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Förord 

  

Inledningsvis vill vi tacka vår handledare Fotis Theodoridis, som genom sitt engagemang och 

utmaningar fört oss i rätt riktning. Vi vill även rikta ett tack till våra opponenter för deras 

betydelsefulla kommentarer. 

Avslutningsvis vill vi ge ett stort tack våra respondenter som ställt upp och gjort det möjligt 

för oss att utföra denna studie. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

  

Skolverket har under 2010-talet genomfört reformer som har medfört en omfattande 

administrationsbörda för lärare. Administrationsbördan grundar sig i kontrollmekanismer där 

övervakning och kvalitetsbedömning sker genom ökad dokumentation som ska genomföras 

av lärarprofessionen. Vidare ändrades läroplanen år 2011, och blev då mer innehålls och 

resultatfokuserad, vilket har medfört tydligare ramar om vad lärare får och ska utföra i sin 

undervisning. Den teoretiska referensramen innehåller teorier om den byråkratiska 

idealmodellen, centralisering & formalisering, Mintzbergs byråkratistrukturer, William G. 

Ouchis teori om Marknader, Byråkratier och Klaner samt New Public Management. Dessa 

teorier används för att skapa en ökad förståelse om läraryrkets styre och för att vidare 

underlätta tolkningen av lärarnas arbetssituation. För att besvara studiens frågeställningar och 

syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta lärarrespondenter från två olika 

skolor, en friskola och en kommunal. 

  

Studiens resultat visar att lärarnas autonomi har påverkats negativt genom ökade krav och 

påtryckningar olika aktörer, då de i dagsläget inte kan planera undervisningen fritt utan ska 

ske genom de standardiserade tillvägagångssätten. Denna studie syftar till skapa en ökad 

förståelse om lärares upplevelser angående deras arbetssituation, där både friskole- och 

kommunala respondenter studerades genom semistrukturerade intervjuer. Studien åskådliggör 

genom det empiriska resultatet att aktörernas krav har en negativ påverkan på lärarnas 

arbetssituation. Studiens slutsatser visar att de aktörer som påverkar lärarna är; 

Skolledningen(Academedia), kommunen, media, Skolverket(regeringen), föräldrar och EU. 

Studien visar att lärare ofta inte ser syftet till dokumentationen och ser den som alltför 

omfattande. Slutsatsen som dragits utifrån de ökade dokumentationskraven samt 

kunskapskraven är att lärare har fått en minskad makt samt autonomi i deras arbete och har 

förlorat kontrollen till andra aktörer. 

  

 

 

 



 
 

Abstract 

  

The National Agency for Education (Skolverket) have during the 2010s implemented reforms 

that have led to an extensive administrative burden for teachers. The extensive documentation 

and administration demands arise from superiors need for control, were controlmecanisms 

such as surveillance and quality assessments are used to monitor the teachers profession. The 

new curriculum that was presented in 2011 was more content and result focused, which 

resulted in more distinct frames that contain what the teachers can and can not do while 

carrying out their teaching. The theoretical framework contain theories about the ideal-typical 

bureaucratic form, centralisation & formalisation, Mintzberg's bureaucracy theories, Ouchi’s 

theory about Markets, Bureaucracy & Clans and New Public Management. The theories are 

utilized to establish an increased understanding of  how the teachers profession is govern and 

to further simplify the interpretation of the teachers work situation. In order to answer the 

purpose of this study semi-structured interviews was carried out with eight teachers from two 

schools, one independent school and one state founded school. 

  

The results of this study shows that teachers autonomy has been negatively affected as a 

result of the new curriculum and increased demands from different actors, as of now, they 

have to follow the standardized procedures when planning their lessons. This study aims to 

establish a greater understanding about teachers experiences regarding their work situation, 

where both private and state funded schools were studied through semi structured interviews.  

The study illustrates through the empirical results that the demands from different actors have 

a negative impact on the teachers work situation. This study’s conclusions show that the 

different actors that affect teachers are; the school management (Academedia), the 

Municipality, media, The National Agency for Education (Government), parents, and the EU. 

Furthermore, the conclusion shows that teachers often does not understand the purpose of 

documentation and view it as far too extensive. Lastly, the conclusion that has been drawn 

from the increased demands of documentation and education have inflicted the teachers 

autonomy, and they have now lost power and control of their work to different actors. 
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras bakgrund till uppsatsen följt av en problemdiskussion, som 

tillsammans skapar en uppfattning om studiens problem och visar varför det är ett intressant 

område att studera. Vidare presenteras undersökningens syfte i följd av studiens 

forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med avgränsningar.  

___________________________________________________________________________ 

  

1.1 Bakgrund 

1.1.2 Svenska skolans utveckling 1600-1992 

Den svenska skolan har under en lång tid genomgått förändringar där makten skiftat mellan 

olika aktörer. Folkundervisningen i Sverige har sitt ursprung från 1600-talet då 

undervisningen skedde under kyrkans vägnar. För att påvisa och mäta förbättringar 

genomfördes förhör och folket betygsattes efter ett betygssystem (Florin, 2013). År 1842 

införde staten en allmän skolplikt med en skyldighet för församlingar och kommuner att driva 

folkskolor. Med detta bestämdes det även att en ansvarsfördelning skulle ske mellan stat och 

kommuner, där statens ansvar låg i att stifta samt finansiera seminarier, förse behövande med 

stipendier och att bidra med ett ekonomiskt stöd till fattiga kommuner för att kunna betala 

lärare. Kommunernas ansvar låg i att genomföra verksamheterna genom statens delegation. 

För att övervaka och höja nivån på undervisningen tillsattes en folkskoleinspektion, som 

skulle granska statsbidraget, utföra lärarfortbildning samt kontrollera att läroplanen 

fullföljdes (Lundgren, 2010). 

  

Med åren som gick minskade kyrkans makt och staten fick ett större inflytande i 

utbildningssfären. Det ökade inflytandet skapade en växande statlig styrning av skolväsendet, 

som gav sig till uttryck i läroplaner men även i diverse regler, föreskrifter och cirkulär. 

Mellan år 1900-1945 fortsatte statens centralisering av skolväsendet och har genomsyrat 

olika delar av styrningsprocessen. Den ekonomiska styrningen utökades genom ett växande 

statsbidrag (Lundgren, 2010). Då en ny grundtanke om likvärdig utbildning växte, 
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utvecklades en ny form av läroplan som bidrog till en ändring och intensifiering av den 

ideologiska styrningen. Tillkomsten av en skolstyrelse samt skolinspektion ökade statens 

kontroll över undervisningen. Under denna period var lärares inflytande i undervisningen 

nästintill obefintligt (Ibid). 

  

År 1946 utfördes en reform som innebar att inspektionens fokus flyttade från kontroll och 

styrning till att istället att ge råd, hjälp samt att uppmuntra lärares egna initiativ. Lärarrollen 

skulle nu innebära ett ökat ansvar med större befogenheter att utöva sin profession. Det 

skedde en decentralisering då styrningen började röra sig från statens näve till lärarnas. 

Skolans ledning omorganiserades för att nya mål skulle främjas, och för att underlätta den 

nya skolreformen (SVT, 2017). Våren 1950 skedde nästa stora skolreform, då en nioårig 

skolplikt infördes. En anledning till reformen var att man ansåg att det var skolans uppdrag 

att uppfostra demokratiska invånare för att skapa en känsla av medansvar hos medborgaren. 

Efter att nazism och fascism spreds runt om i Europa vid denna tidpunkt var det en viktig 

uppgift att elever skulle förstå värdet av demokrati (Nyberg, 2013). 

  

Under 1970-talet genomgick lärarrollen en kraftig förändring, från katederundervisning till en 

mentorskapsroll. Lärarrollen skulle skifta fokus från själva undervisningen till en social 

interaktion mellan elev, föräldrar och lärare. Vidare genomfördes år 1991 

kommunaliseringsreformen, där ansvar förflyttades från statlig till kommunal nivå, vilket 

påverkade skolan dramatiskt. Anledningen var att lärarna skulle få möjligheten till att ta egna 

initiativ och kunna utveckla verksamheten utifrån de lokala behoven. Konsekvenserna av 

decentraliseringen innebar tunga administrativa bördor för lärare där dokumentation och 

transparens blev första prioritet och administrationen upptog tid från själva undervisningen. 

Detta skapade ett stort missnöje och en bristande entusiasm hos lärare. Lärare fick mindre 

rum att utöva sitt professionella omdöme i undervisningen till att skolan numera skulle ses 

som en framgångsrik verksamhet (SVT, 2017). 

  

Vid sidan av den pågående decentraliseringen av skolsystemet genomfördes år 1992 nästa 

stora skolreform, Friskolereformen. Det fristående skolsystemet medförde en annan form av 

decentralisering där ansvaret inte längre låg kommunalt utan förflyttades till huvudmännen 

som ägde skolan (Lundgren, 2010). Reformen innebar att friskolor nu skulle få tillgång till en 

så kallad “skolpeng”.  Detta innebar att skolan tilldelades ett belopp för varje elev som 

motsvarade kommunens genomsnittskostnad per elev. En viktig aspekt av reformen var det 
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fria skolvalet, där rätten till att välja skola ansågs vara essentiellt i ett fritt samhälle. Skolvalet 

skulle inte baseras på ekonomiska förutsättningar, utan föräldrar och elever skulle kunna 

välja en skola som bäst stämde överens med deras behov samtidigt som de garanterades 

rätten till samma villkor och ekonomiska premisser som om de valt en kommunal skola 

(Bildt, 1992). 

  

En av förhoppningarna för friskolereformen var att den skulle tillföra en större bredd och 

flexibilitet så att nya pedagogiska metoder och profiler skulle kunna växa fram såsom 

exempelvis föräldrakooperativ och skolor som erbjuder speciella ämnesprofiler. 

Förhoppningen med de speciella ämnesprofilerna var att de skulle utveckla nya effektivare 

arbetsmetoder som sedan skulle kunna spridas i hela skolsystemet. Vidare hoppades 

regeringen att reformen skulle resultera i att elevernas kunskap skulle öka, då förväntningen 

en ökad konkurrens och en stimulerande tävlan mellan olika skolor skulle bidra till en ökad 

kvalitet inom hela skolväsendet. Efter genomförandet av reformen framkom det i 

internationella mätningar att det svenska elevresultatet försämrats samtidigt som 

verksamheten även uppdagade en ökad segregation samt försämrad likvärdighet i den dagliga 

verksamheten (Lundborg, 2017). Wiborg anser att lärarna i Sverige har sedan införandet av 

friskolereformen liten autonomi över läroplanen och att en högre autonomi för lärarna skulle 

kunna bidra till mer effektiva och innovativa undervisningsmetoder (Wiborg, 2015). 

  

Under 2010-talet genomfördes ytterligare skolreformer som har påverkat lärares 

arbetssituation. År 2010, trädde en ny skollag i kraft som innebar bland annat ökade krav på 

dokumentation för att kunna bedöma samt identifiera vilka åtgärder som behövdes för att öka 

kvaliteten i arbetet (SFS 2010:800). Skollagen skulle inte bara förbättra och öka 

likvärdigheten mellan skolor, utan skulle även hjälpa elever att nå utbildningsmålen genom 

bättre ledning och stimulans. Skolorna skulle även arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete 

där varje skolenhet skulle bedriva ett systematiskt arbete med vårdnadshavares och elevers 

inflytande. 

  

Vidare sjösattes ytterligare en stor reform år 2011, där en ny läroplan presenterades. 

Läroplanen som implementeras var innehålls- och resultatfokuserad. Detta betyder att den 

fokuserade på att innehållet i läroplanen skulle ha en direkt koppling till de nationella proven 

samt att det resultatfokuserade styret skulle komma att kontrolleras med hjälp av mätbara mål 

som definieras i läroplanen. Tidigare läroplaner har varit process- och resultatstyrda, vilket 
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betyder att styret skedde genom en tillit till lärares professionella förmåga, och tillät därför 

dem själva att tolka läroplanen med hjälp av betygskriterier samt med ett resultatansvar. Den 

nya läroplanen har enligt Jan Morawskis skapat en icke-självständig tolkande lärare som 

följer strikt tydliga regler och som enbart examinerar det som reglerna har förutbestämt 

(Rudhe, 2010). 

  

År 2013 beslutade regeringen att minska kravet på dokumentation i skolan samt modifiera 

reformen från 2010. Syftet var då att minska och förenkla lärares administrativa arbete.  

Modifieringen inkluderade bland annat att skriftliga individuella utvecklingsplaner i årskurs 

1-5 endast behövdes upprättas en gång per läsår, istället för det tidigare kravet, per termin. 

