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ABSTRACT  

In the light of overall democratic and normative values for Swedish education, including freedom of 
expression, the aim of this study was to examine how teachers’ critical comments on a school 
organization at upper secondary level (post-16 education) can be received and possible implications for 
teachers who express such criticism and for the school organization. The questions focused on criticism 
in relation to the core values of education and freedom of expression, in a policy context of marketization 
of the Swedish school system. The study was conducted as a qualitative case study; empirical data were 
collected from depth interviews with five teachers in two different municipalities in different parts of 
the country. The theoretical framework regarding criticism as a Phenom is based on the model of the 
whistle-blowing process by Miceli & Near (1992) and Hedin et. al. (2008). The informants’ statements 
are interpreted from two normative ethical theories: a deontological and a teleological perspective. 
Possibilities and limitations for criticism are looked upon in relation to the economic management 
ideology of New Public Management. The study identifies a critic process which is linked to the 
ideology and the school governance; in particular, in relation to the school and the school's Educational 
Marketization adjustment. It also shows on retaliation for the teachers - in this case study, among others, 
negative salary developments, redeployment but also shutdowns and buyouts. The interviewed teachers 
often had high confidence and high status within the school but the whistle-blowing process changed 
their position as self-confidence and hollowed working drive. Critical implications regarding the 
school's organization remained unchanged in four of five cases. The study notes, finally, that in today's 
school there seem to be two parallel discourses; one of speaking up and another of silence. Furthermore, 
the study indicates that the two discourses shape different kinds of loyalty structures in a kind of reward 
and punishment system.   

Key Words: ethics, freedom of speech, New Public Management, upper secondary education, 
Whistleblowing, Sweden  

 SAMMANFATTNING 

Den här studiens övergripande syfte var att mot bakgrund av gymnasieskolans generella normativa 
värden undersöka hur lärares kritiska synpunkter på en skolorganisation kan mottas och eventuella 
konsekvenser för lärare som framför sådan kritik och för skolorganisationen. Frågeställningarna 
fokuserar kritik i förhållande till skolans värdegrund och yttrandefrihet i  kontexten av ett marknadsutsatt 
skolsystem. Studien genomfördes som en kvalitativ fallstudie; empirisk data insamlades i djupintervjuer 
med fem lärare i två olika kommuner i  olika delar av landet. Det teoretiska ramverk vad gäller kritik 
som fenomen utgår ifrån modellen  kritikerprocessen (Miceli &Near 1992; Hedin et. al. 2008); därtill 
tolkas informanternas utsagor utifrån två normativa etiska teorier: ett deontologiskt och ett teleologiskt 
perspektiv. Möjligheter och begränsningar för kritik kopplas därutöver till den ekonomiska 
förvaltningsideologin New Public Management. Resultaten i undersökningen identifierar en 
kritikerprocess som vidare kan kopplas till ideologi och skolans styrning; framför allt i relation till 
skolans kommunalisering och skolans marknadsanpassning. Resultaten visar även på repressalier för de 
kritiska lärarna - i denna fallstudie bl.a. negativ löneutveckling, omplaceringar men också avstängning 
och utköp. De intervjuade lärarna hade ofta ett högt förtroendekapital och hög status inom skolan men i 
och med repressalieprocessen förändrades deras position samtidigt som både självförtroendet och 
arbetslusten urholkades. Kritikens konsekvenser vad gäller skolans organisation föreföll i fyra av fem 
fall oförändrad. Studien konstaterar avslutningsvis att det i dagens skola, inom ramen för de normativa 
värdena om demokrati och yttrandefrihet, förefaller finnas två parallella diskurser,  den ena talandets – 
och den andra tigandets diskurs. Studien tyder vidare på att de två diskurserna formar olika slags 
lojalitetsstrukturer i ett slags belönings- och bestraffnings-system.    

Nyckelord: etik, gymnasieskolan, New Public Management ,Whistleblowing, yttrandefrihet,  
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1. INLEDNING 
 
I läroplanen för gymnasieskolan står det att skolans huvuduppgift är att träna eleven ”att tänka 

kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ”. 

Undervisningen i skolan ska också ge eleven ”en grund för och främja elevens förmåga till 

personliga ställningstaganden”(Lgy 2011 s.7). Under avsnittet övergripande mål och riktlinjer 

anges det i Lgy 2011 vilka normer och värden som skolan ska genomsyra såsom 

”grundläggande demokratiska värderingar samt personliga ställningstaganden” (s.11). 
 

De normer och värden som genomsyrar styrdokumenten i skolan torde även gälla läraren men 

utrymmet för lärare att i sin yrkesroll framföra åsikter som kan uppfattas som kritiska av 

arbetsgivaren tycks vara något av ett etiskt dilemma. Ena sidan har vi kurs och läroplanens 

dekret realiserade i den praktiska undervisningen, där elevers färdigheter syftar till och bedöms 

utifrån dess kritiska och analytiska tänkande med det personliga ställningstagandet; och  andra 

sidan har vi lärarens yrkesetos där läraren  förutom lärarrollen i klassrummet  ikläder sig rollen 

som den analytiske och kunnige debattören i skolans andra forum som blivit en allt större del 

av lärarens uppdrag - utanför den faktiska undervisningen (Lewin 2014). Läraren kan i vissa 

fall få stöd för sitt agerande av arbetstagare och arbetsledare men kan också bli motarbetad.  

 

Den svenska forskningen inom området ”att säga ifrån” visar att kritiska synpunkter inom den 

offentliga förvaltningen ofta möts med ovilja både från chefer och arbetskamrater i form av 

repressalier, stigmatisering och/eller utstötning (Lundqvist 2012; Hedin, Månsson & Tikkanen 

2008; Aronsson & Gustavsson 1999; Fransson 2013).  Kring detta etiska dilemma förefaller det 

som om det inte bara inom skolan utan inom den svenska offentliga institutionen i stort vidare 

finnas två diskurser som existerar parallellt varav den ena är talandets och den andra är tigandets 

kultur (Hedin, Månsson & Tikkanen 2007, 2008; Lundqvist 2012; Fransson 2013). Professor 

Lennart Lundqvist konstaterar att ”Tystnaden vanligtvis är en effekt av att människor inte vågar 

säga ifrån trots att de ibland borde göra det”. Detta innebär att de offentligt anställda i och med 

sin tystnad, enligt Lundqvist, frånsäger sig sitt demokratiska och moraliska ansvar vilket i 

förlängningen ytterst är en fara för demokratins grundbult (Lundqvist 2011 s. 13f., 2012 8 f.). 

Ett uppmärksammat fall i maj 2014 gäller en utredning i Upplands Väsby i syfte att förbättra 

skolsituationen men där författaren, läraren och skolexperten Per Kornhall avskedades efter att 
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ha påtalat utvecklingsområden och svagheter Vad gäller organisation och styrning (Kornhall 

2014). 

I praktiken tycks lärarnas skyldigheter och rättigheter (SOU 2011:33) att ”kritiskt granska” 

styrning, organisation och mål sålunda vara en laddad fråga, vilket också framkommer i 

Lärarnas Riksförbunds stora enkätundersökning Tystade lärare – Om att kunna framföra kritik 

i media (2008). I rapporten konstaterades att 53 procent av de kommunanställda lärarna (som 

för övrigt omfattas av meddelarskydd) och 70 procent av friskolelärarna inte vågar påtala kritik 

om missförhållanden eller oegentligheter offentligt beträffande sina arbetsgivare.  51 procent 

av båda kategorierna intervjuade lärare påtalar en rädsla för repressalier och försämrad 

löneutveckling ifall de skulle ventilera kritik offentligt. Studien konstatera också att cirka 30 

procent av de kommunanställda och 35 procent av de privatanställda lärarna tror att kritik mot 

arbetsgivaren offentlig leder till försämrade karriärmöjligheter. Vidare ansåg 18 procent av de 

intervjuade friskoleanställda lärarna att de som en konsekvens av offentlig kritik i media kunde 

räkna med avsked eller avstängning. 

 

Fenomenet ”att säga ifrån” benämns företrädesvis inom forskningen som ”Whistleblowing” 

samt ”whistelblowers” och uppmärksammades först i USA under sextiotalet då också begreppet 

myntades och fick fäste inom den amerikanska samhällsdebatten. På svenska översätts 

fenomenet och aktiviteten med att ”vissla” eller att vara ”visselblåsare” (Larsson 2012 s. 12 f.f, 

Hedin, Månsson & Tikkanen 2008 s. 31). Professor Lennart Lundqvist gör en distinktion mellan 

extern och intern kritik genom att benämna den senare vid att ”väcka” och den förra vid ”att 

vissla ” (Lundqvist 1998 s. 113 f.f.; 2012 s. 100 f.). En övergripande fråga i den här magister-

uppsatsen är om en ”tystnadens kultur” som enligt Lundqvist (2012) och Hedin et. al. (2008) 

gäller inom den offentliga förvaltningen också förkommer inom det svenska skolväsendet. 

Denna studie handlar dock inte om lärare som valt att vara tysta utan om de som gjort sin röst 

hörd genom att påtala missförhållanden genom kritik om/till arbetsgivaren beträffande styrning, 

mål, medel och organisation internt och/eller externt. 

 

Undersökningen som helhet har som syfte att undersöka och beskriva kritikerprocessen i 

förhållande till skolans normativa villkor. Detta innebär dels en etisk analys av värdegrund i 

olika styrdokument dels en analys av vilka etiska principer som kan säga ligga till grund för 

kritikerns/sanningssägarens ageranden samt förhållningssätt av skolans ledning kopplat till 

kritikerprocessen. Undersökningens empiriska material bygger förutom forskning kring 

fenomenet på inläst material såsom styrdokument vilka analyserar utifrån ett idéperspektiv med 
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normativ metod (Badensten, 2006); dels på material utifrån i djupintervjuer med fem 

gymnasielärare.  

1.1. Syfte och frågeställning 

Studien har som syfte att beskriva processer, strukturer och handlingsmönster enligt modellen 

”kritikerprocessen” kring Whistleblowing med utgångspunkt i skolans normativa värden och 

villkor vad gäller värdegrund och styrdokument. Den har inte som syfte att beskriva 

spektakulära fall av kritik, som de fall som i media ofta lyfts fram vad gäller Whistleblowing 

utan snarare visa på generella tendenser i hur kritik framförs och mottas inom skolans 

organisation där yttrandefrihet och demokratiska värden ska genomsyra värdegrund och 

praktik.  Studien gör ingen åtskillnad mellan intern och/eller extern kritik med avseende på 

definitionen whistleblowing – ”visslande” eftersom syftet  är att belysa hur kritik generellt tas 

emot av ledning samt vilka konsekvenser som detta kan få för lärare, skola och  i förlängningen 

samhället. Jag har i denna studie valt att benämna begreppet whistleblowers eller visslare med 

begreppet kritiker och kritiska lärare eftersom jag tycker att begreppet bättre passar in i arbetets 

syfte och avgränsning.  

 

Frågeställningarna delas in i två olika perspektiv där det första berör bakomliggande orsaker 

till kritik:  Vilka  förhållanden eller händelser realiserade i lärares yrkesutövning kan tänkas 

ligga till grund för lärares framförda kritik? Det andra perspektivet som undersöks är hur 

framförd kritik kan åtföljas av olika repressalier samt vilka konsekvenser som detta kan få för 

den enskilda läraren samt för organisationen (se bilaga 1)? Det etiska perspektivet i analysen 

gällande värdegrund och lojalitet tolkas mot bakgrund av två normativa etiska teorier: ett 

deontologiskt samt ett teleologiskt perspektiv, varav  den förra betonar handlings etiska status 

oberoende av handlingens konsekvenser (pliktetik) till skillnad för det andra perspektivet som 

hävdar att en handlings etiska status direkt är beroende av dess konsekvenser (konsekvensetik). 

Vad gäller yttrandefrihetens begränsningar och konsekvenser kopplas denna dimension även 

till den ekonomiska förvaltningsideologin – New Public Management. 

 

1.2. Tidigare forskning 
 
I USA finns ett flertal kvalitativa samhällvetenskaliga studier kring fenomenet Whistleblowing. 

Pionjären var Albert Hirschman (1970) som i sin forskning benämnde kritiken eller 

”visslingen” vid ”Voice” d.v.s. att ge röst åt sin kritik (Hirschman 1970 s. 30; Near, Dworkin 
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& Miceli 2008 s. 61). Begreppet används för att beskriva de processer som uppstår då personer 

väljer att framföra eller gå ut med kritik eller slå larm om oegentligheter och missförhållanden 

på arbetsplatsen som antingen är dold för eller aktivt döljs av ledningen (Miceli, Near, & 

Dworkin 1992 s. 153 f.f.; Hedin, Månsson & Tikkanen 2008 s. 13, s.17; Larsson 2012 s. 12 f.f., 

Haglund 2009 s. 29; Lundqvist 2013 s. 13). Forskarna Miceli, Near och Dworkin (1992) 

definierar whistleblowing-fenomenet enligt följande: 
 
Whistle-blowing is ´the disclosure by organization members (former or current) of illegal, 
immoral, or illegitimate practice under the control of their employers, to persons or organizations 
may be able to effect action. (s. 6)   
 

Whistleblowing avser förutom frågor kring oetiskt handlande även frågor kring grovt 

resursslöseri (Larsson 2012). Transparency Internationals definition (1992) av fenomenet lyder:  
 

The disclosure of information about perceived wrongdoing in organization, or the risk thereof, to 
individuals or entities believes to be able to effect action. 
 

Den kvalitativa forskningen kring kritikerprocessen som helhet har företrädesvis dominerats av 

de amerikanska forskarna Miceli & Near (1985, 1988, 1992, 1994); Near, Dworkin & Miceli 

(1993, 2008). Huvudområdet har kretsat kring: vem som blir visslare och vilka orsakerna till 

visslandet är d.v.s. – att kritik framförs. Forskning visar att kritiken ofta framförs av kompetenta 

medarbetare med högt förtroendekapital inom organisationen och med högt moraliskt ansvar 

samt att orsakerna till kritiken ”visslandet” ofta handlar om en diskrepans mellan arbetets 

faktiska utförande och målsättningen inom organisationen (Miceli & Near 1985, 1988, 1992, 

1994; Hedin et. al. 2007, 2008, Lundqvist 2013; Grant 2002). Forskningen har också beskrivit 

handlingsförloppet för kritikerprocessen: Hur och under vilka omständigheter kritik ”visslande” 

framförs (Miceli & Near, 1992; Near, Dworkin & Miceli 1993, 2008; Fransson 2013; Aronsson 

& Gustavsson 1999). En ytterligare dimension som forskningen belyst vad gäller 

kritikerprocessen är kritikens konsekvenser både för organisation och visslare i form av 

repressalier såsom bl.a. förändrade arbetsuppgifter, omplacering och uppsägning  p.g.a. 

lojalitetskonflikter och auktoritetsstrukturer i organisationen (Miceli & Near 1988, 1992; Near, 

et. al. 1993, 2008; Aronsson, & Gustavsson 1999; Hedin et. al. 2007, 2008; Lundqvist 2012; 

Fransson 2013). Den svenska forskningen  krig fenomenet whistleblowing inom offentliga 

organisationer är förhållandevis ny och studier inom ämnet  är  därav få – fältet förefaller 

tämligen outforskat vad gäller kvalitativ forskning. Pionjärerna är dock  Hedin, Månsson och 

Tikkanen genom den sociologiska studien Kritik i offentliga organisationer – orsaker, förlopp 

och konsekvenser (2007) och När man måste säga ifrån- Om Kritik och Whistleblowing i 
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offentliga organisationer (2008).  Forskarnas studie kring fenomenet tar fasta på dess orsaker 

och konsekvenser inom människovårdande organisationer med utgångspunkt i Miceli och 

Nears modell (1992) ”whistle-blowing” och  utgår ifrån kvalitativa djupintervjuer genomförda 

under en tioårsperiod. Susanne Franssons kvalitativa studie Yttrandefrihet och inflytande för 

anställda- om gränserna för anställdas kritikerrätt (2013) har människovårdande 

organisationer som studieobjekt med fokus på de anställdas möjlighet till yttrandefrihet och 

inflytande i praktiken. Franssons studie har en rättsvetenskaplig ansats då den analyserar de 

juridiska gränserna vad gäller skyddet för yttrandefriheten i arbetslivet. Franson konstaterar  

kritikerrättens begränsningar och efterlyser därför en särskild lag som skulle fylla en viktig 

symbolisk funktion till det förhållanden som enligt många forskare i dag kallar för ”tystnadens 

kultur”( s.163).  Aronssons och Gustavssons studie Kritik eller tystnad – en studie av 

arbetsmarknad och anställningsförhållandens betydelse för arbetsmiljökritik (1999) 

undersöker anställningsförhållandenas inverkan på ifall kritik framförs eller inte. Resultaten 

från denna undersökning visar att rädslan för sanktioner från ledning gör att de anställda håller 

inne med kritik och i stället väljer tystnad.  

