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Sammanfattning 

 

Denna studie syftar i huvudsak till att undersöka vad en utökad  mål - och resultatstyrning 

innebär för lärarkårens professionalism. Studien tar plats på en skola som har ett uttalat syfte att 

bli mer mål- och resultatstyrd. I uppsatsen kommer vi in på implementeringssvårigheter och 

kommer därför att använda oss av implementeringsteoretiska perspektiv. Undersökningen har 

gjorts med hjälp av en kvalitativ metod i form av intervjuer med tre rektorer och tre lärare. Dessa 

intervjuer har även kompletterats med en observation av ett arbetslagsmöte samt informella 

samtal med lärare på den utvalda skolan. Resultatet visar att det går att tala om en 

deprofessionalisering kopplat till en minskad tillit till lärarnas professionella omdöme. I praktiken 

är det dock svårt att kontrollera lärarnas prioriteringar och vi har visat på ett stort 

handlingsutrymme hos lärarkåren som står i relation till mål- och resultatstyrning. En ny typ av 

professionalism som bygger på flexibilitet, intresse för skolutveckling och på lärarens plats i den 

organisatoriska hierarkin har visat sig framkomma som en konsekvens av mål- och 

resultatstyrningen.  

 

 

Nyckelord: Deprofessionalisering, implementering, mål- och resultatstyrning   
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1. Inledning 

De samtida politiska reformerna som syftar till att höja läraryrkets professionella status handlar 

framförallt om lärarutbildningen och om behöriga och obehöriga lärare. Professionalitet i 

förhållande till läraryrket handlar på så sätt om utbildningen och möjlighet att stänga obehöriga 

lärare ute från skolorna. Ett certifikat till för att legitimera lärare är dock bara en del av vad 

professionalism inom skolan innebär och det kan tänkas att detta är populärt diskussionsområde 

på grund av att det är ett lätt kriterium att enas kring. I den vetenskapliga litteraturen 

framkommer dock andra betydligt viktigare faktorer för att en yrkesgrupp ska karaktäriseras som 

en profession. Mål- och resultatstyrning har likt andra styrelsetekniker en inverkan på 

professionerna där styrningen verkar. På olika plan kommer här att undersökas vad mål- och 

resultatstyrning kan sägas innebära för lärarkåren som profession.  

 

Slutmål, delmål, målhierarkier, SMARTA- mål och måluppfyllelse är begrepp som alla 

verksamma inom skolan numera är mer eller mindre bekanta med. Målstyrning infördes i svenska 

skolor i samband med de nya läroplanerna för grundskolan (lpo 94) och gymnasiet (lpf 94).1 I 

samband med mål- och resultatsyrning och ”New Public managements”(NPM) intåg i offentlig 

sektor har en managementdiskurs etablerats inom skolan. NPM är inte specifik för skolan utan är 

en generell reformstrategi för offentlig sektor vars mål varit att skapa kontrollbarhet, styrbarhet 

och effektivitet via management och utifrån införda managers.2 Reformen var i grunden tänkt 

som ett steg för att skapa större handlingsutrymme att utforma undervisningen på den lokala 

nivån och ansågs vara till för att lämna större utrymme åt lärarnas professionalism att utforma 

undervisningen. Reformen verkar dock inte ha fått de avsedda effekterna utan istället trädde 

kommunen in som en ny maktfaktor i sammanhanget.3 

  Vår undersökning kommer att ta utgångspunkt i en skola som har som ambition att bli mer mål- 

och resultatstyrd. Vår uppfattning när undersökningen tog sin början var att det inom denna 

skola fanns en frustration hos delar av lärarkåren över att deras professionella omdöme 

kringskurits genom att makt getts till utomstående yrkesgrupper som via målstyrning definierar 

vad som är ett väl utfört arbete. Det fanns röster som menade att mål- och resultatstyrningens 

administrativa pålagor endast var pappersprodukter som fungerade som hyllvärmare och att de 

                                                
1 Stenlås (2009) s. 9 
2 Ibid (2009) s. 29 
3 Ibid(2009) s. 11 
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inte fyllde någon praktisk påverkan. Samtidigt fanns det lärare som var drivande i arbetet med 

mål- och resultatsyrning och såg det som en förutsättning för skolutveckling. Detta väckte frågan 

vad mål- och resultatstyrning i realiteten innebar för lärarnas yrkesvardag och vad detta i sin tur 

kan sägas betyda för lärarkåren som profession. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mål- och resultatstyrning är till för att utveckla och utöka styrbarheten av skolan. Uppsatsens 

huvudsakliga syfte är att beskriva vad mål- och resultatstyrningen i praktiken på enhetsnivå 

(enskilda skolan) kan sägas innebära för lärarkårens professionalism. Detta undersöks i uppsatsen 

på flera olika plan. Vi ämnar i uppsatsen att besvara frågorna: 

*Hur kan en deprofessionalisering av lärarkåren komma till utryck i skolledningens sätt att tala 

om lärarens roll i mål- och resultatstyrningsprocessen?  

* Vilka lärarkompetenser anses vara nödvändiga för en fungerande mål- och resultatstyrning i 

skolan och vad innebär detta för lärarkårens professionalisering?  

* På vilket sätt påverkas lärarnas autonomi av mål- och resultatstyrningens praktik?  

* Är det mer fruktsamt att tala om en ny sorts professionalism snarare än en 

deprofessionalisering av lärarkåren och i så fall på vilket sätt?  

* Vilka metoder använder sig de inom lärarkåren som är kritiska mot mål- och resultatstyrningen 

för att förbli autonoma och undgå styrningen?  

I uppsatsen kommer vi således att komma in på implementeringssvårigheter och kommer ta 

utgångspunkt i implementeringsteoretiska perspektiv. 
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2. Bakgrund 

2.1 Målstyrning och resultatstyrning 

 

Den svenska skolan har gått från en politisk styrning som grundat sig i en centralt styrd skola 

med regelstyrning till en decentraliserad sådan i samband med att flera aspekter av skolans 

styrning förskjutits från staten till kommunerna. Jämsides med detta har det skett en övergång till 

mål- och resultatstyrning. Detta har bidragit till en förändring inom skolsystemet. Under 1980-

talet styrdes skolan av statliga myndigheter som Skolöverstyrelsen och det fanns även 

länsskolenämnder som hade till uppgift att följa upp att de riktlinjer som skolöverstyrelsen 

utfärdat.4 Denna myndighet kom sedan att ersättas av Skolverket då skolan reformerades under 

början av 1990-talet. 5  Då det talas om målstyrning i skolan framställs det ofta som att det vore 

ett nytt fenomen i skolans värld. Men övergripande mål för skolans verksamhet har funnits under 

en längre tid och fanns redan i läroplaner och skollagen från 1960-talet och framåt.6 I det tidigare 

regelstyrda systemet så gjordes direktiv och anvisningar av Skolöverstyrelsen medan detta idag 

görs lokalt av kommunerna under eget ansvar.7 Det skulle gå att säga att frågan om ”vad” som 

undervisas ligger kvar på statlig nivå i form av styrdokumenten medan ”hur” frågan har mer blivit 

upp till den enskilda kommunen att lösa.8 Målstyrning skiljer sig inte gentemot andra styrtekniker 

på så sätt att målstyrningen är den enda som eftersträvar att uppnå mål. Att uppnå vissa uttalade 

mål kännetecknar även andra styrtekniker. Det som skiljer målstyrningen från andra styrtekniker 

är att formulerandet av mål, målbeslut och uppföljning av mål aktivt används för att nå 

verksamhetens slutmål. Rombach menar att ”Målstyrningen skiljer sig från dessa (andra 

styrtekniker) genom att vara den enda teknik där man styr mot målen med hjälp av målen”.9 

Tanken med övergången till målstyrning var alltså att den centrala styrningen endast skulle sätta 

mål för skolans verksamhet istället för konkreta regler.  Uppfyllelsen av dessa mål ska sedan 

kunna följas upp och kontrolleras samt utvärderas.10 En av grundtankarna med detta är att det 

                                                
4 Jarl (2012) s. 12 

5 Ibid (2012) 
6 Tabelius (2000) s. 47 
7 Ibid (2000) 
8 Alexandersson (1999) s. 11 
9 Rombach (1997) s. 31 
10 Tabelius (2000) s. 47 
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gällande styrsystemet ska kunna ge en större frihet att på lokal nivå anpassa och tolka målen till 

de lokala förhållandena. Detta ska skapa en länk mellan de som tar besluten och de som ska 

genomföra dem. Alltså sammanfoga de professionella med beslutsfattarna. De professionella 

förväntas att utforma verksamheten efter politikernas intentioner med hjälp av sina kunskaper. 

En renodlad målstyrning skulle kunna sägas vara att målen för en aktivitet anges men medlen för 

att nå dit lämnas öppna.11 En annan aspekt bakom tankarna om målstyrning är att ansvaret för 

skolans verksamhet skulle flyttas närmare lärarna. Detta skulle ge positiva effekter gällande 

skolans effektivitet samt medföra en professionalisering av läraryrket.12 Detta legitimerades med 

argumentet att den statliga kontrollen av skolorna medför att likvärdigheten av utbildningen i 

olika kommuner inte försummas.13 Då det talas om målstyrning brukar det även talas om 

resultatstyrning. Med resultatstyrning avses den kontroll av målen som görs för att utvärdera ifall 

målen har uppnåtts eller inte. Resultatstyrningen är alltså underordnad målstyrningen eftersom 

det är målen som sätter grunderna för resultatstyrningen.14 Staten utför denna 

kontrollverksamhet i form av att kontrollera så att skolorna följer de lagar och riktlinjer som 

staten sätter för den svenska skolan. Tanken med kontrollerna är att de ska leda till åtgärder så 

som att korrigera verksamheten och länka samman den med de uppsatta målen. En annan 

uppgift kontrollverksamheten har är att den ska fungera som underlag till framtida beslut.15 

 

2.2 Mål- och resultatstyrning i ett lokalt sammanhang 

Arbetslagskontrakt och individuella kontrakt är benämningen på metoden som vår undersökta 

skola använder sig av för att bli mer mål- och resultatstyrd. Mål- och resultatstyrning som 

fenomen bygger på en hierarkisk uppdelning där den högre nivåns mål ska uppfattas som krav 

för den lägre nivån.16 I toppen av trappan hittar vi de statliga styrdokumenten; skollagen, lpf 94, 

programmål, kursplaner och andra förordningar. Dessa krav analyserar och prioriterar 

kommunfullmäktige för att sedan sätta upp övergripande långsiktiga mål och för att formulera en 

vision för hur de prioriterade kraven ska uppfyllas. Denna process går sedan vidare till 

utbildningsnämnden som agerar efter samma princip men med utgångspunkt i 

                                                
11 Alexandersson (1999) s. 12 
12 Ibid (1999) s. 13 
13 Tabelius (2000) s. 48 
14 Ibid(2000) 
15 Ibid(2000) s. 49 
16 Arbetslagskontrakt, Ekonomiprogrammet samt Handels- och administrationsprogrammet HT 2012- VT 

2013. 
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kommunfullmäktiges målsättningar och mer preciserade mål formuleras i den så kallade 

nämndplanen.  

 

Proceduren fortsätter och går ner till de enskilda enheterna/skolorna där en verksamhetsplan 

upprättas som sedan arbetslagen ska ha som utgångspunkt när de sätter sina mål och formulerar 

sina arbetslagskontrakt. Arbetslagen är även skyldiga att beskriva aktiviteter för hur målen bäst 

ska nås. Slutligen ska lärarna också skriva individuella kontrakt för vad de ska göra för att bäst 

uppfylla arbetslagskontraktet.17 Arbetet med målstyrningen kan på detta sätt liknas vid en 

måltrappa där den lägre nivån måste ta hänsyn till de mer preciserade kraven och målsättningarna 

från trappsteget ovanför dem. De kommunala målsättningarna får inte heller gå emot de statliga 

förordningarna och styrdokument utan tanken är att det ska råda en korrelation dem emellan.18 

Nästa steg i målstyrningen är utvärderingsprocessen som ska ske genom att resultaten 

sammanställs och skickas uppåt i trappan för att sedan generera feedback och förslag på hur 

verksamheten kan förbättras.19 Detta är beskrivningen på hur mål- och resultatstyrningen 

fungerar enligt ett traditionellt maktperspektiv.  I teorin leder detta till att lärarkårens omdöme 

blir kringskuret och verksamheten transparent, rutiniserad och mätbar. Men vad händer när vi 

anlägger ett street- level perspektiv och undersöker målstyrningens praktiska konsekvenser för 

lärarkåren som profession? 

 

                                                
17 Utbildningsnämnden kommun X, Nämndplan 2012. 
18 Rakel samtalsintervju den 7 december 2012.. 
19 Utbildningsnämnden kommun X, Nämndplan 2012. 
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3. Tidigare forskning 

Vår uppsats relaterar framförallt till två forskningsgrenar - professionsforskning och 

målstyrning i skolan. Mål- och resultatstyrning har likt andra former av styrning inverkan på 

professionerna i det sammanhang där den verkar. Att sätta mål- och resultatstyrning i relation till 

professionsforskning faller sig därför naturligt. 

