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Abstract 

This study aims to analyze four gymnasium teachers’ opinion on the values within the 

Swedish school system today, as well as the presence of conflicting values and goals in 

their role as a street level bureaucrat. A comparative aspect concerning private and state 

regulated schools was implemented into the study in order to compare one school 

system to the other. This was achieved by using semi-structured interviews with the aim 

to register the teachers’ opinions on these matters.  

The study showed that the teachers perceive a high amount of discretion within their 

role as a street level bureaucrat concerning the educational aspect of their work. Despite 

this the “Top-Down” implementation is present in the way that there are several 

incentives that are beneficial for the teacher to follow. Additionally the study shows that 

there are several goal conflicts within the school system today that are most visible 

within the state regulated schools, as well as that the teachers in the private gymnasiums 

enjoy a higher degree of discretion.  

Nyckelord 
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Tack 

Jag vill tacka min handledare Gunnar Hansson vars tankefrämjande egenskaper jag har 

att tacka för denna studie. Vidare så vill jag tacka samtliga lärare som deltog i denna 

studie, utan er hade detta inte varit möjligt.  
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1 Inledning 

Den svenska skolan har under de senaste 20 åren genomgått en rad omvälvande 

reformer, däribland kommunaliseringen och friskolereformen. De svenska 

skolresultaten har sedan 1990-talet sjunkit stadigt och skillnaderna mellan de svenska 

skolorna har blivit större
1
. Mycket inom skolan har genomgått radikala förändringar, 

däribland lärarrollen.  

Per Kornhall som är före detta undervisningsråd på Skolverket menar att skolan har 

blivit ett laboratorium där beslutsfattare fritt experimenterar med skolan och för in 

reform efter reform utan att förstå konsekvenserna
2
. Detta må vara, men att 

tillfredsställande besvara frågan om varför den svenska skolan genom åren blivit sämre 

är dock en för ambitiös fråga, och det är därför inte syftet med denna studie. Jag vill 

däremot påstå att lärarna har hamnat i kläm i den politiska debatten och studien kommer 

därför fokusera på lärarens roll i skolan. Studien kommer förhoppningsvis dra sitt strå 

till stacken för att göra debatten kring skolan mer uppmärksammad och därmed 

nyanserad.  

1.1 Problemintroduktion 

Utgångspunkten till denna studie hämtades från Aristoteles som myntade idén om att 

staten spelar en annorlunda roll i fostrandet av demokratiska medborgare jämfört med 

andra intressesfärer. Aristoteles skrev ”De som menar att statsman, kung, husbonde och 

slavägare är samma sak, har inte rätt”
3
 

Denna tanke som Aristoteles uttrycker är ett omdebatterat ämne som ofta kommer upp i 

den politiska diskussionen. Citatet är ett uttryck för att idén om staten som en opartisk 

aktör är oerhört gammal samt en av hörnstenarna hos staten som idé. Trots detta så har 

debatten kring staten som bra ägare till organisationer på senare tid blossat upp
4
. Jag 

anser att debatten kring staten som en opartisk aktör i fostrandet av demokratiska 

medborgare genom skolan har uppstått på grund av bland annat den nyliberala politik 

som utvecklades på 1970-talet. Den skulle sedan komma att kallas New Public 

                                                 
1
 Kornhall, Per, Barnexperimentetet: Svenska skola i fritt fall, Leopard förlag 2013, sid. 8 

2
 Kornhall 2013 sid. 8 

3
 Lundquist, Lennart, Demokratins väktare, Holmbergs i Malmö 2010, sid. 10 

4
 http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article2534114.ece 
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Management (NPM) och arbetade sig in i den svenska offentliga sektorn. På senare tid 

har även delar av den offentliga sektorn privatiserats till exempel delar av skolan. 

Reportern Maciej Zaremba har i Dagens Nyheter skrivit fyra artiklar som granskat hur 

NPM tagit sig uttryck i sjukvården och därmed granskat hur ekonomistyrd 

resultatredovisning påverkat sjukvården
5
. Det faktum att ämbetsmännens produktivitet 

utvärderas utifrån ekonomiska modeller och mätinstrument skapar onekligen problem 

då den privata och den offentliga sektorn befinner sig på olika förutsättningar. 

I och med att skolan har blivit mer och mer decentraliserad och att läraren fått mer 

ansvar för elevernas utbildning i både kommunala skolor och friskolor är det av intresse 

att se hur läraren själv upplever värdena i skolan och om det finns målkonflikter i 

skolan. Detta anknyter till lärarens handlingsfrihet och det är av intresse att se hur lärare 

inom respektive skolsystem upplever dessa områden.  

Skolan är en av de förvaltningar som bär det största ansvaret att fostra demokratiska 

medborgare, och den trend med sjunkande skolresultat vi kan se kräver ytterligare 

statsvetenskapliga undersökningar av de som jobbar ”på golvet” det vill säga lärarna. I 

denna studie kommer fyra samhällskunskapslärare på fyra gymnasieskolor, två privata 

och två offentliga, i en kommun i södra Sverige att undersökas i avseende att se hur 

lärarna upplever de ekonomiska och demokratiska värdena i sitt handlingsutrymme i 

skolan, samt om man kan spåra målkonflikter mellan dessa.  

En vidare problemdiskussion kommer att följa senare i studie efter teoriredovisningen 

då det är av intresse att läsaren är införstådd med teorierna som denna studie kommer 

använda sig av för att ytterligare precisera problemet. 

  

                                                 
5
 http://www.dn.se/kultur-noje/hur-mycket-ar-en-patient-vard 



  

 

6 

2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel kommer de teoretiska synsätt som har med problematiken kring vilka 

värden som finns i den offentliga sektorn och problematiken kring lärarens roll att 

arbeta med dessa att redogöras för. 

2.1 Vad är offentlig verksamhet? 

Utbytet mellan stat och individ sker främst inom olika typer av förvaltningar. Det är 

ämbetsmännen inom förvaltningarna som implementerar de beslut som tas utav 

regeringen och det är främst genom förvaltningar som medborgare interagerar med 

staten
6
. Förvaltningar är statens verktyg att faktiskt styra, och skolan är den förvalting 

som medborgare först kommer i kontakt med.  På grund av detta präglar skolan den syn 

medborgaren senare i livet kommer ha på bland annat förvaltningar och staten.  

Det finns ett antal regler som styr den offentliga sektorn i Sverige, däribland 

offentlighetsprincipen vilket innebär att en offentlig förvaltning ska vara transparent
7
. 

Offentlighetsprincipen gäller inte för friskolorna i Sverige
8
, vilket ställer mindre krav på 

deras dokumentation.  

2.1.1 Vad är New Public Management? 

Begreppet New Public Management (NPM) introducerades först i början av 1990-talet, 

men det hade redan innan dess skett förändringar inom den offentliga sektorn som låg i 

linje med det som skulle kallas NPM. De första förändringarna inom den offentliga 

sektorn som går att likna vid NPM uppstod först i bland annat Storbritannien och USA. 

Sverige anammade idén och började sedan implementera NPM i den offentliga sektorn.  

Det finns dock ingen generell uppfattning om vad NPM i dess strikta mening är. Den 

rådande uppfattningen kring NPM är dock att tjänster ska regleras utifrån beställar-

utförarmodellen, det vill säga att även offentliga företag ska befinna sig på en 

konkurrensutsatt marknad. Kritiken mot NPM i det offentliga har varit mångfaldig och 

vissa menar att offentliga företag inte kan befinna sig på en marknad såsom privata 

företag då det skapar en ”kvasi-marknad” och att NPM använder sig at ekonomiska 

styrsätt. Ett exempel på en kvasi-marknad är den konkurrens som finns inom 

                                                 
6
 Lundquist 2010, sid. 25 

7
 http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029 

8
 http://www.friskola.se/Starta___driva_Vart_att_veta_DXNI-84398_.aspx 
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äldrevården i Sverige. Kritiker mot NPM menar då att de som har behov av att bo på ett 

äldreboende inte har möjligheten att välja äldreboenden på samma sätt som en 

konsument väljer mellan Ica och Coop. Det blir istället en tredje part som väljer åt 

personen vilket i detta fall är kommunen
9
. Detta är relevant även för skolan i Sverige då 

den blivit konkurrensutsatt, och vissa som kritiserar den konkurrensutsatta skolan menar 

att även skolan befinner sig på en kvasi-marknad.  

2.2 Vad är gatubyråkrati? 

Idén om gatubyråkrati myntades av Michael Lipsky när han skrev boken ” Street level 

bureacracy: Dilemmas of the individual in public service”. Han skriver följande om 

ämbetsmannen i offentlig verksamhet: 

 “Most citizens encounter government (if they encounter it at all) not through letters to congressmen or by 

attendance at school board meetings but through their teachers and their children’s teachers and through 

the policeman on the corner or in the patrol car.  Each encounter of this kind represents an instance of 

policy delivery“ 
10

 

Boken handlar om individer som jobbar inom den offentliga verksamheten, vilka 

medborgare ofta har kontakt med när de har kontakt med staten, och gatubyråkratens 

makt över hur beslut som formats av beslutsfattare faktiskt implementeras i 

förvaltningen. Lipsky anser även att dessa beslut bäst kan förstås om man ser till hur 

gatubyråkraten utför eller implementerar besluten snarare än att se hur beslutsfattarna 

utformade beslutet, och att det är till och med är gatubyråkraterna som formar politiken 

i den offentliga sektor de arbetar inom och inte beslutsfattarna
11

. Det 

implementeringsperspektiv Lipsky förespråkar kallas inom statsvetenskapen för 

”Bottom-Up” perspektivet. Detta synsätt står i polemik till det mer klassiska 

weberianska ”Top-Down” perspektivet där beslutsfattaren styr och tillämparen följer 

styrningen
12

.  

Gatubyråkratin är idag en vedertagen syn på ämbetsmannen i den offentliga sektorn, 

och även i skolan. Gatubyråkraten tilldelas stort ansvar med frihet och det är därför 

                                                 
9
 Almqvist, Roland, New Public Management – Om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, Liber 

AB Malmö 2006, sid. 18-24 
10

 Lipsky, Michael, Street level bureacracy: Dilemmas of the individual in public service, Russel Sage 

Foundation 2010, sid. 3 
11

 Lipsky 2010, sid. 11-12  
12

 Rothstein, Bo, Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem, Stockholm, SNS 

Förlag, 2005, sid. 21 
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relevant att tillskapa Lipskys teori om gatubyråkratin för att förstå situationen för 

dagens lärare. 

2.2.1 Handlingsfrihet och autonomi 

Lipsky menar att gatubyråkraten är relativt autonom och har ”discretion” (översatt till 

diskretion, godtycke, urskillning
13

) jämfört med den traditionella ämbetsmannen och att 

gatubyråkraten är relativt fri från övervakning. Då gatubyråkraten är autonom ger detta 

gatubyråkraten möjlighet att själv sköta sitt arbete som den finner passande. Lipsky 

förutsätter att majoriteten av gatubyråkraterna i den offentliga förvaltningen är 

överbelastade med arbete
14

. Lärares överflöd av arbetsuppgifter är väldokumenterat och 

stämmer därför bra in på Lipskys beskrivning av en gatubyråkrat
15, 16

.  

I och med att gatubyråkrater i de flesta fall har mer arbete än de kan hantera så menar 

Lipsky att de skapar rutiner samt tar genvägar i sitt arbete för att få sitt arbete gjort. Att 

gatubyråkraten är en självständig individ inom förvaltningen ser Lipsky som något 

positivt då detta minskar friktionen i hierarkin, men han medger även att denna typ av 

rutinisering inte nödvändigtvis är positiv vilket kommer anknytas till senare. Lipsky 

skriver att lärare med för många elever kan bli undermålig i sitt betygssättande, och 

fokusera mindre tid på undervisningen och mer tid på andra arbetsuppgifter vilket leder 

till dålig personlig kontakt med eleverna
17

. Denna brist på resurser i förhållande till 

arbetsuppdragen anser Lipsky till viss del bero på det behov av de tjänster den 

offentliga sektorn tillgodoser
18

. Samtidigt menar han att denna selektivitet hos 

gatubyråkraten är nödvändig då gatubyråkraten omöjligen kan utföra alla 

arbetsuppgifter till fullo, eller som Lipsky skriver ”if everything receives priority, 

nothing does”
19

.  