 

Även om de svenska studierna av Aronsson och Gustavsson (1999) Hedin, Månsson och 

Tikkanen  (2007, 2008) och Fransson (2013) har med lärare som yrkesgrupp som en del i 

forskningen så är lärares perspektiv inget som renodlas utan genomförda studier omfattar en 

vidare undersökningsgrupp. Av Aronssons och Gustavssons kvantitativa studie, som är baserad 

på ett stort material data och som spänner över olika yrkeskategorier framgår dock att 

yrkeskategorin gymnasielärare klart sticker ut beträffande rädsla för repressalier. I Hedin, 

Månsson och Tikkanens kvalitativa studie  är studieobjektet kritik och dess konsekvenser för 

anställda och arbetsplatsen inom socialtjänst, sjukvård, skola och svenska kyrkan. I den senare 

kvalitativa studien av Fransson är utgångpunkten densamma men undersökningsgruppen 

omfattar såväl den offentliga som den privata verksamheten inom vård, skola och omsorg. 

Magnus Haglunds avhandling Enemies of the People:  Whistle-Blowing and the Sociology of Tragedy 

(2009) är en fallstudie som utgår ifrån tre kända fall av whistleblowers där tragedin och 

företrädesvis Ibsens En folkefiende (1882) används för att analysera konsekvenserna av 

whistleblowing. Haglunds analys pekar på att den som visslar genom att påpeka något som 

andra redan vet och tycker, men inte uttalar sig om, blir syndabock och ”skjuten som budbärare” 

(Haglunds 2009 s. 52). Margaretha von Platens fallstudie Sanningssägare eller karriärist 

(2008)  har en etisk ansats kring fenomenet civilkurage; av de fjorton fall som hon studerat 

konstaterar hon att hög moral och integritet är gemensamma moraliska principerna men  att 
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civilkuragets pris för sanningssägarna blir ett slags omvänd karriär, där innan betrodda 

medarbetare med högt anseende blir marginaliserade och utstötta efter att de påtalat kritik. 

Lennart Lundqvists  bok Slutet på yttrandefriheten (och demokratin?) (2012) belyser också med 

en etisk ansats problem kring yttrandefriheten och ”vissling” med utgångspunkt i händelser vid 

Lunds Universitet, där en professor blev fråntagen sitt arbetsrum efter att han påtalat kritik till 

ledning angående ekonomi och organisation. Lundqvist utgångspunkt är ämbetsmannakurage 

och dess diskrepans gällande NPM-ideologin. I boken The art of moral protest (1997) beskriver 

sociologen James M Jasper ”nej-sägarna” (de som protesterar) som etiska motståndsmän 

”etichal resisters”, vilka styrs av en stark moralisk övertygelse eller vision om hur världen borde 

vara men inte är och i sin övertygelse om hur de anser att världen borde vara öppet vågar säga 

ifrån oavsett risk för repressalier och vedergällning (Ibid .s. 135).  
 

Det förekommer även forskning kring fenomenet whistleblowing utifrån kvantitativa ansatser 

baserade på enkäter utifrån slumpmässigt urval av personer,  några av dessa är bl.a. gjorda av  

Miceli & Near (1992); Miceli et. al. (2008) och BjØrkelo et. al.  (2008).  Kvantitativa 

forskningsansatser försöker klarlägga hur många som säger ifrån. I den här magisteruppsatsen 

som fokuserar kritik framförda av lärare i skolan - dess orsaker och konsekvenser - lämpar sig 

en kvalitativ ansats bättre för studiens syfte. 

 

1.3. Teoretiska utgångspunkter och analysmodell  

Ansatsen i undersökningen är idékritisk  (Bergström & Boreus, 2000 s. 174 f.f.) med 

utgångspunkten att  en diskrepans gäller  mellan olika normativa värden i dagens skola och 

praktik med olika konsekvenser av dilemmat. Mitt ontologiska perspektiv är idealistisk 

socialkonstruktivism eftersom jag vill nå en djupare förståelse av dilemmat utifrån mina 

antaganden, min förförståelse och mina frågeställningar (Grix 2005 s. 177 f.f.).  Episte-

mologiskt utgår jag ifrån att människan socialiseras in i en kulturell kontext där det för tiden 

rådande normativa värden påverkar synen på den värld som människan är en del av och som 

hon verkar i ”Det finns inte en sann bild av verkligheten utan en rad föreställningar om den” 

(Solberg & Solberg, 2013). 

 

En grundläggande utgångpunkt i detta sammanhang är skolans styrning, i enlighet med den 

ekonomiska förvaltningsideologin som med betoning på effektivitet och mätbarhet hämtar 

näring från styrningsfilosofi från näringslivet benämnd New Public Management (NPM) 
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(Blomqvist 2004). Enligt många forskare står  NPM konstrast till skolans essens och värdegrund 

där begreppet demokrati har innebörden av analytiskt och kritiskt tänkande (Stillhoff  

&Sörensen, 2013; SOU 2014:5; Lundqvist 2012 s. 132 f.f.). I denna atmosfär formas således 

olika traditioner och ageranden bland anställda; ett flertal som anpassar sig, av Lundqvist 

kallade ”maktens medlöpare” (Lundqvist 2012 s. 96), men också kritiker och sanningssägare. 

Enligt en rapport från Lärarnas Riksförbund  (2008) tycks flertalet lärare föredra att anpassa sig 

i tystnad efter rådande spelregler, av rädsla för repressalier från arbetsgivaren (LR, 2008). 

Fenomenet är mångdimensionellt. I analysen har jag försökt att organisera subjektiva 

upplevelser och erfarenheter som lärarna åskådliggjort i studien utifrån modellen 

”kritikerprocessen” (figur1). Vad gäller etik och värdegrund samt samhällsfaktorer och 

styrprinciper tolkas dessa mot nedan skisserade etiska traditioner och förhållningssätt (figur 2) 

samt offentligt etos (figur 3). Analysarbetet med det kvalitativa forskningsmaterialet i studien 

kan vidare sägas vara i linje med den hermeneutiska forskningstraditionen;  metoden och 

kategoriseringen i analysen av empirin följer en induktiv analys i en växelverkan mellan teori 

och intervjumaterial, helheten och delarna (Patel & Davidsson 2011 s. 30). I nästa avsnitt 

förklaras närmare studiens teorier och analysmodell. 

 

1.3.1. Miceli och Nears modell – kritikerprocessen 
 
För analys av kritikerprocessen har Miceli och Nears modell som åskådliggör och strukturerar den 

mångdimensionella processen i fem faser utgjort ett centralt verktyg:

 
Figur 1: Faserna i Miceli och Nears Kritikerprocess Blowing the whistle (1992) i en svensk omarbetad version 
av Hedin, Månsson & Tikkanen (2008) När man måste säga ifrån – Om kritik och whistleblowing i offentliga 
organisationer.  
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Modellen är kronologiskt uppbyggd vilket innebär att den består av ett antal faser som följer på 

varandra i en bestämd ordning. I detta arbete följs modellen inte slaviskt då variationer 

förekommer. Fasmodeller bygger ofta på en förställning om ett slags standardutveckling, vilket 

medför en risk i att bortse från individuella avvikelser och faktiska variationer. Dock är 

modellen prövad och använd inom forskningsprojekt av bl.a. Miceli & Near (1992) och Hedin 

et. al. (2008) vilket ger belägg för att den även är användbar för föreliggande studies syfte. 

 

Modellen har en förankring i den interaktionistiska forskningstraditionen, vilket innebär att 

processen skildras som ett samspel mellan olika aktörer, även om processbeskrivningen i sig 

fokuserar kritikernas perspektiv. Samspelet mellan forskaren och den intervjuade sker också 

via interaktionism. Traditionen implicerar även vissa begrepp såsom processer, faser, 

vändpunkter, karriärer och förändring vilka förekommer i analysen av modellen för 

kritikerprocessen (Miceli & Near 1992 s 54 f.; Hedin et al 2007 s. 29 f.)   

 

Den första fasen innebär upplevda missförhållanden som antingen är omoraliska, illegitima 

eller olagliga. Innan andra fasen i processen görs en validering av upplevelserna utifrån ett etiskt 

och moraliskt perspektiv och/eller gällande regelverk i de fyra delbesluten. Beroende av 

analysen utifrån eventuella vinster eller förluster genom att verbalisera kritiken fattas beslut i 

modellens andra fas. Den tredje fasen delbeslut föregås av en moralisk analys och handlar om 

var gränserna för den enskildes ansvar och plikt: att agera eller att vara tyst går. Väljer personen 

ansvar genom att agera genom kritik fattas delbeslut tre. Kritiken kan vara intern eller extern, 

men för att den ska betraktas som kritik med avseende på ”whistleblowing” räcker det inte med 

att i vardagliga samtal på arbetsplatsen kritisera upplevda missförhållanden utan det krävs en 

tydlig officiell handling som kan innebära att personen väljer att säga ifrån i ett formellt 

sammanhang, eller att  skriva ett formellt brev till ansvarig chef eller ansvariga politiker. Det 

viktiga är att kritiken adresseras till någon som har makt att förändra situationen (kritiken kan 

lämnas anonymt och då uteblir repressalierna). I tredje fasen görs även en bedömning av 

resultaten av kritiken. Ifall kritiken varit intern och inte gett önskat resultat kan kritiken under 

denna fas även bli extern genom att den ytterligare lämnas till någon annan instans. Antingen 

kan personen välja att tystna och/eller lämna arbetsplatsen eller så trappas konflikten upp 

genom ytterligare kritik. Hur personen väljer att agera utgår ifrån en värdering av för och 

nackdelarna enligt fas två i modellen.  Den fjärde fasen innebär att kritikern konfronteras dels 

genom reaktioner och repressalier i närtid, men det kan också handla om reaktioner som 
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kommer efter att en längre tid förflutit. Under denna fas är flertalet aktörer iblandade, både 

inom och utanför den egna organisationen. Mottagaren av kritiken kan vara en kollega eller 

arbetsledningen varpå olika lojalitetskonflikter uppstår mellan kritikern och i vissa fall kollegor 

och eller arbetsledningen. 

 

Forskarna har vidare utkristalliserat fyra olika prediktorer om hur kritikern och kritiken tas emot 

inom organisationen varav den första påverkas av hur kritikern uppfattas som person och 

medarbetare. Den andra är situationella faktorer d.v.s. hur och under vilka omständigheter 

kritiken framförts. Den tredje prediktorn är organisatoriska och handlar om organisations-

struktur och kultur medan den fjärde avser makt och beroenderelationer (Miceli & Near 1992 

s. 54 f.f; Hedin et. al. 2008 s. 39 f.f.). Den femte fasen i kritikerprocessen visar vad utfallet blev 

- åtgärdades missförhållandena? Ifall så inte skett ställs kritikern återigen inför valen att lämna 

arbetsplatsen eller tystna; att återuppta kritiken i andra former eller t.o.m. trappa upp den 

tidigare kritiken via nya kanaler. Ifall detta är fallet så blir fas fem i förloppet åter en del av fas 

ett som i sin tur blir början till ett nytt förlopp i kritikerprocessen. I analysen har jag försökt att 

organisera subjektiva upplevelser och erfarenheter som lärarna uttryckt i studien utifrån 

modellen ”kritikerprocessen” (figur1) . 

 

1.3.2. Etiska teorier och begrepp  

Fenomenet kring kritikerprocessen är mångdimensionellt varför flertalet teoretiska perspektiv 

är nödvändigt. Med utgångspunkt i två ideologiska positioner, som bl.a. identifieras av 

Lundqvist (2012 s. 15 f.f. 81) och Hedin et. al. (2008 s. 228 f.)  intas vidare två olika etiska 

förhållningssätt till normativa värden och lojalitet; vilka jag i detta arbete vidare kategoriserat 

under ett konsekvensetiskt respektive ett pliktetiskt perspektiv, vilka beskrivs i figur 2 nedan. 
Figur 2 : Normativa värden och lojalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Konsekvensetik          
pliktetik 

  

x Humanistisk tradition 
x Demokrati -yttrandefrihet 
x Ämbetsmannakurage 
x Kritiskt tänkande 
x Beredd att offra sig själv  

för det rätta och för gruppen 

x Feodalistisk tradition  
x Hierarki 
x Lojalitet mot ledaren 
x Priniciper och regler 
x ”maktens medlöpare” 
x Egoism/dolda motiv 

 

Talandets kultur Tigandets kultur 
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Skillnaden mellan de ovan skisserade grupperna är vilka värden som styr individens agerande. 

I det första fallet ställs de gemensamt goda framför den enskilda individens eget välbefinnande 

vilket ofta resulterar i att personen ”offrar sig själv” för det gemensamt goda genom att höja sin 

röst (Jasper, 1997 s. 135; Haglunds 2009 s. 52; von Platen 2008 s. 8). I det andra fallet blir 

agerandet snarare tvärt om, då handlandet här styrs av lojalitet mot makten och strukturen 

genom tystnad ofta som en konsekvens av dolda egoistiska motiv (Lundqvist 2012 s. 96 f.f.; 

Hedin et al. 2007 s. 85; Aronsson och Gustavsson, 1999;  von Platen s.180 ).  

  

Agerandet – att tala eller tiga samt  bakomliggande motiv till handlingen analyserar mot 

bakgrund av två skilda normativa etiska teorier. Konsekventialismen hävdar handlingens etiska 

status med utgångspunkt i värdet av dess konsekvenser, vilket innebär att man enligt denna 

etiska princip alltid bör handla så att konsekvenserna av det man gör blir så goda som möjligt 

för flertalet, så kallad utilitaristisk hållning (Bentham, 1823; Mill 1861). John Stuart Mills 

utilitaristiska hållning beträffande yttrandefrihet beskrivs enligt följande  i Om Friheten 1865, 

s 19: 
Rätta området för mänsklig friheten är således följande: Den omfattar först och främst 
medvetandets inre värld, krävande samvetsfrihet i den mest vidsträckta meningen; frihet i tankar 
och känslor; fullkomlig frihet i åsikter och meningar angående alla ämnen, praktiska eller 
spekulativa, vetenskapliga eller teologiska. Frihet att yttra och offentliggöra sina åsikter  

 

Utilitarismen skiljer mellan  egenvärden såsom exempelvis kunskap och  instrumentella värden 

så som t.ex. rättvisa, som i sig är ett medel till ökat välbefinnande eller ökad välfärd  (Moore, 

1903). En handling är enligt konsekventialismen moraliskt riktig om den leder till att fler 

önskningar tillgodoses eller till att önskningar tillgodoses i högre grad än om man hade handlat 

annorlunda. Dess universalistiska drag innebär således att handlingens moraliska status bedöms 

inte bara utifrån hur jag påverkas eller andra i min närmaste omgivning, utan hur alla påverkas 

av handlingen (Ahlenius 2004 s. 20). I samtida moralfilosofisk debatt används begreppet 

konsekventialism i ett vidare perspektiv än det ovan skisserade såsom t.ex. Philip Pettit gör i 

artikeln ”consequentialism” (1991) i vilken han hävdar att den konsekventialistiska hållningen 

är den som innebär att agenter i största möjliga mån bör främja det som man anser vara 

värdefullt. Det är denna tolkning av konsekventialism som jag utgår ifrån i föreliggande studie.  

