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Inledning 
 

”Lärare ses som servicepersonal i Sverige” säger OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher 

ansvarig för Pisamätningarna. Andreas Schleicher talar om att föräldrar och elever betraktas 

som kunder och att det har skett en devalvering av lärarrollen i Sverige.1  

Den svenska skolan har de senaste decennierna genomgått en stor omstrukturering. Reformer 

från början på 1990-talet och framåt inspirerade av New Public Management har lett till att 

läraryrkets status har försämrats. Styrningen av lärarna har ökat och läraryrket 

avproffesionaliserats. 2 New Public Management-reformer pekas ut som ansvariga för detta, 

såsom kommunaliseringen av skolan, införandet av målstyrning och en ökad 

marknadsorientering i samband med friskolereformen.3  

Kommunaliseringen av skolan innebar en decentralisering av ansvaret för skolan. De tidigare 

detaljerade läroplanerna ersattes med mål- och resultatstyrning. Antalet rektorer växte från     

1 657 år 1990 till över 8 000 år 2004. Tidigare hade det varit självklart att rektorerna var 

lärare som avancerat, men i och med behovet av fler rektorer lättades kraven på pedagogisk 

kompetens.  Någon form av pedagogisk erfarenhet blev nu tillräcklig och lärarexamen var inte 

längre nödvändigt. Detta underlättade rekryteringen av skolledare med annan bakgrund än 

lärare. En konsekvens av detta är att rektorstjänsten som karriärmöjlighet för de med 

lärarutbildning inte är lika självklar.4 

Att ändra på detta var en av anledningarna till att alliansregeringen införde 

karriärstegsreformen även kallad förstelärarreformen. Förstelärarreformen innebär en 

möjlighet för duktiga lärare att få ett erkännande för sin skicklighet, både titulärt och 

ekonomiskt. Utgångspunkten är att, genom att införa karriärsteget förstelärare, erbjuda lärare 

fler karriärvägar i skolan och stärka den professionella utvecklingen. 5 I förstelärarens 

uppdrag ska denne leda och utöva inflytande över sina arbetskollegor.  Det kan i praktiken te 

sig genom coachning, handledning, lärande samtal, språkutveckling eller projekt som syftar 

till att förbättra undervisningen.6 

Alltsedan förstelärarreformen implementerades 2013 har den väckt känslor och fått ta emot 

kritik. Denna kritik består i att förestelärarna valts ut på godtyckliga grunder och att 

kriterierna varit luddiga.7 Forskare vid Göteborgs universitet lyfter fram att lärare anser att 

systemet är orättvist och att de vantrivs med det individuella och konkurrensfixerade 

 
1 Letmark, ”Pisachefen: Lärare ses som servicepersonal i Sverige” 
2 Lundström, ”Lärares professionella autonomi under New Public Management- epoken”, s. 33–34 
3 Stenlås, ”Läraryrket mellan autonomi och statliga reformideologier”, S. 17-22 

4 Ibid, S. 22-23 

5 PM. U2012/4904/S, S. 8 

6 Skolverket, Vad gör försteläraren? S.6  

7 Larsson”Forskare: Förstelärarna har stärkt lärarkåren” 
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systemet.8 Medan andra forskare menar att förstelärarreformen har stärkt lärarprofessionen 

och förstelärarnas makt över den pedagogiska utvecklingen i skolorna.9  

Tidigare forskning har fastställt att reformer av skolväsendet från 1990-talets slut och framåt 

är influerade av New Public Management. Forskning kring förstelärarreformen är centrerad 

till att studera implementering och effekten på lärarnas vardag och arbetssituation. Reformen 

har inte tidigare undersökts utifrån vilken styrningsfilosofi som ligger till grund för dess 

utformning och implementering. Målet med denna uppsats är att undersöka ifall den trend 

som tidigare forskning fastställt fortsatt och ifall även förstelärarreformen är ett uttryck för 

New Public Management.  

Den 16 juni 2016 beslutade regeringen att inrätta en delegation för att utveckla former för 

statlig styrning. Detta resulterade i att regeringen formulerade en uttalad ambition att gå ifrån 

New Public Management till en tillitsbaserad styrning och ledning i staten.10 Detta är 

intressant då regeringen den 26 juni 2019 beslutade att utöka förstelärarreformen.11 

Förstelärarreformen är därför angelägen att studera, för att undersöka ifall den är influerad av 

New Public Management. Är det förenligt med deras ambition att utöka förstelärarreformen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Larsson, ” Därför kritiserar lärarna karriärtjänster” 
9 Jällhage, ”Forskare: Förstelärarreformen stärkte läraryrket” 

10 SOU 2019:43. 

11 Sandberg, ”Omtvistad förstelärarreform utökas – i utsatta områden” 
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Syfte och frågeställning 
 

Jag ämnar med denna undersökning ta reda på ifall New Public management har influerat 

förstelärarreformen. Det finns omfattande forskning på området kring New Public 

Management, och det råder konsensus inom akademin att tidigare reformer av skolväsendet 

från slutet på 1990-talet och framåt är präglade av New Public Management. Därför vill jag ta 

reda på om denna trend fortsatt och ifall även förstelärarreformen är ett uttryck för New 

Public Management. Ytterligare motiv för undersökningen är att undersöka huruvida 

utökningen av reformen är förenlig med regeringens ambition att gå ifrån New Public 

Management. Är förstelärarreformen influerad av New Public Management går det emot 

regeringens ambition.  

För att förstå hur det ligger till kommer jag att undersöka ifall förstelärarreformen och 

implementeringen av den är influerade av New Public Management. Det kommer att studeras 

genom att titta på de idéer och intentioner som ligger till grund för reformen och som yttrar 

sig i implementeringen. Utifrån detta kan jag formulera en övergripande frågeställning. För att 

hjälpa mig i arbetet att besvara huvudfrågeställningen har jag formulerat två 

underfrågeställningar.  

 

Huvudfrågeställning 

− I vilken utsträckning är förstelärarreformen influerad av New Public Management? 

Underfrågeställningar 

− Vilka indikatorer tyder på att av förstelärarreformen är influerad av New 

Public Management?  

− Vilka indikatorer tyder på att förstelärarreformen är influerad av en annan 

styrningsfilosofi? 
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Förstelärarreformen  

I skollagen (SFS 2010:800, 2 kap, 22§) står det att läsa att: ” Huvudmännen ska sträva efter 

att inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare.”12 I en budgetproposition från 

regeringen 2012 framhåller de att de vill införa en reform för karriärutveckling. 

Utbildningsdepartementet utarbetade sedan ett förslag i en promemoria från samma år som 

ligger till grund för den slutgiltiga reformen som regleras i Förordning (2013:70) om 

statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.  

Karriärstegsreformen innebär en möjlighet för duktiga lärare att få ett erkännande för sin 

skicklighet, både titulärt och ekonomiskt.  Utgångspunkten är att, genom att införa 

karriärsteget förstelärare, erbjuda lärare fler karriärvägar i skolan och stärka den 

professionella utvecklingen. 13 I promemorian från utbildningsdepartementet lyfter de fram att 

genom karriärsteg är det möjligt att premiera de bästa lärarna, dvs. de lärare som uppvisar 

särskild yrkesskicklighet i det dagliga arbetet med eleverna. Eleverna ska få en förbättrad 

undervisning och därmed ökade förutsättningar att nå de nationella målen och goda resultat.14  

Själva statsbidraget omfattar en löneökning om minst 5 000 kronor/månad för förstelärare och 

om minst 10 000 kronor/månad för lektorer. Statsbidraget är 85 000 kronor per år för en 

förstelärare och 170 000 kronor per år för en lektor. Statsbidraget tilldelas huvudmännen som 

därefter ansvarar för rekryteringen av förstelärare och lektorer. För bidragsomgången 2019/20 

finns det totalt 1 442 miljoner kronor och det går till ungefär 15 000 förstelärare och 170 

lektorer.15 

Huvudmannen bestämmer om karriärtjänsten ska erbjudas som en fast tjänst eller som ett 

tidsbegränsat uppdrag. Förstelärare eller lektor måste ägna minst 50 procent av arbetstiden åt 

undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. I övrigt är det upp till huvudmannen 

att utforma tjänsterna så att det gynnar den egna verksamheten på bästa sätt. För att kunna 

utses till förstelärare måste hen uppfylla de villkor som ställs.16  

I förstelärarens uppdrag ingår att leda och utöva inflytande över sina arbetskollegor.  Det kan i 

praktiken te sig genom coachning, handledning, lärande samtal, språkutveckling eller projekt 

som syftar till att förbättra undervisningen.17 

 

 
12 SFS: 2010:800. 

13 PM. U2012/4904/S, S. 6  

14 Ibid, S. 26  

15 Skolverket, Statsbidrag för karriärtjänster.  

16 Ibid. 

17 Skolverket, Vad gör försteläraren?. S. 6 
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Förordningen om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare stipulerar 

kvalifikationer för de lärare som ämnar bli förstelärare. Läraren måste inneha en 

lärarlegitimation, samt måste genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat 

arbete med undervisning, inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. 