2.2.2 Arbetsförhållanden 

I och med överbelastningen gatubyråkraten får utstå så blir gatubyråkraten ofta 

kritiserad för att inte göra sitt jobb. Lipsky menar att det finns en rad orsaker som gör så 

att gatubyråkraten får motta denna kritik, dessa är:  

                                                 
13

http://translate.google.se/translate_t?hl=sv&safe=off&bav=on.2,or.r_cp.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.Ym

s&biw=1600&bih=756&q=discretion&um=1&ie=UTF-8&sl=en&tl=sv&sa=X&ei=IORiUayNL8HQtQb-

yYHYAg&ved=0CCwQrgYwAA 
14

 Lipsky 2010, sid. 29-30 
15

 http://www.dn.se/debatt/lat-lararna-vara-larare-och-inte-administratorer 
16

 http://www.tll.se/Extern/Fackligt/L%C3%A4rares%20arbetsuppgifter.pdf 
17

 Lipsky 2010, sid. 29-30  
18

 Lipsky 2010, sid. Sid. 34  
19

 Lipsky 2010, sid. 19 
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 Resurserna kommer alltid vara otillräckliga i förhållande till vad gatubyråkraten 

förväntas utföra 

 Behovet av tjänster brukar öka snabbare än möjligheterna att tillgodose dessa 

behov 

 Målen som sätts för gatubyråkraten brukar vara abstrakta, vaga och motstridande 

 Kontrollen av måluppfyllelse brukar vara svåra eller omöjliga att mäta 

 Brukarna av tjänsten brukar vara icke-villiga
20

 

Lipsky menar att man ska styra den offentliga förvaltningen med klara och konkreta mål 

och att ämbetsmännen ska uppfylla dessa. Han menar även att många av de mål som 

idag styr den offentliga sektorn är för ideologiska samt abstrakta och att detta är ett 

problem med målstyrningen idag, och att målen måste utformas efter klientens 

välbefinnande
21

. Utöver målstyrning så anser Lipsky att man ska utvärdera 

ämbetsmannens arbete. Han medger dock att operationaliseringen av tvetydiga mål är 

komplicerad och att detta kan ha negativa implikationer på verksamheten
22

. Lipsky 

menar även att det uppstår en konflikt mellan gatubyråkratens autonomi samt 

handlingsfrihet och utvärderingen av deras arbete, och att gatubyråkraten som till en 

början förmodligen gav sig in i den offentliga förvaltningen på grund av altruistiska 

orsaker snart inser att denna altruism förtvinas. 

Lipsky menar att för att implementera gatubyråkrati så måste detta ske på bekostnad av 

byråkratin i förvaltingen och att dessa två är motstridande värden. I och men att syftet 

med gatubyråkrati är mänsklig kontakt, så motverkar byråkratin detta genom att 

avhumanisera människan som ska hjälpas under kostnadseffektiva förhållanden. Lipsky 

påpekar myten med altruism, det vill säga att konsumenten ofta förväntar sig att 

gatubyråkraten ska vara mer än en gatubyråkrat och därmed göra mer än att sköta sitt 

jobb.   

2.2.3 Arbeta efter mål 

Lipsky menar att gatubyråkraten bör ha klara och konkreta mål att arbeta efter, och att 

ledningen ska ha prestationsmätningar av läraren. Han menar dock att konkreta mål är 

                                                 
20

 Lipsky 2010, sid. 27-28 
21

 Lipsky 2010, sid. 40-48  
22

 Lipsky 2010, sid. 53  
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ovanligt i den offentliga sektorn och att gatubyråkrater ofta får arbeta efter abstrakta och 

motstridande mål
23

. 

Lipsky nämner tre konfliktorsaker till att gatubyråkratens mål är ambivalenta eller 

abstrakta. Dessa kommer kortfattat att redogöras för nedan. 

Lipsky kallar den första konfliktorsaken för brukarorienterade målkonflikter kontra 

social ingenjörskonst. Med detta menar Lipsky att gatubyråkraten hamnar i konflikt 

med vad som är bäst för klienten och vad som är bäst för samhället, exempelvis om 

skolor bör orientera utbildningen mot individer eller mot generella medborgare. 

Exemplet konkretiserar konflikten mellan att fokusera på individen eller det generella 

samhället, också kallat social ingenjörskonst. Lipsky pratar om två sätt att få individen 

att medverka, ett förutsätter att individen inte vill ha kontakt med förvaltningen och 

förvaltningen får använda lagen, våld eller hotet om våld (Lipsky kallar detta 

övertalande medverkande). Detta sätt använder exempelvis polisen, och gatubyråkraten 

får jobba med klienter som inte vill medverka
24

. I Sverige råder skolplikten till nionde 

klass, men efter det så är det barnets rätt att välja att inte gå i gymnasiet
25

. I och med 

detta så kan man inte påstå att gymnasieskolan använder sig utav lagen för att få barnen 

att studera (Lipsky kallar detta för utilitaristiskt medverkande)
26

.  

Den andra konflikten kallas brukarorienterade mål kontra organisatoriska mål. Denna 

konflikt handlar om motsättningen för gatubyråkrater att hantera individer individuellt, 

och att behandla individer fort med de tillgängliga resurserna. Lipsky menar att målet att 

behandla individer individuellt generellt blir underordnat målet att hantera individerna 

fort, och att gatubyråkraten sätts i en sits där kostnadseffektivitet och effektivitet 

prioriteras och att gatubyråkraten därmed rutiniserar. Lipsky menar att det är upp till 

gatubyråkraten att hantera de motstridande värdena att hantera individer individuellt och 

att göra det fort under kostnadseffektiva samt effektiva omständigheter
27

.  

Lipsky kallar den sista konfliktorsaken för målkonflikter kontra rollförväntningar. Detta 

innebär att det inte finns konkreta föreställningar vad en gatubyråkrat bör göra. Till 

exempel så kan föräldrar på en skola förvänta sig att läraren ska utbilda eleven i 

                                                 
23

 Lipsky 2010, sid. 40-41 
24

 Lipsky 2010, sid. 41-42 
25

http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ratt-till-utbildning-

1.126411 
26

 Lipsky 2010, sid. 42-43 
27

 Lipsky 2010, sid. 44-45 
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generella samhälleliga normer, och föräldrar på en annan skola förväntar sig något helt 

annat vilket leder till helt skilda byråkratiska kulturer. Lipsky formar en hypotes utifrån 

detta som går ut på att desto mindre samhällen bryr sig om naturen av den byråkratiska 

politiken eller inte lyckas uttrycka sitt missnöje med politiken, så kommer 

gatubyråkraterna arbeta efter internt genererade mål. Med andra ord så kommer 

gatubyråkraten att arbeta efter samhällets mål om de uttrycker dem, men målkonflikter 

kommer att uppstå om samhället är heterogent och det finns många olika viljor. Detta 

påstående ställer en rad frågor, exempelvis om man bör arbeta efter mångfald i 

skolorna, eller efter homogenitet.  

Vidare så menar Lipsky att gatubyråkratens roll inte formas utifrån dess klienter. 

Klienterna påverkar inte gatubyråkratens roll, utan det är medarbetarna som gör det. 

Nog för att gatubyråkrater, exempelvis lärare, tar elevernas åsikter i åtanke men de gör 

det enligt detta synsätt endast för att lärarens medarbetare skapar den rollen för läraren.  

Lipsky menar att oklarheten i gatubyråkratens roll skadar dess effektivitet och skadar 

gatubyråkratens roll i det organisatoriska. I skolan så finns det de som påstår att lärarna 

får utstå motstridande mål och värden, exempelvis Lennart Lundquist som fokuserar på 

värdena ekonomism och demokrati som jag kommer presentera senare. Dessa värden är 

inga mål i sig utan består av en rad delmål. Trots detta så är den problematik som 

Lipsky påpekar relevant då det finns risk att dessa värden upplevs som abstrakta och 

motstridande och att lärare upplever sin roll som abstrakt på grund av de många 

arbetsuppgifterna.  

2.3 Vilka värden finns i skolan? 

Lennart Lundquist skrev sin bok ”Demokratins väktare” som en reaktion mot NPM och 

styrsätten som förknippas med NPM, det vill säga ekonomi och ekonomistyrning.  

Gränsdragningen mellan offentligt och privat är idag vag och man kan fråga sig om en 

privatiserad skola bör styras av offentliga principer och Lundquist menar att en distinkt 

gränsdragning mellan offentliga och privat behövs i samhället idag
28

. Robert Dahl 

skriver att inom en demokrati kan makt delegeras men inte alieneras från folket
29

, därför 

bör Dahl anse att folket delegerat ansvar till skolorna och inte alienerats från det. 
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Ansluter man sig till detta argument så bör man anta att den privata skolan om den ska 

förekomma ska råda under samma normer som den offentliga.  

Lundquist definierar själv en offentlig förvaltning som ”Med offentlig förvaltning avser 

jag statens, landstingens och kommunernas förvaltning”
30

, vilket även innefattar den 

privata skolan. Distinktionen mellan privat och offentligt är som sagt inte alltid klar i 

skolans värld och offentlighetsprincipen råder endast i den offentliga skolan. Trots det 

så bör medborgaren kunna ställa samma krav på den privata skolan som på den 

offentliga. Lundquist menar att det finns distinkta skillnader mellan företag som 

befinner sig på den offentligt kontra privata marknaden och hans bok Demokratins 

väktare behandlar just hur en offentlig verksamhet bör skötas och att dess skillnader 

måste beaktas.  

2.3.1 Det offentliga etoset 

Vad är då ett offentligt etos, och hur ska man kunna sätta upp ett etos inom det 

offentliga som ska gälla trots de olika kulturer som finns inom olika förvaltningar? 

Sissela Bok menar att man kan hitta gemensamma värderingar i det människor vill 

undvika, exempelvis förslavning, svält, tortyr, frihetsberövande etcetera. Utifrån detta 

kan man bygga gemensamma samhälleliga värderingar vilket innebär att alla människor 

bör skyddas från dessa
31

. Lundquist menar att det även i den offentliga sektorn finns 

saker som man inte vill ska äga rum, exempelvis korruption, missbruk av förtroende, 

etcetera. Lundquist utformar därför i sin bok ett ”offentligt etos” som han anser ska råda 

inom den offentliga sektorn, samt att ämbetsmän ska följa detta etos i sitt agerande. 

Detta etos utgör grunden för den demokrati som Lundquist anser ska råda inom den 

offentliga förvaltningen. 

Lundquist beskriver det demokratiska etoset som ”de fundamentala föreställningarna 

om hur vårt samhälle bör styras” och står i polemik till ekonomismen som kommer 

behandlas i nästa avsnitt. Det offentliga etoset finns, förutom i Lundquists bok, inte i 

någon sammanfattad text. Lundquist rekonstruerar det offentliga etoset utifrån en 

samling auktoritativa texter, bland annat utifrån regeringsformens paragrafer. Tilläggas 

bör att rekonstrueringen av det offentliga etoset är Lundquists tolkningar och därmed 

                                                 
30

 Lundquist 2010, sid. 24 
31

 Lundquist 2010, sid. 54 



  

 

13 

aningen subjektivt, men trots detta så är det en av de främsta samlingarna på de normer 

som bör råda inom den offentliga sektorn
32

.  