 

Vad gäller det deontologiska perspektivet – här pliktetiken - är  uppfattningen den att 

riktigheten i handlingen avgörs av i vilken mån denna överensstämmer med vissa 
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fundamentala plikter som agenten är bunden att följa oavsett konsekvenserna. Den 

pliktetiska moralen sätter gränser i och med att den har restriktioner på vad vi som 

agenter får och inte får göra utifrån plikterna såsom t.ex. att inte ljuga, att lyda eller att 

inte avslöja information o.s.v. (Kant 1785 s. 395 f.f.).  I Kritik av det praktiska förnuftet  

(1788) presenterar Kant det Kategorisk imperativet: ”Handla alltid så att din viljas 

maxim alltid samtidigt kan gälla som princip i en allmän lagstiftning” (s. 52). 

Grundtanken är således att den moraliska halten av mina handlingar inte har att göra 

med känslor eller nyttoöverväganden såsom utilitarismen hävdar utan på maximerna 

som ligger till grund för mina handlingar. Ifall min maxim är universaliserbar- d.v.s. om 

jag anser att principen kan upphöjas till allmän norm – då är handlingen moraliskt riktig.    

 

Den nutida deontologiska etiken enligt Kamms tolkning ”anses innefatta friheten att inte 

maximera det goda och restriktioner i hur det goda får frambringas. Friheten innebär 

bara att agenter inte måste maximera goda konsekvenser” (Kamm 2000 s. 42). För 

konsekventialismen kan däremot en - utifrån ett pliktetiskt perspektiv - klandervärd 

handling - som t.ex. att  avslöja information, att  inte lyda, vara förpliktigad ifall detta 

leder till goda konsekvenser.  

 

 1.3.3      New Public Management 
 
New Public Management (NPM) är som tidigare nämnts, ett samlingsbegrepp på den 

ekonomiska förvaltningsideologin vilken sedan drygt två decennier omvandlat den offentliga 

sektorn till en marknadsliknande verksamhet genom olika slags organisations- och 

styrningsreformer utifrån det privata företagandets förebild (Blomqvist & Rothstein 2000; 

Blomqvist 2004; Lundqvist 2010, 2013). Syftet är att skapa ökad konkurrens mellan olika 

producenter vilket antas öka kvalitén inom organisationen och därmed gynna konsumenten 

”brukaren”.  Vad gäller skolan som organisation  anpassar sig individer och institutioner till 

marknadens normer genom att införliva nyliberalismens ideal som utgångspunkter för styrning 

vad gäller mål, utveckling och förändring. Nyliberalismens hörnstenar är individen, valfriheten 

och marknaden och som politiskt ramverk underbyggs den av ekonomiska och politiska  

styrningsteorier  (Lundahl et. al. 2014 s. 50). Ekonomismens förvaltningsideologi i NPM 

framhäver det privata som moraliskt och effektivitetsmässigt överlägset det offentliga men, 
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hävdar Lundqvist, ekonomivärdena kan komma i konflikt med demokrativärdena vilket 

åskådliggörs i Figur 3 nedan – Vårt offentliga etos (Lundqvist 2012 s. 39).  
 
Figur 3: Vårt offentliga etos 

Demokrativärden Ekonomivärden 

Folkmakt 

Konstitutionalism 

Offentlig etik 

Rationalitet 

Kostnadseffektivitet 

Produktivitet 

 

Det offentliga etoset har två huvudtyper av värden – demokrativärden och ekonomivärden. 

Demokrativärdena är folkmakt, konstitutionalism och offentlig etik; ekonomivärdena är 

rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Folkmakt och konstitutionalism tillsammans 

bildar liberal- eller västdemokrati. Syftet med folkmakten är gemensamma beslut i 

gemensamma angelägenheter och värden. Konstitutionalismen består av rättsstaten, 

maktdelning och individuella rättigheter. Den Offentliga etikens föreställningar och värden  i 

den offentliga verksamheten hämtar företrädesvis sina värderingar från folkmakt och 

konstitutionalism (Lundqvist 1998, 2001, 2012). Vad gäller ekonomivärdena avser rationalitet 

”mål-medel-rationalitet” d.v.s. man är medveten om vad som krävs för att uppnå en viss effekt. 

Kostnadseffektiviteten avser kostnader bortsett från kvalitativa inslag eller krav på 

måluppfyllelse. I och med en tilltagande ekonomism inom det offentliga etoset har det skett en 

värdeförskjutning  från demokrativärden till ekonomivärden (Lundqvist 1998, 2001, 2012). 

Trots detta så hävdar Lundqvist att samtliga värden i det offentliga etoset måste beaktas: 

 
 
I demokratin kan man beskriva den offentliga verksamhetens värdekärna som att ´ämbetsmän 
levererar inte  tjänster till kunder; de levererar demokrati´. Motsvarande krav måste ställas på 
samhällsmedlemmarna: de är primärt medborgare i sin relation till det offentliga. Ekonomismen 
har raserat mycket av det specifikt offentliga, och det fordras en återgång till värden som gav 
ämbetsmännen ´värdighetsmod och engagemang´. (Lundqvist 2012 s. 40)  
 
 

1.4. Metodologiska utgångspunkter och studiens genomförande 
 
Studiens undersökningsgrupp är avgränsad till att gälla gymnasielärare och  utgör sålunda en 

fallstudie; tanken med fallstudier är att de ska vara djupodlade till sin karaktär och att fallen 

därför oftast begränsas till ett mindre antal hanterbara fall vilka studeras och analyserar utifrån 

ett flertal olika perspektiv (Kvale & Brinkmann 2009; Merriam 1994).  
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Intervjuerna har varit semistrukturerade (Cohen, Mainon & Morrison 2007 s. 352 f.f.) utifrån 

ett på förhand skrivet frågematerial som följer en tydlig tematik (se bilaga 1).  Dessa har spelats 

in på diktafon, för att därefter lagras på datorn för vidare transkription och analys (Dahlen 2015 

s. 69 f.f.) Avsikten med analysen var att försöka se idéer, mönster och sammanhang utifrån 

undersökningens syfte som i detta fall avser lärares upplevelse och berättelse av hur 

framförandet av kritik på arbetsplatsen bemöts samt vilka konsekvenser som kritiken lett till, 

men också vilka bakomliggande etiska principer som lärarna i intervjuerna ger uttryck för . Den 

kvalitativa ansatsen är kausal då jag har för avsikt att belysa ”orsak-verkan-relationer mellan 

handling och tillstånd i samhället” (Svensson 2011); jag vill i undersökningen försöka förklara 

och till viss del förstå hur en viss aktivitet leder till en annan samt vilka konsekvenser detta får 

för enskilda aktörer och kanske på längre sikt samhället. Förutom intervjuer  förekommer även 

empiriskt material i form styrdokument och kompletterande material i form av mejl och 

skrivelser. 

   

1.4.1. Urvalsprinciper och kontaktvägar 
 

Kontaktvägarna för att finna fall att studera har varit genom kollegiala och sociala nätverk som 

jag som lärare har tillgång till, men också via media.  Studien begränsas till fem fall varav fyra 

av informanterna är män och en kvinna. Urvalsprincipen beträffande informanterna är avsiktlig 

och kan sägas vara ändamålsenlig utifrån studiens syfte med avseende på två perspektiv 

maximal variation och intensitet i urval. Maximal variation innebär att man i studien strävar 

efter att finna fall som kan exemplifiera fenomenets olika uttryck och innebörder (Larsson 2005 

s. 103). Intensitet i urval innebär att man försöker hitta  fall  som kan exemplifiera fenomenets 

olika uttryck och innebörder (Miles & Huberman 1994 s. 28). Även om informanterna är få är 

ambitionen att se mönster utifrån fenomenets centrala aspekter kopplat till teorierna men 

samtidigt också försöka se olika variationer gällande bakomliggande orsaker och konsekvenser 

av  framförd kritik (Dahlen 2015 s. 121f.).  

 

1.4. 2.  Intervjuerna med de kritiska lärarna 
 
Intervjuerna med lärarna utgör basen, den s.k. grundstommen i datamaterialet, varav den första 

genomfördes i form av en pilotstudie våren 2015;  de övriga har samlats in och genomförts 

under ett tidsspann mellan hösten 2016 och våren 2017. En del av intervjuerna har också 
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genomförts parallellt med analysarbetet. Den inledande kontakten har skett via mejl eller 

telefonkontakt varpå jag närmare förklarat syftet med studien samt hur intervjun var tänkt att 

genomföras. Informanten fick därefter kontakta mig via telefon eller mejl för att bestämma tid 

och plats, därefter genomfördes dessa på caféer eller hemma hos informanterna med 

utgångspunkt i en intervjuguide (se bilaga 1). Längderna har varierat; den längsta har pågått i 

tre timmar och skett i två olika omgångar och de övriga har pågått i ungefär en timme. I två av 

fallen har kompletterande intervjuer även skett via telefon men då har samtalet varat i cirka 15 

minuter. En del frågor och svar har också fullständigas via mejl av informanten.  

 

Inför intervjuerna fick informanterna grundläggande information om de forskningsetiska 

principer som reglerar studien;  att deltagande är frivilligt samt syftet med intervjun. Jag 

poängterade vidare att informanten skulle avkodas i studiens redogörelse och få ta del av 

transkriptionen i sin helhet samt möjlighet att vid en slutgiltig version få läsa igenom materialet 

för att se huruvida det överensstämde med dennes beskrivna upplevelser och utsagor. Direkta 

citat som används i studien fick informanten även ta del av för att ge sitt godkännande; därmed 

fanns möjligheten att radera utsagor som denna inte vill ha med (Vetenskapsrådet 2011 s. 66 

f.f.; Cohen, Manion & Morrison 2007 s. 365; Dahlen 2015 s. 24 f.f.). Inför intervjuerna fick de 

däremot inte ta del av frågorna som finns med i bifogad intervjuguide; detta för att minimera 

risken av styrning utifrån de förproducerade frågorna. Däremot informerade jag om de olika 

temaområdena inför intervjun.  Den inledande fasen i intervjun ägnades åt bakgrundsuppgifter, 

såsom synen på uppdraget som lärare och den för tiden aktuella skolsituationen; därefter fick 

informanten själv berätta om vilka förhållanden som låg till grund för kritiken. Efter detta så 

handlade intervjun om kritikerprocessen i sin helhet: dess orsaker och konsekvenser. 

 

I en  intervju där jag som forskare i interaktion med informanten guidar konversationen och gör 

tolkningar av dennes utsagor är jag delaktig i att konstruera mening, något som kan anföras som 

kritik gentemot kvalitativa intervjuer (Repstad 2007 s. 154 f.;  Merriam 1994 s. 47 f.). För att 

så lite som möjligt påverka svaren på frågeställningarna inom de olika temaområdena förehöll 

jag mig därför relativt passiv under intervjuerna. Som ett stöd i processen förde jag däremot ett 

fåtal anteckningar av nyckelbegrepp kring fenomenet. Detta innebar att jag redan under 

intervjun aktivt analyserade delar av informantens utsagor (Cohen, Manion & Morrison (2007 

s. 357 f.f.). Intervjun är således dels en talhandling vilken föregår en narrativ analys, dels en 

analys av informantens erfarenheter och upplevelser av fenomenet som undersökningen avser 

(Creshwell, 2009 s. 8).   
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1.4.3. Forskningsetik  

Förutom forskningsrådets grundprinciper vad gäller intervjuer och deltagande som beskrivits 

ovan, så finns andra etiska överväganden. Den första gäller hanteringen av data så att risken för 

att enskilda personer och skolor identifieras i texten minimeras. En viktig etisk grundprincip är 

att uppgifterna som samlas in hanteras konfidentiellt (Vetenskapsrådet 2011 s. 66 f.f.; Dahlen 

2007 s. 27). I denna underökning innebär detta bl.a. att material från intervjuer och andra 

analysdokument förvarats i en låst skrivbordslåda. I samband med hänvisningar till lärare, 

ledning eller skolor har namnen avkodats för att minimera risken för att personer eller skolor 

identifieras i texten. Även om avidentifiering sker finns dock en risk för att personer och skolor 

i undersökningen känns igen av personer inom samma organisation som har kännedom om 

händelserna; denna risk förefaller omöjlig att undvika, men genom att avkoda både skola och 

informanter och inte specifikt namnge det som undersöks anser jag att risken för igenkänning 

minimeras.  

 

Reliabiliteten av fallstudien bedöms med avseende på om resultaten från intervjustudien kan 

anses vara rimliga och tillförlitliga. För att undersökningen i sin helhet ska anses vara saklig 

och tillförlitlig bör jag som forskare fortlöpande dokumentera och reflektera över de olika valen 

av frågor och tolkningar som utkristalliseras under hela undersökningsprocessen, samt förhålla 

mig kritisk både till teorikorrelation och avvikelser för att på bästa möjliga sätt kunna reflektera 

över förväntningar och förförståelse så att dessa inte begränsar perspektivet på materialet som 

ska undersökas (Alvesson & Kärreman 2007 s. 127 f.). En del i denna transparens infattar en 

analys av eventuella metodproblem som uppstår under arbetets gång. En fråga man bör ställa 

gällande studiens kvalité är ifall intervjufrågorna är valida och tolkningarna hållbara. För att 

studien skall bedömas som reliabel när det gäller intervjuerna måste urvalet av respondenter 

besitta aktuella erfarenheter av fenomenet som efterfrågas i studiens syfte och frågeställningar 

och som i materialet för studien kan verifieras via dokumentation i intervjuer och analyser 

(Kvale & Brinkmann 2009 s. 259 f.f.). 

 

Ett etiskt dilemma vad gäller kvalitativa studier är objektivitetskravet då det i den kvalitativa 

studien är svårt att komma undan den övertygelse och förförståelse som man besitter i form av 

erfarenheter och värderingar. Detta kan naturligtvis påverka hela undersökningens resultat, 

därför är det viktigt att redogöra för ens egna kunskaper och erfarenheter kring fenomenet och 

reflektera kring hur dessa kan tänkas påverkat undersökningen som helhet (Kvale & Brinkmann 

2009 s. 90 f.; Ryen 2004 s. 96 f. ). Jag har själv erfarenheter av fenomenet vilket kan innebära 
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en fara, därmed är det viktig att inte underskatta subjektivitetens begränsningar; men enligt den 

hermeneutiska traditionen kan forskaren pendla mellan objektets och subjektets synvinkel. 

Subjektiviteten och förförståelsen kan vidare ur detta perspektiv ses som en tillgång och inte 

som en begränsning så länge som forskare ständigt reflekterar över sin roll i tolkningsarbetet.  

Att hålla sig helt objektiv inom den kvalitativa forskningsintervjun förefaller vara svårt då syftet 

med intervjun och samtalet är att skapa en intersubjektivitet mellan informanten och forskaren 

(Kvale & Brinkmann 2009 s. 322 f.f.).  

 

2. ATT TALA ELLER TIGA?  
 
I det här kapitlet kommer jag att visa på hur kritikerprocessen ser ut i sin helhet, dess orsaker 

och konsekvenser såsom det framkommit  i intervjuerna. Kapitlet inleds med ett kort avsnitt 

kring karaktäristik av informanterna: vem är det som framför kritik? Finns det några 

gemensamma drag hos informanterna? Efterföljande avsnitt sammanfattar lärarnas berättelser 

kring  orsaker och händelser som lett till att kritik framförts. När, var och hur detta skett beskrivs 

i efterföljande avsnitt. Avsnittet därefter beskriver reaktionerna på kritiken i form av 

konsekvenser för den enskilda läraren i den faktiska yrkesutövningen för att avslutas med ett 

avsnitt som berör kritikens konsekvenser för organisationen. Det efterföljande avsnittet berör 

olika styrdokument för skolan generellt och yttrandefriheten specifikt. Den avslutande 

sammanfattningen analyserar därefter talandets och tigandets kultur mot bakgrund av olika 

etiska förhållningssätt och principer. Låt oss nu titta lite närmare på vilka lärarna är som framför 

kritik såsom det framkommit i materialet i denna undersökning.   

 

2.1  Vem framför kritik?  
 
Av de fem informanter som intervjuats är som framkommit tidigare en kvinna och fyra män. 

Den ojämna könsfördelningen är förväntad; forskningen visar generellt  att framförallt unga 

kvinnor håller inne med kritik gentemot arbetsledningen (Aronsson & Gustavsson 1999). 