Ändringarna skulle frigöra mer tid som skulle läggas på undervisning samtidigt som att varje 

elevs kunskapsutveckling och behov av stöd säkerställdes (Regeringskansliet, 2013). 

  

1.2 Problemdiskussion 

2010-talets skolreformer har medfört en högre arbetsbelastning som har förvärrat lärares 

arbetssituation. När arbetsuppgifter späds på utan att någonting tas bort, när tiden inte räcker 

till för att kunna utföra sitt arbete och slutligen när kompetensen inte nyttjas fullt ut, ökar 

arbetsbelastningen på lärare (Båvner, 2018). 

  

I en enkätundersökning gjord av Anders Persson (2006), analyseras lärarnas upplevda 

arbetssituation. Studien visar hur olika aktörer tagit makt över skolan och läraryrket och på så 

vis influerar hur skolans mål och utveckling ska se ut. Som tidigare nämnt har kommunerna 

fått en större makt på senare tid i och med kommunaliseringen 1991, där staten förlorat 

mycket av sitt inflytande över skolorna, som de dock på senare tid försökt ta tillbaka i och 

med utbildningsinspektioner (ibid). Med friskolereformen 1992 har föräldrarna fått ett större 

inflytande av vilken skola deras barn ska utbildas i och en ökad makt i skolan där de får ta del 

av läroplanen för barnen (ibid). Dessutom, skriver Persson (2006), att media har fått ett större 

inflytande inom skolan vilket syns då politiker ingriper med nya beslut och regler i skolan i 

samband med att media uppmärksammat missnöjen rörande skolan. Detta visar att det är 

många aktörer som har inflytande på skolan i Sverige och när det talas om vem som skall ha 

mer makt är det inte lärare det talas om utan någon av de andra aktörerna. Således skjuts 

lärarna åt sidan och ses istället som ett av hindren för en utveckling till en bättre och mer 
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önskvärd skola (ibid). Studien visar en stor problematik gällande lärarnas autonomi i 

läraryrket, där lärarna upplevde en maktlöshet gällande skolutvecklingen och att de upplevde 

sig tvungna att arbeta inom en rad villkor som begränsade och ramade in deras arbete (ibid.). 

  

Rapporten Attityder till skolan 2012 genomförd av Skolverket visade att andelen lärare som 

känner sig stressade ökade med 10 procentenheter jämfört med den rapport som utgavs år 

2009. Undersökningen visade att 55 % av de utfrågade lärarna kände sig oftast eller alltid 

stressade i skolan. Vidare åskådliggör rapporten från 2012 att åtta av tio lärare ansåg att 

administrativt arbete samt dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling skapade stress. 

Fortsättningsvis kände sig lärarna stressade på grund av att de hade för lite tid att planera 

undervisningen till följd av det ökade administrativa arbetet samt den omfattande 

dokumentationen av elevernas kunskapsutveckling (Skolverket, 2013).   

  

Lärarnas Riksförbund (2016) genomförde under 2016 en enkätstudie som fokuserade på 

lärares syn på dokumentation och administration men även huruvida reformerna påverkat 

deras arbetsbörda. Studien visade att tre av fem lärare kände en något lättare arbetsbörda efter 

reformen 2013. Däremot ansåg resterande respondenter att deras arbetsbörda inte hade 

minskat i och med den nya reformen, utan att skolledningar i stora utsträckningar kräver 

samma mängd dokumentation. Vidare visade studien att två av fem lärare ansåg att rutinerna 

på sin skola inte följer upp dokumentationen som görs, och 81% av respondenterna ansåg att 

detta beror på tidsbrist. Fortsättningsvis åskådliggör studien ett problem med 

överdokumentation, där lärare dokumenterar för att ‘hålla sin rygg fri’, och detta är ett 

resultat av den påtryckning som sker från skolledning samt från vårdnadshavare. Lärarnas 

arbetssituation beskrevs även som att det finns en överdriven tillit för mätbara resultat samt 

dokumentation som tillsammans med en oro angående lärares professionalitet ökar 

dokumentationen. Den ökade dokumentationen skiftar då fokus från elev till administration, 

vilket medför att lärarens tid till att planera och möta elevens behov av individanpassad 

undervisning begränsas. Lärarnas Riksförbunds slutsats är att lärarnas administrativa börda 

måste minska då fokus bör ligga på den faktiska undervisningen (Lärarnas Riksförbund, 

2016). 

  

Samtidigt som formella krav och regler har implementerats av Skolverket från beslut av 

regeringen under 2010-talet har även andra aktörer satt krav som har påverkat lärarnas 

arbetssituation. Kraven från föräldrarna har skapat ett arbetsmiljöproblem för lärarna. Enligt 
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en undersökning gjord av Lärarnas Riksförbund (2016) har sju av tio lärare blivit kontaktade 

av föräldrar som har försökt påverka undervisningen. Detta har skett genom åsikter om allt 

från läxor till studieplaner. Föräldrar vill styra undervisningen, trots att de sällan har koll på 

vad målen för undervisningen är. Åsa Fahlén beskriver att föräldrarnas kravsättning i 

undervisningen är ett tecken på att lärares auktoritet och status inte är vad den borde 

(Augustsson, 2016). 

  

Den 25 maj 2018 införs en ny EU-lagstiftning (GDPR), som ska ersätta Personuppgiftslagen 

(PUL) och medföra allt strängare och tydligare regler för hur man ska behandla 

personuppgifter i hela EU (Holmström, 2018). Följer man inte dessa regler kan det innebär 

miljoner i sanktionsavgift. Nu måste lärarna i skolorna se till att man behandlar elevernas 

personuppgifter enligt den nya EU-lagstiftningen, vilket medför alltmer krävande 

dokumentation och tidspress (ibid.) 

  

Forskarna ser en problematik hur läraryrket har påverkats av 2010-talets skolreformer samt 

påtryckningar av olika aktörer. Detta har medfört ökad dokumentation, en ökad tidspress 

samt minskad autonomi. Därför anser forskarna i denna studie att det är intressant att 

undersöka lärares uppfattning gällande olika faktorer som påverkar deras dagliga verksamhet. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien skapa en ökad förståelse om lärarnas upplevda arbetssituation beträffande 

krav från eventuella aktörer på dokumentation, tidfördelning och självstyrande. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

● Vilka aktörer påverkar lärarnas arbetssituation? 

● Vilka krav sätter aktörerna? 

● Hur upplever lärarna att kraven påverkar deras arbetssituation? 

1.4 Avgränsning 

Studien kommer att fokusera på lågstadielärare som arbetar i Stockholms Norrort. Vidare har 

studien avgränsats till två grundskolor. En fristående grundskola i Järfälla samt en kommunal 

grundskola i Vallentuna har studerats. Studien har avgränsats att endast studera respondenter 

som varit med sedan skolreformen som genomfördes år 2010. 
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2. Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras den teoretiska referensramen bestående av teorier och tidigare 

forskning som valts ut för studiens syfte samt forskningsfrågor. Kapitlet inleds med ett avsnitt om 

byråkrati, där den byråkratiska idealmodellen presenteras tillsammans med utförandeformerna 

centralisering & formalisering samt Mintzbergs byråkratistrukturer. Vidare med teorin om 

Marknader, byråkratier och klaner samt New Public Management. Slutligen avslutas kapitlet med ett 

avsnitt om val av teorier.  

________________________________________________________________________ 

2.1 Byråkrati 

Alexander Styhre (2009) förklarar att dagens föreställning om begreppen byråkrat och 

byråkrati är ofta negativt associerat med okänsliga och tråkiga medarbetare som håller sig till 

punkt och pricka vid procedurer och som arbetar i den offentliga sektorn eller vid 

läroanstalter. Då det nutida samhället främjar ideal och föreställningar om kreativitet och 

entreprenörskap ses byråkratin som raka motsatsen till det nya idealet. Vidare menar Styhre 

(2009) att det inte går att hävda att en organisationsform är bra eller oduglig genom att endast 

se till teoretiska resonemang utan kräver utförandet av empiriska studier. Samtidigt är det inte 

en enkel uppgift att definiera det byråkratiska begreppet utifrån hur det används i litteraturen 

då begreppet är konstant skiftande och används på olika sätt (Styhre, 2009). 

  

I byråkratins början ansågs organisationsformen vara ett modernt begrepp som gick ut på att 

modernisera samt effektivisera samhället. Effektiviseringen tillämpades genom diverse 

administrativa riktlinjer samt med tydliga regler och förordningar. Framväxten av den 

byråkratiska organisationsformen kan hävdas att det var en viktig förutsättning för det 

moderna demokratiska samhället som byggts upp. Genom de krav som sattes på att de 

tillgängliga resurserna i samhället skulle fördelas rättvist och inte godtyckligt, växte en 

möjlighet till demokrati fram i det byråkratiska samhället. Den grundläggande byråkratiska 

organisationsmodellen ligger till grund till uppkomsten av dagens skolor, fabriker och 

sjukhus (Styhre et al. 2015). Detta omfattar dessutom in princip alla kommunala, statliga 

samt överstatliga förvaltningar men även en omfattande andel av stora företag är organiserade 

i överensstämmelse med en byråkratisk organisationsmodell (Styhre, 2009). Den byråkratiska 

organisationsmodellen inrymmer en serie principer och mekanismer, som först 
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sammanställdes av den tyske sociologen Max Weber. Tre utav de specifika egenskaper hos 

den byråkratiska organisationsstrukturen samt hos dess ämbetsmän som Weber benämner är 

precision, konsekvens, samt entydighet. Det är dessa egenskaper som är det avgörande skälet 

till varför det byråkratiska styret i organisationer har vunnit stor terräng och varit rent tekniskt 

överlägset gentemot alla andra organisationsformer (Weber, 1987). 

Weber utformade 10 grundprinciper som han ansåg var de viktigaste principerna för 

tjänstemän eller ämbetsinnehavare. Principerna nämns nedan: 

  

“1. Är personligen fria och endast lyder under den formella, sakliga ämbetsplikten. 

 2. Utgör en permanent ämbetshierarki 

3. Har fastställda kompetensområden för ämbetena 

4. Är kontraktsanställda 

5. Har formella kvalifikationer 

6. Har reglerad lön i pengar 

7. Har ämbetet som enda eller huvudsakliga yrke 

8. Har reglerad befordringsgång 

9. Är personligen skilda från förvaltniningsmedlen, det vill säga äger dem inte 

10. Upprätthåller en sträng och enhetlig arbetsdisciplin och kontroll “ 

                                                                                                                                                                                                

 (Styhre et al. 2015, s.65). 

  

Den byråkratiska idealmodellen skulle vara helt opartisk, det vill säga helt befriad från 

fördomar och egna uppfattningar. Den centrala uppgiften för byråkraten var att ha ett 

specifikt kompetensområde, således har byråkraten professionaliserats. Den viktigaste 

egenskapen byråkratin innehar är att den har en förmåga att återupprepa ett antal procedurer 

samt händelseförlopp genom ett standardiserat tillvägagångssätt (Styhre, 2009). 

  

Paul du Gay benämner i sin bok In Praise of Bureaucracy (2000) den kritiska uppfattningen 

till den byråkratiska organisationsformen. Att byråkratin har en överdriven tillgivenhet till 

regler och formaliteter resulterar i förhindrande av handlande samt beslutstagande, detta är 

även benämnt som Red tape. Vidare ses den höga kontroll samt låga flexibilitet som utgör 

byråkratins riktlinjer problematisk då den inte kan anpassas med det nuvarande sociala och 

ekonomiska miljöer, vilket gör att riktlinjerna inte kan inrätta sig för vinstdrivande företag. 

Den sista kritiken som Paul du Gay framför är att det skapas ett emotionellt vakuum där 

byråkratin trycker ner bland annat det känslomässiga och personliga, som ett hjälpmedel för 
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rationalitet. Däremot möter du Gay (2000) upp kritiken och förklarar att kritiken gentemot 

byråkratin är motsägelsefull då man vill bli behandlad på samma vis som andra individer, 

trots att man vill att ämbetsmännen ska ha överseende för individens egna problem. 

Fortsättningsvis förklarar du Gay (2000) att individer har en begäran att säkerställa rättvisa 

och jämlikhet gällande behandlingen av medborgare, samtidigt som dessa vill bli behandlade 

med fördelaktigt.  Då den byråkratiska kulturen separerar sig från känslor samt från 

ämbetsmannens privata föreställningar, agerar den både etiskt samt emotionellt uttryckslöst, 

vilket ligger till grund för att alla individer ska behandlas jämlikt (du Gay, 2000) 

  

Hall (1963) beskriver hur byråkrati kan ses som ett kontinuum. Att det inte handlar om 

huruvida byråkrati är närvarande eller frånvarande i en organisationsform utan att det kan 

med hjälp av de karaktärsdrag som ofta används för att beskriva byråkratier, bedöma och 

demonstrera till vilken grad som organisationen visar byråkratiska drag (ibid). 