Läraren ska ha uppvisat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett 

starkt intresse för att utveckla undervisningen. Läraren skall av huvudmannen i övrigt 

bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till 

undervisningen.18 

De kvalifikationer som stipuleras för lärare som ämnar blir lektor är enligt förordning, att 

läraren måste inneha en lärarlegitimation, samt ha avlagt en examen på forskarnivå.  Samt ska 

läraren under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet ha visat pedagogisk 

skicklighet.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 SFS: 2013:70. 

19 Ibid. 
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Teori  

New Public Management är en styrningsfilosofi och ett samlingsbegrepp för de förändringar i 

styrning och organisering av den offentliga sektorn som skedde från slutet på 1980-talet och 

framåt. Idéerna bakom New Public Management är hämtade från näringslivet. New Public 

Management är ett begrepp som är formulerat av forskare i efterhand, så det har aldrig varit 

tal om att ”implementera New Public Management” utan New Public Management består av 

en samling olika idéer.20 I stora drag innebär New Public Management ett utbrett 

marknadstänkande, där stor uppmärksamhet riktas mot kostnadskontroll och finansiell 

genomskinlighet samt skapandet av marknadsmekanismer. 21 Dessa idéer tar sig i uttryck 

genom decentralisering, mål och resultatstyrning, kvalitetsgranskning, mätning och 

ansvarsutkrävande.22 Men även prestationslöner, tidsbegränsade avtal och konkurrens mellan 

olika enheter inom samma verksamhetsområden.23 

New Public Management startade som två olika rörelser. Den ena hämtar inspiration från 

företag och ligger till grund för de företagsorienterade idéerna som mål och resultatstyrning, 

kvalitetsgranskning och mätning av måluppfyllelsen. Den andra delen av rörelsen hämtar 

inspiration från marknaden och ligger till grund för de marknadsorienterade idéerna som 

privatisering och konkurrensutsättning.24  

New Public Management går att återfinna i hela västvärlden men Sverige är tillsammans med 

de anglosaxiska länderna inom OECD den grupp där New Public Management fått starkast 

genomslag. Dock varierar förverkligandet av New Public Management mellan olika nationella 

kontexter men det svenska fallet är unikt på grund av den långtgående tillämpningen. 25 

Framgången för New Public Management i Sverige beror på flera faktorer. Under 1970-talet 

började idéer spridas i västvärlden att den offentliga sektorn hade växt sig för stor. Det talades 

om att den offentliga sektorn blivit ineffektiv. I Sverige var detta en av faktorerna till att 

politikerna på båda sidor tog till sig dessa idéer. På några årtionden hade den offentliga 

sektorn expanderat drastiskt. Expansionen finansierades med skattemedel och under perioden 

1960 till 1980 gick skatters andel av BNP från 25 procent till 50 procent.26 Ytterligare en 

faktor var den kritik som riktades av den offentliga sektorns oförmåga att effektivt nå de 

önskvärda resultat som efterfrågades.27 New Public Management sades stå för en rationell 

lösning på problemet och den offentliga sektorn skulle gå från styrning baserad på input/ 

resurser till styrning baserad på output/resultat. 28 Det fanns en önskan om ökad mätbarhet och 

 
20 Alvehus, Andersson, Styrning och professionellt inflytande i offentliga organisationer, S.12-14 

21 Ahlbäck Öberg, ”Att kontrollera förvaltningen: framväxten av ganskningssamhället”, S. 177   

22 Lundström, ”Lärares professionella autonomi under New Public Management- epoken”, s. 34 
23 Agevall, Välfärdens organisering och demokratin – en analys av New Public Managemen, Intellecta. S. 21 

24  Almqvist, New Public Management - om kunkurrensutsättning, kontrakt och kontrollS. 25-26 

25Lundström, ”Lärares professionella autonomi under New Public Management- epoken”, s. 34 
26 Alvehus, Andersson, Styrning och professionellt inflytande i offentliga organisationer, S.12-14 
27 Almqvist, New Public Management - om kunkurrensutsättning, kontrakt och kontroll, S. 25  

28 Alvehus, Andersson, Styrning och professionellt inflytande i offentliga organisationer, S.12-14 
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en tilltro management. Det fanns ett s.k. ’manager’-ideal, man hade en stor tilltro till chefer 

och deras förmåga att leda. Idealbilden av chefsrollen inom offentlig sektor ändrades därmed 

från ämbetsman till direktör.29 

En av de mest centrala tankegångarna i New Public Management, är att tillämpning av denna 

styrningsfilosofi inom offentlig verksamhet leder till att den offentliga sektorn utnyttjar sina 

resurser bättre och då sänker sina kostnader. Därmed ökar effektiviteten om den efterliknar 

den fria marknaden. New Public Management idéer applicerades inom all offentlig 

verksamhet och skulle åstadkomma kostnadseffektivitet. 30 

New Public Management innebar ett skifte i förtroende från professioner, tjänstemän och 

myndigheter till chefer, marknaden och näringslivets metoder. Kontroll av 

myndighetsutövande skulle i högre grad ske via redovisnings- och uppföljningssystem. 

Förtroende ersattes med ansvarsutkrävande. Verksamheter skulle styras efter ekonomisk 

rationalitet och fokus skiftade från budgetstyrning till mål- och resultatstyrning. 31 

Två framstående forskare inom New Public Management, Christopher Hoods och Christopher 

Pollit har konkretiserat New Public Management och har definierat centrala komponenter i 

denna förvaltningsteori.    

Christopher Hood definierar sju centrala komponenter i New Public Management. Dessa är en 

tillämpning av metoder från näringslivet. Stor vikt läggs vid kostnadsmedvetenhet och 

decentralisering (av resultat- eller kostnadsansvar). Det innebär även minskad detaljstyrning 

och större handlingsfrihet samt tydligare ansvar för chefer. Stort fokus ligger på effektivitet 

som bedöms utifrån explicit mätbara mål samt fokus på ”kunder” och resultat. Ytterligare en 

komponent är skapandet av interna marknader. En marknad med konkurrens där aktörer 

”köper” respektive ”säljer” av varandra, för att skapa kostnadseffektivitet.32  

Christopher Pollit gör 25 år senare en liknande specifikation av komponenterna inom New 

Public Management. Han lyfter fram att New Public Management kan kännetecknas av att 

stor vikt läggs vid prestation, och detta sker framförallt genom att mäta resultat. Det 

kännetecknas av en preferens för platta, små, specialiserade organisationsformer. Men med en 

hierarkisk samordnande enhet. En utbredd injektion av marknadsmekanismer, exempelvis 

individuella och prestationsrelaterade löner. Människor som använder sig av den service den 

offentliga sektorn erbjuder ska behandlas som kunder. En tillämpning av olika generiska 

tekniker för kvalitetskontroll görs. 33 

 

 
29 Ahlbäck Öberg, Widmalm, ”Att göra rätt – även när ingen ser på”,  S.11 

30 Ibid. S.12 

31 Alvehus, Andersson, Styrning och professionellt inflytande i offentliga organisationer, S.12-14 

32 Ibid. S.12 

33 Pollit, “The New Public Management: An Overview of Its Current Status”, S. 110 
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Tidigare forskning 
 

New Public Management har under lång tid varit föremål för förvaltningsforskarnas intresse. 

Ett område som växt fram är forskning kopplat till New Public Management reformer inom 

skolan och dess effekter på lärarkåren. New Public Management reformer av skolväsendet 

som kommer att avhandlas i detta avsnitt är reformer kring ändrad politisk styrning och 

omfördelat ansvar för skolans verksamhet samt ändrad myndighetsstruktur. Skolverket 

ersätter Skolöverstyrelsen. Läroplaner och kursplaner ändras byts ut mot mål- och 

resultatstyrning. Betygsystemet går från ett relativt till ett målrelaterat betygssystem. Ett 

fristående skolsystem med skolpeng införs. 34 

Dessa reformer undersöks av Niklas Stenlås. Hans forskning visar på hur New Public 

Management påverkat villkoren för professionellas arbete i den svenska skolan. Skolsektorn 

var det första området där New Public Management reformer genomfördes i stor skala. I slutet 

av 1980-talet infördes flera reformer som kom att i grunden omvandla skolan. Mellan 1989 

och 1990 infördes tre reformer som kommunaliserade skolan och införde mål- och 

resultatstyrning. Statens ansvar skulle från och med reformen vara att specificera målen. Hur 

dessa mål uppnåddes var upp till varje kommun och varje skola. Huruvida målen uppnåtts 

eller inte skulle fastställas efter utvärdering. I och med detta lades skolöverstyrelsen ner och 

ersattes av Skolverket, vars främsta uppgift är att utvärdera skolan istället för att styra den. 