Åldern hos informanterna är mellan 55 och 60 år. Den förhållandevis höga åldern stämmer väl 

överens med andra studier kring fenomenet som visar att kritiker ofta är äldre erfarna 

medarbetar med högt förtroendekapital både hos kollegor och överordnade på arbetsplatsen  

(Hedin et. al. 2008 s.156; Lundqvist 2012 s. 119). Samtliga lärare som intervjuats har jobbat 

som lärare under en längre period. Av dessa har fyra jobbat i drygt tjugo år och en i sex år med 
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specifika läraruppgifter, men i mer än ett decennium med skolutvecklingsfrågor på nationell 

nivå. Av informanterna  har fyra av fem en akademisk utbildning motsvarande minst fem år på 

Universitet. En av lärarna är behörig i åtta gymnasieämnen, en annan i fem och  en tredje har 

även disputerat.  Tre av lärarna undervisar eller har undervisat i samhällsvetenskapliga ämnen 

och  en i naturvetenskapliga ämnen på gymnasiet. En lärare har behörighet i estetiska ämnen 

men arbetsuppgifter och kompetens innefattar även skolprojekt kring värdegrund. Två lärare 

har valt att lämnat läraryrket, en av dessa är författare och en flitigt anlitad föreläsare.  

 

2.2. Varför kritik?  
 
I intervjumaterialet finns olika typer av missförhållanden som lett till kritik. Några av dessa står 

att finna i de förändringar som skolan genomgått under de senaste decennierna och som 

påverkat lärarnas praktiska arbete på flera plan. De största  och kanske mest omfattande 

förändringarna under denna tid är kommunaliseringen och skolans marknadsanpassning vilket 

påverkat dess organisation och styrning på flera plan (Jarl & Rönnberg, 2015, Lundahl et. al. 

2013, 2014; Hudson 2007; Lindensjö & Lundgren, 2012; Lewin, 2014). Nedan tecknas som 

bakgrund en  kortfattad sammanfattning av dessa förändringar. 

 

1991 trädde   ”kommunaliseringen”  i kraft och den svenska skolans organisation gick därmed 

ifrån att ha varit statligt regelstyrd till att bli  mål- och resultatstyrd. Kompromissen mellan stat 

och kommun innebar att riksdagens och regeringens ansvar för skolan var övergripande genom 

styrdokument i form av läro- och kursplaner och kommunernas ansvar hamnade i och med 

decentraliseringen på den strukturella nivån i form av organisation och tillämpning (Hartman 

2012 s. 12 f.f.;  Hudson 2007 s. 269 f.f.;  Lindensjö & Lundgren 2014 s. 85 f.; Jarl och Rönnberg 

2015 .s 56 f.; Lundahl et al. 2014 s. 33 f.f.). Tanken med decentraliseringen var att den minskade 

detaljregleringen via staten i kombination med mål- och resultatstyrning skulle leda till en mer 

ändamålsenlig, autonom och rationell verksamhet (Jarl och Rönnberg 2015 s. 28 f.f; s. 44 f.f.). 

Kommunledningen tog över arbetsgivaransvaret och i och med de individuella lönerna ökade 

rektorernas inflytande och makt över skolans innehåll samt lärares prioriterade arbetsuppgifter 

(Lundahl et. al. 2013 s. 503). 1993 fick även kommunen ansvar för hur fördelningen av resurser 

mellan skolan och annan kommunal verksamhet skulle se ut. Innan hade skolan haft öronmärkta 

pengar i form av statsbidrag; i och med kommunaliseringen försvann denna förmån och nu 

konkurrerade skolan med övriga kommunala verksamheter om fördelningen av resurserna (Jarl 

& Rönnberg 2015 s. 71).   
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1992 kom den s.k. friskolereformen vilken öppnade marknaden för andra aktörer än kommunen 

att driva skolor dock enligt samma villkor som den kommunala skolan  (Jarl & Rönnberg s. 74 

f.f.). I och med detta utvecklades två huvudmannaskap inom det svenska skolväsendet varav 

det ena drivs i kommunalt (offentligt)  regi och det andra i privat regi. Valfrihetsreformerna 

innebar inte bara en  ökad möjlighet för fristående skolor att etablera sig utan möjligheten för 

föräldrar och elever att välja innebar en ny konkurrenssituation (Lewin, 2014 s. 69 f.f.). Från att 

haft monopol på skolmarknaden fick nu kommunerna konkurrera om eleverna – kunderna - och 

deras skolpeng, vilket innebar att den offentliga verksamheten även marknadsanpassades. 

Idéerna om styrning, ledarskap och organisation färgades alltmer utifrån det privata 

företagandet. Fenomenets reformer (NPM) syftar till att öka konkurrensen mellan olika 

producenter - skolor - och öka valfrihet för brukaren - eleven (Lundahl et al. (2014 s. 11 f.f.; 

Jarl & Rönnberg s. 53,  s. 77 f.f.; Lewin 2014 s. 50). Konsekvensen i skolan resulterade i en 

utvärderingskultur med mätbara resultat i fokus såsom kvalitetsredovisningar av betygsstatistik 

och måluppfyllelse. I och med detta så ökade den utvärderingsmässiga styrningen i skolan 

markant. För implementering av förändringen åkte konsulter och reformivrare  runt i 

kommunerna och argumenterade för införandet av beställar- och utförarmodeller (Lewin 2014 

s. 51).  I och med marknadsanpassningen av skolan med företagskulturen som inspiration har 

den ekonomiska styrningen över lärarens pedagogiska praktik ytterligare stramats åt, då det i  

lönekriterier även finns skrivelser som att läraren ska vara lojal mot och fungera som en 

ambassadör för skolan. Genom skollagen och värdegrunden samt samhällets grundläggande 

demokratiska värden regleras lärarens arbete dels genom målen (som ofta är stora och diffusa) 

formulerade av politiker, dels genom ramlagar men också genom det moraliska ansvar som 

läraren har i förhållande till sina elever och samhället d.v.s. andra intressenter inom och utanför 

den egna organisationen. Det är bl.a. mot bakgrund av detta samt ovan skisserade förändringar 

både vad gäller styrning och organisation de senaste decennierna som lärarnas orsak till kritik 

delvis kan förstås.  

 

I analysen av intervjumaterialet framkommer följande förhållanden som grogrund till kritik: 

organisation och förändrade arbetssätt som inneburit nackdelar eller försämringar för eleverna 

(och lärarna), bristande arbetsledning och kränkande behandling av kollegor eller elever som 

påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt varför läraren valt att framföra kritik till 

ledning. I nästkommande avsnitt kommer en redogörelse för grogrunderna för kritiken såsom 

det framkommit i intervjuerna. 
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2.2.1. Organisation och arbetssätt 

I ett av fallen berättar informanten om hur en kommun i och med maktskiftet med den 

borgerliga alliansen i spetsen i början av 2000-talet införde ett dramatiskt systemskifte för 

skolverksamheten i kommunen då skolorna lades ut på entreprenad vilket resulterade i att 

hälften av skolorna i kommunen  privatiserades och den andra hälften som hamnade kvar i 

kommunens regi i princip var det som blev över: ”En socioekonomisk stark skola blev kvar. 

Det var dom tunga skolorna som ingen riktigt ville ta över, dom blev kvar.” Läraren, som i det 

här fallet jobbat som statlig tjänsteman inom bl.a. skolutvecklingsfrågor anställs av kommunen 

som skolstrateg utifrån lärarens erfarenhet och  kompetens gällande det svenska skolsystemet:  

Jag får då tjänsten som strateg och då tänker ju jag att jag ska ju vara strateg och utveckla skolan 
– skolstrateg, och jag tänker ju då att man kan ju inte vara skolstrateg utan att göra en analys. Det 
är alltså första steget. Det jag ser det är ju att här är ju en kommun, och det är ju också därför som 
dom anställer mig, som har stora problem. Det är siffror som ligger lägst ner i statistik i X-kommun 
eller näst längst ned. När jag tittar på siffrorna ser jag ju att det är ju här man hamnat dom senast 
åren. Det jag ser det är en skarpt sjunkande resultatkurva eehhh så jag böjar ju att titta på det och 
det jag ser, det är när jag börjar, att prata med kollegor, det är förtvivlan, rektorerna är förtvivlade 
för att det finns system som inte bara fungerar. Så jag börjar jag att prata om det här: det här är 
vad vi behöver göra men vi behöver också jobba för att få bättre förutsättningar för att få det här 
systemet att förändras för annars så har lärarna inte en chans.  

Det system som kommunen infört är ett slags ”beställar- och utförarsystem” vilket i praktiken 

innebar att man lade över det man kallade för kommunal välfärdsproduktion till produktions-

bolag med produktionsstyrelser; den  utbildningsnämnd som fanns kvar hade ansvar för 

övergripande skolfrågor vilket innebar att kommunen kapade bort hela skolförvaltningen.  

Så att när jag kommer till, när jag kommer till X så är hela det här skiftet genomfört och den här 
framgångsrika enheten för nyanlända den hade man bara lagt ner över en natt och ersatt med ett 
ersättningssystem  där rektorerna skulle köpa de här tjänsterna för de enskilda skolorna. Man la 
alltså ner hela institutionen, förberedelseklasserna, så att dom nyanlända fick svenskundervisning 
och så vidare, det lades alltså ned. Vilket innebär att när jag kom dit så så började jag att prata 
med lärarna. Där satt alltså lärare som grät: ´Alltså vad skulle jag göra. En kille i min klass, det 
finns alltså ingen i skolan som kan hans språk och han kan inge svenska. Vad ska jag göra?´ Det 
fanns en klass, en nia, en utav högstadieskolorna som tog emot dom nyanlända; där i en klass i 
årskurs nio tog man emot i vanlig klass, utan en enda minut förberedande svenskundervisning. 
Sen fick man kritik från alltså, då får då den här skolan, kritik från kommunalråd för dom dåliga 
resultaten.   

Gymnasieskolan i kommunen revs och istället byggdes en ny modern skola, som ett 

marknadsföringsobjekt för den fria marknaden grundat på betygsintag vilket i praktiken innebar 

att sjuttio procent av eleverna i kommunen tvingades pendla till andra skolor utanför den egna 

kommunen.  Skolförvaltningen i kommunen blev i princip nedmonterad vilket innebar att det 

förutom ”beställarkontoret på övergripande nivå” endast fanns en ansvarig chef för de ”nio, tio” 

skolorna som fanns kvar i kommunens organisation.  
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Det som händer här är då att man inför det här beställar- och utförarsystemet. För det som händer 
då är ju att jag börja att nysta i det här och undra: vem är egentligen ansvarig? Vem är ansvarig 
för den här verksamheten? Lagstiftningen är ju väldigt tydlig på det här, då kommer ju min 
myndighets, min tjänstemannaroll. Lagstiftningen är övertydlig – huvudmannen har ansvaret för 
verksamheten i skolan och huvudman för den kommunala skolan är kommunen… Vem är det nu 
då som bär ansvaret för den här kommunen? Och där får ju jag en känsla av att,  jag en känsla av 
att ´oohhh vad händer nu´ och när jag frågar så inser jag att det är ingen som har tänkt på det … 
alltså att ta ansvar. Då jag frågar verkar det som att man blir påtagligt nervös … Och jag vet ju då 
tillräckligt om lagstiftningen för att det är kommunfullmäktige d.v.s. att det är kommunens högsta 
ledning som har ansvar för sina skolor och inte ett enda dugg ansvar för friskolorna och det hade 
dom också då blandat ihop så att säga…På reaktionerna som att ingen har tänkt på det…Men i 
frågan om huvudmannaskapet så ja, okej det är kommunerna. Och kommunfullmäktige har lämnat 
ner det till utbildningsnämnden, sen har du utbildningsnämnden och utbildningsnämnden har då 
lämnat ned huvudmannaskapet till beställarnämnden, vilka då ibland hävdade att dom gjort eller 
då har dom  lämnat ner det till utförarorganisationen  - produktionsstyrelsen som då i sin tur hävdar 
att dom har lämnat ned det till den här X som  då i sin tur var den här min chef som då var den här 
chefen. Det var alltså ett dysfunktionellt sätt att driva skola. Det fanns alltså nästan lika många 
nivåer i huvudmannaskapet som det fanns skolor, alldeles för många nivåer. Men det intressanta 
var att när jag började att gräva i sådana här saker så blev det en påtaglig irritation hos de här 
tjänstemännen. 
 
 

I fyra av fem intervjuer handlar kritiken om decentraliseringen och kommunaliseringens 

effekter på skolan där ökad detaljstyrning med lokala förskrifter reglerade via staten till 

kommunerna inneburit ökade arbetsuppgifter för lärarkåren men som också påverkat skolans 

organisationsstruktur (Lewin 2014; Jarl & Rönnberg 2015). Så här konstaterar en annan lärare:  

   

Grundproblemet med skolledningen var att dom inte hade kompetens, för i och med att dom inte 
hade kompetens så kunde ju dom inte hantera dom direktiv som dom fick uppifrån… från en lika 
inkompetent skolchef..meeen meen,  den rektor som hade lite kompetens kunde ju sålla bland 
galenskaperna som kom uppifrån och säga ´jaha det här dekretet – vi måste ju lyda men vi gör så 
lite som möjligt av det och det här är ju kanske något som det kan bli något av så då lägger vi tid 
och resurser här då.´ Det är ju så den kloke tjänstemannen gör… man kan ju inte obstruera mot 
allt men man måste ju använda sin kompetens för att sålla, men har man ingen kompetens då kan 
man ju inte sålla och då blir man ju ett offer både för staten, mot kommunens politiska 
tjänstemanna-överbyggnadsstolle- idéer, ja så är man ju bara borta och dom två institutionerna har 
ju aldrig drivit skola. Majoriteten av rektorerna är dom med klen kompetens och dom tyr ju sig 
till varann och bildar ett lag för trygghetsbehov för att överleva. Sen har det funnits någon enstaka 
människa som har haft pedagogisk kompetens, man har kunnat så pass mycket skola så att man 
har fått det att funka i klassrummet, man  har också förstått vilka faktorer det är som förbättrar 
undervisningen och klassrumssituationen i form av planering i form av stöd och resurser och 
liknande; kring-apparaten om jag så säger, ååh åååhhh, men är man en sån och fem som som 
´kram-i-kram´ jag kallar det ´kram-i-kram´ när många människor som saknar kompetens kommer 
ihop sig så tyr man sig till varann och försöker rättfärdiga mer eller mindre knepiga beslut och alla 
anar att det blir inte riktigt bra det här men vi karmar varann i kram så kanske det blir bra eller 
känns lite bättre….,men om man aldrig har sett hur skolan fungerar i praktiken, man har aldrig 
upplevt det eller varit en del av det som praktiserande lärare själv så tror jag att det är helvetes 
svårt att vara skolledare…..Jag tror att det är omöjligt…..  Ska du förändra nåt som skolledare 
idag sååå måste du ju ta strid mot hela systemet för det system som vi har idag, NPM-baserat 
system drar åt något annat håll än det som egentligen är kvalitet och dessutom fattiga kommuner 
som inte har råd att följa upp statens gigantiska krav; för staten har under jävligt många år varit 
den som säger ´ni ska, ni ska, ni ska´…. Klart då blir ju skolan ett skitområde, både för politiker i 
kommunen liksom tjänstemännen. Det blir lågattraktivt, då blir det tjänstemän som inte kan så 
mycket inom området. Dom som kan dom inser att det blir ett helt omöjligt jobb.  
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En annan grogrund till kritik har varit  förändrade arbetsuppgifter och omorganisation som i 

praktiken inneburit en försämring för eleverna. Så här uttrycker sig en tredje lärare: 
 
Omorganisationer som dom vill genomföra utan att…många av deras förslag handlade om att det 
i praktiken inte skulle funka…det var liksom  pappersprodukter…inte p.g.a. något som visade att  
dom hade insyn i eller erfarenhet av hur verksamheten fungerade och typexemplet var ju det här 
som …..dom skulle ändra på det här med…hur man skulle sköta om elever som hade problem och 
likande t.ex. elevvårdskonferenserna - dom kastade om grejer. Det sa vi från början – i den här 
ordningen skulle det inte funka. Sen visade det sig i praktiken. Det funkade inte. 
Omorganiseringen utav elevvårdsgrejen och sen skrev vi väldigt många sådana här pekar som man 
skulle skriva och rektorn  hon var sjukskriven och så  fick vi den andra som skulle gå in men hon 
hade inte befogenheter att sköta om dom här, fatta dom här besluten, så massor av elevärenden 
hade liksom samlats. Eleverna hamnade i kläm. 