Lundquist gör en uppdelning av demokrati och ekonomivärden som tillsammans formar 

det offentliga etoset. Båda dessa värden måste beaktas i den offentliga verksamheten, 

men den privata sektorn behöver endast beakta den ekonomiska aspekten
33

.  

För att sammanfatta det offentliga etoset så har jag nedan sammanställt en lista med de 

centrala argumenten. 

 En ämbetsman har som uppgift att värna om de demokratiska samt de 

ekonomiska värdena, och vara medveten om skillnader mellan det privata och 

offentliga i förvaltningen. 

 Ämbetsmannen ska ha skyddad yttrandefrihet för att kunna värna om 

demokratin (säga emot vid kränkandet av demokratin) utan negativa 

konsekvenser. 

 Ämbetsmannen har sin lojalitet mot medborgarna, och det är medborgarnas 

intresse som ska främjas. 

 Ämbetsmannen ska fungera som demokratins väktare och försvara demokratin 

på förvaltningen. 

 De som nyttjar tjänsten ska ses som medborgare och inte endast kunder. 

Dessa värden står enligt Lundquist som grund för demokratin inom den offentliga 

förvaltningen. Jag ställer mig i led med dessa krav på demokrati i den offentliga 

sektorn, och denna studie kommer därför att undersöka hur de demokratiska 

föreställningar Lundquist i sin bok redovisar upplevs. För att se vad som finns på andra 

änden av spektrat så kommer jag i nästa avsnitt att skriva om ekonomismen, som 

Lundquist anser det största hotet mot demokratin idag.  

2.3.2 Ekonomism 

Lennart Lundquist menar att ekonomismen, det vill säga att endast ta hänsyn till det 

ekonomiska värdet, har tagit över den offentliga sektorn, samt att den ekonomiska 

retoriken tagit över den juridiska retorik som tidigare fanns inom den offentliga sektorn. 

Det nya styrelseskicket har påtvingat den offentliga sektorn dessa ekonomiska värden, 
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och det är numera de som råder på bekostnad av det offentliga etoset och därmed 

demokratin
34

.  

Inom ekonomismen blir den som nyttjar tjänsten som erbjuds, i denna studies fall 

eleverna, sedda på som kunder eller brukare snarare än medborgare. Strävan är att ge 

brukaren den service de önskar av den offentliga sektorn, men de demokratiska 

processeffekterna såsom personlig utveckling genom demokratisk medverkan 

förbises
35

. Lundquist påpekar även att när inhyrda konsulter analyserar myndigheters 

problem så är det alltid den ekonomiska aspekten som tas hänsyn till, men de ”offentlig-

etiska” samt ”politisk-demokratiska” aspekterna faller i glömska. Även chefer och 

ansvariga för myndigheter håller denna ekonomiska linje och det är produktivitet samt 

kostandseffektivitet som prioriteras
36

.  

Effektiviteten inom den offentliga förvaltningen har bytts ut mot produktivitet och 

kostnadseffektivitet vilket inte bara är annorlunda värden, utan om man ska tro 

Lundquist, direkt motstridande till de demokratiska värdena som förordas i det 

demokratiska etoset. Det ekonomiska sinnet prioriteras över det demokratiska, vilket i 

förlängningen skapar problem i en demokratisk organisation som skolan. Lundquist 

menar även att de reformer som genomförts i den offentliga sektorn har genomförts med 

motivet att spara eller effektivisera ekonomin, inte demokratin
37

.   

Den offentliga verksamheten befinner sig inte bara på olika permisser än den privata, 

utan på motsatta premisser. I många fall så har den offentliga verksamheten monopol på 

de tjänster som erbjuds (även om detta inte är fallet i skolan så är det fortfarande 

applicerbart) vilket innebär att en minimering av reservskapacitet inte leder till samma 

effekt som man får av samma åtgärder i den privata sektorn. Den offentliga sektorn blir 

svårhanterlig samt får svårt att anpassa sig till andra behov av medborgarna, exempelvis 

elever med inlärningssvårigheter. Problem uppstår även när det kommer till innovation, 

problemlösning och kritiskt beslutsfattande. Underbemanning samt resurseffektivitet 

har förvandlat den offentliga sektorn till en feloperationaliserad ekonomisk verksamhet i 

oerhört behov av överskottskraft
38

. 
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Företagsekonomen Hans Hasselbladh skriver: 

”Ekonomiska mått och kalkyler är en av de vanligaste och mest kraftfulla strategierna för att skapa 

avskildhet och därmed göra en del av världen överblickbar och kalkylerbar.”
39

 

Att ekonomismen tränger sig in i det offentliga och därmed skolan upplevs onekligen 

som ett problem även av andra än Lennart Lundquist. Fil. Kand. i filosofi Joakim 

Molander skrev en artikel i Svenska Dagbladet som heter ”det som räknas går inte att 

räkna” och menar i enlighet med Lundquist att demokrati inte går att räkna i 

ekonomiska termer, och att operationaliseringen därför är felaktig vilket anknyter till 

citatet ovan
40

. 

Detta har lämnat oss med en offentlig förvaltning som befinner sig väldigt långt bort 

från det som förordas i det offentliga etoset
41

. Övergången från demokrati till ekonomi i 

offentliga organisationen är problematiskt då motivet med största sannolikhet är att 

spara in på resurser där resurser behövs. Skolan är i ett oerhört behov av resurser, men 

det är fortfarande den politiska spelplan som beslutsfattare anser passande att skära ner 

på. Dessa värden bör undersökas utifrån lärarens roll i skolan, och hur dessa tar sig 

uttryck i deras handlingsfrihet. Förutsatt att lärare har fler arbetsuppgifter än de kan 

hantera, samt skapar sig rutiner för att göra sitt arbete så skapar detta som sagt problem 

och motsättningar mellan de olika värdena i skolan.  

2.4 Går det att styra med mål? 

Debatten kring målstyrning har inte varit direkt uppmärksammad i media. Trots det så 

finns det faktiskt en debatt kring om huruvida målstyrning är önskvärt. Lipsky menar att 

gatubyråkraten måste ha mål att arbeta efter, men finns det egentligen någon som säger 

emot det?  

Björn Rombach skrev sin bok ”Det går inte att styra med mål” då han upplever problem 

med målstyrning i den offentliga sektorn och de eskalerande antal problem som den 

offentliga sektorn fått utstå. Rombach fokuserar i boken på målstyrning vilket är något 

som Lipsky förespråkar, trots de brister han påpekar med målstyrningen. Rombach har 

inte som ambition med boken att komma med alternativa styrsätt eller en konstruktiv 

teori, utan han vill med boken redogöra för varför målstyrning inte fungerar. Rombach 
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påpekar delvis samma problematik som Lipsky gör, men menar att målstyrning inte 

borde användas i den offentliga sektorn. Rombach har i huvudsak några argument mot 

målstyrning som jag nedan kommer redogöra kortfattat. 

Rombach menar att målstyrningens effekter är osäkra. Målstyrning är en teknik som 

hänger på en rad förutsättningar, däribland klara mål, anställda ska få ha inflytande på 

målen som sätts upp, mätbara och uppföljningsbara mål samt målstyrningen måste ha 

ledningens aktiva stöd. Rombach menar att dessa förutsättningar sällan finns inom det 

offentliga och att målstyrningens positiva effekter därför uteblir. 

Enligt Rombach så är många av de tekniker som används tillsammans med målstyrning 

oförenliga med målet och att den styrning som beslutsfattare använder sig utav ofta 

uppfattas som negativ och problematisk av de som blir styrda. Vidare så styrs målen av 

parlament där politik ska bedrivas. Rombach menar för att målstyrning ska fungera så 

måste politiker vara av olika åsikter. Idag så fokuserar politikerna på detaljer trots att de 

generellt är överens om målen som ska uppnås.  

Avslutningsvis så menar Rombach att tekniken i sig bygger på orealistiska 

föreställningar. Vidare så är det oklart vilken styrning som faktiskt styr den offentliga 

sektorn, och Rombach menar att målstyrning efterfrågas främst då det inte fungerar. 

Styrningen måste enligt Rombach ske längre ner i pyramiderna
42

. 

Rombachs kritik mot målstyrning är relevant då den står i polemik till Lipsky och 

Lundquist. Det faktum att Rombach menar att styrningen måste ske längre ner i 

pyramiderna ligger dock i led med vad Lipsky förespråkar. Lärares upplevda 

handlingsfrihet och hur de hanterar olika värden inom målstyrningen är därför intressant 

då demokrati är så pass svår-operationaliserat samtidigt som ekonomi är oerhört 

konkret. Med Rombachs kritik i åtanke så kan man fråga sig om lärare ens går att styra, 

samt vad styrningen resulterar i. 

2.5 Marknaden och lärarna 

Anders Fredriksson skrev sin doktorsavhandling vid namn ”Marknaden och lärarna: 

Hur organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap” där han 

fastslår, till skillnad från tidigare forskning, att organiseringen av skolor har en inverkan 

på hur lärare utövar sina myndighetsuppgifter och att lärarna därmed är styrbara.  
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Fredriksson menar trots det att lärarna faktiskt har handlingsutrymme och kan göra 

motstånd mot de normer och regelsystem skolan sätter upp. Fredriksson menar att man 

på vinstdrivande friskolor kan se att lärare är mer benägna att ta till sig de 

marknadsorienterade förhållningssätten än på kommunala skolor. Vidare så är 

Fredriksson huvudsakliga poäng att organiseringen av skolan faktiskt har betydelse för 

hur lärare utövar sina myndighetsuppgifter och att man kan spåra mer 

marknadsorienterat tankesätt hos lärare som jobbar inom en privatskola
43

.  

2.6 Fint med teorier, men varför? 

Teorierna som redovisas ovan formulerar ett tydligt problem, det vill säga att det finns 

motstridande värden i skolan idag och osäkerhet över hur de borde hanteras. Lipsky 

formulerar problemen kring gatubyråkratens roll som ämbetsman och hur målkonflikter 

kan uppstå.  

I ett försök att hitta en motpart till Lipsky så fördes Rombach in i studien då han är en 

av de främsta motståndarna till målstyrning i den offentliga verksamheten. Vidare så 

bör Rombachs kritik mot målstyrningen ses som en problematisering av självklarheten 

kring målstyrning, och ställer den vitala frågan om målstyrning verkligen bör existera i 

den offentliga verksamheten. Den sistnämnda frågan kommer hamna i periferin i denna 

studie, men i slutet av studien så kommer det förhoppningsvis finnas grund för att 

belysa problemet och därmed presentera problemet för läsaren. 

Lipskys tes om att gatubyråkrater bör vara självgående ligger som grund för denna 

undersökning. Denna handlingsfrihet som lärare åtnjuter problematiseras av Lundquists 

offentliga etos och ekonomismen. Det offentliga etoset kommer i denna uppsats att stå 

för demokrati och formulerar därför tillsammans med ekonomismen vad som ska 

operationaliseras, men även hur. Värdena ekonomism och demokrati är som sagt inga 

mål i sig utan de består av en rad delmål. 

Trots detta så finns det skäl att anta att dessa värden upplevs som ambivalenta och 

abstrakta vilket går att härleda till problematiken kring målstyrningen Rombach och 

Lipsky presenterar. Det går även att dra paralleller mellan bristen på demokrati och 

överrepresentationen av ekonomism till Zarembas artikel och New Public management i 

sjukvården. De problem som Lundquist behandlar kommer problematisera lärarens 
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handlingsfrihet och ligger då som grund för operationaliseringen av det som ska 

undersökas inom lärarens handlingsfrihet.  

Fredrikssons avhandling bör ses som grunden till den komparativa aspekten av denna 

studie. Med ovanstående teorier i åtanke så är det av intresse att se hur ekonomismen 

kontra demokratin upplevs på offentliga respektive privata skolor. Fredriksson slår som 

sagt fast att organiseringen av skolan påverkar hur lärarna ställer sig till ekonomismen 

och Fredrikssons avhandling underbygger därför föreställningen som Lundquist har om 

att privata företag i större utsträckning värnar om ekonomin. Problemet är dock att 

skolan inte bör ses som ett privat företag enligt Lundquist och Dahl. Detta problem 

formulerar behovet av att undersöka respektive skolsystem angående hur gatubyråkraten 

upplever de olika värdena i skolan.  