 

3.1 Professionsforskning  

I professionaliseringslitteraturen går det att urskilja tre distinkta skolor. För det första finns det 

en riktning som menar att en djupgående deprofessionaliseringstrend tar plats.20 Enligt denna 

skola förlorar professionerna sin kulturella auktoritet i form av prestige och förtroende. Den 

andra skolan menar att professionerna i allt högre utsträckning blir beroende av arbete i 

byråkratier. På så sätt förlorar de sin självständighet och blir beroende av de styrande som är över 

i beslutshierarkin. Den tredje tesen menar att professionerna håller på att fragmenteras internt på 

grund av större specialisering bland professionella grupper. Freidson menar att kittet som håller 

professionen samman i och med detta riskerar att försvinna.21 I antologin ”Professionals and the 

New mangerialism in the public sector” undersöks vilket inflytande den nya mangamentdiskursen 

och policyinterventioner har för professionella gruppers vardag och vad den innebär för 

professionalism i den offentliga förvaltningen.22 Författarna Halford och Leonard menar att 

lärare ofta känner fientlighet riktade mot värden och praktiker associerade till ett 

managementideal.23 Exvorthy & Halford betonar dock svårigheter med att betrakta 

professionalism och management som två distinkt skilda kategorier och att begreppet 

professionalism inte är ett statiskt begrepp.  I svenskt sammanhang bör Niklas Stenlås rapport till 

expertgruppen för studier i offentlig ekonomi ”En kår i kläm- Läraryrket mellan professionella 

ideal och statliga reformideologier” 24 att nämnas. Stenlås menar att kommunaliseringen och mål- 

och resultatstyrningen tillsammans bidragit till en deprofessionalisering av läraryrket. På olika sätt 

beskriver Stenlås hur lärarens förmåga att utöva omdöme har kringskurits vilket har lett till 

förlorad kontroll över arbetets innehåll och förlorad makt över att bestämma vad som är ett väl 

                                                
20 Exworthy & Halford (2009) s. 15 
21 Ibid (2009) s. 16 
22 Ibid (2009) s. 2 
23 Exworthy & Halford (2009) s. 122 
24 Stenlås (2009)  
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utfört arbete. Ett led i lärarens förlorade autonomi är även konkurrensen från skolledarna som ny 

profession. Stenlås beskriver att skolledarens roll förändrats från att vara främst bland likar till att 

bli en mellanchef där läraren är arbetstagare. Stenlås visar att kommuner haft ett intresse att göra 

skolledaren till förvaltningschef istället för lärare. Detta beskrivs som en del i att ett 

kollegialt/professionellt system ersätts av ett byråkratiskt.25 New Public management beskrivs 

som en reform med låg respekt för de professionellas kunskaper samt som syftar till att göra 

verksamheten ”styrbar” utifrån införda managers. Här blir det intressant att se vilka konsekvenser 

mål- och resultatstyrningens praktik får i relation till teorin. Stenlås menar även att målstyrning i 

sig inte nödvändigtvis behöver få negativa konsekvenser för professionens autonomi. Istället 

lyfter Stenlås fram att regleringen av lärarkårens arbetsvillkor har större negativa konsekvenser för 

professionens autonomi.26 Steffan Lind avser i avhandlingen ”Lärarens 

professionaliseringsträvanden vid skolutveckling- Handlingsalternativen stängning och allians” att 

bidra till ökad förståelse för lärarensprofessionaliseringssträvanden i samband med 

skolutveckling.27 Lind visar att lärarens professionaliseringsträvanden är inriktade mot såväl 

kompetens som position. Han använder sig av det Max Webers begrepp stängning, för att 

beteckna olika gruppers eller individers strävan efter att monpolisera möjligheter.28 Begreppet 

allians syftar på när yrkesgrupper tillfälligt allierar sig med andra yrkesgrupper för att vinna 

position.29 Lind menar att lärarkåren använder sig av såväl stängning som allians för att förbättra 

sin position. Till skillnad från Lind som intresserar sig för lärarens professionaliseringssträvanden 

intresserar vi oss framförallt för deprofessionaliseringstrender.   

 

3.2 Målstyrning i skolan  

Målstyrning är en av de mest omskrivna managementteknikerna och styrningen av skolan är 

ett stort forskningsfält. Forskning om mål- och resultatstyrningen i skolan kan delas in i olika 

nivåer. I följande avsnitt kommer vi inte att beröra forskningen om NPM utan istället kommer vi 

att sätta vår uppsats i relation till forskning som berör mål- och resultatstyrning inom svensk 

skola. Johansson & Johansson (1994) intresserar sig för målstyrning och i deras avhandling 

anläggs ett konfliktperspektiv. Detta perspektiv fokuserar på relationen mellan olika grupper, 

främst politiker, lärare och tjänstemän. Avhandlingens huvudsakliga syfte är att undersöka hur 

                                                
25 Stenlås (2009) s. 85 
26 Ibid (2009) s. 12 
27 Lind (2000) s.5 
28 Ibid (2000) s.3 
29 Ibid (2000) s.77 
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den decentraliserade, målstyrda skolan är avsedd att fungera samt hur målstyrningen tar sig till 

uttryck i praktiken. En av författarnas slutsatser är att de formella dokumenten är av en sådan 

generell karaktär att en maktförskjutning riskerar att ske till tjänstemäns och marknadskrafters 

fördel. Målstyrning medför på så sätt vikten av att politiker formulerar tydliga mål.30 Till skillnad 

från Johansson & Johansson inriktar vi oss inte på förvaltningens relationer mellan utövare på 

olika nivåer utan fokuserar enbart på det praktiska arbetet med mål- och resultatstyrning på 

skolan.  

Ulf Nytells avhandling ”Styra eller styras? En studie av skolledares arbete och arbetsvillkor” 

lanserades inom det så kallade SLAV- projektet (skolledares arbete och arbetsvillkor) som handlar 

om den statliga styrningen och dess konsekvenser för skolledarna. Bergs avhandling (1999) är 

också en del av SLAV- projektet och en slutsats är att den informella styrningen sätter gränser för 

den formella styrningens möjligheter att påverka verksamheten.31 Ninni Wahlström (2011) har 

skrivit avhandlingen ”Om det förändrade ansvaret för skolan- Vägen till mål- och resultatstyrning 

och några av dess konsekvenser.” Syftet med avhandlingen är att diskutera ansvaret för 

grundskolan utifrån begreppen kommunalisering, decentralisering och målstyrning. I 

avhandlingen visar Wahlström på ett samband mellan det offentliga diskursiva samtalet och 

skolans praktik. Det sker genom en analys av hur förändringen av kunskap omsätt i skolans 

praktik och dokument. Avhandlingens analys ligger dock på normativ nivå och officiella 

dokument analyseras. På så sätt undersöks inte vad som händer när dokumenten implementeras i 

praktiken.  

I Stenlås rapport hävdas inte att mål- och resultatstyrning i sig måste få negativa konsekvenser 

för en professions autonomi. Makten över arbetets innehåll lyfts fram som ett betydligt viktigare 

kriterium på professionalitet.32  

 

3.2.1 Problem med mål- och resultatstyrning  

 

Det kan uppkomma flera problem då skolorna ska använda sig av mål- och resultatstyrning på ett 

effektivt sätt inom skolan. Björn Rombach statuerar i sin bok ”Det går inte att styra med mål!”33 

fem principer som bör vara tillgodosedda för en god målstyrning. Dessa är: 

                                                
30 Johansson (1994) 
31 Nytell (2002) s. 22 
32 Stenlås (2009) s. 12 
33 Rombach (1991) 
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 Tydliga mål är formulerade 

 De anställda medverkar och hjälper till vid utformandet av målen 

 Resultaten återförs  

 Måluppfyllelse belönas  

 Målstyrningen har ledningens stöd 

 

Likt första punkten av dessa fem principer påpekar Rombach vikten av att det formuleras tydliga 

mål för att målstyrning ska fungera effektivt.34 Anledningen till att detta är en viktig punkt för 

målstyrningen är att målen på ett effektivt sätt ska kunna följas upp och utvärderas. Ifall de mål 

som sätts på statlig nivå inte är tydliga och klara för dem som ska tolka dessa blir de också svåra 

att kontrollera.35 Det händer även att mål sinsemellan kan vara motstridiga vilket gör situationen 

ännu mer komplex.36 Vikten av att de som ska arbeta med målen integreras och får vara med i 

processen vid skapandet av målen uppges också vara en viktig aspekt då detta får de anställda att 

känna sig mer delaktiga och villiga till att implementera de nya idéerna.37 Det är också viktigt att 

resultaten återförs till de lärare som har till uppgift att möta de uppsatta målen. Vid detta skede 

kan det också vara bra att tänka på de psykologiska effekterna hos dem som utför arbetet. Det 

finns många studier som visat på vikten av att ge positiv feedback till dem som utför ett jobb. 

Exempelvis påtalar Meyer vikten av att vid årets slut komma med positiva besked för att höja 

dem som arbetar med projektet. Ifall det mest ges negativ kritik så riskerar förtroendet hos de 

som är anställda att bli lidande.38 För att påverka inställningen hos lärarna så kan det vara bra att 

utvärderingar görs på båda hållen i makthierarkin. Alltså utvärderar de som styr dem som är 

under sig i makthierarkin medan de som är under även får utvärdera de som är ovanför.39 

Rombach påpekar också vikten av att de mål som uppfylls belönas. Rombach menar att detta är 

något som visat sig vara svårare att genomföra inom offentlig sektor vilket också gäller att på 

något vis bestraffa dem som inte har skött sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.40 Till sist 

betonar Rombach även vikten av att ledningen själv tror på vikten av de mål som sätts upp för 

verksamheten. Ifall inte dessa tror på vad som ska implementeras kommer det antagligen inte att 

                                                
34 Rombach (1991) s. 47  
35 Alexandersson (1999) s. 16 
36 Rombach (1991) s. 49 
37 Ibid (1991) s. 43 
38 Meyer Et.al (1966) s. 126  
39 Rombach (1991) s. 45 
40 Ibid (1991) s. 50 
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få något genomslag bland de anställda heller.41 Det lyfts även fram att det är viktigt att den högsta 

ledningen inom den offentliga sektorn ger sitt stöd för målstyrningen bland annat genom att 

tillhandahålla resurser för att göra arbetet möjligt. Att ledningen ska ha utbildning och kompetens 

inom området med mål- och resultatstyrning är av stor vikt.42 Detta är något som problematiseras 

i boken ”Styrning på villovägar”43 av Mikael Alexandersson som menar på att det finns forskning 

som visat att såväl personalen som arbetar inom skolan som ledning och politiker som arbetar 

med målstyrning har bristfälliga kunskaper inom området vilket i sin tur givetvis försvårar arbetet 

med mål- och resultatstyrningen.44 Ett annat problem med styrningen av offentlig sektor kan vara 

att arbetet sker mellan människor. Detta gör arbetet väldigt komplext och det blir svårt att sätta 

upp tydliga och konkreta ramar för arbetet. Det pedagogiska arbetet byggs upp av ramar som 

skapas av pedagogen och detta bärs upp av dennes kunskaper. För att pedagogerna ska kunna 

göra ett bra jobb så krävs det ett visst handlingsutrymme för att möta eleverna, vilket i sin tur 

försvårar att sätta upp tydliga och konkreta mål för undervisningen.45 Rombach menar även att 

man bör tänka på att vid mellanmänskligt arbete så kan de mål som sätts upp komma i andra 

hand då stora delar av arbetet regleras av normer, vanor och rutiner.46 En annan sak av vikt är att 

de övergripande besluten som fattas gällande skolan idag sker på statlig nivå, medan de 

ekonomiska medlen för undervisningen bestäms på kommunal nivå. Detta kan skapa problem då 

det kan sättas mål på statlig nivå som i realiteten blir svåra att genomföra ute på skolorna då de 

ekonomiska resurserna helt enkelt är för små.47 

 

 

                                                
41 Rombach (1991) s. 52 
42 Ibid (1991) s. 53 
43 Alexandersson (1999)  
44 Ibid (1999) s. 155 

45 Ibid (1999)  s. 15 

46 Rombach (1991) s. 10 
47 Alexandersson (1999) s. 14 
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4. Teori 

4.1 Professionalism och management 

Som vi inledningsvis nämnde har begreppet professionalism en annan betydelse i den 

vetenskapliga litteraturen jämfört med hur begreppet används i den politiska debatten. De 

samtida politiska reformerna som syftar till att höja läraryrkets professionella status handlar 

framförallt om lärarutbildningen och om behöriga och obehöriga lärare.48 Begreppet 

professionalism är mångfacetterat och fylls med olika betydelser beroende på vilken teoretisk 

skolbildning man lutar sig mot. Det är nödvändigt att undvika en sammanblandning av 

begreppen professionalism och professionalisering. Enligt Englund uttrycker professionalism en 

grupps interna kvalitéer och kunskaper för att bedriva ett yrke på ett framgångsrikt sätt. Detta 

kan ställas i kontrast mot professionalisering som, i enlighet med Englunds användande av 

begreppet, uttrycker en individs eller en grupps strävande efter position och status.49 Begreppet 

professionalisering har dock som tidigare nämnts används i flera olika betydelser. Det finns de 

som fyller begreppet med egenskaper och funktioner som lärare bör sträva efter för att nå en 

professionell status.50 I statliga utredningar har betydelsen av lärarens kompetensutveckling stått i 

primärt fokus och i andra arbeten har professionalisering jämställts med metodutveckling hos 

lärare.51 Vid sidan av pedagogisk bemärkelse har även begreppet tilldelats en sociologisk 

betydelse. Professionalism ses där som ett uttryck för kontroll eller inflytande över det egna 

arbetsområdet.52 I vårt arbete kommer vi att utgå från den sociologiska betydelsen då det 

kommer till begreppet professionalism. Lind skriver att ”Forskaren får helt enkelt bestämma sig 

för vilka typ av drag som skall betraktas som centrala i en aktuell situation:”.53 Eftersom vi 

undersöker lärarkårens deprofessionalisering i förhållande till mål- och resultatstyrning är lärarens 

autonomi något som är möjligt att undersöka och ett perspektiv som vi kommer att gå in mer 

djupgående på. 

 

 

                                                
48 Stenlås (2009) s. 6 
49 Lind (2000) s.2 
50 Ibid (2000) 
51 SOU 1992:94 
52 Lind (2000) s. 2-3 
53 Ibid (2000) s. 74 
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I ESO- rapporten ”En kår i kläm- Läraryrket mellan professionella ideal och statliga 

reformideologier” skriver Niklas Stenlås att  

”De professionella kännetecknas av yrkesnormer, höga interna kvalitetskrav, gemensam 

utbildningsbakgrund och stort egen-ansvar. För att det ska vara möjligt för en yrkesgrupp att 

uppträda professionellt krävs att yrkesutövarna kan utöva stort inflytande över sin arbetssituation 

och med andra ord har en viss yrkes- autonomi.”54 

 
 Här står med andra ord möjligheten att utöva autonomi i fokus för att definiera 

professionalism. Vidare kan omdömet sägas vara kärnan i professionella grupper. 