 
I flera av intervjuerna är det återkommande temat kring kritik grundat i omorganisation och 

anhopning av arbete i form av möten och administrativt arbete som lärarna inte anser gynnar 

verksamheten eller elevvården.  Den tredje läraren förklarar vidare:  

 
organisationer är styrda av organisationens logik inte av vad som är fel och rätt moralisk 
administrativt och likande. Det bygger väldigt mycket på hierarkier – mer och mindre – det bygger 
på ekonomi – någonstans där mitt emellan är det det upp till personer och likande. Dom kan alltså 
ändra litegrann…ehh stämningen till det bättre eller till sämre men dom följer också egentligen 
den här organisationens logik, antingen som offer eller medspelare beroende på om dom är… ja, 
egoistiska, ute efter att göra karriär eller liknande eller med goda intentioner och inte karriärister… 
När dom kommer in i organisationen och inser att här har jag inte så mycket handlingsutrymme 
så försvinner dom ganska snabbt – vi har ju haft typexempel. Dom som kommit snabbt och velat 
ändra mycket men har insett att det går inte, majoriteten som fogar sig i systemet är karriärister.  

 

Margareta von Platen konstaterar även hon i sin undersökning Sanningssägare eller Karriärist 

(2008) att det förefaller finnas två negativa inriktningar gällande ledarskap och 

organisationslogik som framförallt styrs av olika egoistiska värden; antingen genom 

ekonomiska och karriärmässiga möjligheter eller utav den enkla anledningen att man följer 

strömmen för att man vill tillhöra den utvalda gruppen och inte riska att bli utesluten. Vissa 

ledare främjar därför, trots irrationell organisationslogik, sig själv och sin inre krets framför 

företagets bästa och andra tycks förbli passiva genom att resonera:  ”Det brukar ju ordna sig, 

varför ska just jag riskera min karriär, min ekonomi och mitt rykte genom att opponera mig och 

säga att någonting är fel? Vill jag riskera att bli utesluten ur gruppen nu när jag har denna 

förnämliga position och bekväma födkrok?” (s. 7). Lundqvist finner även han en risk i att 

anställning och befordran inte sällan baseras på konformitet med organisationen framför 

individuella, intellektuella akademiska prestationer (Lundqvist 2012 s.160).  Detta leder oss 

vidare in på en annan typ av upplevt missförhållande som varit grogrund till kritik i det 

empiriska materialet nämligen bristande ledarskap. 
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2.2.2.  Bristande ledarskap 

I det empiriska materialet framkommer olika typer av bristande ledarskap såsom bristande 

kompetens samt oförmågan att organisera och strukturera arbetet, oförmågan att ta till sig 

konstruktiv kritik, samt oförmågan att kommunicera och leda. Många gånger tycks det även 

finnas ett slags upplevt misstroende eller upplevt hot av ledarna p.g.a.  lärarnas många gånger 

gedigna kompetens och istället för att se kompetensen som en tillgång ses den som ett hinder i 

de mellanmänskliga relationerna. En lärare konstaterar att ”Det var en slags skendemokrati, 

ifall man gav synpunkter på förbättringsområden togs det som personlig kritik och skolledarna 

blev rädda för att dom saknade kompetens att värdera det man sa…rädsla p.g.a. inkompetens”. 

En annan lärare vittnar om samma upplevelse:   

 
jag menar att det var många välutbildade akademiker i arbetslaget som många gånger var mer 
välutbildade än rektorerna …. Vi faller tillbaka på det här med att vad ska ni…. då får ni komma 
med förslag… då har man introducerat att man är liksom öppen, att man har en öppen organisation 
för… för …. jaaa…kritik och likande att man kan…jaa…uppfatta det som att man har ambitionen 
att förbättra och ta in dom anställdas åsikter… där man liksom kommer med idéer men då 
kategoriseras man liksom … i samarbetsvilliga individer – osamarbetsvilliga individer, det är 
väldigt konstig. Den nya rektorn kunde liksom inte hantera arbetslaget, ehhh, han kände kanske 
att han befann sig liksom i underläge informationsmässigt och kunskapsmässigt och den enda 
grejen som var kvar från honom var användandet av sin position, alltså makt. 

 

Läraren vittnar om hur ledningen inte tar till vara på lärarnas kompetens utan istället genom sitt 

auktoritära ledarskap går in och detaljstyr och ifrågasätter lärarnas arbetslagsarbete.  En tredje 

lärare vittnar om en kultur av tystnad och rädsla som en konsekvens av ledaskapet:  

 
Jag upplevde ganska snabbt när den nya gymnasiechefen kom att det blev en helt annan sak, när 
det var nånting som var jobbigt så bemöttes det med tystnad framförallt som jag såg det, som jag 
upplevde det…det kom ju direkt det här…jag upplevde att det kom det här bakomryggensurret, 
tystnaden och åtgärderna, jag tänker på det här då man flyttade på X, ingen sa nånting, ingen visste 
nånting alla frågade.  …. Nej det var ju så oerhört dåligt hanterat av dom… den här 
tystnaden…dom ansvariga, du får ju för fan inte bli tyst…/…/ en fungerande skolmiljö ska vara 
resonerande, diskuterande och debatterande 

 
Att beslut ofta fattas på tveksamma grunder och att konstruktiv kritik och kunskap bemöts 

med tystnad vittnar även en annan lärares berättelser om:  

 
Men den här kritiken som jag hade den framförde jag internt och i och med den roll jag hade så 
var min uppgift att utveckla och då jag grävde i det här då blev dom då otroligt nervösa och då 
blev ju frågan ´Hur fattades det här beslutet? Var finns underlag? Vad har ni gjort för 
konsekvensanalys?´ Det fanns ingen, det fanns inget underlag, men ett beslut, det var ett sorts 
kvasibeslut. Och när jag pressade honom mot väggen så att säga så ´du skulle ha sagt då 
skolinspektionen var här´,  det fanns inte ens i skolinspektionens dokumentation… Så det här 
mötet med chefen som jag hade, hon insåg ju det här och jag fick då ett möte med det här 
beställarkontoret. Så var det då så att jag hade med mig luntor med vetenskapliga rapporter om 
nyanlända och hur man gör och jag ville ju veta vad är det för grund ni har för det ni gör? Och det 
jag fick reda på på det här mötet det var att ´nej, vi tänker inte svara på era frågor´ Nehe… ´och 
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förresten så vet jag lika mycket om vetenskap som du´ … Och? Och så var mötet slut. Dom hade 
inte tänkt utan dom hade bara genomfört systemskiftet uppifrån så att säga. Det fanns ingen 
konsekvensbeskrivning, 

 

Ytterligare en annan lärare finner besluten som genomförs som:  
desperata nödlösningar, ogenomtänkta adhoc-lösningar. Man hugger ur luften bara för att hitta nåt 
man kan … och det upplevde jag att det gick ju en våning upp när man pratar skolchefen också, 
han var ju också bara rädd. Jag tror att det gällde att klara sin egen rygg. Man var skiträdd och 
ville bara liksom. Människor som blir rädda brukar ju funka så. Är man tillräckligt rädd så blir 
man primitiv och egoistisk  
 

 
Det förefaller inom flertalet studier som att bristande ledarskap och  bristfällig kommunikation 

ofta leder till ogenomtänkta lösningar vilka som en konsekvens därav orsakar dålig arbetsmiljö 

med konflikter mellan ledning och personalgrupper (se bl.a. Hedin et. al 2008; Lundqvist 2015), 

denna bild bekräftas även i denna undersökning:   

 
Jag har inte förtroende för ledningen …alltså jag har …jag har ganska krasst konskateterat var de 
befinner sig…Jag har ju också sett hur det ser ut kollegialt vad gäller stöttning men…eehhh. Så 
att jag har inte…eftersom det har varit liknande saker efter mig så …Jag tycker att man har ett 
underligt förfaringssätt när man tycker att om man har nåt bekymmer oavsett vad det har börjat i 
så verkar man göra samma sak för att bli av med problemet..ehhhe… nämen jag har ju en kollega 
som varit avstängd hela terminen och blivit utköpt; jag har ju en annan kollega som blivit utköpt  
och väldigt dåligt behandlad… det är ju att härska genom att söndra, men, men däremot så tror jag 
inte att eftersom att jag fick rätt och det blev ju ändå tystat och därför så tror jag att det blir svårt 
att göra något åt mig nu, några repressalier så att jag har inte upplevt det efteråt. Jag kan ju däremot 
uppleva att dom fortfarande har en rädsla för mig…men, men jag tror som sagt att det är svårt. Ja, 
jag vet inte.. Skulle det hända nån mer gång skulle man nog göra det på ett annat sätt, nu hoppas 
jag ju inte att det gör det men däremot så tror jag ju att det blev.. Ja, det är ju rädsla med stort R.  
 

  

2.2.3. Kränkande behandling  
 
I intervjumaterialet förekommer det kränkande särbehandling i två fall. Det ena fallet handlar 

om en kvinnlig lärare som upplever att arbetslaget som denna ingår i uppträder olämpligt 

gentemot en elev och att de även pratar nedsättande om eleven inför andra kollegor vilket upprör 

läraren. Läraren tar först upp problemet med arbetslaget och därefter med ledningen:  

 
Ja det var ju en ung tjej som jag hade som bara blev mer och mer ledsen och då visade det sig att  

hon hade haft andra åsikter än dom här kollegorna och då hade hon ju blivit, men då hon var borta 
hade dom här lärarna tagit upp henne som ett problem inför hela klassen och sen blev det så att 
hon blev väldigt mycket motarbetad och när jag då tog upp det och sen då när de försökte insinuera 
att hon var i princip psykiskt sjuk både bland kollegor och även inför klasskompisar… När det 
inte hände någonting när jag hade pratat med dom så gick jag så att säga till ledningen 
 
 

Exemplet visar på oetiskt handlande som i princip strider mot lärarens yrkesetik och går emot 

skolans officiella värdegrund. Trots detta så visar det sig att den kvinnliga läraren som en 
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konsekvens av sitt agerande blir den som blir utsatt för hämndaktioner och vidare utstött från 

arbetslaget och arbetsplatsen med ledningens uppbackning: 

 
att jag stod upp för den här kvinnliga eleven….att jag själv är kvinna och inte tog, ville ta 

jamen…inte vill vika ner mig…och vad heter det nu, vad ska vi säga…foga mig efter dom här 
manliga men även, det var ju manliga. /…/ Det var ju dels när jag tog upp det med ledningen men 
även när jag tänker att jag konfronterade personerna, det var ju riktigt livsfarligt. Att jag liksom 
konfronterade, att jag frågade eller gick direkt till personerna./…/  Jag tycker att det verkar finnas 
inte bara på min arbetsplats utan det verkar ju vara ganska generellt, det är ju bara att se på hur en 
mobbad elev oftast blir behandlad så att jag tycker att det verka vara… det finns hur mycket 
handlingsplaner som helst men som när det kommer till kritan.. Kulturen, den är ju mycket den 
att – var tyst, agera inte, väldigt mycket rädsla och sen så beror ju det här på vad det här gör, vad 
rädslan genererar. Rädslan genererar ju att man vill ha tysta personer och rädda personer, därför 
att man är så extremt eehhh ja.. det blir ju svårt att …ledningen hamnar ju i samma situation 
…ledningen blir ju bara ytterligare en motarbetande part.. en slags tyst överenskommelse om att… 
det låter ju fint att man ska vara kritisk, eller kritiskt tänkande överhuvudtaget… det låter fint att 
man ska följa värdegrunden men när det kommer till kritan så är det ju inte det som gäller …. 
 

 
Tydligt var att varken ledning eller kollegor uppskattade lärarens agerande som visserligen 

ledde till en förbättrad arbetsmiljö för eleven, däremot var förtroendet mellan arbetskollegorna 

och ledningen obefintligt. Det förefaller snarare som att läraren uppfattades som en angivare 

och en förrädare av både kollegor och arbetsledning (Se bl.a. Hedin et. al. 2008, Miceli & Near 

1992). Av intervjuerna så framkommer det att det endast är kvinnor som utsatts för kränkande 

särbehandling. Det andra fallet handlar om en manlig lärare som säger ifrån då rektorn 

behandlar den kvinnliga kollegan på ett kränkande och olämpligt sätt, vilket för den kritiske 

lärarens del resulterade i hot om en skriftlig varning: 

 
Han började att skrika och gapa om tjänstefel i det här fallet, att de är gjort  tjänstefel hit och att 
det är gjort tjänstefel dit och att det ska vara en skriftligt varning, att hans situation har blivit 
mycket svårare/…/ underförstått anger han att det är hans version som stämmer och ingen annans, 
så det som händer vid det här tillfället är att man mer eller minder utsätts för regelrätt förhör och 
jag svarar precis vad som har hänt, jag svarar själv mitt ställningstagande i det här fallet och jag 
säger att om det är nån som ska ha en prick för tjänstefel så är det motsvarande part i det här fallet 
för det är han som har gjort fel 

 
 
I intervjuerna framkommer det att  kränkande särbehandling  ofta förekommer i ett slags  

maktstruktur inom organisationen där en del lärare eller rektorer tycks ha större inflytande att 

påverka och begränsa andra lärares handlingsutrymme. Sammanfattningsvis har, som vi sett 

ovan, den bidragande orsaken till kritik ofta sin grund i organisation och ledning. Då det gäller 

den förra handlar det i praktiken om nyintroducerade eller inadekvata arbetsmetoder eller om 

organisationsstrukturer eller organisationsförändringar som lärarna anser olämpliga för 

verksamhetens syfte. I intervjuerna framkommer det också att ledarskapet många gånger är 

otydligt, svagt och frånvarande.  Två av fallen berör kränkande särbehandling i 
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mellanmänskliga relationer varav båda fallen explicit involverar kvinnliga lärare och visar på 

att ledningen antingen själv kränker eller inte tar sitt ansvar genom att reda ut eller motarbeta 

kränkningar som förekommer. Vi har nu sett en del av orsakerna bakom kritiken och ska nu i 

det som följer titta närmare på hur kritiken framförs.  

 

2.3. När, var och hur framförs kritik? 
 
I intervjumaterialet framförs kritiken av lärarna på olika sätt. I avsnittet följer en redogörelse 

över hur, när och var kritiken framförs. I två av fallen framkommer det att det är den enskilde 

läraren som ensam står för kritiken. Läraren agerar då på egen hand utifrån sina kunskaper och 

värderingar gällande ideologi och praktik. I de tre övriga fallen är kritiken en konsekvens av en 

grupprocess där en mindre grupp lärare gemensamt aktivt stöttar kritikerns upplevelser och 

uppfattningar. I dessa fall blir läraren som framför kritik en representant och en talesman för en 

grupps upplevda missförhållanden. Det förekommer också att det framförs kritik gemensamt 

och då handlar det om att en mindre grupp personer träffat politiker eller media anonymt för att 

framföra kritik, men då uteblir direkta repressalier eftersom det inte kommer till ledningens 

kännedom om vilka kritikerna är, även om det i samtliga fall i undersökningen  gjorts försök av 

ledningen att utröna vilka lärare som står bakom den externa kritiken. I materialet förekommer 

även exempel på kollektiva repressalier för en hel arbetsgrupp lärare som en konsekvens av 

gemensam yttrad kritik angående ledning, organisation och arbetssätt. Det förekommer även 

andra former av extern kritik och då framförallt till olika tillsynsmyndigheter men också till 

lokala politiker. I dessa fall handlar det om skrivelser till och kontakter med bl.a. lokala politiker 

och tjänstemän men också till Arbetsmiljöverket och Lärarnas Riksförbunds juridiska instanser 

på nationell nivå. I tre av fallen har LR:s juridiska representanter på nationell nivå varit 

inblandade i kritikerprocessen, men i dessa fall rör det sig om fackliga företrädare som en 

konsekvens av hur kritikern benahandlats kontaktat juridiska ombud och inte läraren själv.  