2.7 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har som syfte att analysera demokratin och ekonomismen i två offentliga 

respektive två privata gymnasieskolor i en kommun i södra Sverige. Studien kommer 

därmed ha en komparativ aspekt med syftet att jämföra respektive skolsystem. 

Det som kommer undersökas är om man på skolan kan spåra målkonflikter, samt om 

lärarna upplever motsättningar mellan ekonomism och det offentliga etoset på skolorna. 

Utifrån empirin som insamlas kommer slutsatser att dras för att förhoppningsvis spåra 

upplevda problem i den svenska skolan idag. 

Frågeställningarna denna uppsats kommer ha som syfte att besvara är: 

 Kan man i skolorna spåra målkonflikter? 

 Upplever läraren som gatubyråkrat konflikt mellan det offentliga etoset 

respektive ekonomismen i sin roll? 
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3 Metod och material 

I detta kapitel kommer metoden som ska användas för att besvara frågeställningen att 

presenteras. 

3.1 Semistrukturerade samtalsintervjuer 

Intervjuerna kommer att utföras på fyra samhällskunskapslärare på fyra gymnasieskolor 

då dessa lärare med tanke på sin utbildning bör vara väl införstådda i de 

samhällsproblem som denna studie fokuserar på. Intervjuerna ägde rum i en lugn miljö 

där intervjuerna utfördes utan stressmoment eller avbrott. Intervjuerna spelades in på 

ljudupptagning för att stärka validiteten samt reliabiliteten. En transkribering av 

intervjuerna är dock inte av intresse då det är möjligheten att dubbelkolla empirin som 

är åtråvärd. Informanterna blev även informerade om sin fulla anonymitet samt de 

etiska grundprinciper som bör beaktas när man utför studier av detta slag
44

.  

3.1.1 Intervjuguide 

Denna studie kommer som ovan nämnts att använda sig utav en intervjuguide för att 

samla in den empiri som behövs för att besvara frågeställningarna. Intervjuguiden 

kommer att bestå av ett antal frågor som bör ses som riktlinjer för vad som intervjun ska 

behandlas och inte nödvändigtvis vilka frågor som kommer ställas. En av fördelarna 

med en kvalitativ samtalsintervju är möjligheten att ställa följdfrågor samt be 

respondenten att vidareutveckla sina argument
45

  

Vidare så kommer intervjun ha en lös struktur för att undvika att intervjun blir 

automatiserad vilket kan leda till att viktiga synpunkter, samt kontexten förbises. En 

mekanisk undersökning är kontraproduktivt för denna studies syfte och är en av 

anledningar till att enkätundersökningar uteslöts. En för utvecklad intervjuguide skulle 

fylla samma funktion som en enkät, och därmed så kommer en anpassningsbar 

intervjuguide att användas som kan applicera på olika kontexter samt olika lärare
46

.  

Trots detta så kommer de centrala fenomen som intervjun ska behandla att finnas med i 

intervjuguiden då jag på förhand vet vilken information jag vill fånga in. Vidare så 
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kommer en förarbetad struktur försäkra mig om att jag inte glömmer att ställa vissa 

frågor eller dylikt
47

. 

Syftet är dessutom att se hur skolorna som undersöks styrs, och styrelseskicket kan 

analyseras utifrån de teorier som studien kommer använda sig av vilket leder till att 

”varför frågor” inte är fördelaktiga, främst på grund av att det är en risk att 

intervjupersonen går in i en försvarsposition om man under intervjun för kritiserande 

resonemang
48

. 

Vidare så fokuserar denna uppsats på lärares upplevda bild av det som undersöks vilket 

är åtråvärd då det ger goda möjligheter att spåra problem i skolan. Dessa åsikter lyfts 

upp till teoretisk nivå och kommer anknytas till de teorier som redovisats. 

3.2 Studiens avgränsningar 

Denna studie fokuserar endast på fyra samhällskunskapslärare i de fyra skolorna. 

Anledningen till att det är lärare som undersöks och inte administratörer är då denna 

studie har som syfte att undersöka gatubyråkrater som befinner sig närmast 

medborgarna eller nyttjarna av tjänsten.  

I valet av intervjupersoner så följdes Grant McCrackens tre råd, dessa är att man ska 

välja främlingar, det vill säga människor som jag inte är bekant med eller känner sedan 

tidigare då detta kan ge skeva resultat. Vidare menar McCracken att den som ska utföra 

intervjuer ska välja ett fåtal intervjupersoner för en djupare inblick och att de inte bör 

vara subjektiva experter
49

. Lärare är inte subjektiva experter på samma sätt som 

administratörer eller politiker är, vilket låtit mig se hur lärarna faktiskt känner och inte 

hur väl de kan neutralisera de frågor som ställs. 

Anledningen till att samhällskunskapslärare har valts ut är därför att dessa bör vara 

införstådda i problematiken mellan privat och offentlig verksamhet och de värden som 

råder inom skolan med tanke på de studier som de slutfört. Vidare så finns det belägg 

för att anta att dessa lärare är villiga att diskutera problematiken utan att inta 

försvarsställning då de har som uppgift att värna om både ekonomin samt demokratin på 

en skola. Motståndare kan argumentera för att deras tidigare utbildning har gjort dem 
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mer vinklade mot demokrati i och med den samhällsvetenskapliga utbildningen än om 

de hade haft en ekonomisk. Detta kommer inte att vara ett problem då demokrativärden 

är något som lärs ut generellt inom lärarutbildningen, samt att Fredrikssons avhandling 

visar att lärare är styrbara och tar efter organiseringen i skolorna. Att undersöka 

samhällskunskapslärare kommer att ge ett jämförbart och därmed strategiskt urval av 

lärare som går att undersöka och ställa emot varandra i en studie som denna. 

Antalet personer skulle vara av intresse att förstora men detta är dessvärre för ambitiöst 

för denna uppsats. Antalet lärare måste vara detsamma på varje skola för att lärarna på 

den ena skolan inte ska överskugga erfarenheterna av lärare på andra skolan. Därmed 

hade jag behövt undersöka åtta lärare, det vill säga två på varje skola, vilket det inte 

finns tid för, både för mig som skriver uppsatsen men även då det är svårt att ta minsta 

lilla tid från lärarna på en arbetsdag vilket jag fått erfara när jag endast undersöker fyra 

stycken. Vidare så finns det skolor i undersökningen som endast har en 

samhällskunskapslärare på skolan.  

Samma sak gäller skolor, det vill säga att det måste vara ett jämnt antal skolor som 

undersöks, vilket hade lett till att jag skulle behöva undersöka sex till åtta skolor. Detta 

hade varit kontraproduktivt för studien då studien har som syfte att gå in på djupet hos 

varje lärare som undersöks, och därmed varje skola vilket hade varit omöjligt med ett 

större antal skolor under den tidsram jag har tillhandahållits. Tid är dessvärre en 

bristvara och man måste anpassa sin undersökning till den tillgång som finns.  

3.3 Etik, validitet och reliabilitet 

Vid utförandet av studier bör aspekter av etik, validitet och reliabilitet beaktas. Dessa 

kommer att redovisas för nedan. 

3.3.1 Etik 

Alla som deltar i intervjun är helt anonyma, och det är även skolorna samt kommunen 

som studien utförs på. Detta fungerar som skydd för lärarna och underbygger att de 

förmedlar sina egentliga åsikter utan negativa konsekvenser. Samtliga lärare kommer 

refereras till som kvinnliga, trots en fördelning av kön med syftet att vidare underbygga 

deras anonymitet
50

. 
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3.3.2 Validitet 

Begreppen ekonomism men framförallt demokrati är svåra att operationalisera. Lennart 

Lundquist har dock gjort detta i sin bok, och jag kommer att operationalisera begreppen 

utifrån hans definitioner. Detta innebär att jag vagt kommer ställa frågor kring det som 

ska mätas, i syftet att låta läraren själv resonera kring vad som upplevs. Frågorna 

kommer dock inte att ställa ledande frågor till läraren. Syftet med detta är att jag inte 

vill ställa ledande frågor utan att registrera hur läraren faktiskt upplever det som 

undersöks
51

.   

3.3.3 Operationalisering 

För att skapa frågor kring det som ska undersökas har Lundquists offentliga etos 

använts för att definiera demokrati och ekonomism. I denna bemärkelse finns det fog att 

påstå att det finns ett litet avstånd mellan de teoretiska definitionerna och de 

operationella indikatorerna och operationalisering vilket kommer underbygga att det 

som syftas att undersökas faktiskt undersöks.  

Vidare så har jag dragit inspiration från de frågeställningar Fredriksson använt i sin 

avhandling i syftet att använda mig utav den kunskap Fredriksson förskaffat sig under 

gången av sin avhandling. Det Fredriksson och denna studie yrkar att undersöka är 

jämförbart vilket för min del underbygger pålitlig operationalisering
52

. 

Frågorna har delats in i kategorier som empiriavsnittet byggs utifrån. Dessa är 

anledningar till att bli lärare, administration, öppenhet, ekonomi, anställning, 

handlingsfrihet och normativt. Dessa kategorier har gett ett bra empiriskt underlag att 

dra slutsatser från.  

3.3.4 Reliabilitet 

För att öka reliabiliteten i denna studie kommer samtliga intervjuer att spelas in vilket 

minskar risken för missförstånd och andra systematiska och osystematiska fel. 

Intervjuguiden som tidigare presenterats kommer att vidare underbygga reliabiliteten då 

samtliga lärare kommer få samma frågor ställda även om turordningen kommer 

varierar
53

.  
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4 Hur lärare upplever sin roll som gatubyråkrat 

I detta kapitel kommer den empiri som samlats in under studiens gång att redogöras för. 

Resultaten kommer att redogöras under indelningen offentligt och privat.  

4.1 Offentliga skolor 

I detta kapitel så redovisas de åsikter som lärarna i de offentliga skolorna hade.  

4.1.1 Anledningar till att bli lärare 

Till att börja med så var det ingen av lärarna i den offentliga skolan som hänvisade till 

altruistiska skäl till att de blev lärare. En av lärarna menade att hon blev lärare på grund 

av att hon kommit i kontakt med en lärare som hon såg som sin förebild samt att hon 

tidigare misskött sig i skolan och inte hade bra betyg vilket resulterade i att hon efter att 

ha jobbat ett tag med annat bestämde sig för att ansöka till lärarutbildningen.  

4.1.2 Administration 

Lärarna i den offentliga skolan upplever att de har för mycket administrativa uppgifter 

och att detta tar upp tid som de annars hade kunnat lägga på undervisningen. En av 

lärarna menar att undervisningen blir ett ”gummiband” som man tänjer på till förmån 

för de administrativa uppgifterna.  

En annan lärare som för tillfället som jobbar på två skolor i kommunen menar att 

dokumentationssystemen är invecklade och dåligt anpassade för det som ska 

dokumenteras. Hon påpekar bland annat att de samtal som hon har med eleverna 

angående betyg inte kan dokumenteras. Hon beskriver situationen som ett 

”dokumentationsvansinne” och att ett fåtal på skolan vet varken varför de dokumenterar 

till den grad de gör, eller till vem. De båda skolorna hon är verksam på har olika 

dokumentationssystem och olika dokumentationskrav trots att de båda tillhör samma 

kommun samt gymnasieförbund.  