2.1.1 Centralisering och formalisering 

Den byråkratiska styrformen kan karaktäriseras genom två utförandeformer, centralisering 

och formalisering. Centralisering indikerar till vilken grad anställda får möjligheten att delta 

vid beslutstaganden samt till vilken utsträckning ledaren kontrollerar sina anställda (Bolin & 

Härenstam, 2008). Till skillnad från en centraliserad organisation är anställda mer delaktiga i 

beslutstaganden i decentraliserade organisationer samt är auktoriteten och makten oftast lägre 

ner i verksamheten. Influenserna i en decentraliserad organisation har en tendens att stärka 

medarbetare då de känner att deras roll i företaget är betydelsefull (Kirkman & Rosen, 1999). 

  

 I sin artikel, A model of creativity and innovation in organisation, skildrar Teresa M. 

Amabile (1988) hur en decentraliserad organisation kan positivt påverka de anställdas 

engagemang och intresse, då individerna tillåts vara mer aktiva i besluttaganden samt vid 

problemlösningar. Den positiva inverkan på de anställda tillför en ökad inre motivation vilket 

driver individens initiativtagande (ibid). 

  

Formalisering avser till vilken utsträckning som formella regler och standardiserade 

tillvägagångssätt styr beslutstagandet samt påverkar arbetsrelationer (Fredrickson, 1986). 

Weber beskriver formaliseringen som ett instrument som genom en strikt lydnad bibehåller 

ordning och till följd av det eliminerar en eventuell risk att de anställda inte skulle sköta sina 
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arbetsuppgifter korrekt. Då individerna kontrolleras av en högre hierarkisk ordning har de 

inte befogenhet eller möjlighet att anförtro sig själv egna uppgifter utan att få ledningens 

godkännande (Weber, 1987). En ökad formalisering kan medföra en minskad frihet för 

anställda då de strikta förhållningssätten reducerar individens engagemang förmåga (Raub, 

2007). Då en organisation domineras av strikta formella regler och förordningar kan 

uppkomsten av nya idéer begränsas då kunskapsutbytet samt kommunikationen mellan 

anställda hämmas (Lee och Choi, 2003). Formalisering kan dock inte endast ses som en 

negativ effekt då utförandeformen kan hjälpa samt vägleda medarbetare utifrån de utarbetade 

instruktioner som förordningar som har presenterats (Eriksson-Zetterquist et al, 2015). 

  

2.1.2  Mintzbergs teorier om maskinbyråkratier och professionella byråkratier 

Henry Mintzberg är en kanadensisk professor som har utvecklat byråkratibegreppet genom 

att skilja på två idealtypiska byråkratiformer; Maskinbyråkratier och Professionella 

byråkratier. Mintzberg (1980) menar att maskinbyråkratier samverkar primärt av införandet 

av standardiseringar där arbetsuppgifterna är högspecialiserade och formaliserade. 

Maskinbyråkratier innefattar ofta en begränsad horisontell decentralisering då makten är 

centraliserad och besluten tas vertikalt. Denna organisationsstruktur återfinns ofta i simpla 

och stabila miljöer, och blir ofta associerade till äldre större organisationer med 

massproduktion samt som är externt kontrollerade (Mintzberg, 1980). Denna struktur är strikt 

tillämpad på Webers principer gällande exempelvis definierade arbetsuppgifter, tydliga 

beordningsvägar samt klara ansvarsområden. Maskinbyråkratier kan liknas vid en motor där 

enstaka beståndsdelar tillsammans är sammanfogade till en fungerande enhet (Eriksson-

Zetterquist et al, 2015). 

  

Enligt Mintzberg (1980) kan skolan beskrivas som en professionell byråkrati. Mintzberg 

menar att den professionella byråkratins kärna tillförlitar sig på sakkunniga specialister.  

Specialisterna utför ett arbete som är i hög grad specialiserat och kräver omfattande 

utbildning. Organisationsstrukturen är decentraliserad där en stor del av makten återfinns i 

botten av strukturen, hos professionen. Anledningen till att de anställda besitter stor makt är 

för att arbetet är för komplext för att standardiseras av chefer då de kräver expertis från 

specialisterna (Mintzberg 1980). Trots att de anställda besitter stor makt är den byråkratiska 
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organisationsformen ett effektivt sätt att organisera verksamheten på, vilket medför att en 

hierarkisk ordning fortgår i den dagliga verksamheten (Eriksson-Zetterquist et al, 2015). 

  

De högutbildade specialisterna som anställs av organisationen kallas för “professioner: i sin 

operativa kärna” och arbetar med stor autonomi i sitt arbete, givet av inte bara den 

administrativa hierarkin utan även dess kollegor. Denna autonomi i kärnan är den 

professionella byråkratins informella och formella kraft och är tydligt den viktigaste delen. 

Denna autonomi medför att de professionella inte bara hanterar och kontrollerar deras eget 

arbete utan bibehåller även kontroll över organisationens administrativa anordning. Den 

professionella byråkratin tenderar att framträda i miljöer som är komplexa men även stabila 

(Mintzberg 1980). 

  

I professionella organisationer återfinns ofta kompetensen hos medarbetarna, vilket tillför en 

minskad centralisering samt att auktoriteten inte är lika tydligt fördelad. Denna byråkratiska 

organisationsform kräver dock en ökad självmedvetenhet då medarbetarna själva fattar beslut 

samt sätter de regler som skall efterföljas för att uppnå det effektivaste resultatet (Weber, 

1987). 

  

2.2 Marknader, byråkratier & Klaner 

I artikeln Markets, Bureaucracies and Clans (1980) skriven av William G. Ouchi presenteras 

frågan ”Vad är en organisation och varför existerar dem?”. Genom att referera till tidigare 

forskning påstår Ouchi att effektivitet är den primära aspekten att ta hänsyn till vid 

beslutandet av organisationsstruktur. Ouchis teori redogör hur en styrform övergår mellan 

marknader, byråkratier och klaner beroende på de transaktionskostnader som uppstår i 

respektive styrform. En problematik som förekommer vid transaktionsutbyte grundar sig i att 

individens mål endast delvis överlappar med varandra, vilket tillför en risk för ojämlikhet vid 

utbytet av varor och tjänster. Denna risk och osäkerhet tillför ytterligare kostnader för utbytet 

kallat transaktionskostnader. Effektiviteten i respektive styrform avgörs av omfattningen av 

goal incongruence gentemot performance ambiguity. Den förstnämnda kan översättas till 

opportunism, vilket betyder att individer är opportunistiska och främjar sina egna mål. Det 

sistnämnda kan översättas till svenska som prestations-tvetydighet, vilket uppkommer vid 

osäkerhet vid transaktion.  Marknader, byråkratier och klaner kan ses som tre mekanismer 
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som i olika utsträckningar kan vara närvarande vid organisering vid olika utbyten. 

Mekanismerna visar sig genom alternativa former för samordning, organisering och kontroll 

av utbytet mellan varor och tjänster (Ouchi, 1980). 

  

2.2.1 Marknader 

Ouchi redogör att marknader är mest effektiva när prestations-tvetydigheten är låg och 

opportunism är hög. Utbyten i en marknad sker genom ett samspel mellan två parter där 

individen ger något av värde och erhåller samtidigt någonting av värde i gengäld. Värdet kan 

ges i exempelvis arbetskraft och lön. Transaktionerna styrs av en prismekanism där den i en 

konkurrensutsatt marknad säkerställer att förhandlingen genomför en likvärdig transaktion. 

Osäkerheten som uppstår vid en eventuell bristande jämlikhet kan leda till en försämrad tillit. 

Den bristande jämlikheten uppstår på marknader som innefattar få eller unika produkter. Vid 

denna osäkerhet ökar transaktionskostnaderna genom tidskrävande samt kostnadskrävande 

processer som exempelvis addera ytterligare parter för att säkerställa att transaktionen 

genomförs rättvist (Ouchi, 1980). 

  

2.2.2 Byråkratier 

Ouchi (1980) hävdar att varje byråkratisk organisation är en produkt utav ett 

marknadsmisslyckande. Till skillnad från marknadens styre genom prismekanism tillförlitar 

sig den byråkratiska organisationsformen på regler och förordningar. I en byråkratisk 

transaktion sker utbytet genom att parterna bidrar med arbetskraft till företagsorganisationen 

som i sin tur faställer ett värde på prestationerna för att sedan kompensera det rättvist. Denna 

transaktion sker genom ett förhållningssätt kallat legitimate authority eller på svenska, 

legitim auktoritet, där den underställda underkastar sig den hierarkiska ordningen samt 

byråkratins regler och förordningar. För att detta är genomförbart krävs dock att individerna 

anser att transaktionen är rättvis (Ouchi, 1980). 

  

Vidare förklarar Ouchi att den byråkratiska organisationsformen har två huvudsakliga 

fördelar gentemot marknaden. Den första fördelen utgår från att den anställde erkänner den 

hierarkiska ordningen och accepterar då överordnades rätt att delegera arbetsuppgifter samt 

att kontrollera medarbetaren, i utbyte av lön. Detta görs genom att nära övervaka 
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medarbetarens prestationer för att minimera risken till opportunism. Den andra fördelen med 

byråkratin är att det skapar en atmosfär av tillit och samarbete då långsiktigt positiva 

prestationer belönas samtidigt som negativa insatser bestraffas. Dessa två fördelar ökar 

målförenligheten mellan medarbetarna samtidigt som de minskar eventuella opportunistiska 

beteenden vilket vidare resulterar i att behovet av att övervaka anställda minskar. De 

transaktionskostnader som uppstår i den byråkratiska organisationsformen är de 

administrativa kostnader som uppkommer genom övervakningen samt kontrollen av 

medarbetarna. Den byråkratiska organisationsstrukturen är mest effektiv då både opportunism 

och prestations-tvetydighet är tämligen hög (Ouchi, 1980).   

  

2.2.3 Klaner 

Ouchi (1980) beskriver att ett särdrag för klaner är att det vanligtvis förekommer en högt 

specialiserad kunskap på individnivå men att klanen tämligen samarbetar med varandra för 

att komplettera varandras kunskap för att sedan uppnå det gemensamma målet. Ouchi 

förklarar vidare att klaner är de typer av organisationer där individer besitter likartade 

värderingar samt normer. Klaner styrs av en kontrollmekanism som utgår från traditioner och 

på så sätt driver individer i klaner mot gemensamma mål och därför tillför en organisk 

solidaritet i organisationen. Klaner kännetecknas av en hög grad av prestations-likformighet 

på grund av en hög integration som genomförts i följd av en tämligen fullständig 

socialisering. Socialisering är den primära mekanismen för kontroll. Då individerna i en 

organisation strävar efter samma mål samtidigt som att arbetsprocesserna är särskilt 

komplexa, opererar därför klaner effektivt då opportunismen är låg men prestations-

tvetydigheten är hög. Den legitima auktoriteter återfinns även inom klaner, men då som en 

mer traditionsbaserad auktoritet där standardiseringsprocessen sker genom att utövarna 

tillsammans skapar rutiner som sedan efterföljs. Istället för att kontrolleras genom 

övervakning, kontrolleras individer i klaner utifrån de likartade normerna. Ett karaktärsdrag 

som visar sig inom klaner är en hög nivå av disciplin, som har skapats genom en tro att den 

enskilda individens intresse bäst tjänas av en fullständig absorption av gruppens 

gemensamma intressen. Avslutningsvis poängterar Ouchi (1980) att tendenser av 

opportunistisk karaktär inom en klan är destruktivt på grund av maktlösheten att kontrollera 

samt mäta detta (Ouchi, 1980).  
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2.3 New Public Management 

New Public Management är ett begrepp som började användas i slutet av 1980-talet, och är 

ett kluster av moderniseringsidéer inom den offentliga sektor som har överförts och lånats 

från den privata (Rövik, 2008). New Public management har två syften; (1) skillnader mellan 

offentlig sektor och näringsliv ska avskiljas och elimineras samt att ett skifte sker från ett 

förtroende för offentliga tjänstemän och de traditionella professionerna till ett förtroende för 

marknader och näringslivets affärsmetoder. (2) Fokus ska flytta från ett processansvar, där 

regler formulerades och beskrev hur en process skulle se ut, till ett fokus på resultat. 

Därefter ska en redovisnings-uppföljning ske för att kontrollera prestationerna. 