 

Hur kritiken framförs tycks spela en avgörande roll i hur den bemöts samt vilka repressalier 

som följer därav. Kritiken har i samtliga fall som undersökts först varit intern – till arbetsledning 

och i vissa fall har denna kritik räckt som orsak till att läraren utsatts för repressalier. I andra 

fall har den interna kritiken trappats upp och blivit extern och i dessa fall har mottagandet ofta 

mött ett hårdare motstånd med kraftigare repressalier som en följd därav. Kritikerförloppet 

karaktäriseras av en orsakskedja i en sammanhängande process såsom den skildras i 
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kritikerprocessen i figur 1. (jfr Hedin et. al. s 58 f.f;  Miceli & Near 1992 s. 25 f. ). Att ledningen 

har svårt för att ta kritik även om den är intern vittnar följande lärares berättelse om:   

 
Men hela tiden så är kritiken något som jag framför internt. Jag är lojal mot lärarna och rektorerna. 
Det vill säga att jag pratar väldigt öppet med dem om vad jag tycker och det tycker då inte min 
chef om. Jag sa att jag tycker inte att det här systemet som ni har är bra, men vi kan göra det bättre 
om jag jobbar med mina frågor så kan ni jobba med era frågor/…/ men det tyckte inte min chef, 
hon menade att jag skulle vara lojal med systemet. Det intressanta var att jag frågade henne ´var 
ligger din lojalitet? Är det i en verksamhet eller är det för systemet´? Det var systemet utan tvekan.  

 

Att läraren samtidig är aktiv i skoldebatten externt bl.a. genom artiklar där han kritiserar 

skolmarkandstänket generellt upprör ledningen varför de uppmanar den kritiske läraren att hålla 

en lägre profil:  
Men jag vet då i alla fall att min chef då säger då att vi vill gärna veta i förväg vad du ska publicera. 
Politikerna blir lite oroliga när du går och skriver såna här debattartiklar … Och jag tycker att det 
är obehagligt.. jag känner att det här tillhör min rätt; nu är dom inne på ett område som jag inte 
kan acceptera, det handlar om min yttrandefrihet, så då ber jag ju hennes chef och jag skriver ett 
mejl till henne och hennes chef. /…/ När jag skrev ett brev till hennes chef, ett mejl där jag ber 
om ett möte så att jag kan tala om att jag och presentera det som jag tycker är problematiskt med 
att man sätter sig på min yttrandefrihet. Dels så får jag ju då svaret att ´nej´ det går ju då inte utan 
det jag istället ska få då det är ett möte med kommunens, som då är personalansvarig men som då 
heter förhandlingsstrateg, alla ska vara strateger, det senaste modet att det är så det ska va … Jag 
fattar ingenting men jag går med på det då.  Jag ser då till att ta med mig en facklig representant, 
det är första gången jag blandar in en facklig representant, jag vill ju inte gå på det här mötet själv 
och på det mötet försöker han säga upp mig. 

 
Läraren får under mötet förslag om att förändra eller avgränsa sin tjänst utan några konkreta 

skäl som grund för denna arbetsgivaråtgärd utan läraren konstaterar att han inte fått någon kritik 

med avseende på arbetets utförande utan snarare tvärt om så har läraren fått uppskattning och 

beröm för sitt uppdrag. I och med att läraren inte accepterar arbetsgivarens förslag om 

uppsägning trappas konflikten upp ytterligare genom lärarens externa kritik vilket även 

intensifierar repressalierna från arbetsgivaren (se vidare avsnittet kritikens konsekvenser avsnitt 

2:4 s. 33 f.f.):  
Då kommer hotet istället. ´Om du inte kan tänka dig det så då kan vi tänka oss att boxa in dig så 
att du alltså inte får något utrymme eller så väljer du att säga upp dig´ men uppenbarligen är syftet 
att bli av med mig och det säger han ju rakt ut och då tycker jag att det är obehagligt. Eller det här 
säger han ju andra mötet, andra mötet kommer det här och då när jag tycker att det här är 
obehagligt då, då efter det här mötet det är då som jag bestämmer mig för att … nu tänker jag gå 
till lokaltidningen. Nu har det här tagit en snurr som jag inte tycker är okej som jag inte tycker är 
acceptabel. Då går jag till lokaltidningen, den lilla reklamfinansierade tidningen och berättar om 
det här och det blir förstasidesstoff i lilla X där jag beskriver vad som har hänt att jag…För första 
gången går jag även ut med kritiken externt, där jag beskriver det som jag ser det dom här 
systemfelen. Jag tar då bladet från mun för jag tycker att här finns det ingen lojalitet. Det resulterar 
ju då i ett tredje möte. Då blir det tredje mötet  och, och då säger, då säger  jag: ´nej, nu är det 
kört.´ Och vi vill ju då från facket sida ha definierat vad det är som dom har haft problem med, 
För att han säger att det är samarbetsproblem, det är samarbetsproblem det säger han och det 
intressanta det är att dom här samarbetsproblemen dom dyker ju aldrig mer upp. Dom vill ju inte  
definiera det men sen blir det ju lite vad ska jag säga skräckfyllt.  
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I Samtliga fall har kritiken av lärarna först varit intern och informell med olika slags möten och 

överläggningar mellan arbetsledning och arbetstagare. Då dessa överläggningar inte lett till 

någon framkomlig dialog har kritiken trappats upp från båda håll men inledningsvis p.g.a. att 

arbetsgivaren inte kunnat hantera och diskutera de upplevda missförhållandena och den 

framförda kritiken med läraren. I fallet ovan tycks det vidare som att lärarens enskilda 

skoluppdrag och kritik av denna sammanblandas med dennes generella debatt kring skolfrågor.  

Som framkommit i modellen ”kritikerprocessen” förgås fas två i processen av ett slags 

validering i de s.k. fyra delbesluten med avseende på etik, moral och gällande regelverk. 

Därefter görs en analys av eventuella vinster och förluster ifall kritiken verbaliseras i  fas två :  

 
Jag var förberedd och i nån mening hade jag ju gjort en beräkning att jag har ju ett så pass stort 
kontaktnät utanför skolan som vet vem jag är, jag har så pass många relationer så att den personliga 
kostnaden för mig behöver inte vara så stor eller jag är inte totalt utanför, jag kände så, jag var 
kanske lite modigare än vad man annars skulle ha varit, jag var liksom ett nationellt känt namn. 
Men det hjälpte ju inte sen.  

  

Utifrån kalkyleringen i fas två inträder fas tre då den huvudsakliga kritiken framförs först intern; 

beroende på utfallet kan kritiken och konflikten trappas upp och bli extern:  
 

jag får ju den här den här artikeln publicerad i DN kultur där jag beskriver vad som hänt och säger 
att det här är inte rimligt och så går kommundirektör in veckan därpå och skriver att dom  har inte 
gjort något fel men medan den här går i press skriver jag, den kommer på lördag och jag har ju 
skrivit den på torsdag, på fredagen så får jag ju uppsägningsbeskedet med dom här skälen så jag 
får ju en blänkare till i DN där jag skriver om dom här sakskälen dom ger mig och då är det ju 
intressant och då skriver jag ju till facket att jag har ju delvis hamnat i den här situationen för att 
jag skrivit tillsammans med förbundsordföranden  
 

Då kritiken framförs internt är den ofta muntlig men då den blir extern, antingen skriftlig eller 

muntlig, trappas konflikten upp. De upplevda missförhållandena inom organisationen blir i 

samtliga fall grund för externa utredningar och ledningen hanterar kritiken på skilda sätt; 

antingen med tystnad gentemot lärarna eller avvisande av kritiken i bl.a. medier. Detta 

förekommer i tre av fallen. Istället för diskussion genom att ”reda ut knutarna som uppkommit”, 

såsom kritikerna önskat går kommunikationen i baklås och repressalieprocessen fortlöper enligt 

kritikerprocessen. En lärare, som för övrigt varit fackligt engagerad, berättar om hur han 

framfört kritik; först inom organisationen men sedan även till tjänstemän och politiker inom 

kommunen, vilket bl.a. ledde till upprepade arbetsmiljöutredningar som tjänstemännen trots att 

det framkommit tydlig kritik i utredningarna mot ledning, organisation och arbetsmiljö valt att 

inte agera i frågan: 
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Tjänstemännen i kommunen bemöttes med rädsla …tystnad, jag tänker på samtalen med X….med 
kommunchefsstaben…rädsla, det var ju samma sak som med skolledarna….. dom anade ju att nått 
är åt helvete, och här är det någon som talar om att saker och ting är åt helvete, dom vet inte riktigt 
hur dom ska göra, hur mycket dom vågar lita på den som säger att nått är åt helvete,  därför att 
dom kan inte värdera mina ord, därför att dom kan för lite… Rädsla och tystnad.  

 
 
Läraren, som arbetat 28 år inom skolan väljer då exit d.v.s. att lämna arbetsplatsen och blir då 

som han själv uttrycker det en allmän medborgare varpå repressalierna uteblir allt enligt 

fasmodellen  i kritikerprocessen:  

 
Det fanns ingen väg framåt, det ledde ju liksom bara bakåt…Men i kontexten av en stad som 
misskött skolan ganska rejält, ett samhällsklimat som inte passar skolan – New Public-
Management och så allt lägre kvalitet  på så väl kommunpolitiker som på överordnade tjänstemän 
inom förvaltningen och så dessutom dom lokala kommunpolitikerna som också bara blev sämre 
och sämre; det fanns ju som sagt ingen väg framåt, jag tänkte ju att även om man nu från statligt 
håll skulle fatta ett antal kloka beslut att tillskjuta mycket pengar så tar det ändå tio år innan det 
kommer att vända det här och jag är då pensionär…nej då får det va… 

 

I majoriteten av fallen har interna utredningar genomförts och i tre fall har även juridiska 

fackombud på nationell nivå varit inblandade. Den externa kritiken om missförhållanden har i 

tre av fallen regionala tidningar rapporterat om eller varit en kanal för att kritiken eller 

missförhållanden blivit offentliggjord. I ett av fallen har även TV:s regionala nyhetersändningar 

rapporterat om missförhållandena och i ett annat har en rikstäckande dagstidning fungerat som 

kanal för den kritiske läraren. I samtliga fall då media kontaktas eller rapporterat om 

händelserna har arbetsgivaren försökt att röja vilka lärare som stått bakom rapporteringen till 

media eller på vilket sätt som media kontaktas.  
 
Det första som reportern berättade det var då det som hände då på morgonen då artikeln var 
publicerad i X då hade ju den här rektorn ring upp till  reportern klockan sju på morgonen och 
skrikit då i telefonen /…/ och sen då på dagen då hade han runt två eller tre då dök han då upp på 
redaktionen och satt där i  tre timmar och och försökte fråga ut reportern vilka som låg bakom, 
vilka hon hade intervjuat, vilka som låg bakom den här artikeln som var skriven om skolan, om 
arbetsmiljön och ledningen, rektor och studierektor i det här fallet…eehhh och reportern berättade 
då att han försökte då få hon till att missäga sig då i det här fallet. Han satt i tre timmar och fiskade 
för att hon så att säga skulle missäga sig och säga något namn eller så. Ibland så uttryckte han sig 
så att..berättade reportern att … jag vet ändå vilka det är… Jag vet vilka det är; ja det är den och 
så försökte han då få en bekräftelse på att det var det i det här fallet och på olika sätt försökte han 
fiska 

 
En annan lärare vittnar om en liknande händelse då arbetsdomstolen åtagit sig fallet:  ”så 

erkänner dom troligtvis ett grundlagsbrott ...för här erkänner dom dels att dom har letat igenom 

min kalender för att se hur dom har hittat egentligen att jag har mött en journalist, alltså dom 

har eftersökt, men här är dom ju så dumma, ursäkta uttrycket, så att dom faktiskt skriver det rätt 

ut, vilket arbetsdomstolen noterar .. det här är ju är ju ett brott vilket arbetsdomstolen noterar 

…jag hade ju kunnat driva den här frågan vidare, men man orkar ju inte.” Att kontakt med 
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media genom extern kritik innebär en uppenbar risk och utsatthet vittnar följande lärares 

upplevelser om:  
Jag var inte i kontakt med media därför att om man vill varar kvar, som jag vill, på orten då är det 
nog ett dråpslag att gå ut i media och min känsla den var nog att om inte mina kolleger vågar 
stötta, om inte politiker vågar stötta, så antar jag att det inte är säker att man får den här effekten… 
det är ju kanske om man skulle vara i Uppdrag granskning eller nånting men annars är det inte 
säkert att man skulle få någon stöttning av nån, få nåt eller nån stöttning utan det skulle nog snarare 
blir tvärt om tror jag… 

 

2.3.1 Svartmålning och ryktesspridning  
 
Att den kritiske läraren befinner sig i en utsatt position efter att kritiken blivit offentlig vittnar 

fyra av fem berättelser om. I det fall då kritikern bli onåbar är då läraren självmant väljer att 

lämna organisationen. Att läraren kritiserat organisation eller ledning offentligt innebär i 

praktiken att ledningen ”tappar ansiktet” utåt. Den kritiske läraren upplevs som ”illojal” genom 

att sprida falska rykten som ledningen inte vill kännas vid (se bl.a. Lundqvist 2012 s. 73 f.f.; 

Hedin et. al. 2008 s. 70 f.f.). Den negativa publiciteten innebär att kritikerförloppet går in en 

dramatisk fas. I fyra fall har kritiken lett till en utredningsfas då olika tillsynsmyndigheter 

kopplats in, vilket inneburit att rektorer och tjänstemän blivit upptagna med att besvara olika 

slags skrivelser till myndigheter. I fjärde fasen av kritikerprocessen pågår samtidigt ofta ett 

parallellförlopp inom organisationen med ryktesspridningar där olika versioner om vad som 

hänt och inte hänt; samt vad som är ”sant” och ”inte sant” florerar ( Se även Lundqvist 2012 s. 

79 f.; Hedin et. al. s. 73). Negativ ryktesspridning om den kritiske läraren förekommer i fyra  

av fem fall. I tre fall utmålas den kritiske läraren som antagonist till verksamheten med 

beskyllningar som att ”läraren hämmar skolans utveckling”, i fyra fall sägs lärarna sakna 

samarbetsförmåga och i ett fall florerar rykten om att läraren är ”psykiskt sjukt”. 

 
Jag var borta, avstängd en termin och det som var fruktansvärt. Det var det här att man inte blev 
trodd, att man inte blev bemött med, med alltså, att man förvrängde sanningen ..allt man hör var 
väldigt hemskt. Från början särskilt, men sen när man börjar att inse att eehh. Det här har ingenting 
med mig att göra, utan det har med inkompetens, rädsla och avundsjuka, missunnsamhet , genus 
att göra. Då kände ju jag att jag, har inte tänkt ta på mig den här rollen…Alltså, jag har inte gjort 
fel och jag vägrar att, oavsett hur dom gör, att jag ska ta på mig den rollen och då var det ju.. Det 
var ju jätte sjukt alltihopa, men jag mådde ju inte dåligt på det sättet, eftersom jag kände att det 
här, det här är ju inte, man såg ju hela mönstret, man såg den här fegheten, man såg det här absurda 
i hur det kan gå när drevet går.. Såna här alltså såna här gruppmekanismer både då det gäller rädsla 
och när det gäller att haka på och tro på saker…alltså folk som man tänker att dom här är ju vettiga 
´alltså är du  inte du på psyket?´ 

 

En lärare hävdar vidare att trots att ledningen aktivt hållit på med ”ryktesspridning, lögner och 

svartmålning” så har de aldrig behövt stå till svars för sitt handlande. I kombination med 

ryktesspridning  marginaliseras den kritiske läraren ytterligare i fjärde fasen genom ledningens 
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aktiva ageranden i form av olika slags repressalier såsom tystnad, hot, omplacering, 

avstängning, skriftliga varningar, förändrade arbetsuppgifter, förlorade arbetsförmåner och 

uppsägning eller ”utköp”.  I avsnittet som följer ska vi se hur den kritiske läraren  blir utsatt för 

både påtryckningar, hot och repressalier av rektorer och andra tjänstemän med chefspositioner 

inom kommunen eller skolorganisationen som en konsekvens av lärarens agerande - ”att tala”.  