Vetenskapsmannens professionalitet bestäms av omdömet att bedöma vad som är bra respektive 

dålig vetenskap och lärarens professionella omdöme används till att bestämma vad som är bra 

respektive dålig undervisning. 55  Den ekonomiska- historikern Ylva Hasselberg påpekar att ”Just 

nu försiggår en kamp om omdömet, en kamp mellan professionella grupper och de ekonomiska 

och politiska eliterna.”56 Omdömet kan uppfattas som besvärligt av de ekonomiska och politiska 

eliterna på grund av att det skapar en viss oförutsägbarhet och ostyrbarhet. Ofta uttrycker sig 

strävan för att begränsa omdömet i modeller som bygger på effektivisering, mekanisering, 

standardisering.57  

 

Vad kan sägas vara skillnaden mellan professionalism och management? . Savage (1992) menar 

att de största skillnaderna går att finna i deras tydligt åtskilda kognitiva och kunskapsmässiga bas. 

Professionella är beroende av ett kulturellt kapital (cultural asset) som grundar sig i en lång 

utbildning och specialistkunskaper inom ett givet område medan management grundar sin 

legitimitet på ett organisatoriskt kapital (organizational assets) från praktiska 

organisationserfarenheter och genom sin plats inom den organisatoriska hierarkin. Mark 

Exworthy och Susan Halford menar dock att det finns svårigheter att se på dem som distinkt 

åtskilda kategorier.58 De ställer frågan om inträdet av management i dagens offentliga sektor 

kommer att få som konsekvens att organisatoriska tillgångar kommer att inkluderas i repertoaren 

av förmågor och kompetenser som kännetecknar professionalitet. Med andra ord går det att 

argumentera för att professionalism ständigt har varit ett historiskt föränderligt begrepp. En 

annan faktor som försvårar att se på de professionella och ledningen som åtskilda kategorier är 

att arbetsledarna, i skolans fall, rektorerna ofta själva är komna ur verksamheten. Det är inte 

                                                
54 Stenlås (2009) s. 29 
55 Hasselberg (2009) s. 16 
56 Ibid (2009) s. 57 
57 Ibid (2009) 
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heller ovanligt att rektorer forsätter att arbeta som lärare jämsides med de formella 

ledaruppdragen.59 En annan aspekt av professionalismdebatten är att vissa grupper och aktörer 

har intresse av att fylla begreppet med sin mening. Exempelvis menar Hanlon (1999) att:  

“in short the state is engaged in trying to redefine professionalism so that it becomes more 

commercially aware, budget-focused, managerial, entrepreneurial an so forth”60 

Detta beskriver hur begreppet professionalism konstrueras uppifrån snarare än inifrån själva 

professionen. I detta fall handlar professionalism främst om anpassningsbarhet, kontrollbarhet 

och reformberedskap.  

 

Detta sammantaget visar på att det finns vissa svårigheter med att separera professionalism 

från management.   Både Hasselberg och Stenlås lyfter fram rätten att tillämpa sitt omdöme, 

vilket kräver tillit till professionen som professionalismens kärna. Det handlar på så sätt om 

kontroll över sitt eget arbete och kontroll över vad som kategoriseras som yrkesskicklighet.61 För 

att kunna diskutera huruvida mål- och resultatstyrningen i praktiken leder till en 

deprofessionalisering av läraryrket är det viktigt att ha redogjort för den begreppsteoretiska 

diskussionen kring professionsbegreppet. Det kan hända att lärare som vi intervjuar rymmer 

begreppet professionalitet med ett managementinnehåll men det vi framförallt avser med en 

deprofessionalisersing är minskad kontroll över sitt arbete i enlighet med Stenlås och Hasselberg, 

och minskad möjlighet till att utöva omdöme och att definiera vad som kännetecknar ett gott 

arbete.  

  

Vi har i teoriavsnittet visat att det finns faktorer som försvårar att se den professionella läraren 

och managern som två distinkta kategorier. En av de biträdande rektorerna vi intervjuade 

arbetade exempelvis som lärare när hon fick tid över, för att inte tappa kopplingen till 

undervisningen och alla rektorer hade någon form av lärarbakgrund. Lärarna vi har intervjuat är 

alla involverade i processen med arbetslagkontrakt på olika sätt och det kan mycket väl tänkas att 

de ser organisatoriskt kapital och sin plats i byråkratin som en del av sin professionella identitet. 

Professioner kan sägas vara kollegiala till sin karaktär medan organisationer är byråkratiska vilket 

är hämtat från Webers respektive Durkheims traditioner.62 Byråkrati bygger på regelstyrning och 

                                                                                                                                                   
58 Exworthy & Halford (2009) s. 14 
59 Ibid (2009) s. 83 
60 Stenlås (2009) s. 36 
61 Ibid (2009) s. 36-37 
62 Bourgeault Et.al (2011) s. 68 
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hierarki medan kollegialitet kännetecknas av intern konsensus som är styrd av professionens 

självständighet. Mål- och resultatstyrning är sammankopplat till professionalism på så sätt att 

formella kontrollstrukturer möter professionens självbestämmande. 63 Slutligen vill vi påpeka att 

det inte är helt självklart att definiera lärarkåren som en profession. Läkare och advokater brukar 

betraktas som den så kallade första generationens professioner och Lind menar att en svagare 

definition av profession bör användas om läraryrket ska inkluderas. Lärarens kunskap är annan än 

av strikt abstrakt, systematisk och teoretisk karaktär och handlar i stor utsträckning om 

situationsbundna förtrogenhetsegenskaper.64 Stenlås väljer att kalla yrket för en semi- profession. 

Vi tänker inte diskutera mer djupgående till vilket grad läraryrket kan sägas vara en profession. 

Oavsett hur man betraktar den saken kan det ske en deprofessionalisering respektive 

professionalisering och det är där vårt intresse ligger. 

4.2 Implementering – Hur politiska beslut genomförs 

Eftersom vi i uppsatsen avser att undersöka målstyrningens praktiska konsekvenser för lärarkåren 

som profession är implementeringsteoretiska perspektiv nödvändiga för analysen. Vid 

implementering av nya beslut så finns det alltid en risk att besluten inte får önskad effekt. Detta 

kan givetvis bero på en mängd olika faktorer så som bristande kunskap, dålig organisation eller 

att de som ska verkställa beslutet inte har förtroende för ett beslut.65  För att besluten som fattas 

ska få en önskad effekt så använder sig ledningen av olika former av styrning för hur arbetet ska 

göras. Detta kan dels ske genom direkt styrning som innebär att beslutsfattaren direkt berättar för 

verkställaren hur denna ska gå tillväga. Eller så kan det ske genom indirekt styrning vilket kan ske 

genom beslut om hur verkställandet ska gå tillväga, alltså själva ramarna för arbetet så som 

resurser eller regler för arbetet. 66 Dessa olika sätt att styra verksamheten kompletteras sedan med 

kontroll. Med detta menas att beslutsfattaren i efterhand följer upp så att det som beslutats 

genomförts på önskat vis. Skulle denna kontroll visa att besluten inte implementerats på önskat 

sätt så kan det ske korrigering av den tidigare styrningen vilket benämns som återstyrning. 

Reliabilitet och rationalitet är två vanligt förekommande begrepp vid samtal om styrning. 

Reliabilitet betecknar till vilken grad som verkställaren handlar enligt beslutsfattarens styrning 

medan rationalitet handlar om till vilken grad de resultat som beslutsfattaren strävat efter har 

                                                
63 Svensson (2012) s. 15 
64 Lind (2000) s.18-19 
65 Rothstein (1997) s. 16 
66 Ibid (1997) s. 17 
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uppnåtts.67 Då vi talar om styrning blir därför relationen mellan beslutsfattaren och de som ska 

verkställa besluten essentiell. Ifall vi tittar närmare på denna relation ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv så finns det åtminstone tre åtskiljbara teoretiska perspektiv eller synsätt. Dels har vi 

det traditionella perspektivet vilket innebär att beslutsfattaren styr och tillämparen förväntas följa 

denna styrning. Ifall detta inte skulle göras skulle återstyrning ske varvid tillämpare förväntas 

anpassa sitt handlande. Vid denna form av styrning antas reliabiliteten vara hög vilket innebär att 

verkställaren förväntas ta hänsyn till det som beslutats. Detta perspektiv kan antas vara relevant 

exempelvis om vi studerar något som att staten höjer barnbidraget med 500 kronor. Det går då 

att anta att reliabiliteten vid beslutet kommer att bli hög och barnfamiljer faktiskt får 500 kronor 

mer per barn. Dock kan det finnas faktorer som gör att styrningen inte fungerar enligt den 

traditionella styrmodellen.68 Statsvetaren Michael Lipsky myntade det klassiska begreppet ”Street 

level bureaucrats” vilket synliggör brister med den traditionella styrmodellen. Denna teoris 

huvudtes grundar sig på det fenomen som uppstår då någon arbetar med människor som 

exempelvis en lärare gör. Lipsky menar att dessa ”street level bureaucrats” (eller närbyråkrater) 

har så stor handlingsfrihet inom sin dagliga verksamhet att det faktiskt blir dessa lärare som 

utformar politiken inom sitt område då de har ett stort handlingsutrymme i sin yrkesroll.69  Det 

Lipsky menar med detta är att då lärare arbetar med människor så är det av stor vikt att det tas 

hänsyn till att lärarna arbetar med individer och för att läraren ska ha möjlighet att göra ett bra 

jobb och bemöta de olika individernas behov så krävs ramar som inte är allt för snäva och som 

ger läraren ett visst handlingsutrymme. Detta bidrar till att läraren kan välja vilka beslut som det 

läggs vikt vid att förankra i undervisningen samt vilka beslut som det läggs mindre vikt vid.70 

Lipsky menar därför att det blir svårt att styra och kontrollera lärarnas arbete genom att 

beslutsfattarna fattar olika beslut gällande lärarnas arbete. Den slutgiltiga makten kommer ofta 

ändå ligga hos lärarna och deras uppfattning om vad undervisningen bör innehålla. Med detta 

menar dock Lipsky inte att beslutstagarna är maktlösa. De kan fortfarande styra verksamheten 

genom indirekt styrning, dvs. genom att sätta ramarna för skolans verksamhet så som ekonomisk 

styrning eller hur skolan skall vara organiserad till exempel.71 Dessa två perspektiv bygger på två 

ytterligheter, ett som menar att de viktigaste besluten tas på högsta styrelsenivån och ett där det 

betonas att de viktigaste besluten tas på lägsta nivån. Det tredje och sista perspektivet kallas 

nätverksperspektiv och kan ses som ett mellanting av de två tidigare perspektiven. Här menas att 

                                                
67 Ibid (1997) s. 18 
68 Rothstein (1997) s. 18 
69 Lipsky (1977) s. 172 
70 Ibid (1977) 
71 Rothstein (1997) s. 20 
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det bildas olika nätverk av aktörer där det kan uppkomma sammanfallande eller motstridiga 

intressen. Dessa aktörer kan vara statliga, kommunala eller del av en organisation. Det sker sedan 

förhandlingsprocesser i dessa nätverk vilket leder till hur genomförandeprocessen blir.72 Men vi 

kommer främst i vår uppsats att fokusera på Lipskys perspektiv om närbyråkrater. Den 

traditionella modellen kontra Lipskys modell om närbyråkrater visar på två distinktioner gällande 

implementeringsteori. Dessa två brukar benämnas som top-down och bottom up perspektiv. Då 

det talas om top-down styrning så är det den traditionella modellen som är i fokus och de 

politiska besluten fattas i det högsta ledet i en styrningskedja för att sedan förmedlas ned till de 

som verkställer besluten. Med ett bottom-up perspektiv så menas istället utifrån ett perspektiv 

med utgångspunkt från närbyråkrater alltså verkställarna.  Det har argumenterats för vilket av de 

här perspektiven som är viktigast att se till gällande forskning inom ämnet och det har funnits 

förespråkare för båda perspektiv. Numera är det dock allmänt vedertaget att man förespråkar 

synteser mellan de två perspektiven, som båda är styrningsperspektiv.73 Rothstein påpekar i sin 

bok ”Politik som organisation” att ifall en forskares intresse ligger i att studera de auktoritativa 

politiska besluten bör man använda sig utav den traditionella modellen då lagen bildar 

utgångspunkten för analysen men ifall man är intresserad av den faktiskt bedrivna verksamheten 

bör forskaren använda sig av ett nedifrån upp perspektiv likt Lipskys perspektiv om 

närbyråkrater.74 I vår studie använder vi oss främst av ett bottom-up perspektiv eftersom vi 

undersöker målstyrningens reella påverkan för lärarnas handlingsutrymme. I vårt fall innebär 

detta att empirin får avgöra vilken styrande inverkan skolans mål- och resultatstyrning har för 

lärarkåren, om den ens har någon.  

                                                
72 Rothstein (1997) s. 21 
73 Ibid (1997) s.23 
74 Ibid (1997) 
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5. Metod  

 5.1 Val av skola och deltagare 

För att uppfylla syftet har vi valt att använda oss av sex djupintervjuer vilka är gjorda med tre 

rektorer och tre lärare på en gymnasieskola i mellersta Sverige. Intervjuerna spelades in för att 

sedan transkriberas inför analysen. Vi kompletterar även dessa sex intervjuer med en observation 

gjord under en arbetslagsträff samt med informella samtal med lärare på skolan. Vi vill i denna 

del av uppsatsen redogöra för vårt val av metod samt de bakomliggande motiven till just 

intervjuer och observationer som metod. Vi vill också ge en beskrivning av urvalet och motivera 

detta urval. Vi redovisar även för problem och möjligheter som vi anser är förknippade med 

metoden vi använder och vill visa på de teoretiska ställningstagandena vi haft i åtanke under 

studiens förlopp. 