Från och med denna reform blev formulering av mål och utvärdering statens viktigaste 

styrinstrument. Staten hade hittills inte kunnat kontrollera vad som hände i klassrummen men 

i och med utvärdering skulle detta åtgärdas. Stenlås lyfter i sin artikel fram att det vuxit fram 

en kontrollregim på skolområdet.35 

Kommunaliseringen innebar en decentralisering av ansvaret för skolan från stat till kommun 

och även att lärar- och skolledartjänsterna kommunaliserades vilket innebar att det statliga 

regelverket kring tjänsterna avlägsnades och att det öronmärkta statsbidraget för lärarlöner 

togs bort. 36 

Mål och resultatstyrningen bidrog till införandet av individuell lönesättning. Lärarkåren var 

en av de sista yrkesgrupperna i den offentliga sektorn som fick individuell lönesättning.  I de 

avtal som slöts mellan arbetsgivare och fackförbund bestämdes att lönen skulle vara 

”individuell och differentierad och spegla hur mål och resultat uppnåtts”. Tanken bakom 

individuell lönesättning är att lön ska sättas efter prestation. Enligt förvaltningen ansågs det 

underlätta styrningen av individen och gav det nya ledarskiktet ett styrinstrument på 

mikronivå. Tanken hämtar inspiration från rational choice-ideal som menar att genom att 

straffa oönskat beteende och belöna önskat beteende kan de anställda förmås att utföra arbetet 

på ett önskvärt sätt. 37 

 
34 Skolöverstyrelsen, Skolreformer 

35 Stenlås, ”Läraryrket mellan autonomi  och statliga reformideologier”, s. 15-17 
36 Ibid. S. 16 
37 Ahlbäck Öberg, Bull, Hasselberg, Stenlås, ”Proffessions under siege”, S.94-96 



10 

 

Med individuell lönesättning förväntas de professionella inte prestera enligt sina egna normer 

för vad som är ett gott arbete utan enligt någon annans normer. På skolområdet innebar den 

individuella lönesättningen ny makt till rektorsfunktionen. Forskning kring New Public 

Management och införandet av individuell lön leder till managerialism och får då funktionen 

att stärka ledningens inflytande över arbetets innehåll, men även att det blir stort fokus på 

mätbara uppgifter. 38 

Managerialism eller det managementideal som infördes blev en konsekvens av de andra New 

Public Management reformerna.  Managementidealet betonar en standardiserad form av 

ledning där kännedom om managementtekniker, och inte professionens kunskapsområde, är 

det centrala.39 Managerialism innebär att ledarskap och ledarskapsfunktionen uppfattas som 

ett eget yrke som skiljer sig från yrket de styr. Man menar att vara chef kräver andra 

kompetenser än yrkeskunskaperna. Management har blivit en egen verksamhet och chefer 

från en verksamhet kan flytta till andra verksamheter med hänvisning till deras 

managementkompetens. 40 

Managerialiseringsprocessen av skolan består i att kraven på pedagogiska kompetens 

förändrades för rektorer. Tidigare skedde rekryteringen till rektor internt inom skolan och 

säkerställde att lärarna styrdes av en annan före detta lärare som hade kunskap om 

arbetsvillkoren.  Någon form av pedagogisk erfarenhet blev nu tillräcklig och lärarexamen var 

inte längre nödvändig. Detta underlättade rekryteringen av skolledare med annan bakgrund än 

lärare. Skolledarutbildning och införandet av individuell lönesättning stärkte denna process. 

Skolledare fick mer rollen av managers som är mer av administratörer än av lärare. Dessutom 

kom uppfattningen att skolan är som vilken kommunal verksamhet som helst. Vilket 

managerialismen förstärkte eftersom ledningen i högre utsträckning var managers än lärare. 41 

Privatiseringstrenden inom New Public Management drabbade även skolan. Reformer införde 

skolpengen där skolorna fick betalt för hur många elever de tog emot. Man gav även 

möjligheten för privata aktörer att etablera sig på marknaden, vilket ledde till friskolor.  

Tanken var likt andra New Public Management reformer att kostnadseffektivisera. För att 

kunna konkurrera med varandra förväntades skolorna utveckla egna utbildningsprofiler.42 

 

 

 

 

 
38 Stenlås, ”Läraryrket mellan autonomi  och statliga reformideologier”, S.19 
39 Ibid. S. 20-21 
40 Ahlbäck Öberg, Bull, Hasselberg, Stenlås, ”Proffessions under siege”, S.94-96 

41 Ibid. S.94-96 

42 Stenlås, ”Läraryrket mellan autonomi  och statliga reformideologier”, S. 22-23 
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Metod 
 

Kvalitativ innehållsanalys 
 

För att bearbeta och analysera materialet kommer undersökningsmetoden kvalitativ 

innehållsanalys att användas. Kvalitativ innehållsanalys innebär att en text analyseras för att 

fokusera på det väsentliga i texten. Detta sker genom noggrann läsning av textens delar, 

helheten och den kontext vari den ingår.43 

Avsikten med kvalitativ innehållsanalys är följaktligen inte att studera frekvenser utan att göra 

en bedömning och analys av materialet. Metoden ställer stora krav på forskaren som ska var 

aktiv i sitt studerande av textmaterialet. Hen behöver ställa frågor till texten samtidigt som 

hen ska kritiskt utvärdera ifall texten alternativt författaren själv kan svara på dessa frågor. 44 

Eftersom jag i min uppsats kommer att behandla stora mängder text i form av artiklar, 

rapporter och lagtext anser jag att kvalitativ innehållsanalys är en bra metod. Genom 

kvalitativ innehållsanalys kan jag fokusera på de delar i empirin som är relevant för min 

undersökning och min frågeställning.45 

 

Beskrivande studie 
 

Undersökningen är en beskrivande studie. Beskrivande analys handlar om att beskriva och att 

klassificera verkligheten. Tanken med beskrivande studier är att bringa ordning i en komplex 

och komplicerad värld, med en beskrivande analys försöker man lägga världen till rätta. 

Eftersom beskrivande studier ofta utgår ifrån en klassificerande analys används en teoretisk 

konstruktion som jämförelsepunkt. Den teoretiska konstruktionen behöver en definition av det 

fenomen som ämnas undersökas. I denna uppsats utgörs den teoretiska konstruktionen av 

New Public Management.46  

Den teoretiska konstruktionen avgränsas till specifika delar av New Public Management. 

Anledningen till att jag valt att avgränsa är att New Public Management ett samlingsbegrepp 

för olika idéer. I avgränsningen har jag valt två inriktningar som enligt tidigare forskning, 

influerat reformer av skolan. Till min hjälp för att mäta influens kommer jag att använda ett 

analysverktyg. De två inriktningarna av New Public Management har tilldelats operationella 

indikatorer. Dessa kommer sedan att appliceras på materialet, för att göra kopplingar mellan 

de idéer och intentioner som utgör influenser och de operationella indikatorerna.   

 
43 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och 

marknad. S. 211 

44 Ibid. S. 213 
45 Ibid. S. 211-14 
46 Ibid. S. 211   
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Material 

 

Det empiriska materialet är valt utifrån undersökningens syfte, att studera influenser av New 

Public Management. Influenser av New Public Management innebär att jag kommer att 

studera idéer och intentioner som ligger till grund för reformen och som yttrar sig i 

implementeringen.   

Materialet delas in i två kategorier, reformen och dess förarbeten, och skrivningar kring 

implementeringen av reformen. För att studera de idéer som ligger till grund för reformen och 

hur de yttrar sig, kommer det empiriska materialet att utgöras av den promemoria från 

Utbildningsdepartementet som ligger till grund för förordningen, propositionen Karriärvägar 

för lärare i skolväsendet m.m, Förordningen om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 

karriärsteg för lärare samt instruktioner framtagna åt huvudmän av Skolverket.  

För att studera implementeringen kommer det empiriska materialet att utgöras av 

forskningsrapporter från Skolverket och Statskontoret, där de redogör för implementeringen 

av reformen. Dessa rapporter är Vem är försteläraren?, Vad gör försteläraren? Uppföljning 

av karriärstegsreformen. Delrapport 1, Uppföljning av karriärstegsreformen. Delrapport 2 

och Uppföljning av karriärstegsreformen. Delrapport 3.  I rapporterna framställs intervjuer 

med respondenter i form av lärare, rektorer och huvudmän. Dessa tas inte i beaktning utan de 

subjektiva inslagen av rapporterna är exkluderade, jag har istället analyserat de objektiva fakta 

som presenteras kring implementeringen. En sortering sker således, de subjektiva påståenden 

som presenteras kan enkelt upptäcks och exkluderas.  

Materialet för studien är ifrån tidsperioden 2013 – 2016. Det existerar inte senare relevant 

material utan de samtida källorna som diskuterar reformen använder likt denna studie källorna 

ovan.  

Kvalitén på materialet kan bedömas utifrån 5 kriterier: äkthet, centralitet, samtidighet, tendens 

och oberoende. Kriteriet om äkthet anses vara uppfyllt då materialet är myndighetsrapporter 

som genomgår rigorös faktagranskning. Kriteriet om centralitet anses vara uppfyllt till följd 

av att både rapporterna från Statskontoret och Skolverket har möjlighet att tala med berörd 

personal och har tillgång till all tillgänglig statistisk och information, även intern sådan. De 

resterande tre kriterierna anses vara uppfyllda till följd av att granskningarna skett nära in på 

reformens implementering, och att myndighetsrapporter är opartiska. Kriterierna gällande 

tendens och oberoende anses därför uppfyllda.47 

 

 

 

 

 
47 Teorell, Svensson, Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod, S. 104-106 
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Analysverktyg 

 

New Public Management är ett samlingsbegrepp för olika idéer. Jag kommer i studien att 

avgränsa till specifika delar av New Public Management. Anledningen till att jag valt att 

avgränsa till dessa idéer är att de förekommer i tidigare forskning och har tidigare influerat 

skolan. Dessa idéer är mål- och resultatstyrning samt marknadslogik. För att göra kopplingar 

mellan dessa idéer och empirin kommer jag att använda mig av operationella indikatorer. 