 

2.4 Kritikens konsekvenser för läraren 
 
Under det här avsnittet ska vi titta närmare på fas fyra i  kritikerprocessen såsom det 

framkommer i  intervjuerna med de kritiska lärarna. Den fjärde fasen i modellen Kritiker-

processen innefattar rektioner såsom repressalier från  mottagaren av kritiken - i detta fall 

rektorer, tjänstemän och andra chefer inom organisationen med befogenheter att utöva makt 

genom att omdefiniera  lärarens arbetsuppgifter och arbetssituation. Tolkningen av 

repressaliebegreppet utgår här ifrån Miceli & Nears (1992) definition vilken tar fasta på den 

subjektiva upplevelsen hos kritikern av handlingar  som upplevs vara rektioner på den kritiske 

lärarens  agerande i syfte att straffa denna för kritik som framförts genom s.k. repressalier; den 

säger ingenting om avsikten med handlingarna utan tar endast fasta på subjektets upplevelser 

och berättelser – här den  kritiske lärarens.    

 

2.4.1. Att vara tyst eller att tystas 
 
I  samtliga fall förefaller ”tystnad som strategi” (jfr Hedin et. al. 2007 s. 89) vara en form av 

sanktion för att få kritikern att känna sig osäker. Tystanden handlar då inte om att  kritiken inte 

nått fram utan snarare tycks tystanden handla om en ovilja till kommunikation eller som ett 

medel till att undanröja och tysta kritiken:  

vi kommer alltså till det här sista mötet och mellan dom här mötena så är det väldigt tyst och vi 
har då lyft upp det här på regional nivå. Till det här mötet så tar jag då med mig mitt regionala 
ombud och vi förbereder oss då inför mötet att driva det här, för att knutar ska lösas upp. Där 
menar dom då i sittande bord att du har varit brottslig och vi har bevis på det och fr.o.m. den här 
dagen så så omdefinierar vi ditt jobb, du får inte använda din dator, du ska sitta vid en stationär 
dator och göra precis det som din chef säger åt dig och göra och ingenting annat ...och så säger 
han då och så säger han då…ja, vi blir ju helt chockade då och så säger han då och så ska vi 
fortsätta att leta efter fel … Sen händer det ingenting förrän några veckor senare då jag blir 
avskedad med omedelbar verkan utan lön, utan arbetsplats ´poff!´ Det som händer då är att jag 
efter det här mötet går tillbaka till mitt kontor, vi har en sån här öppen arbetsplats, eller inte öppen 
en med glasväggar så jag sitter här …och jag blir då tvungen att fråga min chef ´vad gör jag nu? 
Får jag plocka upp min dator och jobba med? Ja du kan ju göra det här… Du kan ju göra det du 
har tänkt göra´ så jag börjar att jobba med det jag har tänkt men jag har ju jätte svårt att jobba …  
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Det förekommer även exempel på tysthetsavtal som utpressning för att inte bli uppsagd: ”han 

blev inkallad till kommundirektören och där fick  han ett dokument att skriva under om att han 

ska säga upp sig, annars ger vi dig avsked på dom här grunderna ´Lycka till även om jag förstör 

din karriär, du får två miljoner kronor.´ Han skrev på men han mår fortfarande dåligt för att han 

samtidigt skrev på ett tystnadsavtal därför att han såg det här som orättvist och orättfärdigt 

eftersom det här var grundat på att han hade fört fram kritik mot systemet”. En lärare vittnar 

om att hon fått en skriftlig varning med motivationen olämpligt beteende och verbalitet:   

Alltihopa blev ju väldigt absurt. Det var ju som att alla demokratiska och även jämställda… alla 
dom sakerna sattes ju ur spel …Ja, men det är ju helt sjukt…när, när man inte någonsin fick klart 
för sig, utom situationen, att man inte sen fick…nån möjlighet att överhuvudtaget räta ut, alltså 
förklara sig, konstiga varningar där det står att man hade uppträtt på ett olämpligt sätt….du hade 
varit stygg mot manliga kollegor eftersom man är verbal…alltså det är ju helt, helt alltså det är ju 
så absurt så att det finns inte … att manliga kollegor var rädd för mig för att jag var verbal, för att 
jag varit stygg mot dom, ordet stygg är ju sanslöst,  men jag fick aldrig veta vad jag hade gjort/…/ 
Om man låter folk komma och snacka skit om någon och tar in en person och bestraffar den utan 
att den vet vad den är anklagad för, jag menar det är ju absolut inget som kan lösa någon konflikt… 
Man vill ju tysta ner kritik, man är ju rädd för kritiken.  

En annan form av tystnad som beskrivs i samtliga fall är att då kritik handlar om organisation 

eller styrning så tar överordnade chefer - tjänstemän - parti för rektorerna eller de s.k. 

mellancheferna  genom att endast lyssna på den part vari deras lojalitet ligger hos d.v.s. den 

som har ledningsposition. En lärare uttrycker det som att  
 

Tjänstemännen i kommunenen agerar som halshuggna hönor alltså. Man sprang till mig på fredag 
kväll med varningar, man lyssnade inte överhuvudtaget, man lyssnade bara på en part och det är 
ju inte så konstigt då rektorn då hade ett förflutet som politiker, eller förflutet utan hon var väl 
fortfarande politiker och många av ledarna var väl inblandad i politik. Och då är det ju så här att 
alla sitter ju i knät på varandra; en politiker som var på min sida, men den personen var ju för feg 
för att agera. Rektorerna agerade ju så ´att ska jag stötta en person och få ett helt arbetslag emot 
mig?´ Kommunala politiker agerade ju så att ´ska jag stötta en enskild lärare och få alla rektorer 
emot mig?`´  så att det gjorde dom ju inte… 
 
 

En annan lärare vittnar om likande upplevelser gällande politiker, tjänstemän och tystnad. 

Läraren berättar hur tjänstemännen  

 
var väldigt nära lierade med den politiska majoriteten, alltså dom som jag uppfattade det, var inte 
särskilt självständiga som tjänstemän utan dom tog, som jag uppfattade det, rollen att genomföra 
politikernas ärenden och här hände det ju kusliga saker/…/ Det var ganska… alltså så att dom såg 
alltså inte sin roll … jag där fanns det definitivt tjänstemän som motarbetade /…/det 
mellancheferna sa väldigt tydligt det var att i den här kommunen ska man vara försiktigt …alltså 
det fanns en uttalad tystnads kultur inte bara en kultur utan man var medveten om att man höll 
käften, man sa att man gjorde det, det var inte en maskerad tystnadskultur utan man sa och man 
var medveten om att det var så i den här kommunen 
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2.4.2. Skriftliga varningar och uteblivet lönepåslag  
 
I två av fallen har det delats ut skriftliga varningar vilket vi även sett exempel på ovan. En annan 

lärare berättar om en  skriftlig varning som kom i ett brev den 23 december och hur han därefter 

hela julen gick omkring och kände sig kränkt. Efter att facket på regional nivå blev inblandad 

drogs den skriftliga varningen tillbaka eftersom den ansågs omotiverad:  
 
Han har alltså dragit tillbaks den här skriftliga varningen eftersom det fanns egentligen ingen 
grund för den utan det är alltså sättet som man har gått tillväga så fort du ifrågasätter nånting, så 
fort du överhuvudtaget vågar gå emot ledningen i det här fallet då försöker man med olika medel 
ge sig på en i det här fallet … 
 

 

Där processen varit långdragen men inte lika dramatisk berättar två lärare att de fått reprimander 

i form av uteblivet lönepåslag: ”Och vid det här tillfället så var det på det här sättet att dom som 

fick det högsta lönepåslaget fick 3000 och jag var överlägset lägst av alla jag fick 100 kronor. 

Han skulle nog helst av allt velat nolla, men det var alltså en symbolisk summa och det var 

p.g.a. jag hade ifrågasatt och att jag tyckte att man var fel ute .. ”  

 

2.4.3. Omplacering, avstängning och utköp  
 
I tre av fallen har repressalierna varit omplaceringar. Lärare vittnar om hur de flyttats till andra 

arbetslag som inte tagit tillvara på deras yrkeskompetens. I ett fall där läraren har 250 

akademiska poäng i ett ämne som han undervisat i men i och med omplaceringen har eleverna 

på skolan nu ingen behörig lärare i ämnet:  

 
om vi säger så här … följderna för mig personligen då det gällde arbetssituationen är att jag blev 
omplacerad till ett annat arbetslag …. Ehhhehhh….Då det gällde att ta tillvara min kompetens så 
kanske man inte gjorde det i det här fallet …..jag fick lättare arbetsuppgifter …lättare arbetsbörda 
än vad jag hade haft tidigare just på grund av att det inte krävdes så där vansinnigt hög kompetens 
då det gällde  kunskapsmässigt att att kunna undervisa dom här eleverna. Det gick så långt så att 
det fanns en politiker som i utbildningsnämnden ställde en fråga till ansvariga tjänstemän att ´hur 
kan det komma sig att den mest välutbildade läraren på skolan undervisar elever som befinner sig 
på grundskolenivå?´ Och svaret som kom från då högste ansvarig chef – skolchefen – det var att 
´det här är ett tjänstemannaärende som inte ska upp i nämnden´, det var svaret../…/ det var ju då 
ett sätt att trycka ner folk, det var ju ett sätt att visa att om du inte rättar dig in i ledet i det här fallet 
och gjorde som ledningen ville att man skulle göra då hade man alltså medel att tillta som skulle 
göra att på nått sätt att signalerna går fram, man ville försöka skrämma och visa på att det är vi 
som har makten. Vi kan omplacera ...jag kan som ansvarig chef kan göra i praktiken det jag vill i 
det här fallet … det här var ju en regelrätt bestraffning, naturligtvis för att försöka kränka mig och 
jag förstår ju nånstans att det kanske t.o.m. är så sjukt att man, att man nånstans bakom allt hoppas 
att jag också skulle börja och må dåligt. 
 
 

I två av fallen har lärarna fått lämna organisationen, trots att det inte förekommit godtagbara 

skäl för detta. I tre av fallen definieras skälen till omdefinieringen av lärarens tjänst som 
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”samarbetsproblem”. En lärare konstaterar: ”chefer ha rätt att omorganisera det har dom rätt till 

…men sättet och orsakerna och anledningen till det… det var ju fullständigt felaktigt, dom 

förde ju fram skäl som att man var inte samarbetsvillig och det var rena påhitt och….lögner”. 

När fackliga representanter i förhandlingar efterfrågat konkreta exempel eller definitioner på 

samarbetsproblem har arbetsgivaren inte kunnat konkretisera detta med godtagbara skäl i något 

av fallen.  En lärare konstaterar att ”Det verkar ju ofta vara nonsensanledningar till att lärare får 

sluta.” En lärare får lämna organisationen genom en s.k. avstängning som varar i en termin, 

men återgår senare till tjänsten som lärare på samma skola efter en rättslig tvist på nationell 

nivå. Även om det varit svårt för läraren att gå tillbaka till arbetsplatsen gör hon detta för att 

hon kände att eleverna saknade och stöttade henne till hundra procent:  
 
 
du kan ju inte avstänga en person på dessa grunder det var väldigt, väldigt surrealistiskt/…/det 
gick ju vidare rättsligt och tillslut så fick jag ju rätt, men det var ju ändå så här otroligt märkligt,, 
ehhe kommunen fick betala böter, men jag fick ingenting, jag fick ju knappt veta det. Det var ju 
bra, men det var ju också helkonstigt …Ja, jag fick rätt men det var ju ändå så att man inte hjälpte 
mig att få några pengar utan det var kommunen som fick betala. Det var ju absolut ett försök till 
att i princip…ja vad ska vi kalla det, ett försök till att fullständigt krossa mig…Det kändes dock 
bra att gå tillbaka för jag visste ju att jag inte hade gjort något fel…så på det sättet så kändes det 
väldigt bra, /…/Dels så sa ju den  här personen i Stockholm. Hon var ju förvånad över att jag var 
tillbaka och dels att jag trivdes .. de här dom sa att i princip alla som hade varit med om samma 
sak att antingen så satt dom någonstans omplacerade och sorterade gem  eller så var de psykiskt 
knäckta men, jag tror också att en sak som har hjälp mig det var att jag tyckte att allt var så absurt 
så att det nästan kändes overkligt för att, eller nästan, det kändes helt overkligt alltihopa och så att 
jag kände att jag vägrade att göra mig till alltså …till ett … vad ska man säga offer för de här 
fruktansvärda dumheterna.. 
 
 

En annan lärare berättar om avskedsbeskedet som även i detta fall visa sig vara grundlöst då 

LR:s jurist träder in och granskar skälen, även om förhandlingarna mellan de olika parterna 

resulterar i att läraren får lämna arbetsplatsen:  

 
Jag går hem och sen sjukskriver jag mig och det är ju det här som jag inte är bredd på, jag är ju 
inte beredd på att jag ska må så jävlar dåligt. Hela den våren är ju helt, jag är ju helt förstörd, jag 
mår skitdåligt. När jag är ute och går så när jag stannar till nånstans så bara gråter jag.. Jag tog det 
här mycket hårdare än vad jag hade kunnat trott, just den här nojan. Sen kom den här nojan efter 
själva avskedandet. Jag har ingen lön, jag har ingen arbetsplats och vem kommer att tro mig med 
dom här utsikterna, utsikterna ser alldeles… och så om man går till arbetsdomstolen det kan ta ett 
halvår, det kan ta ett år och om jag inte få  nått jävlar jobb, men då nån vecka senare så får jag 
reda på att dom har ju fyra skäl för att avskeda mig som dom då måste definiera /…/juristen kliver 
då in och och då ser dom då det här  ganska fort att här ska vi ju gå in med remiss, ansöka om ett 
interimistisk beslut och det här fallet tycker hon då… Jag kan inte se för jag är ju bara rädd, men 
hon ser ju det …självklart ska vi ansöka om det och vi ansöker/…/ jag hade ju kunnat driva den 
här frågan vidare, men man orkar ju inte …arbetsdomstolen skriver då att det här är ingenting, det 
här räcker ju inte ens för en uppsägning så att säga och jag hade inte fått en varning 
heller…kommunen ville ju inte … så jag får gärna tillbaka mina arbetsuppgifter och lön  fram till  
dess att vi når en förlikning och innan då i och med det här så inser ju också dom nu har ju dom 
naturligtvis varit i kontakt med KL så inser ju dom att dom har ingen grund så då blir det ju en 
förlikning och det sker då mellan oss och det är ju det enda man orkar med i den situationen 
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samtidigt så retar det mig så är det nånstans, hur ska jag säga samtidigt så är det mer som att folk 
tror att jag har tjänat på det, du förstår hur jag menar att ´oj, nu har dom betalat si eller så mycket 
pengar´ och det låter som jätte mycket pengar men alltså slår du ut det på vad det kostar så att ha 
någon anställd så ett år ett års lön så att, men det såg ut som att jag blev rik på det här och det stör 
mig något, det stör mig. Jag hade hellre …alltså om man hade orkat så skulle man ha gått hela 
vägen i arbetsdomstolen … det kan inte vara så att man kan köpa ut folk, gång, på gång, på gång 
… Det finns ju ett intermistiskt beslut på att dom hade fel men det gick ju inte hela vägen och 
utifrån det så förlikade vi och dom gjorde väl det utifrån att undvika en dom. 
 
 

2.4.4. De tysta kollegorna  
 
Vi har ovan sett på olika slags repressalier i form av omdefiniering av den tidigare 

yrkestillhörigheten  samt hur det påverkar den kritiske läraren. Något annat som framkommit i   

intervjuerna är att när väl repressalierna konkretiseras och förloppet är i gång så tycks 

kollegorna runt omkring  bli allt mer undvikande och tysta, men bilden är inte entydig. I vissa 

av fallen förekommer det aktiv stöttning, medan det i andra fall sker med indirekt. I majoriteten 

av fallen förefaller det dock som att kollegorna på arbetsplatsen trots allt undviker att stötta 

kritikern: ”När jag kom tillbaka så var det ju massor av människor som kom och sa ´ååhh, vi 

har varit så oroliga´ och så där men man har inte vågat göra något och det handlar ju om att 

man själv inte ska bli den här utpekade…Det var en kollega som stöttade mig, som stöttade 

mig, som vågade stötta mig offentligt…” En annan lärare konstaterar att även fast det fanns ett 

slags stöttning så höll de flesta distansen för att det här inte skulle ”smutsa ned dom”.  I 

intervjumaterialet förekommer även exempel på indirekt stöttning:  

 
Jag hade t.ex. en äldre kollega som stöttade mig i det jag gjorde, men som helt enkel  av taktiska 
skäl valde att inte göra något, eller av rent egoistiska skäl inte valde att göra nånting, han var tydlig 
med det  ´Jag gör inte det här, utan jag får jobba kvar så länge jag kan tills min pension, men du 
har helt rätt.´ Han var en kunnig man med stor integritet, men han var inte villig att ta risken.  