Arbetet med målstyrning sker på flera plan. Dels formuleras mål i statliga styrdokument så som 

läroplaner och kursplaner. Kommunen formulerar i sin tur mål för verksamheten som den 

enskilda enheten, det vill säga skolan, ska utgå ifrån i sitt arbete. Vår analys kommer att inrikta sig 

på enhetsnivå. Detta är nödvändigt eftersom syftet är att undersöka hur lärarprofessionen 

påverkas av styrningen. Motivet till att vi valt att göra undersökningen på denna skola är att den 

har en uttalad ambition att bli mer mål- och resultatstyrd. I skolplanen står det att kontinuerlig 

uppmärksamhet ska riktas mot verksamhetens uppgifter, mål och resultat.75 Att skolan 

uttryckligen fokuserar på arbetet med att blir mer mål- och resultatstyrt innebär att det utgör en 

bra grund för att studera styrningens praktiska påverkan. Det ska sägas att skolan vi valt att 

undersöka givetvis även varit mål- och resultatstyrd tidigare. Det visade sig även att den gamla 

skolledningen fick sluta delvis gå på grund ett bristfälligt arbete med mål- och resultatstyrningen. 

En av skolans nuvarande rektorer och en av lärarna menade att mycket kritik uppkommit på 

grund av att den gamla skolledningen inte läste arbetslagkontrakten som lärarna skrev. Skolan fick 

även kritik från Skolinspektionen på grund av bristfälligt arbete med mål- och 

resultatstyrningen.76 Den nya skolledningen har på så sätt en högre ambition att implementera 

mål- och resultatstyrningen genom arbetet med verksamhetsplan, arbetslagskontrakt och 

individuella lärarkontrakt. Om undersökningen skulle göras på en skola som var mål- och 

                                                
75 Utbildningsnämnden kommun X, Skolplan 2012. 
76 Lars, samtalsintervju den 27 november 2012 & Rakel samtalsintervju den 7 december 2012. 
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resultatstyrd men där ledningen inte var drivande i implementeringen skulle validiteten bli 

bristande. 

I en intervjustudie eftersträvar forskaren efter en viss ”centralitet” vid val av informanter. Med 

detta menas att man försöker hitta ”centralt placerade källor” som kan ge information inom det 

område man ämnar undersöka.77 Vi har valt att intervjua skolans huvudrektor och två biträdande 

rektorer med förhoppning om att dessa ska ge en bild av hur skolan arbetar med att 

implementera den utökade mål- och resultatstyrningen. Anledningen till att djupintervjuer är 

gjorda med tre rektorer är även för att kunna se trender i ledningens sätt att tala om lärarkåren i 

relation till arbetet med mål- och resultatstyrning.  De biträdande rektorerna står även i direkt 

kontakt med arbetslagens arbete med lagkontrakten så deras beskrivningar är även tänkta att 

fungera som komplement till hur det praktiska arbetet ser ut. Vi intervjuade tre lärare som är de 

ledande i arbetet med mål- och resultatstyrning fördelade över två arbetslag. Ett av arbetslagen 

var väldigt positivt till arbetet med arbetslagslagkontrakt medan det andra arbetslaget var negativt 

inställt. I det motsträviga arbetslaget var i huvudsak en av lärarna involverade i 

lagkontraktsarbetet men arbetslagsledaren hade kontinuerlig kontakt med rektor, vilket är 

anledningen till att vi intervjuar två lärare i ett av arbetslagen. Våra informella samtal samt 

observationer har vi använt för att få en mer nyanserad bild av hur arbetet går till i arbetslag samt 

hur övriga lärare på skolan ser på arbetet med de kontrakt som används för att skolan ska bli mer 

mål- och resultatstyrd. Då en studie genomförs strävar forskarna efter att nå teoretisk mättnad. 

Med detta menas att man i ett teoretiskt perspektiv har lyckats samla in samtliga tankekategorier 

för det aktuella fenomenet.78 Genom att titta på ett arbetslag där implementeringen av reformen 

har gått bra och ett där implementeringen gått dåligt avser vi att inte gå miste om någon 

avgörande dimension gällande hur mål- och resultatstyrningen kan sägas påverka 

lärarprofessionen. För att kunna göra generaliserande anspråk på vår studie skulle det å andra 

sidan krävas att vi täckt samtliga möjliga tankekategorier kring våra valda frågor. Vi anser 

emellertid att vårt material är för tunt för att kunna göra några allmängiltiga slutsatser i någon 

större grad. Dock kan det ge en intressant fingervisning om hur arbetet med mål- och resultat 

styrning kan påverka arbetet på en skola. 

                                                
77 Esiasson (2009) s. 291 
78 Esiasson (2009) s. 309 
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5.2 Intervjuer  

Syftet med att vi valt att använda oss av intervjuer som metod för undersökningen beror på att 

det blir lättare att urskilja informanternas syn på arbetet med mål- och resultatstyrning genom att 

de får berätta med egna ord om hur arbetet går tillväga. Med intervjuerna ville vi få detaljerade 

beskrivningar om hur det praktiska arbetet med mål- och resultatstyrning ser ut.79 Våra intervjuer 

var formade tematiskt enligt de områden som vi ansåg vara aktuella för undersökningen, detta för 

att det skulle vara enkelt för såväl informanten som för oss själva att få uttömmande svar inom de 

olika områdena.80 Vår ambition med frågorna var även att de skulle vara så öppna som möjligt 

och lätta för den som blev intervjuad att svara på och därför inleddes de med inledningar som 

”Hur upplever du…” ”Hur ser du på…” eller ” På vilket sätt”. Vid intervjuer så är det bra med 

öppna frågor av skälet att få så uttömmande svar som möjligt. Peter Aspers påpekar även risken 

att en intervjuare med allt för strukturerade intervjuer riskerar att intervjun vinklas av 

intervjuarens bild och förutfattade meningar.81 Vi försökte även att använda oss av frågor som 

inte skulle kännas offensiva för den som blev intervjuad och undvek därför frågor som t.ex. 

ifrågasätter ”varför” de arbetar på ett specifikt vis.82 Båda skribenterna till denna uppsats deltog 

vid samtliga intervjutillfällen. Vi hade dock delat upp uppgifterna inför intervjuerna så att en av 

oss var ansvarig för själva intervjun medan den andre höll sig i bakgrunden och gjorde 

anteckningar och följde samtalet för att i slutet av intervjun kunna följa upp om där var något 

som missats eller någon intressant aspekt som vi ville vidareutveckla.  En fördel med att arbeta 

enligt denna metod vid intervjuer är att det går att komplettera varandra under intervjusituationen 

men även om det skulle bli problem med inspelningen av intervjun så har man anteckningar.83  

Vidare ansvarade en av oss för intervjuerna med rektorerna medan den andre ansvarade för 

intervjuerna med lärarna.  

5.3 Observationer 

Det beskrivs i ”Metodpraktikan” att observationer kan vara bra att använda sig utav av flera skäl. 

Bland annat så kan det vara bra för att ge en bild av handlingar som går på rutin och om inte 

personerna själva reflekterar över detta vilket då även gör att detta utelämnas i eventuella 

                                                
79 Thomsson (2010) s. 28 
80 Se bilaga 1 och 2. 
81 Aspers (2007) s. 141 
82 Trost (2010) s. 53 
83 Thomsson (2010) s.73 
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intervjuer.84 Det kan även vara bra ifall man misstänker att det finns en diskrepans mellan hur de 

intervjuade berättar om att de arbetar och hur de faktiskt arbetar.85 Syftet med våra observationer 

är att vi ska få en bättre bild utav arbetslagens oreflekterade inställning till mål- och 

resultatstyrning och metoder som används för att bevara autonomin. Dessa observationer ska 

alltså främst hjälpa oss att bredda vår bild för vår analys och hjälpa oss vid analysen av våra 

intervjuer. Observationen som vi genomfört har gjorts som deltagande observationer, vilket 

innebär att vi har interagerat i det område som vi avsett att studera.86 Då man är deltagande 

observatör finns alltid en risk att forskaren blir alltför deltagande och en del av det fält man 

studerar.87 Vi har därför haft i åtanke att vi först och främst är där som observatörer då 

observationer genomförts för att hålla distansen mellan deltagandet och observationen. 

Insamlandet av material från observationerna har varit i form av fältanteckningar som främst 

använts för att komplettera och ge oss en bakgrund inför de intervjuer vi sedan kom att hålla. 

5.4 Analys av materialet 

Det material vi samlat ihop består av transkriberade intervjuer, intervjuanteckningar samt 

fältanteckningar från observationerna. Analysen av detta material har vi gjort i två faser. Till att 

börja med gör vi en horisontal analys av materialet. Med detta menas att vi ser varje intervju och 

transkription som ett enskilt dokument. Vi ställer här intervjuerna mot våra frågeställningar och 

plockar ut det material som vi tycker går att analysera mot våra frågeställningar. En anledning till 

att det kan vara bra att se varje intervju som ett enskilt objekt är att varje intervju bygger på 

erfarenheter från tidigare intervjuer.88 Alltså kan ens erfarenheter från tidigare intervjuer ha 

utvecklat ens kunskap inom ämnet vilket gör att intervjuerna blir något annorlunda efterhand 

som arbetet fortskrider. Efter den horisontala analysen så gör vi en vertikal analys. Det vill säga vi 

går igenom och gör en analys genom att se över samtliga intervjuer i förhållande till varandra för 

att se vilka likheter och skillnader vi kan tyda efter våra frågeställningar.89 Heléne Thomsson 

nämner i sin bok ”reflexiva intervjuer” hur de data som samlas in vid intervjuer aldrig kan ses 

som objektiva fakta eller att man som forskare kan hävda att empirin kan tala för sig själv.90 Med 

detta hävdar Thomsson att idéer krävs för att genomföra sin undersökning, men idén får inte 

                                                
84 Thomsson (2010) s. 344 

85 Ibid (2010) 
86 Aspers (2007) s. 109-110  
87 Ibid (2007) 
88 Thomsson (2010) s. 146 
89 Ibid (2010) s. 151 
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tillåtas styra studien. Hon påpekar därför vikten av att reflektera kritiskt till det man skriver för att 

överväga de personliga aspekter som kan framkomma i studien.91 För att undvika att våra resultat 

ska spegla våra enskilda tankar och för att uppsatsen ska vila på en vetenskaplig grund försöker vi 

vara noga med att peka på vilka citat vi har valt ut genom att skriva ut citaten samt visa på vår 

tolkning utav dessa. Thomsson menar även att ingen observation eller datainsamling kan vara 

objektiv och att det därför är viktigt att tydliggöra teorier och antaganden som man lutar sig 

emot.92  

5.5 Forskningsetiska reflektioner 

Då en studie görs innehållande intervjuer och observationer finns det en del forskningsetiskta 

ställningstagande som vi tagit hänsyn till i denna uppsats. Till att börja med så har samtliga av 

dem som deltagit i studien delgetts vad det är för studie de deltar i, vilket syfte studien har samt 

vad deras deltagande innebär.93 Vi gav också de som blev intervjuade i studien möjligheten att dra 

sig ur intervjun om de så önskade och berättade även att de kommer att vara anonyma i 

uppsatsen.94 Det har även varit upp till de som intervjuas själva att bedöma om de vill ställa upp 

på intervjuer samt på vilka villkor de vill ställa upp.95 Vi har även tagit hänsyn till 

konfidentialitetskravet som innebär att vi har anonymiserat de delar av uppsatsen som gör att 

personuppgiften kan knytas till personerna som deltagit i studien så som att anonymisera vilken 

kommun, skola, namn, ålder i studien.96  

Vi har valt att anonymisera informanterna på så sätt att rektorerna tilldelats namn som börjar på 

bokstaven ”R” medan lärarna som vi har intervjuat tilldelats ”L” som första bokstav i sina namn. 

På så sätt kan man som läsare på ett enkelt sätt se om det är en rektor eller lärare som citeras.  

5.6 Metoddiskussion 

I denna uppsats har vi alltså använt oss av såväl intervjuer, observationer som informella samtal. 

Det material som vi främst använt vid analysen av materialet är dock de intervjuer vi gjort. 

                                                                                                                                                   
90 Thomsson (2010)  s. 38 
91 Ibid (2010) s. 38 
92 Ibid(2010)  s. 41 
93 Vetenskapsrådet (1999) s. 1-2 
94 Essaiasson Et.al (2007) s. 290 
95 Vetenskapsrådet (1999) s. 2 
96 Ibid (1999) s. 4 
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Anledningen till detta är att vi anser att detta främst speglar åsikter och tankar hos det urval som 

studien grundar sig på. Observationerna och de informella samtalen har mer använts för att 

bredda våra kunskaper inom området och ge oss en större förståelse för hur arbetet på skolan i 

praktiken går tillväga. Det har även gett oss en större möjlighet att kritiskt granska det som sägs i 

intervjuerna. Vi har även valt att främst inrikta oss på det som sagts i intervjuerna för att vi ska ha 

en objektiv ansats i vår undersökning och att våra subjektiva värderingar ska minimeras. För att 

stärka studiens relevans är undersökningen gjord på en skola som har en uttalad ambition att bli 

mer mål- och resultatstyrd. Vi har också genom att intervjua tre rektorer samt tre lärare på skolan 

fått en bred bild av hur arbetet med mål- och resultatstyrning på skolan går tillväga. Vi har även 

valt att intervjua de personer på skolan som är mest insatta i arbetet med mål- och 

resultatstyrning för att få en ingående bild av hur arbetet på skolan fungerar. Även detta är något 

som är tänkt att stärka studiens trovärdighet. 

5.7 Uppdelning av arbetet 

Merdelen av arbetet för denna uppsats har skett genom ett samarbete mellan skribenterna dock 

har vi delat upp huvudansvaret för vissa enskilda delar. Båda skribenterna har varit deltagande vid 

samtliga intervjuer där Simon haft huvudansvaret för intervjuerna med rektorer och Håkan för 

intervjuerna med lärarna. Samtliga delar är sedan gjorda gemensamt förutom avsnittet med 

tidigare forskning samt analys och resultat. I tidigare forskning har Simon haft huvudansvaret för 

delen som behandlar professionsforskning medan Håkan har haft ansvar för delarna gällande 

målstyrning. Syftet med denna uppdelning är att vi även har delat upp huvudansvaret för analys 

och resultat genom att dela upp frågeställningarna. I analysen har Simon haft huvudansvaret för 

frågorna:   

*Går det att tala om en deprofessionalisering av lärarkåren i förhållande till hur skolledningen 

talar om lärarens roll i relation till mål- och resultatstyrning och i så fall på vilket sätt?  