Den ena skolan har bland annat ett dokumentationssystem som bygger på färger, men 

denna skola har ingen färgskrivare. Vid dokumentationen så måste läraren trots allt 

lämna in papperna, och tvingas därför kopiera dessa dokument i svartvitt och lämna in 

dem för att ”ha ryggen fri”. Poängen med systemet förloras därmed, och även poängen 

med dokumentationen. Hon påpekar vidare att båda skolorna för tillfället har två 

dokumentationssystem i system samtidigt. Även den andra läraren menade att hennes 
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arbetssituation har varit jobbig då de på skolan har två betygssystem och två olika 

datasystem 

4.1.3 Öppenhet  

Samtliga lärare ser positivt på föräldrars insyn i skolan och att de har något att säga till 

om i deras barns utbildning men lärarna anser även att de inte kan ta hänsyn till alla 

föräldrars önskemål. En av lärarna anser att föräldrarna till syvende och sist får förlita 

sig på lärarens kompetens. En av lärarna påpekar dock en problematik med föräldrars 

insyn. Hon menar att elever ibland kan framföra orättfärdig kritik mot lärarna till 

föräldrarna och att föräldrarna sedan tar kontakt med rektorn.  

I en ord mot ord situation så menar läraren att rektorn ibland tar föräldrarnas parti 

framför lärarens och att läraren blir bestraffad bland annat ekonomiskt. Hon ser detta 

som ett problem då man som lärare ibland måste kunna säga till på skarpen till eleverna, 

och menar vidare att det bland annat är skolpengen som gör så att rektorerna håller med 

föräldrarna framför lärarna. ”Varje elev är ju värd en påse pengar” menar hon, och 

rektorn måste göra sitt yttersta för att eleven inte ska byta skola. Hon känner att hennes 

överordnade ibland missbrukar sin maktposition när de bestraffar läraren för dess 

handlingar.  

4.1.4 Ekonomi 

På den offentliga skolan är lärarna medvetna om att de har en budget och att den måste 

följas, men trots detta så upplevs den inte som ett ok. En av lärarna påpekade att det 

läggs för mycket pengar på fel saker, exempelvis nya Mac datorer när hon föredrar PC. 

Hon föredrar att dokumentera med papper och arbeta i PC, men trots det så kommer 

dokumenteringen bli digitaliserad och PC maskinerna kommer att göras av med. Hon 

menar att politikerna tog detta beslut för att de var ”uppmutade” samt att Mac är en 

statusmaskin utan att den kommer förhöja varken produktiviteten eller effektiviteten. 

Detta glapp mellan vad som krävs i skolan och vad som görs är något även den andra 

läraren känner igen sig i.  

Trots att lärarna inte känner av den ekonomiska pressen så känner de att skolans 

ekonomi ständigt dras ner på, främst i form av antalet lärare. Lärarna menar att de 

möjligheter som tidigare fanns för elever att få ytterligare hjälp med exempelvis läxor 

har försvunnit på skolorna. En lärare menar att denna åtstramning av budget har 

påverkat säkerheten som skolan erbjuder till eleverna. Det vill säga att eleverna kan sitta 
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i skolan och få hjälp när de inte har den möjligheten från föräldrarna. Hon påpekar att 

vissa elever hellre vill vara i skolan än hemma och att det successivt blir svårare för 

eleverna att få vara i skolan.  

Vidare så instämmer samtliga lärare i att nedskärningarna i skolan har påverkat 

anpassningsförmågan av skolan. Lärarna finner det svårare att skapa en skola där alla 

ska ha samma förutsättningar oberoende av socioekonomiska förutsättningar eller 

diagnoser. En lärare påpekar att lärare är ett mångsidigt arbete och att nedskärningarna 

bidrar till att hon inte längre kan erbjuda eleverna samma stöd som hon kunde innan.  

Båda lärarna håller med om att klasserna är större nu än förr samt att detta kan vara ett 

problem. Den ena läraren menar dock att det inte nödvändigtvis är storleken på klassen 

som är problematiskt, utan att heterogena klasser är det. Hon menar att en klass med 

många viljor, eller några stökiga elever tar upp all den tid som lärarna har disponerat för 

undervisningen.   

En lärare påpekar att det krävs väldigt lite material för att lära ut, och att en whiteboard 

och en penna egentligen är allt hon behöver. Hon menar vidare att även om får se 

ganska lite av de pengar skolan drar in så upplever hon att det finns pengar för dem som 

är högre uppsatta att få en bättre titulatur eller bättre lön. Hon menar att administratörer 

etcetera behövs, men undrar vad skolan egentligen får ut av pengarna.  

4.1.5 Anställning 

En lärare påpekar att hennes lön baseras på hur många godkända elever hon släpper ut. 

Hon påpekar vidare det incitament som hon upplever att ge eleven godkänt trots att 

eleven inte förtjänat det, eller att läraren anser att eleven är så pass trevlig så att eleven 

förtjänar ett godkänt. Att inte ge eleven godkänt kommer bestraffas både ekonomiskt 

men även arbetsmässigt då det bidrar till ytterligare arbete.  

Hon understryker yrkeshedern och att hon själv försöker låta bli att göra det, men hon 

menar att det är ett problem. Hon påpekar även att detta är ett problem i 

marknadsföringen av skolan. Om lärarna blir slappa på att sätta betyg så kan de 

marknadsföra skolan som en skola där eleverna har goda betyg och därmed goda 

kunskaper. Hon menar att detta skapar ett marknadsföringsincitament som skapats av 

konkurrensen mellan skolor.  
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Hon menar även att föräldrar ofta vill att deras barn sa få bra betyg och att kunskaperna 

hamnar i andra hand. Hon påpekar vidare problematiken med att marknadsföra en skola 

med flest antal underkända elever.  

Hon påpekar problematiken med att skolan tvingas sparka lärare och ”sist in först ut” 

mentaliteten drabbar nytänkandet i skolorna vilket hon upplever problematiskt. Hon 

menar att de är de gamla lärarna som får stanna och att de nya ärarna blir sparkade, sist 

in först ut.  

4.1.6 Handlingsfrihet 

Först och främst instämmer lärarna i att de har för många arbetsuppgifter och att de 

aldrig kan bli klara med sitt arbete. De håller vidare med om att handlingsfriheten kan 

övergå i selektivitet, och att man som lärare skapar sig rutiner i hur man ska hålla sig 

flytande. En lärare tror att många lärare prioriterar de administrativa uppgifter då det 

finns såpass konkreta regelverk för dessa.  

Hon tror att det finns en brist på regelverk när det kommer till de demokratiska värdena 

i skolan. Samtidigt så anser hon att de mer ambivalenta demokratiska målen i den äldre 

skolplanen var bättre än de som finns idag. Hon menar att värdegrunden som fanns förr 

gav läraren frihet att arbeta som de ville efter värdegrunden. Hon påpekar också att 

kraven på de administrativa uppgifterna är mycket större, exempelvis att fylla i 

frånvaron då CSN måste ha dessa uppgifter. Det finns ingen liknande kontrollinstans för 

de demokratiska värdena i skolan, menar hon.  

Lärarna känner att de har makt att utforma den utbildning som de ska hålla i som de vill, 

men det lönebaserade incitamentet att godkänna elever anser hon inskränkande på sin 

handlingsfrihet att fritt bedöma sina elever.  

En lärare menar att hon väljer vilka mål som ska uppfyllas, och att det främsta målet 

som ska uppfyllas är att ge alla elever minst godkänt. Vidare så menar hon att 

selektiviteten även stämmer på elever, det vill säga att hon får lägga mer resurser på de 

elever som inte vill undervisas. I och med överbelastningen som lärare får utstå så 

menar en av lärarna att utbrändhet i yrket är vanligt och att det är eldsjälar som orkar 

med den börda som läggs på dem. Denna selektivitet hos eleverna menar lärarna går ut 

över jämlikheten i skolan. En av anledningarna är för stora klasser och att lärarna har 

svårt att ge alla elever den uppmärksamhet de förtjänar eller behöver.  
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4.1.7 Normativt 

Båda lärarna i den offentliga skolan menar att det finns en problematik kring att 

beslutsfattarna inte uppfattar de behov som finns på golvet vilket bland annat tagit sig 

uttryck genom bristen på färgskrivare. En lärare menar att detta kan bero på att 

offentliga skolor generellt är stora och att kommunikationen därför inte fungerar. Båda 

lärarna anser därför att en administratör på skolan som skulle hantera kommunikation 

och administrativa uppgifter är åtråvärt. 

Samma lärare menar att det är problematiskt att sparka lärare efter hur många elever 

som söker till programmet och att detta påverkar skolan negativt. Hon anser vidare att 

istället för att skära i antalet lärare så bör skolan ”växla upp” för att marknadsföra sig 

och att skolan nu lägger sig platt och släpper eleverna till andra aktörer. Hon vill att 

skolan tar till sig problemen som utmaningar och ser till att marknadsföra skolan så att 

de kan fylla upp platserna på programmet nästa år, och att skolan därmed kommer ha ett 

ungefärligt antal lärare anställda kontinuerligt istället för att sparka lärare.  

Hon anser att det bästa sättet att marknadsföra skolan är att investera i eleverna, då det 

främst är ”mun mot mun metoden”, det vill säga att elever pratar med varandra, som 

lockar elever till skolan. Hon påpekar att man bör investera i eleverna 

utbildningsmässigt och påpekar att lockandet av elever med hjälp av materiella ting är 

negativt för utbildningen och det blir detta som står i fokus för studentens val av skola. 

Hon påpekar själv paradoxen mellan att locka elever till en skola på grund av en bra 

utbildning, och att elever väljer skolor där det är lätt att få bra betyg men menar att trots 

detta så är det elever som pratar om varandra om exempelvis lärare som förbilder som 

är det bästa sättet att marknadsföra sin skola på. 

4.2 Friskolor 

I detta kapitel så redovisas de åsikter som lärarna i friskolorna hade. 

4.2.1 Anledningar till att bli lärare 

I friskolorna var det ingen som nämnde altruistiska skäl till att de blivit lärare. Båda 

lärarna valde att bli lärare då de tidigare haft bra lärare, eller att deras föräldrar var 

lärare. En lärare menar att hon tror att folk blir lärare då de gillar ett ämne, samt att de 

kan tänka sig jobba med ungdomar.  
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4.2.2 Administration 

På friskolorna har de en annorlunda syn på de administrativa uppgifterna jämfört med 

den kommunala. En lärare menade att hon upplevde de administrativa uppgifter tråkiga 

och överflödiga, vilket var anledningen till att hon gjorde sitt bästa för att undvika dem. 

Vidare så menar läraren att administrationen ska hamna i periferin och att hennes 

huvudsakliga uppgift är att undervisa och att hon alltid väljer bort administration i 

förmån till undervisningen.  

Hon menar också att hennes chef aldrig skulle bestraffa henne för att ge för dåliga betyg 

och att den stämningen inte finns på skolan. Läraren höll på mycket med administration 

de två första åren som lärare, men hon för nu istället en dialog med elever successivt 

under hela terminens gång och då vet vilket betyg eleven ligger på utan att gå tillbaka 

till gamla prov etcetera.  

Läraren påpekar dock att de har krav från ledningen på att dokumentera så att föräldrar 

kan följa sitt barn i skolan, och hon menar att om kunden begär detta så måste hon 

dokumentera. Läraren påpekar vidare det faktum att hennes lön kan påverkas utifrån 

dokumentationen, men vet inte hur den kan påverkas. Lärare tror också att rapporterna 

angående att lärare har för många arbetsuppgifter stämmer till viss del men att man får 

förhålla sig till rapporterna subjektivt. Läraren tror att det kan vara så för många lärare 

men att det inte nödvändigtvis är så för henne. Hon förstår inte poängen med att ha 

läraren under uppsikt till den grad, hon menar att hon har pluggat sex år på universitet 

och borde bli behandlad därefter utan den misstro som följer med läraryrket. 