Redovisningsbarheten kräver och bygger på att aktörerna är disciplinerade samt att resultatet 

är mätbart (Almqvist, 2006). 

  

Vidare beskriver Almqvist (2006) att New Public Management består av tre centrala delar: 

konkurrens, kontrakt och kontroll. Att införa marknad och konkurrens i den offentliga 

sektorn, menar vissa forskare, ska bidra med ökad effektivitet och kvalité. Detta uppstår då 

exempelvis ett par potentiella utförare konkurrerar om vem som får utföra en viss 

produkt/tjänst för den offentliga sektorn under en avtalad tidsperiod, sådan kallad 

anbudsupphandling. Enligt Almqvist (2006) hävdar många forskare att konkurrensutsättning 

ska bidra med förbättring av fördelningsbar effektivitet, minskning av utförarnas makt (till 

fördel för efterfrågarna), förbättra den tekniska delen av produktionen och göra den mer 

effektivt, samt att den förebygger att tjänstemännen får allt för stor makt. 

 

Den andra centrala delen av New Public Management, skriver Almqvist (2006) handlar om 

att på marknaden knyter ihop beställare och utförare genom ett kontrakt. Denna anknytning 

sker på marknaden som ska bidra med att utförarna ska producera på ett vis som gör dem 

konkurrenskraftiga och genom detta ge beställarna fler alternativ att välja bland olika 

utförare. Organisationer kan på detta sätt fokusera och specialisera sig på sin kärnverksamhet 

medan och låta andra ta hand om exempelvis IT-support, d.v.s. man ”outsourcar” en viss del 

av verksamheten. Beställarens uppgift är att noggrant presentera det resultat som önskas 

uppnås medan utförarens uppgift är att fokusera på hur dessa mål saker ska uppnås. Utföraren 

ska uppnå dessa krav på ett effektivt och ekonomiskt sätt. Vidare förklarar Almqvist (2006) 

att det förekommer en flexibilitet i vilken grad av självbestämmande som existerar, då 

organisationen i fråga själv ska kunna bestämma om t.ex. vilken mängd en produkt ska 
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produceras eller bestämma nivån på de fasta kostnaderna. Det är genom detta som 

kontraktstyrning motiveras bidra med; marknadsdisciplin, specialisering, kostnadsbesparingar 

och flexibilitet. 

 

Den tredje centrala delen i New Public Management som Almqvist (2006) nämner är den 

interna kontrollen inom en organisation. Den interna kontrollen bygger på decentralisering 

och målstyrning som är en administrativ styrprincip (ibid.). Intern kontroll handlar om 

professionellt ledarskap där chefer som besitter ledaregenskaper har friheten till att fatta 

beslut, sköta organisationers uppdelning till enheter (s.k. resultatenheter) samt bestämma de 

mål, standarder och måluppfyllelse man vill att verksamheterna ska uppnå. Den centrala 

ledningen styr det vill säga dessa enheter genom målstyrning medan resultatenheterna ges 

friheten att själva bestämma hur de uppnår målen (Rövik, 2008). Fokus flyttas således från 

processansvar till resultat där en intern avreglering sker (Almqvist 2006). 

  

Enligt Paul du Gay (2000) kan 10 principer särskiljas inom New Public Management: 

1. ”En konkurrens främjas mellan tjänsteleverantörer av entreprenörs regeringar. 

2. Genom att pressa ut kontroll från byråkratin och sedan in i samhället, bemyndigas 

medborgarna. 

3. Man fokuserar inte på utförandet utan på resultatet, där man mäter prestationer. 

4. En drivkraft av mål och uppdrag, inte av regler och föreskrifter. 

5. Klienter blir kunder där möjligheter att välja mellan skolor, träningsprogram och 

bostadsalternativ erbjuds. 

6. Problem förhindras innan de bryter ut istället för att erbjuda tjänster efteråt. 

7. Energi används inte för att spendera pengar utan att tjäna dem. 

8. Decentralisering av myndigheten samt att nyttja deltagande management. 

9. Marknadsmekanismer föredras över byråkratiska mekanismer. 

10.  Fokus på att framkalla alla sektorer; offentliga, privata och frivilliga för att lösa 

samhällsproblem, inte bara tillhandahålla offentliga tjänster. “ 

                                                                                                                                                                                              

(du Gay, 2000 s.5) 

  

Almqvist (2006) presenterar en analys gjord av Lena Agevall (2005, se Almqvist 2006) som 

efterliknar Paul du Gays (2000) analys om New Public Management. I Agevalls analys 

redogörs fem olika ingredienser som New Public Management har. Styrning och kontroll är 
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den första ingrediensen där det handlar om mål-och resultatstyrning samt strävan mot att 

ökad effektivitet. Här ska politiker förbättra mål och sedan följa upp om dessa uppfylls. Den 

andra punkten som nämns är disaggregering och konkurrens som handlar om privatisering 

och konkurrensutsättning, där marknaden renodlar utförare och beställare. Den tredje punkten 

är ledningsroller och empowerment som innebär centralisering, kontroll och samordning. Det 

handlar här om att politikerna ska styra över tjänstemännen och förvaltningen. Medborgare, 

empowerment och kund är Agevalls (2005, se Almqvist 2006) fjärde ingrediens och handlar 

om att medborgare ska få större makt, genom sitt inflytande som kund, gentemot politikerna 

och tjänstemännen. Den sista ingrediensen till New Public Management är “nytt språk” där 

exempelvis vissa kommuner vill visa sig som koncerner som bidrar till intern kontroll, där 

verksamheter blir resultatenheter, chefstjänstemän benämns direktörer, service och omsorg 

blir produkten som ska produceras och slutligen blir medborgarna kunden (Agevall 2005, se 

Almqvist 2006).  

  

Enligt universitetslektorer Anders Forsell och Anders Westerberg leder New Public 

Management till en ökad administrations tillväxt i organisationer i den offentliga sektorn 

(Forsell & Westerberg, 2014). De senaste 10 åren har antalet chefer ökat medan antalet 

anställda inte ökat i samma utsträckning. Detta har medfört att det blir allt fler chefer för 

mindre enheter som bidrar till större administrativa bördor. De menar på att det finns en 

paradox i det hela, där man inför reformer som syftar till att medföra effektivitet och 

decentralisering till organisationerna så skapas istället det motsatta; en minskning i 

effektiviteten samt en centralisering som innebär ökade transaktionskostnader (ibid.). 

  

Vidare diskuteras konsekvenserna av valfrihetsreformen som innebar en ökad dokumentation. 

Lärare blev tvungna att lägga större del av sin tid till att sköta administrativt arbete, redovisa 

dokumentation, medverka i ett ökat antal möten och slutligen en ökad granskning av arbetet. 

Forsell & Westerberg (2014) menar på att denna ökning leder till att organisationerna 

fungerar sämre och kräver ökade ekonomiska resurser. Konsekvenserna har bidragit till en 

högre stress bland de anställda (Forsell & Westerberg, 2014). 
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2.4 Val av teorier 

De teorier som presenterats anses som lämpliga för att besvara studiens syfte samt tillhörande 

frågeställningar. Den första teorin som introducerades i detta kapitel var en introduktion av 

den byråkratiska organisationsformen, som i stora delar är byggd på Webers teori (1987). 

Den byråkratiska idealmodellen introduceras med hjälp av Webers principer (1987) vidare 

presenteras även kritik och motkritik om byråkratin från Styhre (2009), du Gay (2000) och 

Hall (1963). Teorierna om den byråkratiska idealmodellen kommer inte användas praktiskt i 

studien utan presenteras för att skapa en grund samt ett sammanhang för de senare teorierna 

samt för att skapa en förståelse om skolsektorns uppbyggnad då den är byggd på byråkratiska 

värderingar. Vidare presenteras utförandeformerna; formalisering och centralisering. Dessa 

två utförandeformer presenteras för att olika byråkratiska organisationer kan visa olika nivåer 

av formalisering och centralisering samt decentralisering. Detta avsnitt är till för att förklara 

begreppen då de kommer att användas för att analysera det empiriska resultatet angående de 

krav som sätts på respondenternas samt deras upplevda autonomi.  

  

Mintzbergs teorier om maskinbyråkratier och professionella byråkratier kommer att användas 

för att studera hur lärarprofessionen, i och med de strikta regleringar som tillkommit i 

exempelvis läroplanen, har gått ifrån att drivas som en professionell byråkrati till att 

utvecklats till en maskinbyråkrati. Denna teori kommer vidare att kopplas samman med 

Ouchis teori om marknader, byråkratier och klaner. 

  

Studien ämnar att genom Ouchis teori om transaktionskostnader analysera och diskutera hur 

lärares administrativa börda har ökat i och med striktare regleringar och krav på 

dokumentation. Vidare ämnar studien att använda teorin för att analysera huruvida läraryrket 

har genomgått en byråkratisering av klaner som en produkt av den ökade kontrollen samt 

fokus på att mäta kvalitet.  

  

Därefter presenteras teorin om New Public Management till anledning av att kunna redogöra 

och presentera hur politiker, föräldrar och kommuner blivit aktörer som pressar och influerar 

lärarna. I analysen kommer forskarna visa hur dessa aktörer blivit beställare på marknaden 

och hur skolan blivit en utförare. Vidare kommer även kopplingar dras i analysen mellan 

Ouchis teori om klaner och New Public Managements redovisningsbarhet. Studien ämnar 
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dessutom att visa i analysen hur transaktionskostnader ökat för lärarna genom New Public 

Management. 
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3. Metod  

___________________________________________________________________________ 

I följande avsnitt presenteras och diskuteras forskningsmetoden samt forskningsdesignen. 

Vidare diskuteras studiens urval och datainsamlingen. Därefter presenteras genomförandet 

av insamlingen av den empiriska data och diskuteras även valet av metod samt dess 

genomförande. Avslutningsvis presenteras studiens metodkritik. 

___________________________________________________________________________ 

  

3.1 Forskningsmetod 

3.1.1 Kvalitativ forskningsstrategi 

För att möjliggöra insamlingen av data för att svara på studiens syfte samt frågeställningar 

har en kvalitativ forskningsstrategi med en deduktiv ansats tillämpats. En kvalitativ 

forskningsstrategi utgår från ord som uppkommer vid datainsamlingen för att sedan tolkas 

och generera teorier (Bryman & Bell, 2013). I och med att studien kräver deltagarnas åsikter 

om ämnet, valdes semistrukturerade intervjuer. Uppsatsens empiri bygger på åtta stycken 

intervjuer som genomfördes med respondenter som har arbetat som lågstadielärare under 

2010-talets reformer och då besitter den kunskap och erfarenhet som krävs för att besvara 

studiens syfte. 

  

3.2 Forskningsdesign 

3.2.1 Fallstudie 

En fallstudie handlar om att man utför en undersökning av specifika fall. En fallstudie ger en 

möjlighet till att få en mer djupgående insikt till ämnet där man i detalj undersöker ting som 

annars kanske inte kommit upp till ytan (Denscombe 2004). Det syftar till att uppmärksamma 

och skapa förståelser på dynamiken i situationer och få bättre insikter av det specifika 

exemplet (Denscombe 2004). Forskarna valde att genomföra en fallstudie där två skolor 

studeras utifrån lärarnas upplevda arbetssituation. Studien genomfördes på en kommunal 

grundskola i Vallentuna samt på en fristående grundskola i Järfälla. Studiens tema utgår från 
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att få en mer djupgående lärdom om lärares upplevelser av deras arbetssituation gällande 

exempelvis krav av aktörer på dokumentation, tidfördelning samt självstyrande. 

  

3.2.2 Urval 

Urvalet har därför gjorts genom ett ändamålsurval, där deltagarna är utvalda för deras 

kvaliteter och för att forskarna ska försäkra sig om att få den bästa informationen krävs det att 

respondenterna besitter erfarenheter angående ämnet (Denscombe, 2016). Då uppsatsen 

syftar att undersöka lärares upplevelse av deras arbetssituation kräver studien att 

respondenterna innehar kompetens inom läraryrket. Deltagarna i studien är lågstadielärare 

som arbetat inom yrket sedan 2010, då studien kräver att läraren arbetat under de senaste 

dokumentationsreformerna. Studien förutsätter att alla respondenter besitter samma position, 

vilket betyder att ingen av deltagarna ska besitta exempelvis en arbetslagsledarpost eller vara 

förstelärare. 

  

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Primärdata 

Primärdata utgår från att forskare samlar in empirisk data med hjälp av allmänna accepterade 

forskningsmetoder (Olsson & Sörensen, 2011). Studiens primärdata har samlats in genom en 

kvalitativ forskningsmetod baserat på åtta semistrukturerade intervjuer med lärare från en 

kommunal- samt en fristående grundskola. 