Mål- och resultatstyrning  

Mål och resultatstyrning innebär att man anger mål och följer upp resultaten och utvärderar 

dem. Den bygger på delegerat ansvar och förtroende, kombinerat med regelbunden 

återkoppling.48 

Operationella indikatorer  

- Resultatbaserade mål 

- Stor handlingsfrihet  

- Delegerat ansvar och tydligare ansvar för chefer 

- Minskad detaljstyrning  

- Extern granskning och utvärdering 

- Kvalitetskontroll 

Marknadslogik  

Marknadslogik består av de idéer som hämtar inspiration från marknaden. Ledord är 

konkurrens och effektivitet. Enligt marknadens logik leder konkurrens till effektivitet. Utifrån 

ett rational choice-ideal menar man att genom att straffa oönskat beteende och belöna önskat 

beteende kan anställda förmås att utföra arbetet på ett önskvärt sätt. 49 

Operationella indikatorer är:  

- Prestationsbaserad lön  

- Individuell lön 

- Tidsbegränsade avtal  

- Konkurrens mellan olika enheter inom samma verksamhetsområden 

- Ekonomisk rationalitet 

- Decentralisering av resultat- eller kostnadsansvar 

 

 

 

 

 
48 Stenlås, ”Läraryrket mellan autonomi och statliga reformideologier”, S. 15-18.  
49 Ibid. S. 18. 



14 

 

Analys 
 

I denna del kommer jag att presentera det empiriska materialet och analysera det för att lyfta 

fram tecken på influenser från New Public Management. Det sker genom att jag använder de 

operationella indikatorerna som diskuteras i analysverktyget samt dra kopplingar till 

teorikapitlet och tidigare forskning. Materialet kommer att presenteras enligt följande 

huvudrubriker: centrala tankar, rekrytering, fördelning av tjänster, arbetsuppgifter, 

visstidsanställning eller tillsvidareanställning, lönespridning och utvärdering. Denna indelning 

speglar det huvudsakliga innehåll som återfinns i materialet.  

 

Centrala tankar 
 

Den centrala tanken bakom reformen utifrån promemorian är att ”En av de viktigaste 

faktorerna för elevernas studieresultat i skolan är lärarna. För att säkra en hög kvalitet på 

lärarna måste läraryrket göras mer attraktivt, så att eleverna får en förbättrad undervisning 

och därmed ökade förutsättningar att nå de nationella målen och goda resultat. Lärares 

kompetens och potential måste på ett bättre sätt än i dag tas till vara och uppmuntras.” 50        

I citatet ovan kan vi konstatera att det framgår ett angivet mål med reformen, att elevernas 

studieresultat måste höjas. Ett explicit resultatbaserat mål går att kopplas till mål- och 

resultatstyrning.   

I promemorian skriver de vidare att ”Genom karriärsteg är det möjligt att premiera de bästa 

lärarna, dvs. de lärare som uppvisar särskild yrkesskicklighet i det dagliga arbetet med 

eleverna. Syftet med ett mer praktik-nära karriärsteg är att läraryrket ska bli attraktivare så 

att eleverna ska få en förbättrad undervisning och därmed ökade förutsättningar att nå de 

nationella målen och goda resultat”.51 Att premiera de bästa lärarna innebär en utvärdering 

av de individuella lärarnas prestationer, en prestationsbaserad arbetsplats där karriärtjänster 

erbjuds och en konkurrenssituation uppstår är en indikator för marknadslogik. Att premiera de 

bästa lärarna går att koppla till den tidigare New Public Management reformen, individuell 

lönesättningen. Att premiera de bästa lärarna innebär även att det tillförs element av 

konkurrens mellan lärarna vilket även är en indikator för marknadslogik. 

En förstelärartjänst innebär att läraren får en löneökning om minst 5 000kr om hen är sedan 

tidigare anställd hos huvudmannen eller en lön som överstiger medianlönen för samma 

kategori lärare hos huvudmannen med minst 5 000 kronor per månad. En lektor skall få en 

löneökning om minst 10 000kr om hen är sedan tidigare anställd hos huvudmannen eller en 

lön som överstiger medianlönen för samma kategori lärare hos huvudmannen med minst 10 

000 kronor per månad. 52 Att karriärtjänsten innebär en löneökning förstärker bilden av 

 
50 Prop. 2012/13:136, s.27 

51 PM. U2012/4904/S, S.26 

52 Skolverket, Vilka villkor gäller för statsbidraget? 
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marknadslogik. Ekonomiskt incitament skapas för läraren, att prestera enligt de 

resultatbaserade mål som sätts upp, en konkurrenssituation uppstår likt en marknad. Logiken 

är den samma som bakom individuell lönesättning.  

Däremot är den fasta summan som löneökning innebär en indikator emot New Public 

Management. I enlighet med marknadslogik skall löneökningen vara individuellt anpassad för 

att på så sätt skapa större incitament och möjlighet att anpassa efter prestation enligt mål- och 

resultatstyrning.  

Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare stipulerar 

kvalifikationer på lärare som ämnar blir förstelärare. Dessa är att lärare måste inneha en 

lärarlegitimation. Läraren måste genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat 

arbete med undervisning, inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. 

Läraren ska uppvisat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt 

intresse för att utveckla undervisningen. Läraren skall av huvudmannen i övrigt bedömas som 

särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.53 Att läraren 

behöver uppvisa konkreta resultat överensstämmer med mål- och resultatstyrning. 

Kravet på förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla 

undervisningen överensstämmer med mål- och resultatstyrning samt marknadslogik. 

Prestationsbaserad och kontroll är Som Christopher Hoods definierar New Public 

Management som fokus på effektivitet som bedöms utifrån explicit mätbara mål. Det sker då 

en utvärdering av läraren ifall hen lever upp till målen och har erfarenhet av att höja elevers 

studieresultat. 

De kvalifikationer som stipuleras för lärare som ämnar blir lektor är enligt förordning, att 

läraren måste inneha en lärarlegitimation. Läraren ska ha avlagt en examen på forskarnivå.  

Ska under minst fyra års tjänstgöring som lärare inom skolväsendet och visat pedagogisk 

skicklighet.54 Att lektor inte behöver uppvisa förmåga att förbättra resultat går emot New 

Public Management.  

Det är huvudmannen som gör en bedömning och prövning om lärare uppfyller de 

kvalifikationskrav som nämns ovan.”Rektorn är den som är närmast verksamheten och 

därmed sannolikt också bäst lämpad att uttala sig om enskilda lärares prestationer”.55 

Huvudmannen kan även ställa ytterligare villkor och krav på lärarens kvalifikationer utöver 

de som anges i förordningen.56 Detta är ett tydligt uttryck för mål- och resultatstyrning. Att 

huvudmannen får göra bedömning och prövning, samt även ställa ytterligare villkor och krav 

på lärare innebär att huvudmannen fått stor handlingsfrihet, och ett tydligt mandat. Det är 

även ett uttryck för delegering av arbetsuppgifter. Detta då bedömning och prövning av lärare 

 
53 SFS: 2013:70. 

54 Ibid. 

55 PM. U2012/4904/S, S. 30 

56 Skolverket, Vilka villkor gäller för statsbidraget? 
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som ämnade bli lektorer innan reformen hanterades av Skolverket, i och med reformen 

decentraliserade och delegerade man uppdraget till huvudmannen.  En motivering till detta 

beslut var att det ansågs innebära ekonomiska konsekvenser för huvudmannen ifall Skolverket 

beslutade kring utnämnandet. De motivet bakom beslutet kan kopplas till marknadslogik som 

förespråka decentralisering av resultat- eller kostnadsansvar samt kostnadsmedvetenhet. Det 

är även i enlighet med mål och resultatstyrning då det innebär delegerat ansvar och förtroende 

för rektorn.   

 

I propositionen skriver de att ”för att lektorers kunskaper och specifika ämnesdjup verkligen 

ska tas tillvara i verksamheten och därmed bidra till förbättrade elevresultat är det liksom 

när det gäller förstelärare viktigt att initiativet kommer från huvudmännen”.  Att 

huvudmannen skall göra bedömningen och prövningen beror även på att ifall en lärare utses 

till förstelärare eller lektor innebär ekonomiska konsekvenser för huvudmannen. Därför menar 

de att det inte är lämpligt att Skolverket gör bedömningen eftersom de inte kan ta hänsyn till 

huvudmännens budgetförutsättningar.57 Som avhandlas i tidigare stycke är detta ett uttryck för 

marknadslogik.  

