolvärlden. Tester och prov har             
förts in med tanken om att förstärka de professionellas utveckling (se Sahlin och Waks, 2008). I våra                 
resultat framkommer dock att det allt mer standardiserade arbetet (Freidson, 2001) upplevs av             
pedagogerna som mycket onödigt “skrivande” och slöseri med tid, eftersom de ändå vet barnens              
nivåer i de olika ämnena, medan politikerna och chefen bestämmer att detta ska ingå i skolan.                
Freidson (2001) lägger fram detta som en obalans som kan uppstå mellan logikerna. Några av               
pedagogerna berättade om det administrativa arbetet som negativt och att det leder till en stressig               
arbetsmiljö. Detta talar då emot det som Pollitt och Bouckaert (2011) framhävde, att tanken med               
införandet av NPM- idèerna på 90-talet skulle vara effektivisering. De professionella får inte det              
utrymme de önskar till att bestämma inom detta område. Detta ses som motsägelsefullt i jämförelse               
med vad Berg (2003) och Stenlås (2009) skriver, att de professionella är dem som faktiskt är experter                 
inom sin verksamhet. Fokuset har hamnat mer på att kolla av eleverna istället för att lära ut men                  
pedagogerna måste trots detta “svälja” och acceptera läget även fast de har skilda åsikter angående               
området. Vi kan dra en parallell mellan dessa upplevelser och det som Sahlin och Waks (2008)                
framhäver om att stärkt styrning och statlig kontroll utmanar den professionella styrningen. En             
fundering som framträder i detta avseende är vad detta förhållande mellan profession och styrning              
kommer att ha för konsekvenser i framtiden. Studien väcker frågan om denna utveckling är hållbar               
och om det är det realistiskt att sträva efter en skola grundad på kunskap och professionell kompetens                 
då dem å andra sidan inte tas tillvara på.  
 

Olik status mellan skolaktörerna 

NPM - idéerna som innebar indragningar på personal (jmf. Pollitt & Bouckaert, 2011), större              
barngrupper och svaga förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd leder till försämrade              
arbetsförhållanden. Pedagogerna som arbetar på fritidshemmet visar sig i vårt resultat vara en särskilt              
utsatt arbetsgrupp som reformerna slagit hårdast mot. Integreringen av skola och fritidshem i början              
av 1900-talet, som Hippinen (2011) framhäver har haft som mål att möjliggöra för pedagogerna att               
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komplettera varandra i sina yrkesroller och kompetenser i undervisningen. Att uppnå detta mål visar              
sig i vårt resultat vara svårt. Det kan dras en parallell mellan de ständiga flytten av lokaler och det                   
faktum att den verksamhet som oftast får flytta runt är fritidsverksamheten. Detta kan ses som ett                
tecken på olik status bland yrkesgrupperna. Fritidspedagogerna är den yrkesgrupp som ofta får ställa              
upp för andra men inte får något tillbaka samt att de inte alla gånger uppmärksammas från                
ledningens håll, vilket upplevs som påfrestande. Med tanke på att fritidsverksamheten integrerades i             
skolan i samband med de övriga reformerna som infördes i skolvärlden i början på 90-talet, kan en                 
möjlig förklaring till statusfrågan vara att verksamheten inte etablerats på samma sätt som de andra               
verksamheterna i skolorganisationen.  

Framtida forskning  

Samarbetet mellan fritidslärare och klasslärare i sammanhanget som skapas av de olika            
styrningslogikerna 