  

3.3.2 Litteratursökning 

När forskarna fastställt ämnet för studien, genomfördes en litteratursökning med hjälp av 

nyckelord som forskarna angås ligga nära uppsatsämnet. Nyckelorden som forskarna valde ut 

var exempelvis; Bureaucracy, Centralisation, Clans och New Public Management. 

Litteratursökningen skedde med användning av SöderScholar och Google Scholar. Sökningen 

genererade flertalet vetenskapligt granskade artiklar som nyttjades för att få en djupare 

förståelse i läraryrket. 
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3.4 Genomförande 

Undersökningens arbete inleddes med litteratursökning för att skapa en uppfattning om ämnet 

samt hur utvecklingen för lärare sett ut i och med de nya reformerna som införts i Sverige. 

Genom litteratursökningen specificerades samt framställdes ett syfte och fyra 

frågeställningar. Urvalet beslutades på grund av syftets ändamål. Fortsättningsvis 

framställdes teoriavsnittet, som ska ligga som en grund för analysen. Teorierna valdes ut för 

att ge en bild av hur läraryrket styrs och kontrolleras, vilket underlättar tolkningen av lärarnas 

arbetssituation. De valda teorierna blev grunden till intervjuguiden, då frågor ställdes som 

exempelvis lärares självstyre samt aktörernas kontroll av deras arbete. Intervjuguiden 

användes under de semistrukturerade intervjuerna med lärarna. Studiens primärdata samlades 

sedan in genom genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna. Undersökningens 

insamlade data har sedan transkriberats. Efter transkriberingen valdes mängden data valdes ut 

selektivt, där endast relevanta delar från intervjuerna redovisas i empirin. Detta för att visa 

olika kopplingar och poänger i empirin och från den teoretiska referensramen, för att kunna 

genomföra en analys. 

  

3.5 Intervjuer 

Uppsatsens empiriska studier utgörs utav åtta semistrukturerade intervjuer, där fyra intervjuer 

genomfördes med kommunala lärare respektive fyra intervjuer med lärare som arbetar i en 

vinstdrivande friskola. Valet av semistrukturerade intervjuer ämnar till att skapa en djupare 

förståelse i ämnet genom respondenternas egna erfarenheter (Denscombe, 2016).  

  

Det primära skälet att välja en semistrukturerad intervjuteknik var för att genom ett mer öppet 

och flexibelt förhållningssätt tillåta följdfrågor samt ändra turordningen på frågorna från 

intervjuguiden. Respondenten fick även därför en möjlighet att fritt diskutera och reflektera 

kring ämnet och de frågor som ställts. 

  

3.5.1 Genomförandet av intervjuer 

Tabellen nedan visar respondenternas yrkeserfarenhet, skolform samt vilken intervjuform 

som genomfördes och tidsåtgången för respektive intervju. 
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Respondent Yrkeserfarenhet Typ av 

skola 

Intervjuform Tidsåtgång för 

intervju 

Datum för 

intervju 

R.K1 15 år Kommunal Personlig intervju 29 min 20/3- 2018 

R.K2 9 år Kommunal Telefonintervju  32 min 21/3 -2018 

R.K3 14  år Kommunal Personlig intervju  31 min 28/3 -2018 

R.K4 15 år Kommunal Personlig intervju 34 min 17/4-2018 

R.F1 9 år Friskola Personlig intervju 27 min 26/4 -2018 

R.F2 14 år Friskola Personlig intervju 34 min 26/4-2018 

R.F3 10 år Friskola Personlig intervju 32 min 3/5-2018 

R.F4 12 år Friskola Personlig intervju 29 min 3/5-2018 

Tabell 1. Index på undersökningens intervjuer. 

  

3.6 Etiska aspekter 

Som forskare bär man ett etiskt ansvar för att insamlingen av data inte ska påverka 

respondentens tillvaro. En viktig del i arbetet är därför att skydda respondenternas integritet 

samt intressen. Insamlingen av studien empiri förhöll sig till två grundläggande principer för 

att skydda respondenterna, anonymitet och frivilligt deltagande (Denscombe, 2016). 

Respondenternas roll i uppsatsen var att ge en inblick i deras profession, alltså i deras 

läraryrke. Då intervjuerna genererar viss kritik gentemot olika aktörer såsom kollegor, 

föräldrar, rektorer samt skolledningar, är anonymiteten en viktig aspekt. De kommunala 
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respondenterna begärde att deras för- och efternamn samt vilken skola personen arbetar på 

förblir okänt. Respondenterna på friskolan önskade att för-och efternamn skulle hållas okänt 

men att skolans namn fick nämnas i studien. Forskarna har tagit stort ansvar för att skydda 

respondenternas integritet vid deras deltagande i studien. 

3.7 Metodkritik 

Den kritik som kan riktas mot valet av en komparativ fallstudie är att forskarna tenderar 

oftast att lägga fokus och tyngd på att jämföra de olika fallen och missar att lägga 

uppmärksamhet på det specifika sammanhanget (Bryman & Bell, 2013). Då studien har 

endast inkluderat fyra respondenter från vardera skolform, är det svårt att se om 

respondenternas svar speglar verkligheten. Trots att antalet respondenter valdes ut med en 

avsikt att generera ett mättat resultat, är det svårt att generalisera resultat då det inte speglar 

hela professionen. 

  

Överförbarhet i en studie påvisar samt bedömer hur pass resultatet kan överföras till en annan 

miljö, sociala kontexter samt situationer. För att detta ska kunna genomföras krävs det 

detaljerade beskrivningar och fylliga redogörelser för att studien ska kunna utföras av andra 

personer vid ett annat sammanhang (Denscombe, 2004). Studiens respondenter har valt att 

utelämna viss information med tanke på att känsliga områden tas upp, denna anonymitet 

minskar studiens överförbarhet då den inte detaljerat kan beskrivas. Den information som har 

utelämnas är för- och efternamn samt namnet på grundskolorna. Det innebär att forskarna inte 

har givit tillräckligt mycket information för att studien kan göras på nytt och generera samma 

resultat. Fördelen med anonymitetsprincipen är att respondenterna får möjligheten att yttra 

sina åsikter utan att oroa sig för eventuella negativa konsekvenser. I och med 

anonymitetsprincipen ökar möjligheten att komma närmare den verkliga bilden av lärarnas 

upplevelser. 

  

Då empirin är baserat på åtta semistrukturerade intervjuer, kan det komma att påverka 

studiens trovärdighet. Semistrukturerade intervjuer kan ha ett positivt inflytande på 

insamlingen av data, då det tillåter respondenterna att understryka viktiga aspekter från deras 

egna erfarenheter. Dock finns det brister i metodvalet, då respondenternas syn på situationen 

inte behöver spegla verkligheten samt att intervjun blir komplicerad att göra på nytt då 

intervjun delvis styrs av respondenterna. Den insamlade datan från intervjuerna kan även 
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påverkas av andra faktorer såsom, val av miljö där intervjuerna genomfördes samt av 

forskarens inverkan på respondenten. Då sju av intervjuerna genomfördes i skolorna, och en 

på telefon, kan denna intervjumiljö ha en inverkan på resultatet. Studien tolkar människors 

upplevelser, därför finns det en möjlighet att feltolkningar kan ske. 

  

Då vår valda metod bygger på en fördjupning av två specifika skolor, en friskola och en 

kommunal grundskola. De valda skolorna besitter två olika skolformer och är därför svåra att 

jämföra då de styrs på två olika sätt. Skolorna befinner sig dessutom i olika kommuner, vilket 

medför en svårighet i jämförelsen av skolorna. Detta tillför att det är svårt att fastställa 

studiens överförbarhet och pålitlighet. Pålitlighet inom en kvalitativ studie genomförs genom 

att skapa en fullständig och tillgänglig beskrivning av forskningsprocessens alla faser. Detta 

öppnar för en möjlighet för utomstående att utforma ett granskande synsätt (Bryman & Bell, 

2013). 
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4. Empiri 

___________________________________________________________________________ 

I följande kapitel presenteras en kort presentation om skolorna samt en sammanfattning av 

studiens empiriska data. Datan som presenteras inkluderar både friskolans och den 

kommunala skolans resultat. Det empiriska resultatet presenteras med hjälp av fyra olika 

rubriker; aktörer, krav, självstyre och tidsfördelning, som alla speglar studiens syfte samt 

frågeställningar. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Bakgrund 

För studien har det genomförts 8 intervjuer med fyra respondenter som representerar 

kommunala skolor samt fyra som skall ge förståelse från fristående skolor. Den kommunala 

skolan är belägen i Vallentuna kommun, norr om Stockholm. Vallentuna gick under 2017 

back 11 miljoner, vilket har resulterat att de kommunala skolorna i Vallentuna har fått 

sparkrav. Sparkraven medförde exempelvis anställningsstopp och minskad användning av 

vikarier vid sjukfall (Hellström, 2017). Friskolan befinner sig i Järfälla och bedrivs av 

utbildningsföretaget Academedia (Shaadia Lindfors, 2017). Skolorna undervisar respektive 

omkring 400 elever från årskurs ett till nio. Mer information om skolorna kommer inte att 

delgivas med anledning till de sekretesskrav som forskarna utgått ifrån vid insamlingen av 

empirisk data. 

4.2 Sammanfattning av intervjuerna med lärares upplevda 

arbetssituation 

Nedan kommer en sammanfattning av det insamlade empiriska resultatet. Resultatet har 

sammanställts med alla lärare, både de fristående samt de kommunala. Rubrikerna för 

empirin har använts då de speglar studiens syfte samt de frågeställningar forskarna har angett. 

4.2.1 Aktörer 

Respondenterna från den kommunala samt den fristående grundskolan benämnde olika 

aktörer som påverkar deras arbetssituation. Trots att det är eleverna som är den centrala 

kärnan i undervisningen, upplevde ingen av respondenterna eleven som en aktör. Detta på 
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grund av att respondenternas elever endast går i årskurs ett till tre, och då anses vara för små 

för att ta del av samt förstå sig på den komplicerade dokumentation som rapporteras. Vidare 

beskrev respondenterna från respektive skolform att föräldrarna är en aktör som påverkar 

deras arbete. De kommunala respondenternas syn var att föräldrarna inte tar del av 

dokumentationen i den utsträckning som de borde. Respondent K4 understryker att det inte är 

lärarnas ansvar att uppfostra enskilda barn, utan deras jobb är att uppfostra dem att fungera i 

grupp, vilket föräldrar ofta inte förstår. Vidare förklarar K4 att dagens föräldrar ofta har en 

brist på intresse gällande elevernas skolgång och fokuserar istället mer på att barnen får med 

sin [hockey]trunk till skolan än att läxan är med. 

  

“När det handlar om ren lathet, egoism och en “ Me, myself and I” mentalitet hos en del 

föräldrar, då kan man bli förbaskad. “ [K4]. 

  

Även friskole-respondenten F4 påpekade hur dagens föräldrar inte samarbetar med lärarna på 

samma vis som förut, vilket har skapat en negativ effekt på barnen. 

“Det är synd för vi har inte samma samarbete med föräldrarna som innan och då märker 

barnen av att vi inte är lika ”viktiga” längre, man tappar en slags respekt.”[F4]. 

  

Friskole-respondenterna F2 och F4 upplevde att det har skett en förändring hos föräldrarna 

under den senaste tiden. De kände att i dagsläget är de rädda för att förlora sina “kunder”, då 

föräldrarna konstant hotar att flytta barnet till en annan friskola eller till en kommunal skola 

om lärarna sätter för höga krav. Tidigare upplevde inte respondent F2 och F4 att föräldrarnas 

inflytande var så pass negativt som de upplever att det är nu. 

  

“Jag känner att så som det är nu, och som det inte var då, är att man är ständigt rädd att 

förlora sina kunder till t.ex. de kommunala skolorna eller andra privata skolor, och det blir 

så mycket press. Föräldrarnas inflytande har påverkat negativt känner jag, och tanken var 

nog att deras inflytande skulle vara positivt men det har det inte blivit utan det har blivit 

sämre. “ [F2]. 

  

De aktörer som de kommunala respondenterna understryker som faktiskt tar del av den 

rapporterade dokumentationen var skolledningen och kommunerna, med direktiv från 

Skolverket som agerar utifrån regeringens föreskrifter. K4 beskriver att den aktör som tar 

mest del av dokumentationen är skolledningen. Det är även dem som sätter krav på 
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respondenterna, men att dem jobbar på uppdrag av någon annan. K1 förklarar även 

kommunens påverkan på lärarnas arbete, att det under de senare åren har tillkommit fler 

tester för att kontrollera hur barnen ligger till. De tester som har tillkommit är från kommunal 

nivå, och K1 förklarar att det känns som att kommunerna kontrollerar det dagliga arbetet mer 

än förut. 