 

De betonar i förordningen och promemorian att förstelärarens och lektorns främsta uppgift är 

undervisning. Men att de båda kan komma att utgöra en viktig tillgång i att höja kvalitén så att 

undervisningen förbättras genom sina särskilda kunskaper. De skriver att ” Det är därför 

viktigt att lärare ägnar sig åt det som är undervisningsrelaterat, dvs. åt att genomföra 

lektioner med god kvalitet och att förbereda och efterarbeten dessa lektioner så att elevernas 

kunskapsresultat blir så höga som möjligt”. De formulerar sig likande gällande lektorerna där 

skriver att ”det övergripande syftet med att öka antalet lektorer i skolan är att eleverna ska få 

en förbättrad undervisning och därmed ökade förutsättningar att nå de nationella målen och 

goda resultat”. 58 I citatet ovan demonstreras tydliga kopplingar till mål- och resultatstyrning. 

Fokus ligger på att kunskapsresultat blir så höga som möjligt, inte att elever lär sig så mycket 

som möjligt. Att stor vikt läggs vid mätbara mål är typiskt för mål- och resultatstyrning.  

 

Statsbidraget administreras av Skolverket som också kontrollerar att villkoren för utbetalning 

av statsbidraget är uppfyllda samt återkräver sådana utbetalda statsbidrag som har betalats ut 

felaktigt.59 Huvudmän som har tagit emot statsbidrag är skyldiga att medverka i uppföljning 

och utvärdering av verksamheten.60 Detta kan dels kopplas till det som Stenlås definierar som 

den kontrollregim som vuxit sig fram i skolan till följd av New Public Management.61 Det är 

även ett tecken på mål- och resultatstyrning som innebär regelbunden återkoppling och extern 

granskning.  

 

 
57 Prop. 2012/13:136, S. 16 

58 PM. U2012/4904/S, S. 28, 34 
59 Ibid. S. 37 
60 SFS: 2013:70.  
61 Stenlås, ”Läraryrket mellan autonomi och statliga reformideologier”, S. 17 
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Sammanfattningsvis finns i denna del operationella indikatorer för mål- och resultatstyrning 

och marknadslogik. Att målet med reformen är att elevernas studieresultat måste höjas 

överensstämmer med den operationella indikatorn resultatbaserade mål. Att premiera de bästa 

lärarna och att de får en löneökning överensstämmer med den operationella indikatorn 

prestationsbaserad lön. Att läraren ska uppvisat särskilt god förmåga att förbättra elevernas 

studieresultat överensstämmer med den operationella indikatorn resultatbaserade mål. Att det 

är huvudmannen som gör en bedömning och prövning om lärare uppfyller 

kvalifikationskraven överensstämmer med de operationella indikatorerna stor handlingsfrihet 

och delegerat ansvar och tydligare ansvar för chefer. Att huvudmän som har tagit emot 

statsbidrag är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten 

överensstämmer med den operationella indikatorn extern granskning och utvärdering 

 

Rekrytering 
 

Huvudmannen avgör vem som är kvalificerad att utses till förstelärare och lektor. 

Huvudmannen bestämmer även hur rekryteringen ska gå till, hen kan ställa ytterligare villkor 

och krav på lärarens kvalifikationer utöver de som anges i förordningen.62 Detta ger stor 

handlingsfrihet till huvudmannen, hen har givits stort förtroende. Detta är även ett tecken på 

minskad detaljstyrning, eftersom de valt att endast stipulera ett fåtal kvalifikationer och lämna 

resterande till huvudmannen. Dessa är i sin tur är indikatorer för att stor vikt läggs vid 

mätbara mål, vilket är typiskt för mål- och resultatstyrning.  Denna skrivning är lik tidigare 

New Public Management reformen vilken ger stor tilltro till chefer.  

Rekryteringen av förstelärare och lektorer har nästan uteslutande skett internt och en majoritet 

av tjänsterna tillsätts genom ett ansökningsförfarande. I rapporten Vem är försteläraren? 

uppger 58 procent av huvudmännen att ansvaret för att utse förstelärare och lektorer har delats 

i någon grad mellan den centrala och den lokala nivån.63 En intern rekryteringsprocess är en 

indikator som talar emot New Public Management, det går emot marknadslogik att begränsa 

urvalet till endast de anställda. Ett ansökningsförfarande uppfyller dock kvoten för 

marknadslogik som kännetecknas av konkurrens.  

 

För att leva upp till förordningen måste en förstelärare kunna styrka uppnådda 

undervisningsresultat och uppvisa en ambition att driva utvecklingen vidare. Dock kommer de 

fram till att huvudmännen fokuserat på att hitta förstelärare som kan driva utvecklingen 

framåt. När förstelärare får svara på hur de styrkt sina kvalifikationer för tjänsten, är till 

exempel det vanligaste svaret att de redogjort för sina pedagogiska visioner och ambitioner 

för uppdraget.64 Att läraren skall redogöra för uppnådda undervisningsresultat drar paralleller 

till markandslogik och Christopher Pollits centrala komponent som säger att stor vikt läggs 

 
62 Skolverket, Vilka villkor gäller för statsbidraget?  
63 Skolverket, Vem är försteläraren? S. 17 

64 Statskontoret, Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 2, S. 9 
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vid prestation, och detta sker främst genom att mäta resultat vilket kännetecknar mål- och 

resultatstyrning.  

När man ska säkerställa vilka som är de skickligaste lärarna litar de flesta huvudmännen till 

rektors bedömning av lärarens pedagogiska skicklighet. I enkät från statskontorets delrapport 

1 svarar 70 procent av de huvudmän som har svarat att de utgått från rektorns bedömning, 

något som även bekräftas i delrapport 3.65 66 Att en majoritet av huvudmännen uppger att de 

litar på rektors bedömning av lärarens pedagogiska skicklighet tyder på en ytterligare 

delegering av ansvar för rektorerna. Det innebär att huvudmännen till stor del delegerar 

ansvaret och ger stor handlingsfrihet till rektorerna vilket är i enlighet med mål- och 

resultatstyrning. Huvudmannen måste enligt förordningen basera bedömning och prövning på 

sakliga uppgifter som visar ifall läraren lever upp till villkoren. Att det skall grundas på 

sakliga uppgifter kan kopplas till mål- och resultatstyrning genom kvalitetskontroll.  

De skriver även att tillvägagångssätten varierar angående rekryterings- och urvalsprocessen. I 

vissa fall styrs det från den centrala förvaltningen hos andra har det funnits ett samarbete 

mellan förvaltningen och skolornas rektorer. Men de kommer fram till att det vanligaste är att 

ansvaret för att rekrytera och välja ut lämpliga lärare delegeras till den enskilda rektorn. 67 I 

detta kan en koppling till mål- och resultatstyrning göras, delegering av ansvar till rektorer är i 

enlighet med mål- och resultatstyrning.  

Huvudmännen har fokuserat på att hitta förstelärare som kan driva utvecklingen framåt. När 

de redogjort för sina kvalifikationer har detta främst skett genom att de redogjort för sina 

pedagogiska visioner och ambitioner. Att detta är det främsta sättet de redogjort för sina 

kvalifikationer tyder på att huvudmän inte fokuserat på resultat i detta fall utan på 

utvecklingsarbete något som saknar anknytning till marknadslogik och mål- och 

resultatstyrning.  

Sammanfattningsvis finns i denna del operationella indikatorer för mål- och resultatstyrning 

och marknadslogik. Att huvudmannen avgör vem som är kvalificerad att utses till förstelärare 

och lektor, bestämma hur rekryteringen ska gå till och ställa ytterligare villkor och krav på 

lärarens kvalifikationer överensstämmer med den operationella indikatorn stor 

handlingsfrihet. Att en förstelärare ska styrka uppnådda undervisningsresultat 

överensstämmer med den operationella indikatorn prestationsbaserad lön. Att huvudmän litar 

på rektors bedömning av lärarens pedagogiska skicklighet överensstämmer med den 

operationella indikatorn delegerat ansvar och tydligare ansvar för chefer. 

 

 

 
65 Statskontoret, Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 1, S. 65 

66 Statskontoret, Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 3, S. 42  

67 Statskontoret, Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 1, S. 48 
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Fördelning av tjänster 
 

I denna del beskrivs huvudmännens tillvägagångssätt vid fördelningen av karriärtjänster. Det 

är huvudmannen som bestämmer hur karriärtjänsterna ska inrättas, på så sätt kan 

huvudmannen anpassa uppdraget och fördelningen av tjänsterna efter verksamhetens behov. 

Vid fördelningen av tjänster i verksamheten har huvudmännen tillämpat olika principer.  En 

princip är att tjänsterna fördelas jämnt i verksamheten, huvudmannen försöker sprida ut 

karriärtjänsterna jämt i verksamheten så alla elever och lärare får ta del av satsningen på 

karriärtjänster. En annan är att tjänsterna placeras där behovet är som störst, det innebär att 

huvudmannen exempelvis prioriterar skolor eller ämnen med svaga studieresultat eller där 

huvudmannen identifierar att behovet är stort. Ytterligare en princip är att tjänsterna fördelas 

till de skickligaste lärarna, oavsett var de finns i verksamheten.  Denna princip är den som 

varit viktigast enligt huvudmännen själva.68 

Att det är huvudmannen och inte Skolverket som bestämmer detta indikerar en avsaknad av 

detaljstyrning vilket kännetecknar mål- och resultatstyrning. Att huvudmannen i och med 

avsaknaden av detaljstyrning har stort handlingsutrymme är en direkt parallell till mål- och 

resultatstyrning.  