* Är det mer fruktsamt att tala om en ny sorts professionalism snarare än en 

deprofessionalisering av lärarkåren och i så fall på vilket sätt?  

* Vilka metoder använder sig de inom lärarkåren som är kritiska mot mål- och resultatstyrningen 

för att förbli autonoma och undgå styrningen?  

Håkan har i sin tur haft huvudansvaret för frågorna: 

* Vilka lärarkompetenser anses vara nödvändiga för en fungerande mål- och resultatstyrning i 

skolan och vad innebär detta för lärarkårens professionalisering?  
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samt 

* På vilket sätt påverkas lärarnas autonomi av mål- och resultatstyrningens praktik?  
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6. Resultat och analys 

Vi inleder resultat- och analysdelen med att visa hur skolledningens sätt att tala om lärarkåren ger 

uttryck för en deprofessionalisering av densamme. I de två efterföljande avsnitten 

”Arbetslagskontrakt- lämpligt verktyg för en ny typ av professionalism?” och ” Mål- och 

resultatstyrning en professionalisering eller deprofessionalisering av läraren?” behandlar vi frågan 

om på vilket sätt mål- och resultatstyrning frammanar en ny form av professionalism. Därefter 

kommer vi i avsnitten ”Professionens motstånd ett närbyråkratsperspektiv” och ”Tidsbrist- 

gynnsamt för lärarkårens autonomi?” in på lärarkårens handlingsutrymme och möjligheter till att 

undgå mål- och resultatstyrningen och på så sätt förbli autonoma. Avslutningsvis beskriver vi i 

avsnitten ”Skolledningens metoder för att styra lärarna i arbetet med arbetslagskontrakten” och 

”Arbetslagsledarens position – viktig för skolledningen” skolledningens metoder för att lyckas 

med implementeringen av mål och resultatstyrning. I anonymiseringen av intervjupersonerna har 

vi tilldelat rektorerna namn som börjar på bokstaven R och lärare namn som börjar på L. Tanken 

bakom detta är att läsaren så snabbt ska få en överblick över vem som säger vad.  

6.1 Skoledningens syn på lärarkåren - uttryck för en deprofessionalisering?  

Skolledningens sätt att tala om lärarkåren i samband med skolans mål- och resultatstyrning ger 

intrycket av en låg tillit till lärarens professionella omdöme. Med professionellt omdöme syftar vi 

här på lärarens kontroll över sitt eget arbete och kontroll över vad som kategoriseras som 

yrkesskicklighet, vilket Stenlås lyfter fram som kärnan i professionalism.97 En viss yrkesautonomi 

och inflytande över sin arbetssituation är på så sätt indikatorer på en stark professionalism. 

Rebecca som är biträdande rektor för arbetslaget där det varit svårt att implementera 

arbetslagskontraktet menar att det finns ett nära samband mellan aktivt målstyre och 

måluppfyllelse. Lärarens arbete måste kontrolleras för att det ska bli utfört. Rebecca uttrycker sig 

på följande sätt: 

Men mina arbetslag verkar inte ha förstått principen. Vi är en politisk styrd organisation och kan 

inte bara uppfylla våra egna mål. På en kommunal skola har du politiker som väljs och har åsikter 

plus en statlig styrning, så det är styrning från två håll.98  

Med detta menar rektorn att lärare tenderar att fokusera på personliga mål utan en styrning 

som kontrollerar deras arbetsprioriteringar. Detta kan sägas stå i rak motsättning till att styra via 

                                                
97 Stenlås (2009) s. 36 f 
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professionerna och förlita sig på att lärare genom sin utbildning har kompetens att omdömesgillt 

kunna följa statliga såväl som kommunala styrdokument och målsättningar. Rakel som är skolans 

huvudrektor är inne på samma spår och menar att mål- och resultatstyrning genom så kallade 

arbetslagskontrakt råder bot på många av lärarnas arbetssätt ”[…]att man gör lite som man själv 

tycker”.99 Hasselberg påpekar däremot att omdömet inte handlar om att subjektivt göra som man 

själv tycker utan att besluten är förankrade i en professionell kunskap som inte är transparent och 

som är svår för lekmän att förstå. Omdömet kan på grund av detta uppfattas som besvärligt 

eftersom de skapar en brist på förutsägbarhet och styrbarhet. Ofta tar sig strävan uttryck i 

effektivisering, mekanisering och rutinisering. 100 Detta går tydligt att urskilja i skolledningens vilja 

att kontrollera det. Ett annat sätt som deprofessionaliseringen, i egenskap av lågt förtroende för 

lärarnas omdöme, tar sig till uttryck är åsikten om att lärarna inte har någon fokus på hur målen 

ska nås om de inte uttrycks på ett sätt som är transparent och som kan kontrolleras.  Kontroll 

behövs för att lärarna ska göra ett gott arbete. De räcker med andra ord inte att förlita sig till 

lärarkårens omdöme eftersom de då kan göra vad de vill. Rebecka säger: 

Det här ska vi uppnå i år och utbildningsnämnden sätter upp sådana mål, dom här ska vi fokusera 

på och bland annat är att av deras mål att öka andelen av elever som går ut med behörighet till 

högskolan. Det är ju ett fiffigt mål och då är det viktigt att hitta fokus- hur ska vi nå dit?101  

Det som kan ställas i kontrast mot detta är synsättet att lärarna har tankar om hur målen ska 

uppfyllas även om de inte formuleras i ett kontrakt. Lovisa som är lärare i arbetslaget där 

implementeringen av arbetslagskontrakten fungerat dåligt lyfter fram att de lärare som är kritiska 

mot arbetslagskontrakt menar att det är självklart att ha fokus på hur målen ska nås och att det är 

så de har arbetat i hela sitt yrkesverksamma liv. Bara för att tid inte ägnas åt att formulera aktiviter 

för hur målen ska uppnås så behöver det inte betyda att inget görs för att nå målen.102  

 

Men det finns ytterligare ett uttryck för deprofessionalisering av lärarkåren i skolledningens sätt 

att tala om de som riktar sig mot lärarens bristande förståelse gällande vad läraruppdraget i grund 

och botten innebär. Förklaringarna till den misslyckade implementeringen i vissa av arbetslagen 

anses vara lärarnas bristande förståelse för metoden och oförmåga att förstå finessen med mål- 

och resultatstyrning. I skolledningens analys av implementeringssvårigheterna diskuteras inte 

lärarnas förlorade autonomi och minskade inflytande över sin arbetsvardag. Stenlås lyfter fram att 

                                                                                                                                                   
98 Rebecca, samtalsintervju den 4 december 2012. 
99 Rakel samtalsintervju den 7 december 2012. 
100 Hasselberg (2009) s. 57. 
101 Rebecca, samtalsintervju den 4 december 2012. 
102 Lovisa, samtalsintervju den 7 december 2012. 
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den största orsaken till lärarnas missnöje har att göra med deras arbetssituation.103 Rebecca säger 

följande: 

Vi har visat upp vårt eget ”arbetslagskontrakt”. För det har också varit en sak. Man får inte skriva 

vad andra ska göra men vi får göra det för vi är ju chefer. Ett arbetslag kan ju inte skriva; chefen 

måste göra det här och det här och schemaläggaren det här och det här. För då ger man ju en 

annan ett uppdrag. Man får bara skriva saker man själv kan åstadkomma sen kan man ju kanske ta 

hjälp av andra. Man får inte skriva schemaläggaren måste se till att vi får lediga torsdagar. Det vi 

gör är att vi har visat för allihopa vårt ”arbetslagskontrakt”.104 

Fokus ligger på så sätt inte på huruvida reformen har legitimitet eller ej utan snarare på att få 

arbetslagsledarna att förstå metoden. Rakel menar att ”Ifall vi får med dem på båten och det blir 

viktigt för dem och de förstår vad det handlar om.”105 Att råda bot på lärarnas bristande 

förståelse för metoden är med andra ord huvudfokuset för att lyckas med implementeringen, 

enligt skolledningen. Rebecca betonar att lärarrollen har varit under en pågående förändring de 

senaste 20 åren och att det inte längre är arbetet i klassrummet som är det enda som bör stå i 

fokus.  

Det är mycket mer marknadsföring numera. För 20 år sedan höll man inte på med broschyrer och 

grejer på det sättet och det väcker frågan: ”ska jag göra det här”. Det är mycket såna saker som jag 

tror har förändrat rollen. Då blir det lite -här kommer någonting som inte fanns i min ”lilla 

utbildning”. Varför ska vi sätta på mål och hålla på med det här. Jag är en duktig lärare och ska inte 

hålla på med det här.”106  

Citatet pekar på en förändrad lärarroll där ämneskunskaperna inte står i fokus utan istället 

framlyfts organisatoriska egenskaper och kunskaper i marknadsföring som avgörande för att 

utföra sitt lärarjobb. I likhet med vad Exworthy och Halford menar, visar detta svårigheterna 

med att hålla management och professionalism som två distinkt åtskilda kategorier.107 Martin 

Stenlås beskriver också att det skett en förändring av lärarkåren de senaste 20 åren men här 

handlar det om att lärarkåren blivit mer kontrollerad och tillskuren som profession än vad fallet 

var tidigare.108 Trots att biträdande rektorn Rosanna betonar att det tar tid att implementera nya 

reformer och förändra attityderna handlar det ändå om att ”visa” lärarna varför reformerna är 

bra. Vissa har redan ”förstått det” och där är det inga problem. 

                                                
103 Stenlås (2009) s. 64.  
104 Rebecca, samtalsintervju den 4 december 2012. 
105 Rakel, samtalsintervju den 7 december 2012. 
106 Rebecca samtalsintervju den 4 december 2012. 
107 Exworthy & Halford (2009) s. 122 
108 Stenlås (2009) s. 10. 
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Får vi bara ett par år på oss att arbeta med det här och visa att det är bra tror jag nog att attityden 

kommer att förändras hos alla. Hos vissa arbetslag har det…dom har själva lyft fram sitt 

arbetslagskontrakt och använt det som ett verktyg.109 

Ingen diskussion förs på ett djupare analytiskt plan om varför implementeringen av metoden 

brister i vissa arbetslag. Rakel lyfter fram att hur bra implementeringen har gått bland annat beror 

på ”hur mogna arbetslagen är”. Hon lyfter även fram ansatser till andra förklaringar till 

motståndet mot arbetslagskontrakten, som inte handlar om att lärarna har missförstått eller 

saknar kunskap. Punkterna som hon nämner är att vissa lärare anser att det är för mycket fokus 

på arbetslag och för litet fokus på ämnet samt att det handlar om en generationsfråga.110 Dessa 

nämns dock enbart i förbigående och den huvudsakliga förklaringen förblir att det handlar om en 

bristande förståelse. Att betona lärarnas bristande förståelse för sitt uppdrag uppfattar vi som en 

motivering till att begränsa lärarnas fria omdöme. Det går att ställa sig frågan: Är det möjligt att 

göra omdömesgilla prioriteringar om de saknas en grundläggande förståelse för sitt uppdrag? 

 

De nya läraruppgifterna som är sprungna ur en förändrad skola kräver enligt skolledningen en 

annan form av lärarkompetens. I detta avsnitt har vi visat på hur en deprofessionalisering av 

lärarkåren kan ta sig till uttryck i skolledningens sätt att tala om lärarnas roll i förhållande till 

arbetet med arbetslagskontrakt och målstyrning. Huvudrektorn säger följande i relation till 

svårigheten med att få med sig vissa av arbetslagen i processen med att implementera 

arbetslagskontrakten. ”Så jag tänker att vi får ju sakta men säkert flytta fram positionerna i det 

här.”111 Vad innebär det egentligen för lärarkåren som profession? För att söka svar på den 

frågan vill vi inrikta oss på mål- och resultatstyrningens praktik. Vilka praktiska konskevenser 

innebär en ökad mål- och resultatstyrning för lärarens autonomi och yrkesidentitet? Går det att 

tala om en deprofessionalisering av lärarkåren i samband med en utökad målstyrning eller är det 

mer fruktsamt att tala om en profession i förändring?  

6.2 Arbetslagskontrakt- lämpligt verktyg för en ny typ av professionalism?  

Vi har tidigare konstaterat att stora förändringar har skett inom skolan de senaste 20 åren vilket 

fått konsekvenser för lärarprofessionen. Det räcker inte längre med att vara bra på att undervisa 

utan det krävs att man hjälper till med alla saker som finns runtomkring. Rebecca lyfter fram att 

”Utmaningen för skolan är att låta lärarna se hela sitt uppdrag, inte bara inne i klassrummet utan 

                                                
109 Rosanna samtalsintervju den 27 november 2012. 
110 Rakel, samtalsintervju den 7 december 2012. 
111 Rakel, samtalsintervju den 7 december 2012. 
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vad är min roll tillsammans med de övriga.”112 Lovisa menar att många lärares inställning till 

arbetslagskontrakt försvårar en implementering. ”Många ser det bara som en jobbig grej som 

måste göras. Det finns en anledning till att det inte funnits arbetslagskontrakt på natur på fyra 

år.”113 Kritik som lyftas fram bland lärare i arbetslaget är:  

Att det tar tid att producera, att vi gör arbetet ändå, de tycker att det behöver inte stå på papper att 

vi gör kursutvärderingar för det gör vi. Det behöver inte stå att vi jobbar stenhårt för att alla ska nå 

grundläggande behörighet för det gör vi. Det behöver inte stå i ett dokument.114 

Men vad är anledningen till att lagkontrakten inte har funnits på natur. En av arbetslagets 

lärare uttryckte under ett arbetslagsmöte när arbetslagskontrakt kom på tal, att det är en ”jäkla 

deprofessionalisering av lärarkåren”115. Vad är reaktionen ett uttryck för? Vid flera tillfällen har 

samme lärare betonat att ämneskunskaper och undervisningen är läraryrkets kärna och att arbetet 

med arbetslagskontrakt tar fokus från det. Ämneslärare har sitt professionella ansvar till att 

uppfylla målen om att eleverna ska nå godkänt. Linda som är arbetslagsledaren för ett av 

arbetslagen där implementeringen av arbetet med arbetslagskontrakt har varit lyckad menar att 

det finns en konflikt i andra arbetslag gällande att arbetslagskontrakten tar upp tid från 

undervisningen. Men denna konflikt har inte funnits i deras arbetslag. Hon säger vidare att deras 

program är ett av de bästa programen i hela Sverige. Inte vad gäller betygsnivå utan vad gäller 

anställningsbarhet. Det är över 90 procent av programmets elever som får en anställning direkt 

efter examen, vilket är bland de bästa i Sverige. ”Målsättningen är däremot att bli bästa program i 

landet”.116 När vi frågar henne hur arbetslaget har arbetat för att uppnå detta resultat blir svaret 

att personlig coachning, matchning så att eleverna får handledare som passar elevens intressen. 