  

Respondenterna från den fristående grundskolan förklarar hur Academedia påverkar deras 

arbete genom rapporteringskrav samt utifrån ekonomiska aspekter. Utöver rapporteringen 

som görs till kommunen vill även Academedia ta del av dokumentationen. Respondent F1 

påpekar den ekonomiska aspekten där de får arbeta utifrån en tajt budget samtidigt som 

Academedia tar åt sig en stor del av pengarna. Vidare nämner respondenten att de är i stort 

behov av en renovering då klassrummen är byggda för 18 elever men att man nu undervisar 

klasser med 34 elever i samma utrymme. Även K2 anser att lärarna måste få tillgång till 

större resurser av aktörerna för att kunna anställa fler lärare och få in vikarier när det behövs 

men även för att kunna köpa in material som ska användas i undervisningen. 

“När vi ska göra saker säger vi “vad finns det i källaren?”, det begränsar oss. “ [K4]. 

  

En likhet mellan de kommunala och friskole-respondenterna var deras syn på lärarlönerna, då 

de ansåg att de inte får tillräckligt betalt av aktörerna med tanke på det arbete som de utför. 

“Lönerna behövs definitivt ändras. Jag tycker lärare är så underskattade i Sverige. Jag hade 

accepterat den lönen som vi hade för 10 år sedan, men om lönerna ökar lite grann så ökar 

allt annat mycket mer. Vi har fått så mycket mer att göra, men bara en liten löneökning. All 

belastning har blivit värre.”[F4]. 

  

Slutligen nämndes media som en aktör som påverkar skolsektorn. K4 beskrev problematiken 

när föräldrar går ut i media för att klaga på specifika situationer eller problem som skett i en 

skola. Media hänger ut skolor på ett sätt så att lärare eller skolledningar inte har möjligheten 

att besvara kritiken på grund av strikta sektrettessförordnignar. Slutligen benämner 

respondenterna från friskolan EU som en aktör, då de konstruerat de nya EU-reglerna 

gällande sekretess (GDPR).    
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4.2.2 Krav 

Respondenterna har benämnt olika sorters krav som har tillkommit efter 2010-talets reformer. 

Avsnittet nedan belyser två olika sorters krav, dokumentationskrav och sekretesskrav. 

  

4.2.2.1 Dokumentationskrav 

Gällande reformen som tillkom 2010, då dokumentationskraven ökade, ansåg alla 

kommunala respondenter att det var en stor skillnad i dokumentation. Respondent K1 

förklarade hur dokumentationen har stigit under en lång tid men att den nya reformen 

medförde en mer omfattande dokumentering. Även K2 höll med om att den nya reformen 

skapade en större dokumentationsbörda. 

“Det las ner enormt mycket tid att skriva vad barnen skulle göra istället för att göra det med 

barnen. “[K2]. 

  

Alla friskole-respondenter förutom respondent F1 kände av en ökning i dokumentation efter 

reformen 2010 men även när den nya läroplanen presenterades i skolreformen 2011. De 

berättade att en ökning av dokumentation kände de absolut av men att en minskad 

dokumentation som skulle medföras av år 2013 reform inte givit en skillnad alls. 

“Det har blivit mer än förr, absolut, det känner man ju men jag upplever, att det där med 

minskad dokumentation, det gör vi ju ändå, så ingen skillnad där, vi dokumenterar 

fortfarande som förr. Så för oss har det ju inte varit så stor skillnad. Det är skriftliga 

bedömningar där man ska dokumentera brister och varför de finns osv. Så nej, ingen minskad 

dokumentation.”[F2]. 

 

Till skillnad från friskole-respondenterna uppfattade alla de kommunala respondenterna en 

liten minskning av dokumentationen efter reformen 2013, dock poängterades det att det har 

tillkommit andra delar efter reformen som de kompetensutbildningar som Skolverket 

utformat såsom mattelyft och läslyft. 

”Det ska bli mindre dokumentation... men det blev det inte”. [K3] 

  

I friskolan förklarade respondent F2 att det svåra med dokumentationen är att det ska 

rapporteras i flera steg.  Respondent F2 förklarade att om de gjort ett mattetest på eleverna 

skall detta dokumenteras i: 1) Schoolsoft, 2) till kommunen och 3) till Academedia.  
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Schoolsoft är ett elektorniskt verktyg där föräldrar kan ta del av dokumentationen, vilket 

respondent F2 inte tror att föräldrarna faktiskt gör. Detta innebär att det blir ett trippelt jobb 

för dokumenteringen av ett test, samtidigt som att ingen ser eller tar del av informationen.  

Respondent F2 upplevde denna problematik och förstod inte heller vad syftet med den 

omfattande dokumentationen var. 

“Jag tänker på mattebedömningstesten, jag behöver ju lämna in det till kommunen, till dator: 

Schoolsoft, jag behövde lämna in den till Academedia. Det är ju väldigt mycket för ett arbete. 

Istället för bara en aktör som sedan för det vidare. Jag behövde göra ett jobb 3 gånger för att 

få det gjort. Det känner jag egentligen med all dokumentation vi gör, att många aktörer ska 

ta del av det, även föräldrarna som jag inte ens tror läser det. Det känns som ingen ser 

arbetet.” [F2]. 

  

Även de kommunala respondenterna nämnde en oförståelse till vad dokumentationen 

egentligen var till för, där K2 berättade att man skulle skriva ner allt, men att man undrade 

vad syftet med dokumentationen egentligen var. Även de andra respondenterna höll med om 

att det ibland var svårt att förstå sig på syftet och att dokumentationskraven var alldeles för 

omfattande. 

“Till början var anledningen till dokumentation att eleven själv skulle få inblick och påverka 

studieresultat men de yngre barnen behöver inte omfattande dokumentationen. 

Dokumentationen sker även på olika vis, det är skolverkets tester som ska dokumenteras men 

även Schoolsoft där ämnesmatriser och omdömen ska läggas in och där läggs det mycket 

tid.” [K1]. 

  

“Det är inte så att jag inte vill dokumentera, men jag vill inte dokumentera för 

dokumenterades skull”. [K2] 

 

En respondent från den kommunala skolan diskuterade att i och med de ökade 

dokumentationskraven upplevde respondent K2 att det bidragit med ökade arbetsuppgifter. 

Respondent K2 använde sig utav ett exempel för att förklara hur lärare pressas att prestera 

utanför deras gränser. Om en målare ska måla om alla rum i ett hus för en kostnad om 20 000 

kronor, men ägaren av huset endast har 10 000 kronor att ge för ommålningen, skulle ägaren 

då uppmana målaren att utföra arbetet till en lägre betalning? Respondenten fortsätter: 
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“Som lärare tänker tar man på sig ansvaret, att trots det inte finns tillräckligt med resurser, 

så tänker man att det är för elevens skull. Det som måste hända är att lärarkåren pressar 

tillbaka, “du kan inte be mig måla två rum men betala för ett”. [K2] 

  

Respondenterna poängterade dock att fördelen med de ökade dokumentationskraven var att 

de nu har ett större underlag för bland annat utvecklingssamtal och bedömningsarbetet i det 

stora hela. 

 “Då kan jag på andra sidan säga att idag tycka att jag håller betydligt bättre 

utvecklingssamtal, för att jag har betydligt mer kött på benen med den dokumentationen jag 

måste göra och så, så det finns fördelar också.” [K4]. 

4.2.2.2 Sekretesskrav 

Ett av de krav som nämndes av respondenterna på friskolan är sekretesskrav, där de 

diskuterar problematiken kring hur de ska kunna arbeta med dokumentationen under sådana 

krav. Två av respondenterna från friskolan nämnde ett problem med sekretessbelagd 

information om eleverna rörande den nya EU-lagstiftningen(GDPR). De menade att det 

försvårar arbetet mellan kollegor då inte ens initialer på barnen får nämnas i 

mailkonversationer, och respondent F4 och F1 berättade hur de har blivit svårare att tyda på 

vilken elev man diskuterar om. Respondent F4 förklarade dessutom att hens son har en 

språkstörning och när han bytte skola tog det månader för den nya skolan att få reda på hans 

språkstörning på grund av den tunga sekretessen som inte tillåter att det som dokumenterats i 

en skola förs vidare sedan till den nästa. 

 

“Vi får liksom inte skicka vidare dokumentationen som skett, så vem gör vi det för? Om inte 

ens barnet får med sig det till den nya skolan? Vi får inte ens maila elevens initialer, så man 

vet knappt längre vilket barn man talar om, på grund av de nya EU reglerna. Så EU är en 

aktör som kräver en ny slags administration som kräver mycket arbete. Det är så mycket 

arbete som spills. Dubbelt jobb helt enkelt.” [F4]. 

  

Som tidigare nämnts är media en aktör som sätter press på skolan då föräldrar går ut i media 

och klagar på hur lärare hanterar problem. Det som de kommunala respondenterna nämnde 

var att de inte kan försvara sig och bemöta kritiken i media på grund av sekretesskraven som 

respondenterna agerar under. 
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4.2.3 Självstyre 

En friskole-respondent, F2, berättade att det är påfrestande att lärarna på friskolan förlorat 

inflytande över sitt eget arbete till andra aktörer, där respondenten nämnde den osynliga 

makten. 

“Den osynliga makten påverkar ens arbete och gör att man fått mindre inflytande i sitt arbete 

den senaste tiden, där vet jag inte riktigt om det är Academedia eller om det är politiker men 

alltså varför ska en rektor komma in och säga ”ni måste skriva det här och det här” om det 

inte är någon som tvingar och kräver av honom att det ska göras, för det är inte föräldrarna 

som säger det, dom är inte engagerade.” [F2]. 

  

K1 ansåg att den nya läroplanen minskade lärarnas möjlighet att påverka upplägget, då det 

står tydligt i kunskapskraven vad som ska finnas med i undervisningen och man är tvungen 

att titta på syfte och innehåll vid planeringen. Flexibiliteten i arbetet har dock minskat med 

strängare kunskapskrav som är sammanlänkade med syfte och innehåll. 

  

Respondent F3 upplevde att reglerna var mycket striktare förut och att detta gav en bättre och 

lugnare stämning i klassrummen. Vidare förklarade respondenten att respekten för lärarna hos 

barnen har minskat och att mycket beror på föräldrarnas negativa inflytande. 

“Det var väldigt strikta regler och jag tror att det är just det som behövs för att kunna få den 

där lugna atmosfären. Den har gått förlorad lite tycker jag. När man väl kommer med krav 

som läxor, hemuppgifter eller annat då hotar föräldrarna med att byta skola åt barnet, men 

inte bara det, föräldrarna säger även att de inte har tid att hjälpa barnen. Det finns inte 

samma engagemang för skolan, från föräldrarnas håll, tycker jag” [F3]. 

  

Respondent K4 fortsatte att förklara hur den passionen som man hade för yrket i början, är 

svårare att leva upp till nu för att man inte får möjligheterna eller tiden för att faktiskt göra 

det man tycker är roligt. Vilket K3 höll med om; 

”Jag är nöjd [som lärare] men jag tycker inte att det är en okej-nivå på hur jag vill att vi ska 

ha det.” [K3] 
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4.2.4 Tidfördelning 

Alla kommunala respondenter skildrade en vardag där tiden inte räcker till. Att skolan har 

genomgått en förändring där nya uppgifter såsom mattelyft, konferenser, läslyft och ökad 

dokumentation i Schoolsoft tillkommit samtidigt som inga andra uppgifter tagits bort. K1 

ansåg att i och med alla nya uppgifter, att det nu inte finns tid till planeringen. Det var mer 

innehåll i den nya läroplanen som skulle hinnas med berättade K3, vilket skapade 

problematik. 

  

Ytterligare en aspekt som tillkommit under de senare åren är att tid för planering i den 

kommunala grundskolan har minskat. K1 belyste att undervisningen har fått mindre fokus, att 

de brottas med tiden för att kunna genomföra de planeringar som krävs för att genomföra sitt 

arbete. Även K4 ansåg att tid för planering har minskat, att saker som hunnits med förut, inte 

ens finns med på världskartan i dagsläget. 

“Man tänker tillbaka ‘men vänta, förr satt jag och gjorde det där på eftermiddagarna, och 

hittade massvis med nytt material, när gjorde jag det?’ Det fanns betydligt mer sån tid.  [K4]. 