Principen att tjänsterna fördelas jämnt i verksamheten är inte förenlig med marknadslogik. 

New Public Management vill genom marknadslogik premiera de bästa lärarna som presterar 

bäst. Ifall de fördelas jämnt innebär det att huvudmannen inte kan utse de bästa lärarna då 

sannolikt inte är jämnt fördelade över alla enheter eller skolor. Principen att tjänsterna 

placeras där behovet är som störst kan av samma anledning inte kopplas till New Public 

Management. Det är inte säkert att de lärarna som presterar bäst befinner sig där behovet är 

som störst. 

Principen att de skickligaste lärarna ska prioriteras, oavsett var de finns i verksamheten är 

förenlig med New Public Management genom marknadslogik. Att de värderas efter prestation 

och på sätt skapar konkurrens indikerar marknadslogik.69 

Sammanfattningsvis finns i denna del operationella indikatorer för mål- och resultatstyrning 

och marknadslogik. Att huvudmannen bestämmer hur karriärtjänsterna ska inrättas 

överensstämmer med den operationella indikatorn stor handlingsfrihet. Att huvudmannen kan 

anpassa uppdraget och fördelningen av tjänsterna efter verksamhetens behov överensstämmer 

med den operationella indikatorn ekonomisk rationalitet. Principen att de skickligaste lärarna 

ska prioriteras överensstämmer med den operationella indikatorn prestationsbaserad lön.  

 

 

 
68 Statskontoret, Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 1, S. 33-34  

69 Ibid. S. 34 
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Arbetsuppgifter 
 

Huvudmannen bestämmer vad karriärtjänstinnehavaren skall ha för arbetsuppgifter.70 Dock 

har huvudmännen i varierande grad varit delaktiga i att utforma arbetsuppgifterna.71 Vanligast 

är att uppdragen är utformade på skolnivå, antingen av rektorn själv eller av rektorn 

tillsammans med karriärtjänstinnehavaren. 72 Att huvudmannen har befogenhet att bestämma 

vad karriärtjänstinnehavaren skall ha för arbetsuppgifter indikerar mål och resultatstyrning. 

Att det vanligaste är att rektor själv eller av rektorn tillsammans med karriärtjänstinnehavaren 

utformat arbetsuppgifterna kan kopplas till tankar inom New Public Management. 

Huvudmannen har valt att delegera ansvar och ge stor handlingsfrihet till rektorn genom att 

låta rektorn utforma uppdragen, vilket överensstämmer med mål- och resultatstyrning.  

Förstelärarens arbetsuppgifter är ofta knutna till ett särskilt undervisningsämne som 

matematik, svenska, engelska, teknik och naturorienterande ämnen i kombinationen med olika 

utvecklingsuppdrag. Dessa olika utvecklingsuppdrag har ofta koppling till de behov som 

huvudmännen har identifierat, och bestäms till övervägande del utifrån den egna skolans 

behov, samt av lärarens specifika kompetenser.73 Utvecklingsuppdrag är inte fokuserade vid 

elevers resultat och kan därmed inte kopplas till en indikator för New Public Management.  

I statskontorets delrapport 3 talar de om fyra olika sätt att se på förstelärares uppdrag att 

utveckla skolan.  

Hen talar om försteläraren som  

 • utvecklare, fokuserar på att utveckla sin egen undervisning i klassrummet och de 

utvecklingsbehov som finns där  

• utbildare, fokuserar på att sprida kunskap till andra, till exempel genom att handleda, vara 

bollplank och hjälpa kollegorna på olika sätt  

• utvecklingsledare, riktar in sig på att utveckla det gemensamma lärandet (kollegialt lärande) 

och verksamhetens i övrigt, t.ex. genom att leda projekt 

• föredöme, skiljer ut sig från de övriga genom att inte ha något särskilt utvecklingsfokus; 

utnämningen till förstelärare handlar då mest om ett erkännande av tidigare meriter. 

De är vanligast att förstelärarna och lektorerna har rollen som utvecklingsledare, i andra hand 

är utbildare och i tredje hand har de rollen som utvecklare. Det är ovanligt att karriärtjänsten 

endast ses som en belöning för tidigare meriter.74  Detta talar emot New Public Management 

 
70 Skolverket, Vilka villkor gäller för statsbidraget? 

71 Statskontoret, Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 3, S. 88 

72 Statskontoret, Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 2, S. 57-58  

73 Skolverket, Vad gör försteläraren? S. 4 

74 Statskontoret, Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 3, S. 44-45 
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då de tre första och vanligaste inte har anknytning till en indikator för New Public 

Management. Den fjärde och den som är ovanligast är den som kan tänkas ha en koppling till 

New Public Management genom mål- och resultatstyrning då dessa meriter kan tänkas 

utgöras av prestationer dvs. resultat.   

Sammanfattningsvis finns i denna del operationella indikatorer för mål- och resultatstyrning. 

Stort mandat för huvudman att bestämma vad karriärtjänstinnehavaren skall ha för 

arbetsuppgifter överensstämmer med den operationella indikatorn stor handlingsfrihet. Att 

delegera att bestämma vad karriärtjänstinnehavaren skall ha för arbetsuppgifter till rektorn 

överensstämmer med den operationella indikatorn delegerat ansvar och tydligare ansvar för 

chefer.  

 

Visstidsanställning eller tillsvidareanställning 
 

Det regleras i förordningen att huvudmannen bestämmer om karriärtjänsten ska erbjudas som 

en fast tjänst eller som ett tidsbegränsat uppdrag. Tjänsterna som en huvudman tilldelas är 

knutna till huvudmannen och inte till den enskilde läraren. Förstelärare eller lektor ska ägna 

minst 50 procent av arbetstiden åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.75 

Att erbjuda en tjänst som ett tidsbegränsat uppdrag är i enlighet med marknadslogik. 

Marknadslogik förespråkar konkurrens och ett sätt att skapa konkurrens är genom 

tidsbegränsade uppdrag. Att huvudmannen har mandat att välja hur länge han vill anställa och 

vilken typ av anställning tyder på stor handlingsfrihet.  

Under 2013 var sju procent av förstelärartjänsterna tillsatta som tillsvidaretjänster, övriga 93 

procent av förstelärarna var tillsatta som visstidsanställning. Den vanligaste tidsbegränsningen 

låg inom intervallet 12-23 månader.76 Hösten 2017 hade andelen karriärtjänster som har 

tillsatts med tillsvidaretjänster ökat till 54 procent.77 

De huvudmän som erbjuder tillsvidaretjänster gör det för att säkerställa en långsiktig 

kvalitetsförbättring av verksamheterna.  Andra vanligt förekommande skäl är att 

huvudmannen vill behålla de skickligaste lärarna i verksamheten och att tillsvidaretjänster 

skapar incitament för de lärare som fått en karriärtjänst att fortsätta vara särskilt skickliga i sin 

undervisning. 78 Att erbjuda karriärtjänst som tillsvidaretjänst går emot marknadslogik och 

tanken om att effektivitet uppnås genom konkurrens. 

De huvudmän som erbjuder tidsbegränsade tjänster motiverar det med att de anser att 

utnämningen till förstelärare ställer krav på att läraren är ”på topp”. Det kräver engagemang 

och lust som inte alltid kan tas för givet. Andra menar att tjänsten som förstelärare bör 

 
75 SFS: 2013:70. 

76 Skolverket, Vem är försteläraren? S. 13 

77 Skolverket, Allt fler tillsvidareanställda förstelärare. 
78 Statskontoret, Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 3, S. 84 
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utvärderas och prövas regelbundet, och att man därför inte vill anställa på flera år eller 

tillsvidare.79  Dessa argument överensstämmer med indikatorer för marknadslogik.  

Sammanfattningsvis finns i denna del operationella indikatorer för mål- och resultatstyrning 

och marknadslogik. Stort mandat för huvudman att bestämma över tjänsten, överensstämmer 

med den operationella indikatorn stor handlingsfrihet. Att erbjuda visstidsanställning 

överensstämmer med den operationella indikatorn tidsbegränsade avtal.  

 

Lönespridning 

 

Karriärstegsreformen infördes den 1 juli 2013 och har sedan dess haft effekter på 

lönespridningen. Under en fyraårig period innan reformen infördes mellan 2008-2012 var 

lönespridningen för grundskolelärare relativt konstant. Men efter reformens inträde har en 

förändring skett. Perioden 2013–2014 ökade lönespridningen i alla län. I vissa län ser vi stora 

ökningar. I Västmanlands län ökade lönespridningen från 29,0 procent till 40,2 procent mellan 

åren 2012 och 2014. I Stockholms län har det skett en ökning från 25,4 procent till 34,0 

procent mellan åren 2012 och 2014.80 

Vid en analys av grundskollärarnas lönespridning visar den att det är skillnad mellan 

kommuner med och kommuner utan förstelärare i grundskolan.  I de kommuner där varken 

den kommunala huvudmannen eller någon enskild huvudman rekvirerade statsbidrag för 

karriärtjänster är lönespridningen lägre än i kommuner där minst en huvudman rekvirerat 

statsbidrag för förstelärare i grundskolan. 81 

Att lönespridning ökat som en konsekvens av karriärstegsreformen är inte konstigt då 

löneökningen motsvarar summan av löneökning som en lärare får under ett helt yrkesliv. En 

ökad lönespridning är önskvärt enligt marknadslogik. Ökad lönespridning innebär att 

individuell lönesättning ökar. Tanken hämtar inspiration från rational choice-ideal som menar 

att genom att straffa oönskat beteende och belöna önskat beteende så kan de anställda förmås 

att utföra arbetet på ett önskvärt sätt. 82 

Sammanfattningsvis finns i denna del en operationell indikator för marknadslogik. Ökad 

lönespridning överensstämmer med den operationella indikatorn, individuell lönesättning.  