Linda påpekar att kontakter med näringslivet är avgörande för att kunna finna praktikplatser.117 

Arbetslagskontraktet används bland annat som ett verktyg till för att dela upp uppgifter, som sker 

utanför klassrummet. Slutmålet ”Personal och elever ska vara motiverade och trivas” bryts ner i 

SMART- mål som handlar om att ordna ”utbildningar med hjälp av företag” samt ”internationellt 

utbyte via mässor”. I arbetslagskontraktet går det att läsa en utpräglad ansvarsuppdelning där 

enskilda lärare står skrivna som ansvariga för att varje enskilt mål ska bli uppfyllt.118 I arbetslaget 

där implementeringen fungerat dåligt är det inte en lika stringent ansvarsuppdelning i 

                                                
112 Rebecca, samtalsintervju den 4 december 2012. 
113 Lovisa, samtalsintervju den 7 december 2012. 
114 Ibid (2012) 
115 Observation arbetslagsmöte, den 14 november 2012. 
116 Linda, samtalsintervju den 7 december 2012. 
117 Ibid (2012) 
118 Arbetslagskontrakt, Ekonomiprogrammet samt Handels- och administrationsprogrammet HT 2012- VT 

2013. 
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arbetslagskontraktet, utan inget av målen är kopplade till någon enskild person. 119 Antingen står 

det att hela arbetslaget är ansvarig för målet eller att mentorerna är det. Under spalten ”klart 

datum” i samma arbetslag står det på samtliga målsättningar att de ska vara ett pågående arbete 

under höstterminen och framåt.120 Med andra ord är det ingen målsättning som en enskild lärare 

ska ha utfört till ett bestämt datum. I handelsprogrammets arbetslagskontrakt är det raka 

motsatsen. Samtliga mål har en ansvarig person och ett utsatt datum när det ska vara uppfyllt.121 

Hur kan denna skillnad förklaras? Vi vill visa på att det finns faktorer som tyder på att 

arbetslagskontrakt lämpar sig bättre för program med målsättningar som kräver nätverkande 

utanför skolans väggar. Lars som är arbetslagsledare för det naturvetenskapliga programmet 

menar att: 

Ju tydligare du skriver ditt arbetslagskontrakt desto mer ansvar läggs på dig. Därför skriver man lite 

halvflummigt. Då kan det inte bli samma ansvarsutkrävande. Det är ganska vanligt i skolans värld 

och framförallt i politikervärlden att ge ett svar där du inte kan ställas till svars för svaret. Man 

försök ge den grad av svar som folk är nöjda med. Man vill inte ha den tydlighet där det går att 

peka ut ”hörru ni har faktiskt inte gjort det här”.122   

Citatet ovan visar hur ansvarsutkrävande kan göras luddigare.123 Förklaringen till att detta sker på 

ett teoretiskt program kan dock inte enbart ligga i att vissa lärare är mer arbetsföra än andra utan 

när det primära fokuset i programmet ligger på aspekter utanför undervisningen 

(anställningsbarhet, kontakt med näringslivet) blir det nödvändigt med en tydlig arbetsdelning 

mellan arbetslagets medlemmar.  På det teoretiska programen där ämnet står i fokus och 

undervisningen är det primära ”undervisningen i klassrummet” fyller en tydlig arbetsuppdelning 

möjligtvis inte samma primära funktion 

6.3 Mål- och resultatstyrning en professionalisering eller deprofessionalisering av läraren? 

Intresse för skolutveckling är en egenskap som tillskrivs lärare som är positiva till arbetet med 

mål- och resultatstyrning. Huvudrektorn Rakel beskriver att hennes gamla arbetsplats där mål- 

och resultatstyrning fungerade kännetecknades av att arbetslagsledarna var drivande i frågor 

rörande skolutveckling. Men vad menas egentligen med begreppet? Rakel lyfter fram att lärare 

”hela tiden måste utvärdera för att nå utveckling.” Detta är en utvärdering som ska granskas av 

skolledningen. Biträdande rektorn Rebecca menar att ”I mitt fall är det att man skriver saker man 

                                                
119 Arbetslagskontrakt, naturvetenskapliga programmet HT 2012- VT 2013. 
120 Arbetslagskontrakt, naturvetenskapliga programmet HT 2012- VT 2013. 
121 Arbetslagskontrakt, Ekonomiprogrammet samt Handels- och administrationsprogrammet HT 2012- VT 

2013. 
122 Lars, samtalsintervju den 27 november 2012. 
123 Ibid (2012) 
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redan gör och det är ingen utveckling. Nu har vi skrivit något för att det ska stå något och inte 

egentligen för att man vill utveckla det.”124 En annan egenskap hos arbetsledarna som indikeras 

vara nödvändig för en lyckad målstyrning kommer fram är flexibilitet inför skolledningens krav. 

Stenlås visar på att det funnits intressen från arbetsgivarnas sida att inkludera flexibilitet inför 

arbetsgivarnas krav och reformberedskap i begreppet professionalism.125  

På samma vis ska då vi i skolledningen godkänna arbetslagens kontrakt. Ifall arbetslagen inte har 

gjort tillräckliga arbeten så lämnar man tillbaka dem och kräver att vissa bitar ska förändras. Men 

det är segt, jag tycker det är trögt. Men jag ser att vissa arbetslag tar det ju betydligt seriösare. 126 

Lars lyfter fram att en avgörande orsak till att arbetet går långsamt beror på tidsbrist. Även Linda 

som är arbetslagsledare för arbetslaget där implementeringen gått bra beskriver tidsbristen men 

säger sig sätta hög prioritet på skolledningens krav. Hon menar att henne roll i 

implementeringsprocessen är viktig ”Att någon styrde det här arbetet och inte glömde bort det. 

Att någon hela tiden påminde om det här.”127   

   Linda menar att det inte är lärarens uppgift att kritisera och fundera kring skolledningens beslut 

utan läraren bör istället fokusera på sitt eget arbete och ansvarsskyldigheter.  

 ”Om jag är här (pekar på lärare) så får jag svara för det som sker här och jag har ansvar för mig 

som individ men jag har inte ansvar för rektorns jobb. Och det drar jag för mina kolleger varje år 

för att vi har så lätt att gå och säga att varför gör rektorn si eller så. Men då är det antagligen för att 

det är en del av deras jobb och de får ta ansvar för vad de gör och jag får ta ansvar för det som jag 

gör. Mina mål mina styrdokument. Min undervisning.128 

I de intervjuer vi gjorde med arbetslagsledare samt rektorer så framkom det att synen på vad 

en arbetslagsledare skulle ansvara för skiljde sig åt mellan vad skolledningen och arbetslagsledarna 

ansåg om saken. Rektorerna menade på att arbetslagsledarna hade en viktig uppgift gällande 

skolutveckling och implementeringen av arbetslagskontrakten likt citatet från Rakel nedan: 

”Och här har vi ju lagt in arbetslagsledarens uppdrag. Och här jobbade vi mycket förra året 

eftersom det fanns en väldigt otydlig beskrivning om varför man hade arbetslagsledare men för 

mig så handlar det om att arbetslagsledarna ska vara arbetslagsledare för att de vill vara med och 

utveckla hela skolan. Inte bara utveckla sitt eget arbete utan vara intresserade av sitt eget. Man ska 

inte bara vilja vara någon slags brevlåda uppifrån.”129  

 

                                                
124 Rebecca, samtalsintervju den 4 december 2012. 
125 Stenlås (2009) s. 36. 
126 Rakel, samtalsintervju den 7 december 2012. 
127 Linda, samtalsintervju den 7 december 2012. 
128 Ibid (2012) 
129 Rakel, samtalsintervju den 7 december 2012. 
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Lars har däremot inte samma syn på vad som är en arbetslagsledares uppgifter:  

”Mitt uppdrag är att jag för upp det på agendan. Däremot om folk ställer sig ovilliga och säger jag 

vill inte diskutera, jag vill inte göra det här. Där slutar mitt ansvar.” 130 

Även Linda håller med om att rollen som arbetslagsledare är otydlig: 

”Egentligen är det inte förrens i år som jag fått någon ersättning för att vara arbetslagsledare. Utan 

det är något som jag bara skulle göra också. Och för att jag var arbetslagsledare så fick jag också 

mer undervisning. Det är dessutom otydligt vad vi som arbetslagsledare ska göra och vad vi har för 

uppgifter samt befogenheter. Men egentligen har man ju inga befogenheter för att man är 

arbetsledare.”131 

Det är även intressant vilken roll arbetslagsledaren skolledningen tillskriver arbetsledaren i 

implementeringsprocessen. Rakel menar att arbetsledaren inte enbart bör vara någon slags 

brevlåda uppifrån.132 Detta står dock helt i motsättning till hur arbetslagledaren där 

implementeringen har fungerat dåligt ser på arbetslagsledarrollen.  

Jag har en förmedlande roll som arbetslagsledare. Är man inte tydlig blir det tryck från arbetslaget 

och arbetsgivare. Mitt uppdrag är att jag för upp det på agendan. Däremot om folk ställer sig 

ovilliga och säger ”jag vill inte diskutera, jag vill inte göra det här”. Där slutar mitt ansvar. Det är 

skillnad på att se till att få det gjort och få det gjort. […]jag inte är någon programrektor eller 

mellanchef. Jag kan inte beordra människor att göra saker eller belöna dem för utfört arbete. ”133 

De oklara ramarna för arbetslagsledarens uppdrag har på så sätt möjliggjort till att tolka 

uppgiftens ansvarsområden på olika sätt. Lars beskrivning av sin roll som arbetslagsledare är att 

mer eller mindre vara en brevlåda mellan skolledning och arbetslaget medan skolledningen 

förväntar sig en mer aktiv roll som ledare i skolutvecklingsprocessen. Linda lyfter däremot fram 

att hon har tagit befogenheter och eftersom programmet är så pass autonomt har hon även 

kunnat ett utvecklingsansvar. Samtidigt påpekar hon att de är viktigt att förankra sitt arbete i 

skolledningen. ”Det är ju något som jag och min rektor har diskuterat också såklart. Ibland frågar 

jag, får jag göra såhär och då får jag ett ja eller ett nej.”134 Hennes arbete som arbetslagledare är 

ytterst uppskattat bland skolledningen och huvudrektorn berömmer och nämner just henne som 

ett föredöme för arbete med skolutvecklingsfrågor. Med andra ord går det att dra slutsatsen att 

uppskattade egenskaper är att ta sig befogenheter i utvecklingsarbetet men samtidigt förankra 

dessa i skolledningen. På detta sätt iklär sig arbetslagledaren en roll som mellanchef, vilket står i 

motsättning till Lars beskrivning av vad arbetslagledarrollen egentligen innebär.  

                                                
130 Lars, samtalsintervju den 27 november 2012. 
131 Linda, samtalsintervju den 7 december 2012. 
132 Rakel, samtalsintervju den 7 december 2012. 
133 Lars, samtalsintervju den 27 november 2012. 
134 Linda, samtalsintervju den 7 december 2012. 
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6.4 Professionens motstånd- ett närbyråkratsperspektiv 

Under intervjuerna med både lärare och rektorer har det blivit tydligt att vissa arbetslag inte 

sätter hög prioritet till utformandet av arbetslagskontrakt. Lars menar att ”Ju tydligare du skriver 

ditt arbetslagskontrakt desto mer ansvar läggs på dig. Därför skriver man lite halvflummigt. Då 

kan det inte bli samma ansvarsutkrävande” I detta citat hänvisar Lars till hur lärarna strategiskt 

kan formulera sina mål ”halvflummigt”. Lars hävdar alltså att ifall de mål som lärarna själva 

skriver in i sina arbetslagskontrakt är formulerade på ett svårtolkat vis så blir det svårare att bli 

krävda på ansvar av skolledningen. Detta ser vi som ett tecken på att rektorerna inte lyckats med 

att integrera målen och syftet med styrningen hos alla av skolans arbetslag. Trots att skolans 

rektorer framhäver vikten av att målen ska kännas meningsfulla för arbetslagen menar de att en 

del av arbetslagen inte tar arbetet med arbetslagskontraken på allvar. Rosanna visar detta i sin 

intervju: 

Det som står i kontrakten är inte gjort med känsla. Det fann några som gjorde ett ypperligt jobb. 

Vissa skrev på ett bra och intresserat sätt. Men allt för många ansåg att ”det där är inget att bry sig 

om.  

Här ser vi tydligt hur Rosanna menar att det finns stora skillnader i hur arbetslagen på skolan 

arbetar med mål- och resultatstyrning samt att det skiljer sig i inställning mellan de olika 

arbetslagen. Rosanna visar även vikten av att lärarna ska ta arbetet med mål- och resultatstyrning 

på allvar genom att säga:  

”Men i fall kursutvärderingar inte är värda något och lärarna inte tar till sig vad utvärderingarna 

säger så har det ju ingen effekt.”  

Detta visar tydligt att lärarna har stort handlingsutrymme gällande hur de hanterar arbetet med 

utvärderingar. Även Rebecca visar på att hon sett tendenser till att lärare inte tar arbetet med 

arbetslagskontrakten på allvar genom:  

”Varför ska vi sätta på mål och hålla på med det här. Jag är en duktig lärare och ska inte hålla på 

med det här.”  