  

Respondenterna på friskolan upplevde både en positiv och negativ inställning för 

dokumentationen i arbetet. Det positiva var att de inte kände att de dokumenterade så mycket 

och att de gavs mycket i tid i schemat för dokumentering. Vidare berättade respondenterna 

om en arbetsreglerad tid, vilket menas med att arbetsuppgifterna görs på arbetsplatsen. 

Respondenterna förklarade hur de även ges en förtroendetid, där de får planera vart 

någonstans och när de utför sina uppgifter, vilket respondenterna ansåg var skönt och 

flexibelt. 

“Lärare har fört arbetsreglerad tid, som är 37 ½ timme, vissa skolor har 10h men vi har 11 

½ timmars förtroendetid som innebär tid som du ska ägna till ditt arbete men du får göra det 

vart och när du vill, efter reglerad arbetstid. Då kan vi dokumentera och planera lektioner 

hemma eller vara här.” [F1]. 

  

“Jag tycker att det är skönt att det kan vara lite flexibelt hur och när man arbetar.” [F2]. 

  

Respondent F1 nämnde även att de har UF-dagar (dagar för utvärdering och förberedelse) där 

de exempelvis diskuterar olika elever och där man får chans att ’bolla tankar’ med andra 
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lärare om bland annat dokumentering av elever. Fortsättningsvis berättade respondent F1 att 

dessa dagar är även till för att planera i lugn och ro med varandra. 

  

Å andra sidan ansåg de kommunala respondenterna att tiden inte räcker till. K3 uttryckte: 

”Lärare ska inte använda sin fritid för att göra sitt uppdrag”[K3]. 
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5. Analys  

_________________________________________________________________________ 

I följande kapitel analyseras empirin med hjälp av den teoretiska referensramen. Studiens 

analys kommer att presenteras genom samma rubriker som den empiriska datan; aktörer, 

krav, självstyre och tidfördelning. Som tidigare speglar rubrikerna uppsatsens syfte samt 

frågeställningarna. 

___________________________________________________________________________ 

  

5.1 Aktörer 

Studiens empiriska data visar att olika aktörer har fått en större makt över lärarnas profession 

och på så vis påverkar skolans mål och dess utveckling. Den empiriska studien understryker 

politiker, skolledning, föräldrar och EUs påverkan på lärarnas arbetssituation. Genom New 

public Management beskriver Almqvist (2006) att marknaden renodlar beställare och 

utförare, som genom ett kontrakt blir bundna till varandra. Almqvist (2006) benämner att 

beställarens uppgift är att presentera det resultat som önskas uppnås medan utförarens uppgift 

är att fokusera på hur dessa mål ska uppnås. Politiker influerar lärarnas yrke då det är dem 

som ger direktiv samt formulerar de krav och mål som skall uppnås till skolledningen och 

kommunen. Sedan är det dessa två aktörer som ska få lärarna att utföra arbetet och uppnå 

resultaten som krävs. Forskarna kan se att skolan kan ses som utförarna enligt teorin medan 

beställarna kan differentiera beroende på situationen då ett flertal aktörer är beställare på 

marknaden. Från en synvinkel är politikerna beställare, då det är dem som formar kraven och 

målen för undervisningen. Däremot ställer även Academedia, skolledningen samt 

kommunerna andra typer av krav såsom exempelvis sparkrav och dokumentationskrav. 

Vidare är även EU en aktör i denna studie då EU:s nya lagstiftning om sekretesskrav bidrar 

till att skolan noggrant måste arbete under dessa strikta regleringar och uppfylla dessa mål. 

Detta visar att även dessa aktörer är beställare på marknaden. 

  

Fortsättningsvis ses även föräldrarna som beställare på marknaden, eftersom dem sedan 

Friskolereformen 1992 fått möjligheten att själva välja i vilken skola barnen ska studera i. 

Den empiriska datan konstaterar föräldrarnas påverkan på lärarnas arbete, då de sätter krav på 

utförarna. Föräldrarna framför vilka mål och resultat som de anser bör uppnås, för att de ska 
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behålla den specifika skolan som utförare och inte förflytta eleven. Studien understryker krav 

som exempelvis, uppfostran eller omfattande läxor för eleven. På detta vis ser forskarna hur 

det är konkurrensutsättningen som bidrar till att utförare och beställare växter fram. Det vill 

säga om föräldrarna upplever att utförarna inte uppnår de mål som formulerats byter de till en 

annan utförare på marknaden. 

  

Enligt Agevall (2005, se Almqvist 2006) vill kommuner visa sig som koncerner vilket bidrar 

till intern kontroll. Vidare handlar detta om att ledningen bestämmer de mål som 

resultatenheterna ska uppnå och därefter får enheter själva bestämmer hur målen uppnås, 

d.v.s. bestämmer tillvägagångssättet. Utifrån detta kan forskarna se från det empiriska 

resultatet att kommunen, Academedia och Skolverket (indirekt regeringen) blir den centrala 

ledningen, skolor blir resultatenheter, lärarna blir direktörer, lärarnas prestation blir 

produkten som ska produceras och slutligen blir föräldrarna och eleverna kunderna. 

  

5.2 Krav 

Den empiriska datan visade hur respondenterna i dagsläget anser att deras arbete påverkas av 

olika krav, dokumentationskrav, sekretesskrav och kunskapskrav. Fredrickson (1986) beskrev 

att formaliseringen avser till vilken utsträckning som formella regler samt standardiserade 

tillvägagångssätt kontrollerar beslutstangadet och på så sätt även påverkar arbetsrelationer. 

Den ökade formaliseringen som skett genom dokumentationsreformen år 2010 samt den nya 

läroplanen som implementerades år 2011, medförde ökade standardiseringar samt klarare 

regleringar i den nya läroplanen som respondenterna nu tvingas följa i planeringen samt 

utförandet av undervisningen. Forskarna observerar att de ökade kraven ses som överflödiga 

och i vissa fall även omotiverade av respondenterna i studien. De ökade kraven har medfört 

en ökad stress hos respondenterna i studien, och de känner en stor tidspress. 

  

Eriksson-Zetterquist et al (2015) beskrev formaliseringen som något positivt då det kan 

användas som ett verktyg för att vägleda samt hjälpa medarbetare i deras arbete. Den 

empiriska datan visar att den ökade formaliseringen har medfört en positiv aspekt, då 

respondenterna upplever att de i dagsläget har ett bättre underlag vid exempelvis 

bedömningsarbetet än tidigare. 
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Enligt Forsell och Westerberg (2014) är New Public Management en reform vars syfte varit 

att effektivisera och decentralisera organisationen. Vidare förklaras en paradox med 

instifningen av New Public Management inom organisationer då man sett att det medfört det 

motsatta; en minskning i effektiviteten samt en centralisering som innebär ökade 

transaktionskostnader. Forskarna kan genom Forsell och Westerbergs (2014) teori se att 

friskolereformen bygger på New Public Management där en annan form av decentralisering 

infördes och där syftet från första början var att ge möjlighet till flexibilitet och effektivisera 

skolan. Genom det empiriska materialet kan forskarna se en motsatt effekt där flexibilitet och 

effektivitet minskat samt att decentralisering ersatts av centralisering som bidragit med ökade 

transaktionskostnader i form av större administrativa bördor, precis som presenterades i den 

tidigare studien. 

  

Forskarna kan se en koppling till Forsell & Westerbergs (2014) teori om att New Public 

Management bidrar med ökade administrativa bördor då förhöjda transaktionskostnader 

visades i studiens empiriska resultat. Både den kommunala skolan och friskolan beskriver fler 

aktörer som tillkommit och influerar lärarnas yrke samt att dokumentationen har ökat och 

måste skickas vidare i flera led till flera olika aktörer. 

  

Slutligen benämns EU som en aktör som medför ökade sekretesskrav, som gäller från och 

med den 25 maj 2018. Den kommunala skolan diskuterar viss problematik kring att inte 

kunna bemöta kritik i media då sekretesskrav måste följas. Dessa sekretesskrav har 

beställaren (kommunen) utformat och utföraren(skolan) måste se till att uppnå målet, genom 

att arbeta under sekretesskraven. 

 

5.3 Självstyre 

Forskarna observerade respondenterna i denna studies uppfattning om självstyret i deras 

arbetssituation. I och med 2010-talets reformer har skolsektorn utsatts för en ökad 

formalisering, som skett genom ökade krav och direktiv, som i sin tur har lett till en ökad 

centralisering. Graden av centralisering i en organisation visar sig i huruvida medarbetare får 

en möjlighet att delta vid beslutstaganden och till vilken skala ledaren kontrollerar sina 

anställda (Bolin & Härenstam, 2008).  I och med den formalisering som har skett i och med 

skolreformen 2011 och den nya läroplanen upplever de kommunala respondenterna att deras 
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möjlighet att påverka upplägget av undervisningen har minskat. Även friskole-

respondenterna ansåg att de har förlorat inflytandet av det egna arbetet på grund av de krav 

som sätts av andra aktörer. Det minskade inflytandet i arbetet kan ses som en effekt av den 

ökade kontrollen av kommuner och Skolverket (indirekt regeringen). Likt Raub (2007) 

benämnde att, en ökad formalisering kan medföra en minskad frihetskänsla hos 

medarbetaren, visas detta även i respondenternas upplevelser kring deras autonomi. 

  

Utifrån Ouchis teori (1980) om byråkratins kontrollmekanismer, där den administrativa 

bördan stiger i samband med ökad övervakning och kontroll över de anställda, samt 

förklaringen hur klaner styrs genom kompetenta professionella medarbetare, tolkar 

författarna i denna studie att läraryrket nu kan ses som en byråkratiserad klan.  Det empiriska 

resultatet konstaterar att lärare känner sig i högre grad kontrollerade av skolledningen som är 

influerad av kommunen som i sin tur påverkas av Regeringens beslut. Kontrollen visar sig i 

och med den ökade dokumentationen, där respondenterna understryker problematiken med 

överdokumentation som genomförs för att ‘hålla sin rygg fri’. Denna problematik kan 

förklaras genom Ouchis teori (1980) då kraven inte fastställs av jämbördiga kollegor utan av 

överordnade som inte besitter samma kunskap som lärare. Konsekvenserna av detta visar sig i 

alltför omfattande arbetsuppgifter som inte speglar den dagliga verksamheten. 

  

Ouchi (1980) förklarar att ett karaktärsdrag för klaner är dess höga nivå av disciplin, som är 

en produkt av att individerna utgår från likartade normer (Ouchi, 1980). Den ökade 

formaliseringen kan ses som ett tecken på en minskad tillit för lärarna och i sin tur ses som att 

de ifrågasätter lärarnas självdisciplin. Respondenterna upplever att de har en lägre grad 

inflytande på deras arbete, då de måste förhålla sig till den nya läroplanen samt till ytterligare 

krav och förordningar. Vidare kan problematiken ses utifrån Mintzbergs teori (1980) om 

professionella byråkratier, som karaktäriseras av anställdas stora makt förfogande samt deras 

kompetens och expertis inom ämnet (Mintzberg, 1980). Då den empiriska datan visar att 

respondenternas autonomi har minskat under de senaste åren samt att de genom detta inte har 

möjligheten att lägga upp sin undervisning utefter sin kompetens, utan mer standardiserade 

samt kontrollerade arbetsuppgifter är påtvingade på medarbetarna. Maktfördelningen samt 

självkontrollen har omfördelats från lärare till överordnade och genom detta observerar 

forskarna att läraryrket har skiftats till att mer likna en mekanisk byråkrati på grund av dess 

försök till att standardisera arbetet genom klara förordningar. 
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Forskarna i denna studie kan genom New Public Managements redovisningsbarhet 

(Almqvist, 2006), som bygger på att aktörerna är disciplinerade och att resultatet är mätbart, 

dra en koppling till Ouchis (1980) teori om klaner då de bygger på samma slags 

styrningsform. Klanen styrs av en kontrollmekanism där alla aktörerna inom organisationen 

strävar efter en gemensam målsättning. Därför är inte målen det viktigaste i en klan, eftersom 

dem redan är underförstådda, utan aktörernas prestation i klanen är av betydande. Vidare ser 

forskarna detta som en form av en kontrollmekanism där lärarnas rapportering av 

dokumentation ska ske till flertal aktörer som vill mäta resultatet och prestationerna. 