 

 

 

 
79 Skolverket, Vad gör försteläraren? S. 17 

80 Statskontoret, Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 1, S. 69-70  
81 Statskontoret, Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 2, S. 33 

82 Stenlås, ”Läraryrket mellan autonomi och statliga reformideologier”, S. 18 
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Utvärdering 
 

I statskontorets delrapport 3 genomfördes en undersökning där huvudmännen hösten 2016 

fick svara på hur de säkerställer att förstelärare huvudsakligen ägnar sig åt undervisning och 

uppgifter som hör undervisningen till. De svarade att de i de flesta fallen förlitar sig på att 

rektorn schemalägger i enlighet med kraven. En del angav att de utför platsbesök eller begär 

in arbetsbeskrivningar.83 Att huvudmännen förlitar sig på rektorn kan sägas anknyta till 

mangerialism men är snarare ett uttryck för tillitstyrning. Den del som angav att de utför 

platsbesök eller begär in arbetsbeskrivningar överensstämmer med det koncept som New 

Public Management definierar som utvärdering, kvalitetsgranskning.  

Sammanfattningsvis finns i denna del operationella indikatorer för mål- och resultatstyrning 

och marknadslogik. Mangerialism ingår i den operationella indikatorn, tydligare ansvar för 

chefer. Platsbesök ingår i den operationella indikatorn extern granskning och utvärdering.  

 

Diskussion 
 

I analysen tas det upp faktorer som indikerar en influens av New Public Management och 

indikatorer som talar för influenser av andra styrningsfilosofier. Därför har jag valt att dela 

upp diskussionen i två delar, en del som diskuterar det som indikerar influens av New Public 

Management och en del som indikerar emot influens av New Public Management. Rubriken 

för dessa är, indikatorer och icke-indikatorer.  

 

Indikatorer 
 

Att karriärtjänsten innebär en löneökning utgör en indikator för New Public Management 

genom marknadslogik. Ekonomiskt incitament skapas för läraren att prestera enligt de 

resultatbaserade mål som sätts upp. Tanken hämtar inspiration från rational choice-ideal, som 

menar att genom att straffa oönskat beteende och belöna önskat beteende så kan de anställda 

förmås att utföra arbetet på ett önskvärt sätt. 84 

I de centrala tankarna bakom reformen och i förordningen för de lärare som ämnar bli 

förstelärare kan vi konstatera att det framgår ett angivet mål med reformen, att elevernas 

studieresultat måste höjas och att förstelärare behöver uppvisa konkreta resultat i form av att 

de kan förbättra elevers resultat. Ett explicit resultatbaserat mål går att kopplas till baserad 

mål- och resultatstyrning. Kravet på förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett 

starkt intresse för att utveckla undervisningen överensstämmer med mål- och resultatstyrning 

samt marknadslogik. Prestationsbaserad och kontroll är som Christopher Hoods definierar 

 
83 Statskontoret, Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 3, S. 85  

84 Stenlås, ”Läraryrket mellan autonomi  och statliga reformideologier”, S. 18 
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New Public Management som fokus på effektivitet som bedöms utifrån explicit mätbara mål. 

De sker då en utvärdering av läraren ifall hen lever upp till målen och har erfarenhet av att 

höja elevers studieresultat. 

Det är huvudmannen som gör en bedömning och prövning om lärare uppfyller de 

kvalifikationskrav som ställs samt utformar ytterligare villkor och krav på lärarens 

kvalifikationer utöver de som anges i förordningen.85 Detta är ett tydligt uttryck för mål- och 

resultatstyrning. Att huvudmannen får göra bedömning och prövning, samt även ställa 

ytterligare villkor och krav på lärare innebär att huvudmannen fått stor handlingsfrihet, och ett 

tydligt mandat från. Det är även ett uttryck för delegering av arbetsuppgifter. Detta då 

bedömning och prövning av lärare som ämnade bli lektorer innan reformen hanterades av 

Skolverket. I och med reformen decentraliserade och delegerade man uppdraget till 

huvudmannen.  En motivering till att detta beslut var att det ansågs innebära ekonomiska 

konsekvenser för huvudmannen ifall Skolverket beslutade kring utnämnandet. De motivet 

bakom beslutet kan kopplas till marknadslogik som predikar decentralisering av resultat- eller 

kostnadsansvar samt kostnadsmedvetenhet. Det är även i enlighet med mål och 

resultatstyrning då det innebär delegerat ansvar och förtroende för rektorn.   

 

De betonas i förordningen och promemorian att förstelärarens och lektorns främsta uppgift är 

undervisning men skriver samtidigt att det är för att elevernas kunskapsresultat ska bli så höga 

som möjligt. Just denna fixering vid ett explicit mätbart mål är en tydlig indikator att de som 

författade reformen inte lägger fokus vid kunskap utan vid elevresultat.  

 

Att statsbidraget administreras av Skolverket som sköter kontroll är i enlighet med New 

Public Management. Denna bild förstärks av att ansvaret att utse lektorer tidigare låg vid 

Skolverket. Men de decentraliserades i enlighet med New Public Management. Det nuvarande 

systemet innebär extern granskning och kvalitetskontroll, det överensstämmer med mål- och 

resultatstyrning. Detta kan även ses som att de bygger vidare på den kontrollregim som enligt 

Stenlås vuxit fram i skolan till följd av New Public Management.86  

Huvudmannen avgör vem som är kvalificerad att utses till förstelärare och lektor. 

Huvudmannen bestämmer även hur rekryteringen ska gå till och vad de ska ha för 

arbetsuppgifter. Huvudmannen kan ställa ytterligare villkor och krav på lärarens 

kvalifikationer utöver de som anges i förordningen.87 Huvudmannen har givits stor 

handlingsfrihet och mycket ansvar. Hen har fått makt att själv anpassa och delegera. Detta 

tyder på influenser från New Public Management. Innan New Public Management var 

detaljstyrning den styrningsform som gällde, dessa befogenheter är motsatsen till 

detaljstyrning.  De ger likt tidigare New Public Management reformer stor tilltro till chefer.  

 
85 Skolverket, Vilka villkor gäller för statsbidraget? 

86 Stenlås, ”Läraryrket mellan autonomi  och statliga reformideologier”, S. 17 
87 Skolverket, Vilka villkor gäller för statsbidraget? 
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När man ska säkerställa vilka som är de skickligaste lärarna litar de flesta huvudmännen till 

rektors bedömning av lärarens pedagogiska skicklighet. Detsamma gäller vid ansvaret för att 

rekrytera och välja ut lämpliga lärare, då är det vanligast att det delegeras till den enskilda 

rektorn Att en majoritet av huvudmännen uppger att de litar på rektors bedömning tyder på en 

ytterligare delegering av ansvar för rektorerna. Det innebär att huvudmännen till stor del 

delegerar ansvaret och ger stor handlingsfrihet till rektorerna vilket är i enlighet med mål- och 

resultatstyrning. Huvudmannen måste enligt förordningen basera bedömning och prövning på 

sakliga uppgifter som visar ifall läraren lever upp till villkoren. Att det skall grundas på 

sakliga uppgifter kan kopplas till mål- och resultatstyrning genom kvalitetskontroll.  

Det är huvudmannen som bestämmer hur karriärtjänsterna ska inrättas. Återigen tyder detta på 

att stor handlingsfrihet ges till huvudmannen. Vid fördelningen av tjänster i verksamheten har 

huvudmännen tillämpat olika principer.  Den princip som varit viktigast är den princip där 

tjänsterna fördelas till de skickligaste lärarna, oavsett var de finns i verksamheten. Att det är 

denna princip som varit viktigast talar för att det är New Public Management som influerat 

fördelningen av tjänsterna. Dels kännetecknar det New Public Management att huvudmannen 

ges så mycket frihet på pappret att hen även i realiteten valt att tillämpa en princip som är i 

enlighet med New Public Management talar för influens av New Public Management.  

Att läraren skall redogöra för uppnådda undervisningsresultat drar paralleller till 

marknadslogik och Christopher Pollits centrala komponent som säger att stor vikt läggs vid 

prestation, och detta främst sker genom att mäta resultat vilket kännetecknar mål- och 

resultatstyrning. För att leva upp till förordning måste en förstelärare kunna styrka uppnådda 

undervisningsresultat och uppvisa en ambition att driva utvecklingen vidare. Dock är det 

huvudmannen och inte Skolverket som bestämmer, vilket indikerar en avsaknad av 

detaljstyrning vilket kännetecknar mål- och resultatstyrning. Att huvudmannen i och med 

avsaknaden av detaljstyrning har stort handlingsutrymme är en direkt parallell till mål- och 

resultatstyrning.  