Ingen av lärarna uttrycker den förvirring kring dokumenteringen som lärarna på den 

offentliga skolan gjorde. De menar att det som dokumenteras i friskolorna går direkt till 

föräldrarna eller ledningen. De menar att detta kan bero på att friskolorna är mycket 

mindre, och att de därför har mycket närmare till cheferna och därmed kortare 

beslutsvägar än vad lärarna har på de offentliga skolorna.  

4.2.3 Öppenhet 

En av lärarna menar att få blivande studenter och föräldrar vet mycket om skolan de 

väljer. Hon anser att skolmarknaden är en kvasi-marknad där konsumenten inte vet vad 

de får ut utav valet av skola på samma sätt som konsumenten vet vad konsumenten får 

ut om hon går till Burger King istället för McDonalds. Hon menar vidare att föräldrar 

generellt är relativt ointresserade av skolan de låter sina barn gå i, och att de inte tar 
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skillnaden mellan skolor i åtanke av valet mellan skolor samt att föräldrar inte riktigt vet 

vad en ”bra” skola är. På det sättet, menar läraren, finns det så gott som ingen öppenhet 

i skolans värld. 

På båda privatskolorna har de IT system där de lagrar information om eleverna så att 

föräldrarna kan följa sitt barns skolgång och det som händer i skolan. Båda lärarna 

ställer sig positiva till detta system och de båda menar att föräldrarna är nöjda med detta 

system. Föräldrarna har tillgång till endast sitt barns dokumentation, och enligt lärarna 

så ger detta föräldrarna en bättre men även mer frekvent insyn i barnets skolgång.  

4.2.4 Ekonomi 

Båda lärarna anser att ekonomi är en del av deras arbete i större utsträckning än lärarna i 

den offentliga skolan, och att de i sitt arbete får bedöma vad de har råd med. En lärare 

menar att det verkligen känns som att hon jobbar på ett företag, och att hon ofta får 

tampas med ekonomin. Hon menar att det ständigt finns ett orosmoln över lärarnas 

huvud över hur de ska få in ytterligare elever till skolan, och därmed mer pengar. Hon 

har tidigare jobbat på en kommunal skola, och menar att hon definitivt känner av en 

skillnad. Bland annat så menar hon att det inte var så noga på den kommunala skolan, 

de hade en ungefärlig budget som de fick handskas med men att hon nu på den privata 

skolan har en mycket striktare budget. 

Den andra läraren menar att hon inte nödvändigtvis känner av ekonomin i 

undervisningen men att hon märkt en skillnad på när hon började på skolan och nu 

vilket hon menat hänger samman med hur många elever skolan får in. Hon menar att 

även hon får väga av situationer med ekonomi, exempelvis vad som ska köpas in eller 

vilka som får åka på skolresa.  

Båda elever ställer sig positiva till skolpengen som förts in i skolan, samt individuell 

lönesättning. En lärare menar att konkurresnes samt skolpengen har skapat incitament 

för skolorna att ta hand om sina elever, och att hon som lärare säljer en tjänst och att 

ansvaret att tillfredsställa kunden ligger hos henne. Hon menar vidare att hon prioriterar 

de demokratiska värdena i skolan framför ett plus i ekonomin, men att hon samtidigt 

förstår att skolans ägare måste tjäna på att äga skolan. Hon problematiserar dock hur 

mycket vinst hon anser att ägare ska få ta ut av sin verksamhet. 



  

 

30 

4.2.5 Anställning 

På de båda friskolorna så har de individuell lönesättning och en lärare ställer sig mycket 

positiv till detta. Hon menar att detta skapar incitament för att följa ledningen, och att 

lärare arbetar bättre och effektivare. Båda lärarna menar att de har en bra relation till 

sina chefer och att de sällan har konflikter med dem. De känner att de endast, bortsett 

från de administrativa uppgifterna, har positivt ansvar från sina chefer.  

4.2.6 Handlingsfrihet 

Båda lärarna känner som sagt att de får väga av sin undervisning med ekonomin, men 

oftast när det kommer till inköp av datorer eller att göra klassresor. Vidare så menar 

båda lärarna att de ibland får jaga elever men att de har bra koll på eleverna och hur de 

sköter sig vilket lärarna tror beror på att de har mindre klasser. En lärare menar att hon 

lämnar över mycket av ansvaret till eleverna och att de väljer att inte gå på lektionerna 

men klarar av momentet så är detta okej. Vidare så påpekar hon att trots att hon ibland 

får jaga elever så lägger hon större vikt vid de elever som vill lära sig.  

Hon menar att den gamla föreställningen där alla barn i skolan ska få godkänt är för 

”Jantelag” och att hon idag inte har den inställningen, hon undrar vem man som lärare 

egentligen ska jobba för, de som inte sköter sig eller de som sköter sig? Hon menar 

vidare att det idag inte går att ha den inställningen till betyg i och med det nya 

betygssystem som är mer individualiserat. Hon tror att skolan håller på att bli mer 

individanpassad, och hon delegerar då ansvaret att sköta sig i skolan till eleven och att 

eleven ska få visa ”handling under frihet”.  

Samma lärare menar att effektivitet för henne handlar om att effektivisera sin egen tid, 

och att hon har mycket stor kontroll över sin egen tid. Hon upplever att hon egentligen 

inte har några styrda ramar alls för hur hon ska lägga upp undervisningen och får själv 

skilja på undervisningstid och planeringstid. Under planeringstiden så menar hon att få 

kan se vad hon faktiskt gör, och när hon undervisar så är det nästan ingen som har insyn 

i vad som görs på lektionerna bortsett från eleverna. Hon upplever endast positivt 

ansvar, och hon menar att hennes chef inte kommer med kursplanen i hand för att fråga 

om hon bockat av alla moment. Hon påpekar att hon har bra kommunikation med sin 

chef och att de har en dialog under hela skolåret.  
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Hon tror att den verbala kommunikationen med chefen är viktigt, och att det är just 

kommunikationen som brister i den offentliga skolan då det är så pass mycket större 

enheter än friskolan.  

Vidare så påpekar den ena läraren att de på skolan har möjlighet att göra saker som de 

inte hade kunnat i en traditionell skola. En lärare höll i ett evenemang som gav skolan 

hon jobbar på mycket uppmärksamhet och PR och hon tror att detta evenemang 

räknades in i hennes lön. Samtidigt så menar läraren att detta kan vara problematiskt då 

läraren kan bli en marknadsförare av skolan snarare än en lärare.  

Den andra läraren menar att hon definitivt känner av en skillnad i handlingsfriheten 

mellan den kommunala skolan hon tidigare jobbat på och den friskola hon nu jobbar på. 

Hon menar att hon hade en specifik roll på den kommunala skolan, samt att hon var 

mycket mer styrd. Hon har enligt sig själv en helt annan frihet på friskolan, bland annat 

i att kunna tala med chefer och elever.  

4.2.7 Normativt 

Även lärarna i friskolan menar att en administratör skulle vara åtråvärd på skolorna. En 

lärare menar att detta inte per automatik kommer höja lärarnas effektivitet eller kommer 

göra dem till bättre lärare, men menar dock att en avlastning på det administrativa 

området skulle höja arbetsglädjen. Även den andra läraren instämmer i detta och även 

hon menar att minskad administration skulle leda till ökad arbetsglädje. 
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5 Resultat 

I detta kapitel kommer lärarnas uppfattning kring det som undersöks att anknytas till 

teorierna. 

5.1 Kan man i skolorna spåra målkonflikter? 

Under denna rubrik kommer den första frågeställningen att besvaras. Följande avsnitt 

har delats upp i de målkonflikter Lipsky skrivit om. 

5.1.1 Brukarorienterade mål kontra organisatoriska mål 

I de offentliga skolorna är denna målkonflikt tydlig främst genom lärarens 

administrativa arbete, vilket är det organisatoriska arbetet. Det finns empiriskt underlag 

att påstå att det skapas incitament för läraren som är tydligast i de offentliga skolorna att 

sköta det organisatoriska arbetet framför undervisningen som är det brukarorienterade. 

Dessa incitament skapas främst genom att det finns tydligare konsekvenser för att inte 

sköta det organisatoriska arbetet än de som finns för att inte sköta det brukarorienterade.  

Vidare så finns det ekonomiska incitament som tar sig uttryck genom att väga in 

lärarens organisatoriska arbete i hennes lön. Lärarna menar att administrationen är 

oerhört konkret, och det är därför uppenbart om lärarna utför det eller ej. Vidare så finns 

det fler intressenter än skolan i sig som kräver administration, exempelvis CSN, viket 

skapar ett tvång för läraren att prioritera de organisatoriska uppgifterna.  

Kraven är enligt lärarna inte lika tydliga när det kommer till de brukarorienterade 

arbetsuppgifterna. De påstår att ytterst få förutom eleverna vet vad som händer under 

lektionstid. Bristen på kontroll av den brukarorienterade aspekten är i sig ett incitament 

att underprioritera det, då det finns få negativa konsekvenser av detta. Man bör här ha i 

åtanke att betyg inte är en operationalisering av lärarens utbildningsprestation då en 

lärare menar att lärare ibland sätter ett oförtjänt godkänt på en elev för att underlätta sitt 

arbete. Det finns utifrån dessa incitament underlag att spekulera i om läraren verkligen 

har handlingsfrihet att prioritera undervisningen framför administrationen.  

I privatskolorna var denna målkonflikt inte lika tydlig och lärarna i friskolorna har en 

påtagligt större handlingsfrihet. Privatskolorna finner sig inte under 

offentlighetsprincipen, och administrationen är därför brukarorienterad då endast 

föräldrarna (om barnet är under 18 år) och eleven har tillgång till information om 
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skolgången. I och med detta kan de administrativa uppgifterna ej ses som 

organisatoriska på friskolorna. 

Däremot så blir målkonflikten tydlig i andra aspekter som inte stämmer in på de 

offentliga skolorna. En lärare hade marknadsfört skolan väl, och fick därför högsta 

möjliga lön det året. Detta leder till frågan kring om lärarens lön baseras på 

marknadsföringen av skolan istället för undervisningen. Om incitament skapas att göra 

annat än undervisa så kommer med största sannolikhet att flyttas från utbildningen, och 

utbildningen kommer då få mindre tid disponerat.  

Avvägningen mellan de organisatoriska kontra brukarorienterade uppgifterna är svår, 

främst på grund av ovan nämna incitament. Samtidigt som läraren är den som har mest 

kontakt med eleven, så är det inte självklart att administrationen bör falla på lärarna. En 

eller flera administratörer på skolorna hade varit det anklaste sättet att försäkra sig om 

att lärarna fokuserar på utbildningen. Administrationen bör inte flyttas från lärarna bara 

för att de ska få mer tid för utbildningen, utan även för att undanröja ovan nämnda 

incitament. Vidare så bör man ha i åtanke att administrera och registrera exempelvis 

elevers frånvaro inte är samma sak, då administration är ett tidsödslande arbete som 

oftast består av mängder av pappersarbete.  

5.1.2 Brukarorienterade målkonflikter kontra social ingenjörskonst 

Även denna målkonflikt är närvarande i de offentliga skolorna i större utsträckning än i 

privatskolorna. I de offentliga skolorna menar lärarna att deras främsta mål är att göra så 

att alla elever blir godkända. En lärare menade att vissa lärare kan ge elever ett oförtjänt 

godkänt för att underlätta sitt arbete, det finns då ett ekonomiskt och ett 

arbetsbelastnings-incitament för läraren att ge eleven ett godkänt istället för ett 

underkänt. Detta tyder på att styrningen uppifrån fokuserar på social ingenjörskonst. 

Detta incitament som skapats för att främja den sociala ingenjörskonsten är felaktig 

därför att lärares effektivitet inte går att operationalisera till betyg. Detta sätter endast 

läraren i ett predikament där hon tjänar på att ge elever ett oförtjänt godkänt. Att väga in 

antalet godkända elever i lärarens lön skapar inte heller incitament för läraren att 

prioritera de brukarorienterade arbetsuppgifterna på grund av ovanstående problematik. 