Lärarlegitimationen som är uttryck för professionslogiken har satt sin prägel i skolverksamheten. Vi             
tar återigen upp ett exempel från samverkan mellan fritidspedagogerna och lärarna där            
konsekvenserna av införandet av lärarlegitimationen tydligt framträder. Teoretiskt sett bör          
arbetsfördelningen bli tydligare och kvaliteten i verksamheten höjas i och med att pedagogerna             
arbetar utifrån sina kompetenser (se Blomgren & Waks, 2015). I vårt fall upplevs däremot              
behörighetskravet av fritidspedagogerna som ett sätt att orka med hela arbetsdagen men framförallt             
att kunna ägna sig åt sitt huvuduppdrag på eftermiddagen. Detta kan ställas i relation till det som                 
Hippinen (2011) framhäver som syfte för integreringen av fritidshem och skola, att pedagogerna             
skulle kunna komplettera varandra i undervisningen utifrån sina kompetenser. Här uppstår en fråga             
om fritidspedagogernas yrkesroll i skolan och hur den påverkas av kravet på behörighet. Frågan blir               
då hur mycket av fritidspedagogernas kunskaper som tas tillvara på, då de endast agerar hjälplärare               
under skoltiden. Vår studie visar att både lärare och fritidspedagoger upplever flexibilitet i samarbetet              
och att det finns frihet att arbeta utifrån sina intressen. Det är ändå paradoxalt att fritidspedagogerna                
själva helst väljer att inta “hjälplärarollen”. Samarbetet mellan fritidslärare och lärare i sammanhanget             
som skapas av de olika styrningslogikerna är värt att undersökas närmare i framtida studier. 
 

En fråga om stärkt arbetslag växer fram 

I en omtumlande verksamhet där ändringar av ledning och kurs ofta förekommer hittar skolaktörerna              
olika strategier att hantera de konstanta förändringarna. Som ett försök att motverka de negativa              
konsekvenserna från de konstanta bytena av ledning och vision för skolans verksamhet, växer ett              
sammansvetsat arbetslag fram och skapar och upprätthåller egna regler och rutiner. Om arbetslagets             
utveckling som stöttepelare av skolans kultur är ett fenomen som har uppstått som ett sätt för de                 
professionella att förstärka sin position i en skola präglad av institutionellt trängsel. Detta kan vara en                
fråga värd att ställa i framtida forskning. Att vidare sätta sig in och studera om arbetslaget på en                  
djupare nivå vore intressant eftersom samarbetet i arbetslag skiljer sig runt om i landets och världens                
alla skolor. Det vi finner som spännande i detta är just anledningen bakom det rådande klimatet i                 
arbetslaget; varför ser det ut som det gör? Finns något/några händelser som skolaktörerna fått              
genomgå som kan ligga till grund för miljön?  
 

Kunskapsbidrag 
I vår studie har tre ledande institutionella logiker utmärkts, marknadslogiken, den byråkratiska            
logiken och professionen. Vi anser att vår studie kan bidra med kunskap om vilka konsekvenser som                
de institutionella logikernas samexistens har för skolaktörernas arbete. 
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Bilaga 1 
  

Intervjuguide  
 

● Hur länge har du jobbat som lärare/fritidspedagog? 
● Hur länge har du jobbat på den här skolan? 
● Hur gammal är du? 
● Berätta om ditt arbete. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
● Vad fungerar bra och mindre bra? 
● Vem arbetar du med när du upplever det roliga/problem i arbetet? 
● Vilka förändringar har skett? 
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Bilaga 2 
  

Missiv  
 
Hej! 
 
Vi heter Ida Hansson och Katerina Karlsson och studerar till fritidslärare på Mittuniversitetet i              
Sundsvall. Vi är inne på utbildningens sista termin och skriver vårt självständiga arbete             
(examensarbete). 
 
Anledningen till att vi kontaktar dig beror på att vi ska genomföra en fallstudie om skolkulturer –                 
yrkesgrupper i möte. Vi är intresserade av att observera och intervjua olika yrkesgrupper på er skola                
och därför skickar vi denna information till Dig för att få Ditt samtycke till det hela. Deltagandet i                  
studien är frivilligt och lämnat samtycket kan tas tillbaka även efter genomförda observationer och              
intervjuer. Uppgifter om verksamheten och informanterna som kommer att vara inblandade i vår             
studie kommer självklart att vara avidentifierade i vårt arbete. De kommer att användas bara för               
studiens ändamål och raderas efter självständiga arbetet blivit bedömt. 
 
Det går bra att kontakta oss om Du har några frågor eller om Du har synpunkter på något (till                   
exempel när jag lämpligast kan nå Dig på telefon). Kontaktinformation hittar du nedan. 
 
Med vänlig hälsning och förhoppningar om ett gott samarbete, Ida Hansson och Katerina Karlsson. 
  
Ida 
Tel: xxx - xxxxxxx 
E-post: xxxxxxxx@student.miun.se 
  
Katerina 
Tel: xxx - xxxxxxx 
E-post: xxxxxxxx@student.miun.se 
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