Citatet tyder på att rektorerna är medvetna om vissa lärares kritiska inställning till arbetet med 

mål- och resultatstyrning. Lars säger att: ”Nu under hösten har vi då börjat jobba med 

arbetslagskontrakt. Vi har fått en mall av skolledningen för hur det ska se ut. Vad de vill att vi ska 

skriva, vilka mål vi ska uppfylla. Vi tittar på gamla arbetslagskontrakt och konstaterar att detta 

inte är något som passar vår verksamhet.”   I detta citat går det att urskilja att Lars anser att de 

mål som är uppsatta för verksamheten inte passar in i arbetsmetoderna som lärarna använder sig 

utav. Detta kan sättas i relation till Rombachs teorier gällande problem vid implementering av 
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mål- och resultatstyrning. I fall lärarna i arbetslaget inte känner att målen är lämpliga för lärarnas 

uppgifter så kommer antagligen inte heller lärarna att ha någon förtroende för det 

arbetslagskontrakt och målsättningar som satts upp. 
 

Sammantaget visar detta på att det finns en tendens hos vissa av arbetslagen att försöka 

undkomma målstyrningen genom att minimera arbetet med arbetslagskontrakten. Vilket utrymme 

har de kritiska lärarna till att göra detta? Rebecca beskriver också att arbetslagen får backning för 

att de sätter upp mål som de redan gör och att det på så sätt inte sker någon utveckling. Vilket 

leder till att ”det går trögt och segt” för att använda sig av hennes egna ord. Även Rakel berättar 

hur lärare gjorde för att minimera sitt arbete med arbetslagskontrakten när det var dags för 

utvärderingar genom att de flesta kontraktutvärderingarna såg ut enligt följande: 

Vi gjorde det vi sa att vi skulle göra kunde det stå och sen nästa ruta ”hur gick det” […] ”Jo, vi 

gjorde det bra”, kunde det stå. ”Varför blev resultatet sådant?” – För att vi gjorde det som vi sa att 

vi skulle göra. 

Mål- och resultatstyrning bygger på SMART- mål som ska vara specifika, mätbara, realistiska 

och tidsatta.135 I teorin kan det tyckas vara en modell som lämnar lite utrymme för det 

professionella omdömet. Det ter sig vara en modell som tydligt följer ett traditionellt 

maktperspektiv där ytterst begränsat utrymme ges åt att komma undan den högre nivåns 

ambitioner till att utöva styrning och kontroll. Trots detta har det visats sig finnas exempel på 

flertal mekanismer och strategier hos de kritiska lärarna och arbetslagen som möjliggör att 

minimera styrningen och på så sätt kunna bevara sin autonomi och kontroll över arbetsvardag.   

 
    Lars berättar hur en av lärarna i arbetslaget skrev sitt individuella arbetslagskontrakt och lade 

upp på den gemensamma ikonen tillgänglig för alla att kopiera. De flesta i arbetslaget tyckte detta 

en bra idé och kopierade rakt av, vilket inte var uppskattat av skolledningen.136 Lovisa menar 

dessutom att skolledningen inte kan göra någonting om målen inte följs.137 Som tidigare nämnt 

har Lars påpekat att det finns ett intresse att inte formulera tydliga mål eftersom det frikopplar 

från ansvarutkrävande. Trots SMART- mål finns manövreringsutrymme för att tandlösa göra 

dem och en strategi kan ses i naturprogrammets målformuleringar. Istället för att sätta datum när 

målen ska vara utförda står det under samtliga mål att de ska uppfyllas under HT- framåt. Detta 

gör det betydligt svårare att kontrollera huruvida målet är uppföljt eller inte. 

Trots utförliga mallar för utvärderingsarbetet finns det med andra ord olika metoder för att 

spara tid. Lovisa menar att det är många lärare i hennes arbetslag som bara vill få det gjort vilket 

                                                
135 Utbildningsnämnden kommun X, Nämndplan 2012. 
136 Lars, samtalsintervju den 27 november 2012. 
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leder till backning och irritation hos lärarna. En annan tidsbesparande metod är att bara revidera 

dokumentet från år till år.138 I teorin är tanken att processen i skapandet av kontraktet ska ta 

utgångspunkt i den högre nivåns målsättningar för att sedan bryta ner dem till delmålsättningar. 

Rombach lyfter fram att målstyrning utgår från antagandet att processen fungerar på detta sätt 

medan det i själva verket är vanligt att den lägre nivån enbart sätter sina målsättningar så att de 

inte ska strida mot den högre nivåns målsättningar eller bara ligga innanför de givna ramarna. 

Med andra saknas ofta ambitionen till att bryta ner mål till delmål.139 Det är tydligt att arbetet 

med arbetslagslagkontrakt fungerar på detta sätt i det kritiska arbetslaget och Lovisa menar att 

[…]det är ju alltid så att det är lite jobb när det är något nytt men har man gjort grunden en gång 

så kan man ju bara revidera det dokumentet från år till år. För jag menar grunden är ju 

densamma.”140 På så sätt tar arbetet med att ta fram kontraktet sin utgångspunkt i förra årets 

kontrakt och inte i skolledningens målsättningar. Istället anpassas det gamla kontraktet för att 

stämma överrens med alla de nya direktiven. Skapandet av kontraktet i det kritiska arbetslaget går 

till på så sätt att den person som är mest intresserad av det, tar fram kontraktet som sedan de 

andra ”klubbar” igenom utan några egentliga ändringar. På detta sätt uteblir en diskussion kring 

målsättningarna och processen är svår och tidskrävande för skolledningen att kontrollera. Lovisa 

menar att: 

Hon (biträdande rektor) är nog ganska trött på vårt arbetslag att vi inte har åstadkommit något 

förrän nu. Hon orkar nog inte peta allt för mycket. Hon skulle nog vilja göra nedslag på fler 

punkter men hon orkar inte för det blir för mycket jobb.141 

Istället händer ingenting. Detta tyder på att de finns ett stort street- level mandat för att 

anamma Lipskys närbyråkratsperspektiv. Lars påpekar också svårigheterna för skolledningen att 

påpeka att lärare inte har skött sitt uppdrag. Att det är ”svårt att påvisa- ”du gör inte ett bra jobb” 

om man inte kommer överrens om ett sätt att arbeta och hur många arbetslag ställer upp att det 

står att man måste göra följande för att inte bli entledigad?”142 Genom att formulera luddiga mål 

förlorar med andra ord skolledningen verktyg för att ställa lärarna till svars. Men vilka praktiska 

komplikationer kan då arbetet med att göra skolan mer mål- och resultatstyrd sägas få för 

lärarkåren i form av minskad autonomi.  

                                                                                                                                                   
137 Lovisa, samtalsintervju den 7 december 2012. 
138 Ibid (2012) 
139 Rombach (1991) s. 99 
140 Lovisa, samtalsintervju den 7 december 2012. 
141 Ibid (2012) 
142 Lars, samtalsintervju den 27 november 2012. 
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6.5 Tidsbrist- gynnsamt för lärarkårens autonomi?  

Då vi intervjuade lärarna gällande arbetet med arbetslagskontrakten så var ”tid” något som var 

ett ständigt återkommande samtalsämne. Samtliga lärare som deltog i studien såg möjligheter med 

att arbeta med mål- och resultatstyrning. Men de ansåg också att det fanns begränsningar gällande 

tiden som fanns att arbeta med detta. Lars och Lovisa utrycker sig såhär: 

”Det är dock en tidskrävande process och tid är det värdefullaste en lärare har. Skolledning ger 

sällan tid.”143  

“ Varje studiedag har varit uppknutna till andra projekt och knyter man varje studiedag till  andra 

projekt blir det väldigt lite tid till att göra det här med arbetslagskontrakt och det tar tid och vi har 

mycket att göra. Så många ser det som en börda att det blir mer att göra man borde prioritera 

andra saker”144   

Även rektorerna hänvisar till att det finns en brist på tid gällande arbetet med 

arbetslagskontrakten och menar på att det finns en begränsande faktor gällande arbetet med mål- 

och resultatstyrning på skolan då rektorerna inte kan lägga den tid på information åt lärarna som 

man skulle kunna önskat: ”Vi är inte bra på att nå ut med info i tid för vi hinner inte med men 

målet är att vi ska bli bättre på det.” 145 

Intressant är också att rektorerna inte höll med om att det getts för lite tid gällande arbetet 

med arbetslagskontrakt. Rebecca säger bland annat att: 

Dels har vi satt deadline 30 september och då har de precis haft en hel studiedag vi inte hade låst. 

Plus att det finns annan tid när de kan jobba med de här grejerna. Plus att vi började med att 

informera om målen- så här ser verksamhetsplanen ut.146  

Att både lärare och rektorer skulle önska sig mer tid för de olika uppgifterna som åläggs dem 

är kanske inte någon överraskning. Att åsikterna går isär gällande hur mycket tid lärarna fått till 

att arbeta med arbetslagskontrakten är dock intressant. Ett antagande som kan göras angående 

detta är att även här brister kommunikationen mellan arbetslagen och skolledningen då det är 

olika bilder av hur verkligheten ser ut. 

6.6 Skolledningens metoder för att styra lärarna i arbetet med arbetslagskontrakten 

Som nämnt tidigare så finns det både direkt styrning och indirekt styrning som skolledarna 

kan använda sig av. Direkt styrning handlar om de direkta direktiv som en ledning ger 

                                                
143 Lars, samtalsintervju den 27 november 2012. 
144 Lovisa, samtalsintervju den 7 december 2012. 
145 Rebecca, samtalsintervju den 4 december 2012. 
146 Rebecca, samtalsintervju den 4 december 2012. 
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gällande en aktivitet, som tillexempel i detta fall arbetslagskontrakten.147 Dessa direktiv kan 

vara mer eller mindre detaljerade. Indirekt styrning handlar däremot om de ramar som sätts 

för verksamheten. Exempel på detta kan vara faktorer som tid eller ekonomiska resurser.148 

Det har gått att urskilja en viss direkt styrning gällande arbetslagskontrakten för att de ska 

stämma överrens med de mål som rektorerna satt för verksamheten. För att kontrollera 

detta har arbetslagen fått skicka in sina kontrakt till rektorn och om dessa inte motsvarat 

förväntningarna så har de skickats tillbaka vilket Rebecca berättar:  

”Vi har skickat tillbaka de arbetslagskontrakt om de inte har satt upp mål gällande de punkter som 

vi anser vara centrala för skolans verksamhet, har det inte några tankar om vad som ska göras så 

får de tillbaka dem.”149  

Rektorerna kontrollerar alltså arbetslagskontrakten och skulle de inte motsvara de mål- och 

resultat som de anser vara nödvändiga för verksamheten så får arbetslagen backning. Detta är 

något som Lars ser som något problematiskt: ”Vi har en kontinuerlig dialog om när det ska in 

men inte innehållet i det.”150 Att ha en kontinuerlig dialog och att med jämna mellanrum ge 

feedback är också något som Rosanna anser vara viktigt: 

”Jag tror utifrån min erfarenhet som lärare att bara vi får visa att det är viktigt och att vi hela tiden 

kontinuerligt arbetar med det tror jag att alla kommer att tycka att det är ett bra verktyg. Under 

åren vi jobbade med det under den gamla skolledningen fick vi ingen feedback.”151 

Även rektorerna påpekar alltså vikten av att ge feedback gällande arbetet med mål- och 

resultatstyrning. Trots detta påpekar arbetslaget som är positivt inställd till reformen att man 

anser att feedbacken från skolledningen är bristfällig: 

”Ibland kan man ju bli fundersam för I början av terminen sen så tittar vi ju på deras 

verksamhetsplan och vi sätter ju nya SMART mål men slutmålen kan ju vara kvar och då vill man 

ju gärna veta vad ledningen tyckte om det här men man får ingen uppföljning på det.”152 

Utifrån vår undersökning går det inte dra några slutsatser om varför kommunikationen mellan 

skolledning och lärare inte är optimal. Detta skulle kunna bero på en mängd faktorer så som 

organisatoriska problem, tidsbrist eller att annat prioriteras. Men det är ändå värt att nämna då 

det från lärarnas sida påpekas att de i arbetslagen inte får tillräckligt med feedback på deras 

arbetslagskontrakt vilket kan göra att arbetet känns obefogat från arbetslagens håll. Att 

                                                
147 Rothstein (1997) s. 17 
148 Ibid (2012) 
149 Rebecca, samtalsintervju den 4 december 2012. 
150 Lars, samtalsintervju den 27 november 2012. 
151 Rosanna samtalsintervju den 27 november 2012. 
152 Linda, samtalsintervju den 7 december 2012. 
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skolledningen inte engagerar sig i själva forumlerandet av målen när kontrakten blir till tyder dock 

på att lärarens autonomi bevaras och är inte argument för en djupgående deprofessionalisering. 

Den kontinuerliga feedbacken och backningen gör att det blir en utdragen process vilket tyder på 

att kontrakten inte används som ett styrdokument för verksamheten i de arbetslag som 

kontinuerligt får backning. När vi gjorde intervjuerna under mitten av december var kontrakten 

inte helt godkända i vissa arbetslag och är således svåra att använda som en mall.  

Vidare framkom det tydligt i intervjuerna att rektorernas främsta verktyg för att få lärarna att 

arbeta med de mål de sattes upp var medarbetar- och lönesamtalen. Detta gick att urskilja ur såväl 

intervjuer med lärare som med rektorer: 

”Nu har vi skrivit att de till medarbetarsamtalen ska ha med sig sina kursutvärderingar och en del 

har säkert inte gjort några så det blir jättespännande. Så det är ett sätt att trycka på det. Sen har vi 

också sagt att de ska ta med sina individuella delar utav arbetslagskontrakten och de ska de ha med 

I handen. Och har de då inte skrivit några så är detta ju ett tecken på hur de förhåller sig till 

uppdraget och det måste ju finnas med sen nästa led som då är lönesamtalet. Alltså jag tror att det 

är enda sättet.”153  

”Och sen är det klart att arbetslag som gör som de ska ligger högre i kurs så är det ju. Så det e ju lite 

tungt o komma till ett arbetslag där det varken finns intresse ork eller energi till att göra något. Men 

jag tror att rektorerna ser ganska tydligt vilka som vill och vilka som gör och såhär. Sen vad de pratar 

om på deras lönesamtal det vet inte jag.”154  

Rektorn ser alltså enligt intervjuerna lönesamtalen som sitt främsta redskap för att få lärarna 

att ta arbetet med arbetslagskontrakt på allvar. Detta är även något som bekräftas i intervjuerna 

med lärarna då även dessa hänvisar till att lönesamtalen grundar sig i arbetet man lägger ner för 

att nå upp till de mål- och resultat som rektorn sätter upp. På detta kan en negativ löneutveckling 

bli konsekvensen om inte utformandet av kontrakten prioriteras. Detta måste ses ett sätt för 

rektorerna att begränsa lärarnas omdöme, vilket kan sägas vara en del i en deprofessionalisering.    