  

5.4 Tidfördelning 

Mintzberg (1980) förklarar att maskinbyråkratier karaktäriseras av standardiserade 

arbetsuppgifter och att makten samt kompetens återfinns högt upp i hierarkin till skillnad från 

professionella byråkratier där medarbetare besitter stor makt samt kompetens och på så sätt 

kontrollerar medarbetarna sitt eget arbete. De kommunala respondenterna uttryckte i det 

empiriska resultatet att de känner att de blir överrumplade av arbetsuppgifter samtidigt som 

ingenting tas bort. Respondenterna beskriver hur de känner att tiden inte räcker till för att 

genomföra deras arbete samt att de känner att de måste agera inom kunskapskraven när de 

planerar sin undervisning. Genom det empiriska resultatet kan forskarna se kopplingar mellan 

en förvandling av den professionella byråkratin som har centraliserats och 

organisationsstrukturen rör sig mot en maskinbyråkrati där arbetsuppgifter är formaliserade 

och där beslutfattandet sker vertikalt. Detta framhävs genom implementeringen av nya regler 

och förordningar, exempelvis den nya läroplanen som begränsar lärarnas förmåga gällande 

planering av undervisningen. Tidsbristen som uppstår kan ses som en konsekvens av att 

beslutsfattarna inte besitter den kompetens som krävs för att faktiskt utforma 

arbetsuppgifterna samt dess tidsåtgång. 

  

Ouchi (1980) beskriver hur transaktionskostnader ökar i byråkratier då en förhöjd 

övervakning resulterar i ökad administration som tillför extra kostnader. Det empiriska 

resultatet visade att de kommunala respondenterna i studien upplever att respondenternas 

vardag präglas av ökade transaktionskostnader som har sin grund i det administrativa arbetet. 

Transaktionskostnaderna som har uppstått har inte visat sig i faktiska kostnader än, då 

respondenterna upplever att deras löner inte speglar det arbete som de faktiskt genomför.  
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Ouchi (1980) beskriver även karaktärsdrag för klaner då medarbetarna kontrollerar varandra 

och dess eget arbete. Det empiriska resultatet kan ses som en konsekvens utav en 

byråkratisering av klaner, då ledning och kommuner känner ett större behov att kunna 

kontrollera samt för att mäta kvaliteten i lärarnas arbete. Ouchi (1980) nämner däremot att 

underställda i en byråkrati måste anse att transaktionen är rättvis, att värdet på prestationen 

återger individens bidrag med arbetskraft.  Respondenternas missnöje beträffande 

lärarlönerna i dagsläget påvisar en osäkerhet i dess transaktion. Osäkerhet i transaktioner kan 

leda till en bristande jämlikhet som i sin tur kan leda till en försvagad tillit till 

organisationsformen. Detta kan ses som att denna osäkerhet samtidigt medför en 

marknadisering av byråkratin. 

  

New Public Management har enligt Forsell & Westerberg (2014) bidragit med att lärare blivit 

tvungna att lägga större del av sin tid att sköta administrativt arbete vilket medfört 

konsekvenser såsom högre stress bland de anställda. Likaså kan forskarna se från studiens 

resultat att de nya skolreformerna bidragit med ökade transaktionskostnader som medfört 

tidsbrist hos de kommunala respondenterna. Sammanfattningsvis, kan forskarna dra koppling 

från teorin och empirin till att detta beror på att aktörer ökat som genom nya regleringar och 

krav bidrar till ökade transaktionskostnader och stress hos lärarna. 
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6. Slutsatser & Slutdiskussion 

___________________________________________________________________________ 

I följande avslutande kapitel besvaras undersökningens syfte samt forskningsfrågor genom 

slutsatser och slutdiskussion, för att knyta ihop studien. Slutligen presenteras ett förslag till 

vidare forskning. 

___________________________________________________________________________ 

  

Syftet med studien är att utifrån de senaste reformerna och regleringar undersöka lärarnas 

upplevelser gällande deras arbetssituation beträffande krav från eventuella aktörer på 

dokumentation, tidfördelning och självstyrande. Studien ämnar att jämföra två grundskolor, 

en fristående och en kommunalt styrd för att se eventuella skillnader och likheter i lärarnas 

upplevelser.  För att besvara syftet har fyra frågeställningar formulerat: 

  

●  Vilka aktörer påverkar lärarnas arbetssituation? 

●  Vad för sorts krav sätter aktörerna? 

●  Hur upplever lärarna att kraven påverkar dem? 

●  Vilka skillnader och likheter finns mellan den fristående och den kommunalt 

styrda grundskolan? 

  

6.1 Slutsatser 

Studien visar att de aktörer som ställer krav och på så sätt påverkar lärarnas arbetssituation är 

huvudsakligen skolledningen (Academedia), kommunen, föräldrar samt EU. Respondenterna 

från den kommunala grundskolan upplever att det är Regeringen som delegerar krav och 

regler ner till kommunerna som sedan ålägger dem på skolledningen för att sedan nå lärarna 

som ska implementera dem i deras arbete. Respondenterna från friskolan upplever även dem 

att Regeringens kravsättning påverkar dem genom samma led men att Academedia även 

agerar utifrån sin egen agenda. Utöver dessa aktörer förklarade friskole-respondenterna 

problematiken med EUs nya lagstiftning om sekretess, då den kommer att medföra striktare 

dokumentation. Forskarna observerade elevens frånvaro i samverkan i sin skolgång, med 

anledning av sin ålder, då de anses för små att ta del av dokumentationen. Slutligen 

presenteras föräldrar som en aktör, dock skildras föräldrarna som självupptagna samt att de 
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saknar intresse i barnens skolgång. Trots detta upplever friskole-respondenterna att 

föräldrarna hotar med att flytta på deras barn om lärarna sätter för höga krav på eleverna. 

  

Genom den insamlade empiriska datan kan forskarna urskilja tre krav från aktörer; 

dokumentationskrav, sekretesskrav samt nya reglerade kunskapskrav som presenterades i den 

nya läroplanen. Utöver dessa krav kan även föräldrarnas krav tillräknas, deras krav visar sig i 

den press de lägger på lärare att inte bara hjälpa eleverna att nå kunskapsmålen men även att 

ansvara för elevens grundläggande uppfostran. 

  

Studien visar att lärare upplever dokumentationskraven som tunga och omotiverade, då 

respondenterna inte alltid ser syftet med dokumentationen. Friskole-respondenterna upplever 

att flera aktörer måste ta del av dokumentationen, vilket skapar mer jobb. Respondenterna 

upplever sektretesskraven problematiskt, både vid bemötande av kritik i media men även i det 

dagliga arbetet. Vidare upplever lärarna att kunskapskraven har påverkat deras autonomi då 

de nu inte kan kontrollera den egna undervisningen på samma sätt som förut. Respondenterna 

förklarade hur deras inflytande har minskat. Forskarna kan se att de ökade kraven som ställts 

från aktörerna har påverkat lärarnas självstyre negativt. Den nya läroplanens innehåll är idag 

mer kontrollerad och reglerad, och det står exempelvis tydligt vad som ska finnas med i 

undervisningen, hur det ska genomföras och vad som förväntas av eleverna. Fortsättningsvis 

upplever friskole-respondenterna att deras minskade inflytande av det egna arbetet är på 

grund av alla aktörer som lägger sig i och ska ta en del utav arbetet. 

  

Slutligen kan forskarna observera att friskole- och kommunala respondenternas upplevelser 

skiljer sig åt vid kraven om dokumentation. Där de kommunala respondenterna ansåg att 

dokumentationen var tidskrävande och tung, medan friskole-respondenterna upplevde en 

flexibilitet där tiden fanns att genomföra dokumentationen. Däremot anser respondenterna 

från båda skolformer att syftet med dokumentationen är oklar, då de känner att ingen faktiskt 

tar del av den rapporterade dokumentationen. 

  

6.2 Slutdiskussion 

Forskarna resonerar huruvida skillnaden i stressen kring dokumentationskraven är en direkt 

produkt av att den kommunala skolan arbetar direkt under kommunen och statens styre, 
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medan Academedia är friskole-respondenternas direkta överhuvud. Att Academedia därför 

kan organisera arbetet utifrån skolans egen agenda. Den fristående grundskolan opererar som 

en vinstdrivande organisation, vilket kan vara en orsak till att andra krav och regleringar 

appliceras på den dagliga verksamheten. 

  

Skillnaden i kravsättningen mellan skolformerna, kan illustreras genom det obligatoriska 

medverkandet i Skolverkets kompetensutbildningar. Kompetensutbildningarna inkluderar 

endast de kommunala grundskolorna där syftet med dessa utbildningar är att förbättra 

lärarnas kompetens och kunskap inom exempelvis matte och läsförståelse. Utbildningarna är 

tidskrävande då de kräver förberedelse men även närvaro, vilket tar tid från den dagliga 

verksamheten. Forskarna observerar detta som en kontrollmekanism, för att säkerställa att 

lärare genomför sitt arbete utifrån Skolverkets premisser. Vidare ser forskarna att grunden till 

detta är en minskad tillit till lärare som i sin tur har skapat ett begär för att kontrollera och 

övervaka läraryrket. Övervakningen sker genom ökade dokumentationskrav, ökad 

administration och kompetensutbildningarna. Intressant här är att friskolor inte är inkluderade 

i kompetensutbildningarna, trots att dem arbetar utifrån samma läroplan med samma 

kunskapskrav. Samtidigt som detta observerade forskarna att respondenterna från friskolan 

ansåg att deras arbete var lugnt och att det inte inkluderade en omfattande dokumentering.  

Denna oförenlighet mellan respondenternas upplevelser medför att forskarna ställer sig själva 

dessa frågor; Håller friskolan de krav som sätts av Skolverket? Har Academedia en annan 

agenda, då de är vinstdrivande? 

  

Genom empiriska resultatet uppmärksammas att föräldrarna lyser med sin frånvaro gällande 

uppfostran och stöd i barnens skolutveckling. Samtidigt upplever forskarna en paradox då 

föräldrarna sätter krav hur lärarna ska bedriva sin verksamhet, gällande exempelvis läxor. 

Forskarna anser här att detta kan bero på att föräldrarna inte har tiden eller intresset att hjälpa 

med läxorna, och vill därför inte att lärarna sätter dessa krav. Intressant nog, används media 

som ett hjälpmedel när föräldrar är missnöjda av sin situation. Forskarna upplever denna 

paradox som högt problematiskt, då de känner att lärare har tappat kontrollen över sitt arbete. 

  

Kraven har inkräktat i lärarprofessionen, att de inte längre har samma frihet att styra sin 

undervisning. Forskarna ser tendenser till att tilliten för lärare har minskat, som en 

konsekvens av detta försöker staten återta kontrollen över läraryrket igen. Till resultat av 
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detta använder sig staten av en striktare övervakning som visar sig genom regleringar i 

läroplanen samt i den ökade dokumentationen. 

  

6.3 Förslag till vidare forskning 

Eftersom studien undersökte lärares upplevda arbetssituation på två grundskolor, skulle ett 

förslag för vidare forskning vara att genomföra en mer omfattande undersökning med fler 

respondenter från olika skolor samt olika kommuner. Detta skulle resultera i en mer 

omfattande analys samt i ett mer generaliserbart resultat. Forskarna ser även att det vore t 

spännande att inkludera fler perspektiv i studien, såsom representanter från Academedia, 

kommuner eller även föräldrar. Fler perspektiv skulle således ge en inblick i de argument 

som förs vid beslutsfattande men även möjligtvis ge intressanta synvinklar på problemet. En 

mer omfattande undersökning skulle kunna leda till att skapa en större förståelse för lärarnas 

arbetssituation.  
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Bilaga 1 

  

 Intervjuguide 

  

1. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

2. Hur upplever du din arbetssituation i nuläget? (Utmanande, utvecklande, varierande, 

stressnivå etc.) 

3. Vad fick dig att välja läraryrket? 

4. Har du märkt någon skillnad i läraryrket och dess arbetsuppgifter de senaste 10 åren? 

5. Vad är din åsikt om dokumentation i dagsläget? (Negativt eller positivt inställd?) 

6. Efter skolreformen 2010, upplevde du någon skillnad? 

7. Efter skolreformen 2013, upplevde någon skillnad? 

8. 8a) Gällande dokumentation och administration, vart lägger du mest tid? 

9. 8b) Vilken del tar mest tid? 

10. 8c) Vilken är den största utmaningen? 

11. Vilka/vilken aktör upplever du kräver administration/dokumentation? 

12. 9b) Upplever du att du fått mindre inflytande i ditt arbete den senaste tiden? 

13. Känner du att dokumentationen påverkar din förmåga att utföra ditt arbete till 100 %? 

14. Procentuellt, hur fördelas arbetstid mellan administration(dokumentation) och 

undervisning? 

15. Har din initiala syn på läraryrket ändrats? Är du nöjd som lärare? 

16. Om du kunde ändra något, vad skulle du ändra? Vilka åtgärder skulle du ta? 

 