Vidare så menar lärarna i de offentliga skolorna att de får lägga tid på att jaga icke-

villiga elever. Lärarna menar att detta tar tid från deras undervisning, och drabbar de 
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elever som sköter sig. Detta går att härleda till Lundquist som menar att 

underbemanning i den offentliga sektorn kan leda till att organisationen blir 

svåranpassad. Detta tillsammans med det faktum att lärarna främst fokuserar på de 

organisatoriska uppgifterna är problematiskt och kan till viss del vara en faktor till att 

den svenska skolan ser sjunkande internationella skolresultat. 

Jag anser att fokusen på den sociala ingenjörskonsten i den offentliga skolan är 

kontraproduktivt för elevernas utbildning. Att skapa en skola för alla är något som som 

är eftersträvansvärt, men det är uppenbart att det inte fungerar med den underbemanning 

skolorna lider av. Skolorna bör ha resurser nog att ta hänsyn till barn som har svårare än 

resten att lära sig, och att de för tillfället inte har det är ett tecken inte bara 

underbemanning utan även bristen på insikt som finns i skolan. 

I privatskolorna så menar lärarna att de jobbar för de elever som vill lära sig, och de 

känner ingen press uppfriån för att ge en elev ett oförtjänt godkänt. Detta arbetsklimat 

förordar jag, men samtidigt bör skolan motivera de elever som har svårt för att studera. 

På den privata skolan råder inte samma underbemanning eller arbetsbelastning som på 

de offentliga vilket innebär att detta inte är en biprodukt av skolans nuvarande 

organisering. Detta är enligt mig problematiskt då det kan leda till att friskolor lockar 

till sig elever men inte får dem att inse vikten av god utbildning.   

Att uppmuntra alla elever till att få godkänt, och att se till så att alla elever får godkänt 

är inte samma sak. Att uppmuntra ovilliga elever kan te sig närmast omöjligt, men trots 

det borde skolan vara så anpassningsbar så den kan ta hand om elever som har det 

svårare att ta itu med studierna. Uppmuntring av elever är dessutom en tidskrävande 

uppgift, och fungerar därför inte under rådande personalbrist. Därför borde lärarnas 

arbetsuppgifter inte bara bli färre, utan personalökning är nödvändigt för att Sverige ska 

få en skola som håller måttet.  

5.1.3 Målkonflikter kontra rollförväntningar 

En lärare menade att stora klasser inte nödvändigtvis gjorde det svårare att undervisa 

utan att heterogena klasser ofta var jobbigare för henne. Trots att heterogeniteten i 

klasserna upplevs som ett problem går det inte att påstå att eleverna skapar förvirring i 

lärarens roll då eleverna inte ska påverka gatubyråkratens roll. Trots detta så finns det 

utrymme att anta att i och med att heterogena klasser finns, så finns det föräldrar med 

olika bakgrunder och olika viljor. Lärarna i den offentliga skolan menade att elever ofta 
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framför orättfärdig kritik mot lärarna som tar sig uttryck genom att föräldrar klagar till 

lärarnas överordnade. Lärarna i den offentliga skolan menar vidare att deras 

överordnade ofta tar förälderns parti vilket skapar olika rollförväntningar för läraren. 

Detta skapar onekligen förvirring i lärarens agerande då orättfärdig kritik kan komma i 

form av att läraren sagt till en elev. Detta skapar en lärarroll som är underordnad 

eleverna vilket i förlängningen kan skapa problem. 

Vidare så finns det utrymme att anta att förvirring skapas hos läraren i de offentliga 

skolorna i och med att de prioriterar administrativa uppgifter. Om denna trend fortsätter 

finns risken att lärarna ser sig som administratörer och inte undervisare vilket onekligen 

skapar problem för den framtida undervisningen då undervisningen hamnar i andra 

hand. 

Som nämnts innan så var den en lärare i en privatskola som hade marknadsfört skolan 

väl och därmed fått full lön det året. Hon påpekar själv att detta skapar problemet kring 

om läraren främst är en lärare eller om hon främst är en marknadsförare av skolan. Även 

om detta tar sig ett annorlunda uttryck inom friskolorna jämfört den de offentliga, så är 

slutsatsen densamma. Om trenden fortsätter och målen successivt förskjuts från 

undervisningen, så kommer undervisningen i framtiden att bli allt mer undermålig.  

Lärarens roll bör därför bli mer konkret och fokus måste ligga på undervisningen och att 

uppmuntra elever till att studera. Lärare måste till viss del administrera, men detta 

ansvar bör falla på en tredje part för att undervisningen ska hålla måttet. Lärarens roll 

bör förankras i det offentliga etoset och om lärare börjar handla utifrån det så kommer 

lärarens roll bli mer distinkt. 

5.1.4 Avslutande reflektioner kring målkonflikterna i skolan 

Det är oroväckande att samtliga målkonflikter som Lipsky skriver om går att spåra på 

båda skolsystemen om än mer i det offentliga. De flesta målkonflikter äger rum på 

grund av lärarens administrativa arbete. Detta är anledningen till att målkonflikterna inte 

går att spåra lika tydligt i friskolorna, då lärarna här har möjligheten att inte 

dokumentera och dokumenterar mindre. Administrationen är vidare en av de främsta 

orsakerna till att lärarna är överbelastade, men inte den enda orsaken. De distinkta 

skillnaderna i administrationen kan även härledas till att friskolorna är mycket mindre 

organisationer än de offentliga skolorna. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att mindre 

skolor är att föredra, men mindre skolor betyder inte per automatik mindre 



  

 

36 

administration då även lärarna i friskolorna menar att administrationen skadar deras roll 

som lärare.  

Lipsky menar att gatubyråkrati är oförenligt med byråkrati, och det tar sig ett tydligt 

uttryck i främst den privata skolan. Överbelastningen av lärarna skadar uppenbarligen 

individualiteten i skolan då vi kan se detta genom att jämföra de offentliga skolorna 

med friskolorna. Samtidigt som färre arbetsuppgifter för lärarna föresåpråkas bör man 

ha i åtanke att de inte bör bli underbelastade då legitimiteten hos lärare försvinner. 

Därför bör lärarens uppgifter inom undervisningen bli mer omfattande och pedagogiska.  

Dessa incitament som skapas för läraren att prioritera olika arbetsuppgifter inskränker 

på lärarens handlingsfrihet och tyder på top-down styrning. Läraren har i denna mån 

liten handlingsfrihet och autonomi. Incitamenten kan vara medvetet eller omedvetet 

skapade av ledningen, men det faktum att det slagit fel är uppenbart och problemen är 

fortfarande påtagliga. Lärarna i friskolorna har dock högre handlingsfrihet då en lärare 

påpekar att hon inte utför det administrativa arbetet. 

Det kan vara så att lärarna uttrycker missnöje över administrationen på grund av att de 

endast tycker det är tråkigt, och administrationen blir därmed ”tabu” vilket leder till 

uppfattningen av överbelastning. Jag anser dock att även om detta är fallet, så är det 

fortfarande ett problem. Arbetsglädje är något som är oerhört viktigt inom yrken 

generellt, och även inom skolan. Om lärare ska fungera som demokratins väktare så bör 

arbetsglädje prioriteras för att försäkra sig om god undervisning, samtidigt som 

legitimeten hos lärarna behålls.  

Det är dock uppenbart att det i den offentliga skolan råder förvirring kring 

dokumentationen. Båda de offentliga skolorna har två dokumentationssystem varav ett 

baserats på färg, utan färgskrivare. Dokumenteringen sker för att läraren ska ha ryggen 

fri, men lärarna ser inte att det fyller ett direkt syfte. Frågan är därför om det fatiskt 

fyller ett syfte. 

Avslutningsvis så var de svar som denna studie insamlat alla varit homogena. Lärarna 

från respektive skolsystem höll med varandra i det de sa. Det var ingen av lärarna som 

sa emot varande inom respektive skolsystem, utan byggde tvärtom på varandras 

resonemang. Detta tyder på att det inte är skeva världsbilder som insamlats, utan att det 
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som presenteras ligger nära en generell uppfattning. Därav kan slutsatsen att det inom 

skolan finns målkonflikter, även om de tar sig olika uttryck, dras. 

5.2 Upplever läraren som gatubyråkrat konflikt mellan det offentliga 

etoset respektive ekonomismen i sin roll? 

I detta avsnitt kommer den andra frågeställningen för studien besvaras. 

5.2.1 Det demokratiska etoset 

Först och främst så var lärarna på de offentliga skolorna väldigt mer måna om sin fulla 

anonymitet än lärarna i friskolorna. Här ringer varningssignaler angående den 

yttrandefrihet som förordas i det offentliga etoset. Att lärare inte vågar prata öppet om 

vad de upplever negativt i skolan är ett stort problem då lärare är de som först upptäcker 

problemen. Det måste, speciellt i större organisationer som offentliga skolor, inte bara 

råda god kommunikation utan även fri debatt kring problemen i skolan. Vidare så kan 

det faktum att lärarna var måna om sin anonymitet tyda på att de inte vill uttrycka sina 

åsikter kring skolan till sina överordnade vilket tyder på bristande tillit till de 

överordnade.  

Vidare så kan vi se på de målkonflikter som i förra avsnittet presenterats att lärarna i 

den offentliga skolan fokuserar på de organisatoriska uppgifterna framför de 

brukarorienterade. Även om detta i sig inte nödvändigtvis betyder att lojaliteten inte 

ligger hos medborgarna så finns det underlag för att dra slutsatsen att det finns 

inskränkningar på denna punkt i det offentliga etoset som kan ses som en inskränkning i 

demokratin. Det faktum att lärarna inte känner sig bekväma med att uttrycka sina åsikter 

vittnar också för att de inte själva ser sig som demokratins väktare. Detta måste rådas 

bot på genom att ge läraren bättre anställningsskydd och ta bort de ekonomiska 

incitament jag nämnt tidigare.  

Att operationalisera demokrati är svårt och har länge varit ett problem inom 

statsvetenskapen. En lärare menar att konkretiseringen av demokratin har skapat 

desincitament för henne att jobba efter det. Hon föredrog de gamla värdegrunderna där 

demokratin var mer abstrakt än nu. Det verkar på denna lärare som att konkretiseringen 

av värdegrunden har varit kontraproduktiv vilket vid första anblick kan verka paradoxalt 

i och med Lipskys och Rombachs teser att mål måste vara konkreta. Detta kan härledas 

till att konkretiseringen av värdegrunden lett till minskad handlingsfrihet för läraren när 
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det kommer till demokrativärdena. Vidare så är demokrati inte mätbart i ekonomiska 

termer, vilket försvårar prestationsmätningarna.  

På samma sätt som man kan se på att om läraren blir överbelastad så försvinner 

individualiseringen av skolan, och är läraren allt för underbelastad försvinner 

legitimiteten, kan man också se på demokrativärden. Om de är allt för abstrakta så vet 

läraren inte vad hon ska jobba efter, men är de allt för konkreta så försvinner 

möjligheten för läraren att själv implementera demokratin på bästa sätt.  

Avslutningsvis så efterlevs inte det offentliga etoset i sin helhet. Det finns 

inskränkningar i det vilket är problematiskt vilket paralleller till Lipskys målkonflikter 

kan dras. Om det offentliga etoset efterlevs så är chansen god att lärare kommer bli 

säkrare i sin roll, och att det offentliga etoset i sig fungerar som utgångspunkt som 

läraren sedan kan förhålla sig till mål genom. 

5.2.2 Ekonomismen 

I empirin kan man tydligt se att lärarna på friskolorna är mer positivt inställda till 

ekonomismen, det vill säga bland annat skolpengen och individuell lönesättning, än 

lärarna i den offentliga skolan. Eleverna (och föräldrarna) benämns även som kunder av 

en av lärarna i friskolorna.  Detta gör att friskolorna framstår som mer ekonomiskt 

orienterade Att lyckas locka till sig elever för skolpenningen menar alla lärare är ett 

problem. Kvasi-marknaden gör sig påmind då en lärare i friskolorna påpekar att få vet 

vad en ”bra” skola är.  