Det regleras i förordningen att huvudmannen bestämmer om karriärtjänsten ska erbjudas som 

en fast tjänst eller som ett tidsbegränsat uppdrag. Tjänsterna som en huvudman tilldelas är 

knutna till huvudmannen och inte till den enskilde läraren. Förstelärare eller lektor ska ägna 

minst 50 procent av arbetstiden åt undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.88 

Att erbjuda en tjänst som ett tidsbegränsat uppdrag är i enlighet med marknadslogik. 

Marknadslogik förespråkar konkurrens och ett sätt att skapa konkurrens är genom 

tidsbegränsade uppdrag.  

De huvudmän som erbjuder tidsbegränsade tjänster motiverar det med att de anser att 

utnämningen till förstelärare ställer krav på att läraren är ”på topp”. Det kräver engagemang 

och lust som inte alltid kan tas för givet. Andra menar att tjänsten som förstelärare bör 

utvärderas och prövas regelbundet, och att man därför inte vill anställa på flera år eller 

tillsvidare.89  Dessa argument överensstämmer med indikatorer för marknadslogik.  

 
88 SFS: 2013:70. 

89 Skolverket, Vad gör försteläraren? S. 17 
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Att lönespridningen ökat som en konsekvens av karriärstegsreformen är inte konstigt då 

löneökningen motsvarar summan av löneökning som en lärare får under ett helt yrkesliv. En 

ökad lönespridning är önskvärt enligt marknadslogik men detta kan snarare ses som en 

konsekvens av en stor löneökning än en medveten handling.  

 

Icke-indikatorer 
 

I det empiriska materialet och den analys som görs är det flera indikatorer som inte är 

förenliga med New Public Management. Att den löneökning som en karriärtjänst innebär är 

en fast lagstiftad summa går emot marknadslogik och de operationella indikatorerna för denna 

del. I enlighet med marknadslogik skall löneökningen vara individuellt anpassad för att på så 

sätt skapa större incitament och möjlighet att anpassa styrning efter prestation enligt mål- och 

resultatstyrning.  

I förordningen stipuleras inga krav på en lärare som ämnar bli lektor att uppvisa förmåga att 

förbättra resultat. Det innebär att utses till lektor baseras på utbildningsnivå och tid för 

undervisning. New Public Management förespråkar rekrytering baserad på prestation vilket 

inte blir fallet om krav på att förbättra elevers resultat stipuleras.  

Att en majoritet av tjänsterna tillsätts genom ett ansökningsförfarande kopplas till 

marknadslogik och konkurrens men detta undermineras av att rekryteringen av förstelärare 

och lektorer har nästan uteslutande skett internt. En intern rekryteringsprocess är en indikator 

som talar emot New Public Management, det går emot marknadslogik att begränsa urvalet till 

endast de anställda.  

 

Huvudmännen uppger att de har fokuserat på att hitta förstelärare som kan driva utvecklingen 

framåt. Vilket även visar sig när de redogjort för sina kvalifikationer, då detta främst skett 

genom att de redogjort för sina pedagogiska visioner och ambitioner. Detta tyder på att trots 

att lärarna enligt förordningen ska uppvisa förmåga att förbättra elevers resultat har 

huvudmännen fokuserat på utvecklingsarbete. Det tyder på att huvudmännen i fråga inte 

lägger störst vikt vid prestation och resultat. Något som bekräftas i och med att förstelärarens 

arbetsuppgifter innebär olika utvecklingsuppdrag. Dessa olika utvecklingsuppdrag har ofta 

koppling till de behov som huvudmännen har identifierat, och bestäms till övervägande del 

utifrån den egna skolans behov, samt av lärarens specifika kompetenser.90  

Att fokus inte ligger vid mål- och resultatsyring ter sig uppenbart i de roller som förstelärarna 

och lektorerna har. Rollen som utvecklingsledare, i andra hand är utbildare och i tredje hand 

har de rollen som utvecklare är inte förenliga med operationella indikatorerna för New Public 

Management. Den roll som går att förena med tankrar kring New Public Management att 

karriärtjänsten ses som en belöning för prestationer är den som förekommer mest sällen.  

 
90 Skolverket, Vad gör försteläraren? S. 7  
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I fördelningen av karriärtjänsterna i sin verksamhet är den princip som tillämpats mest den 

som kopplas till New Public Management. Dock är de andra två principer som tillämpas om 

än i mindre utsträckning inte förenliga med New Public Management och indikatorer 

styrningsfilosofin har. Principen att tjänsterna fördelas jämnt i verksamheten är inte förenlig 

med marknadslogik. Principen att tjänsterna placeras där behovet är som störst kan av samma 

anledning inte kopplas till New Public Management.  

Hösten 2017 hade andelen karriärtjänster som har tillsatts med tillsvidaretjänster ökat till 54 

procent.91 Att huvudmännen kan välja att inrätta tjänsten som en tillfällig anställning är som 

jag nämner i enlighet med marknadslogik. Faktum är dock att en majoritet av huvudmännen 

valt att förkasta dessa ideal och valt att anställa på tillsvidare tjänster. Motiveringarna varför 

de valt att erbjuda tillsvidaretjänster är direkt konflikt till de som förespråkas av New Public 

Management.  

I huvudmännens implementering har de valt att lita på rektorn. Vilket i sig är ett uttryck för 

delegering av ansvar och storhandlingsfrihet för chefer. Dock har en minoritet av 

huvudmännen valt att agera i enlighet utföra platsbesök eller begära in arbetsbeskrivningar. 

Att genomföra kontroll och granskning är en vital del av New Public Management som endast 

en minoritet valt att göra.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Skolverket, Allt fler tillsvidareanställda förstelärare. 
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Slutsats 
 

Målet med denna uppsats var att undersöka ifall den trend som tidigare forskning fastställt 

fortsatt och ifall även förstelärarreformen är ett uttryck för New Public Management. Ett 

motiv för undersökningen var att undersöka ifall utökningen av reformen är förenligt med 

regeringens ambition att gå ifrån New Public Management.  

Att förstelärarreformen är influerad av New Public Management går att fastställa. I reformen 

finner vi otaliga exempel på det som utgör influeser av New Public Management. Exempel på 

detta är ekonomisk rationalitet, som uppstår i och med att huvudmännen får ansvar för att 

administrera och rekrytera. Vi ser exempel på delegering av ansvar, då huvudmännen ger stor 

handlingsfrihet till rektorerna. Vi ser tydliga element av konkurrens, men framförallt är det 

vedertaget att mål- och resultatstyrningen har dominerat reformen. Att höja elevernas 

studieresultat är det överordnade målet med reformerna. Det är en styrning baserad på 

resultat. Huvudmännen har makt att rekrytera, fastställa egna kvalifikationer och tidsbegränsa 

anställningen, det knyter an till rational choice-ideal. De kan straffa oönskat beteende och 

belöna önskat beteende så att de anställda förmås att utföra arbetet på ett önskvärt sätt, dvs. att 

eleverna ska prestera så bra som möjligt. Vi kan se att managerialism har tagit sig i uttryck 

genom att rektorn fått mer ansvar och makt. Ett managerideal har stärkts. Samtidigt ser vi att 

huvudmännen i implementeringen valt att använda den handlingsfrihet de givits för att gå 

ifrån New Public Management och dess idéer. Detta tar sig i uttryck genom att det vid 

rekryteringen läggs störst vikt vid utvecklingsarbete. De har valt att i en majoritet av fallen 

anställa förstelärare på tillsvidaretjänster trots att det går emot marknadslogik. När de 

redogjort för sina kvalifikationer har pedagogiska visioner och ambitioner varit det primära 

och förmåga att höja studieresultat har varit sekundärt.  

Undersökningen visar att föstelärarrefomen är influerad av New Public Management. Dock är 

det svårt att svara på i vilken utsträckning. Förordningen och dess förarbeten visar en tydlig 

influens av New Public Management. Implementeringen i skolan har drag av New Public 

Management som en följd av att förordningen är influerad av New Public Management. Men 

det går att finna tydliga avsteg från New Public Management i implementeringen.  

Att regeringen valt att utöka reformen är inte förenligt med deras ambition att gå ifrån New 

Public Management. Dock har implementeringen inte i lika hög grad varit influerad av New 

Public Management, men det anses lämpligt att omarbeta en del av reformen för att vara mer i 

linje med deras ambition med en tillitsbaserad styrning.  

 

 

 

 

 



29 

 

Vidare forskning 

Denna uppsats visar på en viss skillnad i intention och implementering. Att studera skillnaden 

mellan intention och implementering ytterligare vore intressant. Frågan är ifall vi ser början 

till ett avslut på New Public Management som en den dominerande styrningsfilosofin av 

reformer inom skolväsendet. 

Jag är även intresserad av reformen lärarlönelyftet som infördes 2016. Jag valde att inte ha 

med den i denna studie för att den infördes närmare i tiden och för att forskningen kring denna 

reform är mindre omfattande än kring förstelärarrefomen. Men det vore av samma skäl som 

att undersöka förstelärarrefomen intressant att se ifall även denna lärarlönelyftet innehåller 

influenser av New Public Management.  
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