6.7 Arbetslagsledarens position – viktig för skolledningen  

Utifrån de arbetslagsledarna vi intervjuade så gick det att urskilja tydlig skillnad i inställningen 

till arbetet med arbetslagskontrakten. Detta gick att utläsa i hur de pratade om uppgiften de som 

arbetslagsledare hade vid införandet av arbetslagskontrakt i deras respektive arbetslag. Bland 

annat så menade Lars att det hela tiden är olika saker som ska prioriteras inom skolan: 

                                                
153 Rakel, samtalsintervju den 7 december 2012. 
154 Lovisa, samtalsintervju den 7 december 2012. 
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“Men det är ju så mycket som ska in. Jag upplever att idag lyser lampan på det här. I morgon lyser 

lampan på att eleverna inte klarar kursen, tredje dagen lyser lampan på schemaproblem.”155  

Detta citat visar att Lars inte har något vidare förtroende för arbetet med arbetslagskontrakt. I 

detta synsätt är det mest något som ska bli gjort. Detta går att jämföra med då Linda talar om 

arbetslagskontrakt och där vi ser en helt annan optimism inför arbetet med arbetslagskontrakt:   

“Det blir att tydliggöra vad vi ska fokusera på under det här läsåret. Vi kan ju inte leva upp till alla 

mål hela tiden överallt utan vi måste ju på något sätt prioritera och detta med arbetslagskontrakt är 

ju en hjälp för att se vilka mål vi ska prioritera och sen utifrån det då konkretisera egna mål. Det är 

det arbetslagskontrakt har gjort för oss. Och sen naturligtvis följer vi upp detta på några ggr per 

år.”156  

Det går alltså dels att se tydliga skillnader i inställningen till arbetet med arbetslagskontrakt för 

de två arbetslagsledarna och det går även att se tydliga skillnader i hur arbetet med 

arbetslagskontrakten fungerar i dessa två arbetslag. Detta visar alltså på vikten av att mål och 

resultatstyrningen förankras hos lärarna som är de som ska sträva mot målen. Linda menar även 

på att arbetet med arbetslagskontrakten är något hon tagit sig an som arbetslagsledare då hon 

tycker det är viktigt:  

“Den nya skolledningen har väll inte direkt varit tydlig i vad det är vi ska göra. De har nog haft 

fullt upp med att vara ny skolledning. Å andra sidan så på programmen jag jobbat på så har jag 

tagit den rollen. Då har jag tagit den diskussionen med arbetslaget. För att kunna de här ramarna är 

ju jätteviktigt för att det här arbetet ska kunna fungera”157  

Det tycks utifrån våra intervjuer vara så att arbetslagsledaren har en nyckelroll i frågan om att 

arbeta med mål- och resultatstyrning i skolan.  

                                                
155 Lars, samtalsintervju den 27 november 2012. 
156 Linda, samtalsintervju den 7 december 2012. 
157 Linda, samtalsintervju den 7 december 2012. 
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7. Sammanfattande slutsats 

Uppsatsens huvudsakliga syfte har varit att beskriva vad mål- och resultatstyrningens praktik 

på enhetsnivå kan sägas innebära för lärarkårens professionalism. 

I undersökningen har vi visat på hur en deprofessionalisering kan ta sig uttryck i 

skolledningens sätt att tala om lärarkåren i förhållande till mål- och resultatstyrning. Exempelvis 

förklaras en misslyckad implementering ofta med att lärarna inte har förstått finessen med 

styrningen. Skolledningen menar att styrningsverktyget behövs för att lärarnas personliga 

drivkrafter och målsättningar inte ska ta överhand och för att lärarkåren ska inse att skolan är 

statligt och kommunalt styrd. På detta vis uttrycks en låg tillit och förtroende för lärarkårens 

professionella omdöme, vilket är tecken på en deprofessionalisering. Skolledningen ser även 

lärarkåren som en profession som behöver kontrolleras för att uppdraget ska fullföljas och menar 

att arbetslagskontrakten fyller den funktionen. 

 

Det finns särskilda kompetenser som både skolledningen samt lärare som är positiva till den 

utökade mål- och resultatstyrningen, betonar som nödvändiga för att målstyrningen ska bli 

framgångsrik. Bland annat är det nödvändigt att lärarna ska vara intresserade av skolutveckling. 

Implicit fyller skolledningen begreppet med att lärare ska kunna vara flexibla inför skolledningens 

krav. En arbetslagsledare som är positiv till reformen menar att lärarens uppgift inte ska vara att 

kritisera och fundera kring skolledningens beslut utan man istället bör fokusera på sitt eget arbete 

och ansvarsskyldigheter. För en lyckad implementering har det visat sig att arbetslagsledarens roll 

är viktig men att det råder olika uppfattningar kring vad den är, vilket har att göra med att det inte 

finns några fasta ramar för tjänsten. För att nå en lyckad implementering av mål- och 

resultatstyrning har det visat sig fördelaktigt att arbetslagsledaren tar på sig rollen som en 

mellanchef mellan lärare och rektorer. En arbetslagsledare lyfter fram att ”Det är skillnad på att se 

till att få det gjort och få det gjort” och menar att hans roll enbart är att vara en brevlåda mellan 

rektor och arbetslag. Gällande mål- och resultatstyrningen är skolledningen av uppfattningen att 

arbetslagsledaren roll handlar om att ”få det gjort”. En annan egenskap som tillskrivs den mål- 

och resultatstyrda läraren är att inte bara fokusera på undervisningen utan att också hjälpa till med 

saker som ligger utanför klassrummet och som har tillkommit på grund av en förändrad lärarroll 

de senaste 20 åren.  
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Vi har inte entydigt kunnat säga att skolans arbete för att utöka mål- och resultatstyrningen lett till 

en deprofessionalisering av lärarkåren. Detta sker jämsides med att en ny form av professionalism 

växer fram genom att läraren får förhöjd status i sin roll i arbetet med skolutveckling och inom 

den interna hierarkin. Detta har starka kopplingar till förskjutning från ett kulturellt kapital till ett 

organisatoriskt kapital i vad som betraktas som professionellt. Vi har likaså visat på hur 

arbetslagskontrakten kan fungera som stöd till program vars primära målsättningar ligger utanför 

det enskilda klassrummet. Handelsprogrammets målsättningar om utökad kontakt med 

näringslivet, vilket är essentiellt, för att uppnå målet om hög anställningsbarhet kräver en 

organisatorisk ansvarsuppdelning. Denna typ av uppdelning är inte lika nödvändig för de 

program som betraktar 2.0 som den primära målsättningen. 

 

Niklas Stenslås (2009) menar att den största indikatorn för professionalism handlar om 

yrkeskårens autonomi. I uppsatsen beskriver vi strategier som skolledningen använder sig av för 

att implementera mål- och resultatstyrningen vilka leder till en minskad autonomi. Men vi lyfter 

även fram vilka strategier de kritiska arbetslagen kan använda sig av för att undgå en styrning. 

Skolledningen arbetar med tidsfrister då arbetslagskontrakten ska vara inlämnade men själva 

utformningen av kontrakten regleras på så sätt att lärarna kan få backning om kontraktet inte 

anses hålla måttet. En annan strategi är att lärarna uppmanas att ta med de individuella 

kontrakten på lönesamtalen. En av lärarna uttrycker att skolledningen har ganska bra uppfattning 

om vilka som är drivande i frågor rörande skolutveckling. Ytterligare en strategi är att förlita sig 

till arbetslagsledarna och att de tar på sig ansvaret för att arbetet med arbetslagskontrakt blir 

utfört. Genom kraven på att kontrakten ska tas med till lönesamtalen och trycket från 

skolledningen genom tidsfristerna kan detta sägas leda till en minskad autonomi. Att kontrakten 

ska tas med till lönesamtalen säger dock inte något om dess innehåll och hur de faktiskt används i 

praktiken. Vi visar i uppsatsen på flera strategier som vissa lärare använder sig utav för att 

minimera arbetet med arbetslagskontrakt. Ett sätt är att formulera luddiga målsättningar vilken 

omöjliggör ett ansvarsutkrävande. Andra sätt är att en enskild lärare tar på sig arbetet att utforma 

kontraktet och att de andra lärarna använder detta som en mall för sina kontrakt. 

Arbetslagskontraktet kan utformas av en person och det klubbas igenom utan någon större 

förändring. Detta visar på en liten praktisk betydelse för verksamheten och lärarnas yrkesvardag. 

En av lärarna menar att det är oerhört svårt att säga att en lärare gjort ett dåligt jobb om det inte 

finns exakta mål för vad som ska göras. Även om mallarna är tydliga finns det 

manövereringsutrymme att ge otydliga svar och utforma luddiga mål. Detta visar på att skolans 

interna arbete med mål- och resultatstyrningen inte lett till någon stor grad av minskad autonomi.  
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Sammanfattningsvis vill vi säga att det går att tala om en deprofessionalisering kopplat till en 

minskad tillit till lärarnas professionella omdöme. I praktiken är det dock svårt att kontrollera 

lärarnas prioriteringar och vi har visats på ett stort street- level mandat hos lärarkåren som är 

kopplat till mål- och resultatstyrningen. En ny typ av professionalism som bygger på flexibilitet, 

intresse för skolutveckling och på läraren plats i den organisatoriska hierarkin har visat sig 

framkomma som en konsekvens av mål- och resultatstyrningen. Mål- och resultatstyrning ger 

även uttryck för en splittring av lärarkåren mellan de som är lojala med skolledningen och de som 

inte är det.  Vilka konsekvenser detta kan sägas ha för lärarkåren deprofessionalisering skulle vara 

intressant att fördjupa sig vidare i. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide till rektorer 

Inledningsfrågor: 

 Vilket är dina yrkeslivserfarenheter? 

 Vad har du för utbildning? 

 Hur länge har du arbetat på skolan? 

 

Arbetslagskontrakt- Hur fungerar det?  

 Hur går arbetsprocessen och utformandet av arbetslagskontrakten till steg för steg?  Hur 

jobbar lärarna? 

 

 Vad skiljer arbetslagskontrakt från andra metoder som tillämpas för att skolan ska bli mer 

mål- och resultatstyrd? Vad är skillnaden gentemot en lokal arbetsplan? 

 Vad är det huvudsakliga syftet med arbetslagskontrakt? 

 Är det någonting som behöver utvecklas för att skolan ska bli mer mål- och resultatstyrd 

mot vad den är idag? 

 Vad är skillnaden gentemot grundskolans arbete med mål- och resultatstyrning? 

 

Målhierarkier och tolkningsarbete 

 Hur arbetar ni konkret för att bryta ner utbildningsnämndens mål/ vision till delmål? 

 Hur upplever ni arbetet med att tolka den högre nivåns målsättningar?  

 Upplever ni att det finns problem med att tolkningsutrymmet är för fritt i lärarna i utformandet 

av delmål? 

 Arbetar ni för att stödja arbetslagen i tolkningsarbetet av skolledningens målsättningar? I så 

fall, på vilket sätt? 

 Har du sett att de underlättar för lärare som gått utbildningarna att formulera mål?  

 Vad utbildningen innehåller, vem är ansvarig? 
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Implementering 

 Hur har arbetet sett ut för att implementera arbetslagskontrakt hos lärarkåren? 

 Hur upplever ni lärarnas inställning till arbetslagskontrakt? Vad har gjorts för att få dem 

positiva? 

 Kan du beskriva arbetslagsledaren/kvalitetssamordnarens roll i implementeringsuppdraget? 

Vad innehåller deras utbildning? 

 På vilket sätt har du kontakt med utbildningsnämnden/förvaltningen? 

 

Kontroll uppföljning 

 Vad händer om lärarna inte når upp till målen som skoledning och utbildningsnämnd 

bestämt? 

 På vilket sätt kontrolleras detta? 

 Vilken roll spelar arbetslagskontrakten i lönesamtalen? 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide till lärare 

Inledningsfrågor: 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Hur länge har du arbetat på skolan? 

Arbetslagskontrakt- Hur fungerar det? (övergripande) 

 Beskriv hur arbetsprocessen med arbetslagskontrakt ser ut för dig som lärare? Hur arbetar 

ni arbetslaget? 

 Hur mycket tid tar arbetslagskontrakten i anspråk? Hur stor del av arbetet sker i arbetslaget 

kontra individuellt? Vilken tid tas i anspråk? 

 Hur påverkar arbetslagskontrakten din undervisning? 

 

 

Målhierarkier och tolkningsarbete 

 Hur arbetar ni konkret för att bryta ner utbildningsnämndens mål/ vision till delmål? 

 Hur upplever ni arbetet med att tolka den högre nivåns målsättningar?  

 Hur går tolkningsprocessen till?  

 Upplever ni att tolkningsutrymmet är för fritt eller begränsat vid lärarnas i utformandet av 

delmålen? 

 

Implementering 

 Hur har skolledningen gått till väga för att implementera arbetslagskontrakt hos er lärare? 

 Vilka direktiv har ni att förhålla er till rörande arbetet med arbetslagskontrakt?  

 Kan du beskriva arbetslagsledaren/kvalitetssamordnarens roll i implementeringsuppdraget? 

Vad innehöll din utbildning? 
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Kontroll uppföljning 

 Vad händer om lärarna inte når upp till målen som skoledning och utbildningsnämnd 

bestämt? 

 Hur och på vilket sätt påverkar kontrollen ditt arbete med arbetslagskontrakt? 

 