Konkurrensen mellan skolorna har lett till en situation där konsumenter inte ser till den 

utbildning de får utan snarare vad skolan kan erbjuda genom speciella utbildningar eller 

exempelvis laptops. Här flyttas återigen fokus från utbildningen och det verkar inte som 

konsumenten bedömer skolan utifrån utbildningen. Lärarna i friskolorna har ett större 

dilemma mellan att väga av mellan marknadsföring och andra uppgifter då deras lön 

även baseras på detta. 

Att konsumenterna vill ha en ha skola där de flesta elever har bra betyg är problematiskt 

då, som påpekat ovan, betygsnittet inte är en indikator på kvaliteten av utbildningen. 

Därav vill jag hävda att skolan befinner sig på en kvasi-marknad, och ofta så har inte 

konsumenten ett direkt intresse i att undersöka skolans utbildningskvalitet, bland annat 

för att detta är väldigt svårt utan att konversera med elever eller före detta elever på 
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skolan. Därför väljer konsumenten skola utifrån det de hör om skolor på omvägar, 

tillsammans med en rad andra faktorer exempelvis vänner, läge nära hem, att skolan ger 

eleverna en laptop, etcetera.  

En lärare i friskolorna menar att det känns att hon jobbar för ett företag och att de får ta 

hänsyn till budget i större utsträckning än lärarna i de offentliga skolorna. Trots detta 

känner lärarna i de offentliga skolorna av besparingarna i större utsträckning än lärarna i 

friskolorna. Detta kan verka paradoxalt, men en anledning till att besparingarna tar sig 

starkast uttryck i den offentliga skolan kan vara att friskolorna redan jobbar på en gräns 

nära minimum och att det har varit så ett tag i skolan. I den offentliga skolan så har 

lärarna jobbat längre än lärarna i friskolorna, och har med största sannolikhet känt av 

hur det varit och jämför det med dagens läge. Detta är ändå en intressant iakttagelse och 

poängeterar med säkerhet att lärarna i de offentliga skolorna upplevde budgeten bättre 

förr. 

Fredriksson hävdar i sin avhandling att lärarna i skolor tar efter organiseringen av 

skolorna. Resultaten ovan stämmer in på Fredrikssons tes, och det finns utrymme i att 

anta att värderingar ”uppifrån” implementeras ned till läraren. Detta tyder på styrning av 

läraren, och att Lipskys teori om att gatubyråkraten är de egentliga skaparna av politiken 

inom organisationen inte stämmer helt då politiken på de olika skolorna är distinkt 

olika. 

Lundquist hävdar att ekonomismen på senare tid har prioriterats framför det offentliga 

etoset. I det förra avsnittet kan vi se att det finns inskränkningar på de flesta punkter i 

det offentliga etoset trots att det inte var lika tydligt på friskolorna, men samtliga lärare 

menar att de upplever besparingar på skolorna, offentliga såväl som friskolor. Detta bör 

ses som en indikator på att kostnadseffektiviteten är närvarande och fått en mer 

betydande roll inom respektive skolsystem. 

Produktiviteten står i fokus i respektive skolsystem men är mer påtaglig i de offentliga 

skolorna. Detta på grund av att de har som främsta mål att ge alla elever godkänt, samt 

att de har fler arbetsuppgifter som inte berör undervisningen. Detta är enligt mig en 

negativ trend, och som vi kan se i förra avsnittet så har läraren inte någon egentlig 

handlingsfrihet utan att drabbas av konsekvenser.  

Det faktum att läraren arbetar under denna kostnadseffektivitet och 

produktionsinriktning har, som påpekats innan, lämnat oss med en skola som har svårt 
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att anpassa sig till speciella behov. Lärarna väger i sin yrkesroll av ekonomi kontra 

undervisning, men kan inte väga hur de ska förhålla sig till de ekonomiska värden som 

kommer från ledningen.  

Det syns att ekonomismen råder på bekostnad av det demokratiska etoset och lärarna 

påpekar själva att de inte kan erbjuda samma säkerhet i skolan, och att de får svårare att 

se till alla elever på grund av de få som stör i skolan. 

5.2.3 Avslutande reflektioner kring ekonomismen kontra demokratin i skolorna 

Det syns att ekonomismen råder på bekostnad av det demokratiska etoset, främst i form 

av kostnadseffektivitet. Det ständigt ökande behovet av utbildning tillsammans ett få 

antal lärare formulerar behovet av att investera i skolan. Skolan bör vara högsta 

politiska prioritet och en mer politiskt gynnsam debatt om de värden som ovan 

redovisats är nödvändig.  

Lundquist och Hasselbladh menar att de ekonomiska reformer som genomförts har 

genomförts för att effektivisera ekonomin och inte demokratin. Detta är utifrån den 

insamlade teorin tydligt och ”det som räknas går inte att räkna” är relevant.  

Att räkna demokrati i ekonomiska termer är som redan påpekat svårt, om inte omöjligt.  

5.3 Går det att styra med mål? 

Denna frågeställning har i studien avsiktligt hamnat i perifirin, och frågeställningen 

kommer heller inte att ge ett definitivt svar. Trots detta så har denna studie spårat 

komplikationer som ligger i led med Rombachs kritik av målstyrning, därför kommer 

detta att redovisas nedan. 

Rombach menar att målstyrning i vissa fall i den offentliga verksamheten inte 

nödvändigtvis är åtråvärd. Det finns utrymme att ställa sig i led med detta då demokrati 

eller undervisning som mål framstår som en svår avvägning mellan abstraktionsgrad 

och konkretiseringsgrad. Vidare menar Rombachs att de styrsätt som används för att 

uppnå målet är oförenligt med målet. Även detta är tydligt när det kommer till 

demokrati eller undervisning då dessa mål inte går att räkna, och därmed inte går att 

utvärdera. Operationaliseringen av undervisning till antalet godkända elever, är som 

påpekat innan, inte korrekt och leder till undermålig undervisning. 
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Rombach påstår även att mål måste omges av politik, det vil säga diskussion och 

konflikt. Demokrati inom skolan är så vitt jag vet inte omstritt och det råder konsensus 

om huruvida demokrati borde finnas i skolan. Det råder även en relativ konsensus kring 

målstyrningen vilket är ett ämne som bör debatteras. 

Rombach tes om att målstyrning upplevs negativt av den som styrs stämmer då lärarna, 

speciellt i de offentliga skolorna, menar att ekonomismen är negativt i skolan. Medlen 

för att uppnå målen anses i skolorna vara negativa. Rombach menar även att de 

anställda i den privata sektorn måste få vara med och bestämma om målen. Detta verkar 

dessvärre långt från verkligheten, och slutsatsen att lärare blir styrda kan dras. 

Rombach menar att styrningen måste ske längre ner i pyramiderna. Detta innebär att 

lärare måste bli tilldelade mer tillit. Lärare har den kompetens som krävs för att bedöma 

om en elev är godkänd eller ej. Vidare så bör det vara upp till läraren att implementera 

det offentliga etoset och därmed demokrati i förvaltningen. Lärare bör därför bli 

undervisade i det offentliga etoset så de inser vikten av demokrati i en förvaltning men 

även hur mycket de betyder för den framtida demokratin.  
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6 Vidare forskning 

Denna studie visar att det finns motstridande värden och mål i skolan idag. Därför krävs 

det en mer ingående studie nationellt för att se hur utbredda dessa komplikationer är. 

Trots de homogena svar som insamlats så finns detta behov, och det är även av intresse 

att undersöka administratörer i skolan för att analysera deras åsikter kring dessa frågor.  
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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka fyra gymnasielärares åsikter kring de olika värden 

som finns i den svenska skolan idag, samt analysera närvaron av motstridande värden i 

deras roll som gatubyråkrater. En komparativ aspekt när det kommer till kommunala 

skolor och friskolor har i denna studie använts. Detta har gjorts genom att använda 

kvalitativa samtalsintervjuer för att samla in lärarnas åsikter på dessa områden.  

Studien visar att lärarna anser sig ha stor handlingsfrihet i sin roll, men ”Top-Down” 

implementationen av värden är närvarande, samt att lärare i friskolorna åtnjuter större 

gradhandlingsfrihet. Vidare så visar studien att motstridande värden förekommer inom 

det svenska skolväsendet idag. 
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Bilagor 

Bilaga A, intervjuide för lärare 

Inledningsfrågor 

 Hur kommer det sig att du ville bli lärare från början, och hur hamnade du på 

denna skola? 

 Hur länge har du varit verksam som lärare? 

 Känner du att du fått leva upp till anledningen att du blev lärare i denna skola? 

- Om nej, har du tidigare fått det i en annan skola? 

 Hur är det att vara lärare på denna skola? 

 Var har du arbetat förut, och kan du nämna några skillnader mellan där och här, 

då och nu? 

Demokratiska värden (sid. 22) 

 Öppenheten är regel/öppenhet då lagen kräver det och det lönar sig 

- Hur ser du på föräldrars och andras påverkan och insyn i skolan? 

- Anser du att du hade kunnat fungera bättre som lärare om skolan hade mindre 

insyn? 

- Anser du dig ha makten att avgöra vad som ska berättas för exempelvis 

föräldrar? 

- Slits du mellan de utanför skolan och de i skolan (exempelvis 

lärare/överordnad)? 

 Anställd efter regler/den bäste anställs 

- Har ni individuell lönesättning på skolan? 

- Anser du att undervisningen hade fungerat bättre med individuell lönesättning? 

- Anställs ni här på skolan efter meriter? 

- Anser du att skolan bör anställa lärare efter hur bra de är? 

 Alla behandlas lika/ju bättre kund desto bättre behandling 

- Hur känner du inför likvärdigheten i skolan? 

- Upplever du dilemman med likvärdighet? 

- Hur är det att leva upp till detta mål? 

- Anser du att du har möjlighet att hjälpa vissa elever i större utsträckning? 

Ekonomiska värden (sid.64) 

 Funktionell rationalitet 

- Känner du dig någonsin sliten mellan vad som krävs av dig och vad du vill göra 

i skolan? 

- Anser du att man kan eller bör förbise målen för att lägga energi på annat som 

du upplever mer pressande? 

- Har du gjort detta? 

- Hur viktigt tycker du det är med måluppfyllelse? 

- Vem skapar dessa beslut, och hur tycker du att de är? 

 Kostnadseffektivitet 
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- Man får ju ofta som lärare väga av vad man vill göra med budgeten som skolan 

har. Har du på denna skola upplevt att du får kompromissa med något av de 

båda (budgeten eller vad man vill göra)? 

- Anser du dig kunna väga av undervisning kontra budget?  

- Vem skapar dessa beslut, och hur tycker du att de är? 

 Produktivitet 

- Anser du att du har för många elever? 

- Känner du att du kan hjälpa alla elever tillfredställande? 

- Känner du att ledningen antingen försöker utbilda med få resurser eller tvärtom? 

- Vem skapar dessa beslut, och hur tycker du att de är? 

Handlingsfrihet/avvägning 

 Anser du dig ha makten att avväga mellan ekonomiska och demokratiska 

värden? 

- Hur gör du? 

 Hur känner du inför handlingsfriheten i ditt yrke? 

 Anser du att ekonomin och demokratin är motstridiga värden? 

- Hur hanterar du dessa värden? 

 Hur anser du att handlingsfriheten bör vara i skolan? 

Avslutning 

 Har du några generella tankar om hur din skola sköts? 

 Är det något du vill ändra i skolan som har anknytning till det vi diskuterat? 

 Har du något du vill fråga mig? 

 Är det något du vill lägga till? 

 