 

Samtliga lärare som intervjuats visar dock att majoriteten av kollegorna drar sig undan eller helt 

enkelt undviker kontakt, vilket följande upplevelse vittnar om: ”När man gick på affären såg 

man hur vissa av de gamla kollegorna gömde sig bakom hyllorna för att undvika kontakt”. Fyra 

lärare upplever också att tystnad som lojalitet för ledningen från kollegor premierats via lön 

eller olika slags karriärtjänster – i dessa fall upplevs tystnaden fungera som en strategi – att 

tystna eller att tysta: ”Jag tycker att de som är tysta blir belönade med framförallt det här med 

försteläraretjänster, det tycker jag att man kan se tydligt och även fackligt. Om man är 

fackligt…alltså facket blir belönade också …”  
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Vad gäller fackets roll och agerande är bilden inte entydig. En lärare som intervjuats hade gått 

ur facket. Tre lärare vittar om att för facket på lokal nivå fanns det ”noll förtroende”. Då det 

gäller de fackligt förtroendevalda på lokal nivå förefaller det ha mycket att göra med vilka 

människor som engagerar sig. Två lärare hänvisar till fackets minskade handlingsutrymme i 

och med systemskiftet på nittiotalet som ett skäl till att fackets roll urvattnats och därmed har 

förtroendeposterna på lokal nivå blivit mindre attraktiva. Så här berättar en lärare: ”sista åren 

som jag jobbade så var det ju …ja, det var ju folk som som satt med i facket som inte visst vad 

dom gjorde…nån av dom skulle nog t.o.m. kört på högstadiets prov när det gällde 

arbetarrörelsen.” I andra fall tycks facket stötta aktivt: ”facket vaknade så småningom till liv så 

att säga.  Först så den lokala representanten han var absolut på min sida, samma, den regional 

var det också men han var lite tafflig han var… han trodde nog att den svenska arbetsmarknaden 

var att man skulle vara snäll mot varann …innan han och han var alldeles ny på jobbet, så för 

honom så var det här nog chockartat...Jag menar när det här liksom drog igång då fick jag 

stöttning från regional nivå”. Gällande de lärare som uttrycker kritik mot de lokala fackliga 

representanterna – i materialet tre stycken – riktar de ingen kritik mot facket på regional och 

nationell nivån utan här är den gemensamma upplevelsen att facket är kompetent och stöttande.   

 

Vi har ovan sett olika  exempel på vilka konsekvenser som det personliga  ställningstagandet 

kan få för den kritiska läraren gällande omgivningens ageranden. Kritikerprocessen såsom den 

beskrivits ovan följer ett mönster där läraren beläggs med skuld  och svartmålning och utsätts 

för repressalier på grund av sitt kritiska förhållningssätt såsom – omdefiniering – isolering – 

marginalisering och utstötning (se Hedin et al 2007; Miceli & Near 1992; Lundqvist 2012).  I 

det som följer ska vi titta närmare på hur lärarens själv upplever situationen.  

 
 
2.4.5. Det personliga ställningstagandet och den personliga förlusten  
 

I det här avsnittet ska vi se hur den kritiske läraren själv upplever händelseförloppet såsom det 

beskrivits ovan utifrån kritikerprocessen. På vilket sätt har lärarens mående och yrkesstatus 

påverkats ? Vi ska också titta närmare på hur läraren själv ser på sitt agerande – vilka drivkrafter 

kan sägas ligga till grund för lärarens agerande och vidare; hur ser läraren på uppoffringen som 

agerandet att tala inneburit– var det värt det?   Vi ska också se vad utfallet av kritiken blev för 

organisationen.  
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Som framkommit ovan under avsnittet Vem framför kritik? så har samtliga läraren som 

intervjuats lång yrkeserfarenhet och  gedigen akademisk kompetens. Det framkommer också i 

intervjuerna att lärarna är drivna och engagerade och att valet att framföra kritik grundar sig på 

att de tar sitt yrke och uppdrag på allvar. De kritiska lärarna förefaller också styras av en inre 

övertygelse och värden som att ”göra det rätta” oavsett de personliga uppoffringar som 

agerandet trots allt innebär för den enskilde läraren (Se bl.a. Alford, 2007 s. 236, Lundqvist 

2012 s. 119 f.; Hedin et. al. 2007 s. 109). En kritiker beskriver själv ”som att det här med att 

rädda världen….rättfärdighet, att det ska gå rätt till det har jag … det är nånting som jag har 

haft allt sedan som jag var barn ….jag accepterar inte orättfärdighet, orättfärdighet i det här 

systemet”. En annan lärare konstaterar att vara tyst och inte agera gentemot ledning och 

oegentligheter trots risk för repressalier ”det skulle vara som att bränna handflatan på sig 

själv…då skulle jag ju bli någon annan än den jag är och det är jag inte intresserad av.” 

Ytterligare en lärare beskriver det som att ”antingen så kan man stå upprätt och dö för en kula 

eller så kan man krypa  på alla fyra i resten av sitt liv .. det måste man värdera själv…” I en av 

intervjuerna  konstaterar den kritiske  läraren att priset att säga ifrån varit allt för högt och att 

det p.g.a. alla uppoffringar inte tycks vara värt besväret:  
 
jag fick ju jag kriga fast jag på ett så… En otrolig erfarenhet av det här det är ju att man inser att 
om man själv spelar med justa kort och så gör inte folk det, vilket man inte har gjort här från 
början. Man har ju försökt att att, vad ska jag säga ´att mot dumhet kämpar gudarna förgäves´. Att 
se det här, det är ju inte roligt men det är bättre att man ser det och förstår det än, än, än tvärt 
om…Jag kan fortfarande säga ifrån men jag vet ju nu vad vad… hur ska jag säga. Det är ju svårt 
att förklara. Jag kan säga ifrån, men jag vet ju i vissa fall att det spelar ju ingen roll. Jag kan ju 
inte ta den här kampen … 
 
 

I fyra av fem fall har den kritiske läraren lidit psykiskt av den kränkning som det innebär att bli 

stigmatiserad och omdefinierad i yrkesidentiteten. I två fall har lärarna fått högt blodtryck och 

tre av fem av de intervjuade lärarna har som en konsekvens av kritikerprocessen fått sömn-

problem. Två av fallen har även inneburit ett så pass illa mående att det resulterat i sjuk-

skrivning.  Det som dock förfaller vara en av de mest påfallande och djupgående konsekvensen 

för måendet för samtliga intervjuade lärare är att behöva försvara sin position och sin version 

av det som  man inte bara upplever som orättfärdigt och orättvist, utan det som trots allt även 

visat sig vara orättfärdigt behandlande i de utredningar som förekommit och  som lärarna varit 

en del av; trots detta har arbetsgivarna i samtliga fall varit den som utåt sett gått ”segrande ur 

striden”, då det är de som dikterar villkoren och utgången antigen genom att ”betala” eller 

genom att ”omplacera”. Som vi sett ovan är det endast i ett fall som arbetsgivaren fått betala 

böter och även om tre lärare valt att stanna på arbetsplatsen har samtliga tre lärare omplacerats 
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till ett annat arbetslag och en tjänst som inte motsvarar deras formella kompetens. Nedan följer 

en beskrivning på konsekvenser av repressalieprocessen för den enskilde kritiske läraren  både 

vad gäller yttre och inre påfrestningar:   

 
skillnaden då när den här juristen skickade det här svaret; skillnaden, hur jag mådde då det var en 
lättnad. Innan det så var det hela tiden, hela tiden som ett lock och det påverkar ju hela 
familjen…vi hade ju bara en inkomst…den minsta inkomsten i familjen och villa och så där/…/ 
Jag försökte ju söka jobb och så där…jag kom ju på en del intervjuer och fick berätta…jaa, jag 
har blivit avskedad … Ingen rök  utan eld…Men det är som det står i en av läroböckerna/…/ 
läroböckerna i arbetsrätt påstår ju just det här att arbetsrätten öppnar ju för oseriösa arbetsgivare 
…du kan alltid avskeda, du kan alltid avskeda du behöver inte ha nått jävlar skäl alls . Du kan 
alltid avskeda om du bara är beredd att betala för det/…/ Att gå till arbetsförmedlingen, för det 
var verkligen var förnedrande, var verkligen förnedrande, att ställa sig i dom här köerna och gå på 
dom här obligatoriska mötena som dom hade bara för att man skulle kunna visa att man varit där, 
såna här informationsmöten, bara för att kunna bocka av att man har varit där… Eftersom jag 
samtidigt var författare och hade fått det här  stipendiet så kunde jag glömma att få någon 
arbetslöshetsersättning…alltså systemet, men jag hann ju aldrig så långt, men alltså systemet var 
ju så …inte riggat för en person som, som jag, alltså helt plötsligt så hamnar man ju i det här och 
det är klart att det påverkar en … Det enda jag känner av idag är att jag känner en viss osäkerhet 
idag till arbetsmarknaden…nu behöver ju jag inte bry mig men relationerna, men att jag nånstans 
har ett dåligt självförtroende idag.  Ifall jag kommer till en ny arbetsintervju…ska jag försvara det 
igen? Ändå fastän jag gjorde rätt. 
 
 

Att tvingas lämna sitt jobb eller att bli omplacerad med förändrade arbetsuppgifter upplevs i 

samtliga fall som kränkande och har i flera fall påverkat lärarnas förhållande till arbetet 

negativt. I hälften av fallen har lärarna beskrivit det som att deras ambitioner och arbetslust helt 

förstörts. Två lärare beskriver det inte som att händelserna fått dem att tystna men de har 

däremot bytt arena – d.v.s. lämnat arbetsplatsen och även om händelserna påverkat dem negativt 

på ett personligt plan har utfallet av händelserna på längre sikt varit positivt vad gäller 

yrkeskarriär då det inneburit ett större handlingsutrymme med nya utmanande arbetsuppgifter: 

”anledningen till att jag gjorde det det var ju för att jag har ju haft den här integriteten med mig 

tidigare…. Det är ju inte första gången som jag lämnar någonting för att jag har haft kritik mot 

nånting…” Tre av lärarna som valt att stanna kvar på samma arbetsplats trots omplacering och 

förändrade arbetsuppgifter beskriver det som att de tystnat efter händelserna:  
 
Jag ogillar väldigt mycket arbetslagsmötena… Tidigare  var det inte så… Nu vill jag spy… Jag 
pratar inte … Jag sitter av mötena. Jag orkar överhuvudtaget inte engagera mig . Jag bryr mig 
inte längre. Innan gjorde jag saker för att det skulle leda någon vart men nu sitter jag liksom  av 
mötestiden… på det sättet har det blivit. Jag bidra inte till något även om jag har bra idéer så 
nämner jag dem inte …Jag är tyst… Skulle jag haft något alternativ skulle jag bytt arbetsplats 
omedelbart 
 

I de fall som lärarna valt att stanna kvar på arbetsplatsen handlar det ofta om att de har svårt att 

finna andra lämpliga arbeten med motsvarande kompetens i den ort som de bor i eller att  läraren  

känner sig bunden till orten p.g.a. familj, barn och hus m.m.; en flytt till en annan ort känns 
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därför under omständigheterna inte aktuell. En annan orsak som framkommer är att läraren  inte 

har så många år kvar i yrket: ” hade jag haft fler år kvar i yrket så skulle jag försökt att ta mig 

här ifrån för längesedan. Jag skulle aldrig ha stannat.”   

 

2.5. Kritikens konsekvenser för organisationen  
 
Vad gäller utfallet av kritiken för organisationen verkar det som att de kritiserade förhållandena 

i stort förblir oförändrade, även om det i samtliga fall förekommer utredningar av 

tillsynsmyndigheter som påvisar felaktigheter i organisation eller bemötande och  behandling 

av de kritiska lärarna: ”planerna ser ju jag som teoretiska… man gör väldigt mycket för att visa; 

titta nu har vi gjort det här, men sen fungerar det inte i praktiken.”  Även om kritiken lett till 

begränsade insatser förefaller missförhållandena kvarstå och insatserna som gjorts förfaller vara 

mer ytliga än att de tar tag i de verkliga problemen inom organisationen. I tre av fallen förefaller 

det t.o.m. som att problemen snarare förvärrats. En lärare berättar om att utköpen fortsatt: ”Det 

känns ju skrämmande att det finns ett sånt här system, han blev ju utköpt nu och det var ju helt 

bisarra anledningar. Inte nån anledning, inte nånting utan bara ´vi har inte förtroende för dig 

längre´ och det är ju inte demokrati …” . I dessa fall förfaller det som att problemen är mer 

grundläggande inom organisationen och istället för att problemen åtgärdats har de snarare 

cementerats. I ett av fallen tycks det dock som att en förändring skett efter att den kritiske 

läraren lämnat organisationen; i det fallet har kritiken sått ett frö och varit fruktsam för 

skolutvecklingen: 

 
under den här tiden så föreläste jag ju på skolor på t.ex. den skolan som jag tände en gnista och 
gjorde att de ändrade riktning… Det som ligger i botten av det här är egentligen kritiken. Jag var 
på ett möte igår med ESO- studier för offentlig ekonomi .. det ligger i det här … kritiken när jag 
jobbade i den här kommunen . Vi har en fantastisk lagstiftning i skolan men vi har skaffat en 
massa system i det här som gör att det inte fungerar. Vi har en skollagstiftning som säger att alla 
barn ska få en likvärdig skolutbildning, när då en kommun bryter mot det det, då är det  
tjänstemännen som ska se till att kommunerna följer lagstiftningen … Det är därför det är så viktigt 
med tjänstemannens roll…. 
 

 
Ovan har vi sett hur kritikerprocessen fortlöper för den kritiske läraren. Orsaker till kritik och 

konsekvenser därav i form av olika slags repressalier som följd. I nästa avsnitt följer en kort 

redogörelse för de normer och värden som ska genomsyra skolans verksamhet med avseende 

på skolans värdegrund men vi ska också titta närmare på gällande lagstiftning med avseende på 

yttrandefrihetens möjligheter och begränsningar. 
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 2.6.  Juridiska- och andra styrdokument gällande yttrandefrihet och kränkande 
särbehandling  
 
Innan vi går vidare och analyserar och diskuterar empirin som den framkommit i intervjuerna 

med de kritiska lärarna ska vi i detta avslutande avsnitt av den empiriska delen i denna 

magisteruppsats titta närmare på några juridiska dokument gällande yttrandefrihetens möjlig-

heter och begränsningar för anställda. Yttrande- och åsiktsfrihet  är en mänsklig grundrättighet 

och för anställda i Sverige regleras denna i tre grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsför-

ordningen, yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) och  genom Europakonventionens artikel 10 

(Danelius, 2012 s. 17). Under senare år har Europadomstolen utvecklat en praxis som innebär 

att såväl offentliganställda som privatanställda ges skydd för sin yttrandefrihet gentemot 

arbetsgivaren (Fransson, 2013 s. 12) och i Sverige har den offentligt anställda arbetsgivaren 

även efterforskningsförbud (Ibid s. 69). Sveriges Lag (2016:749) ger även ett  ”särskilt skydd 

mot repressalier för arbetstagare som slår larm om missförhållanden”  och förbjuder i §4-

7  arbetsgivaren ”att utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att arbetstagaren slår 

larm”  om missförhållanden internt- eller externt.  

 

En konsekvens för att läraren kritiserat arbetsmiljö och/eller organisation och styrning kan som 

vi sett ovan resultera i repressalier och kränkande särbehandling, men kränkande särbehandling 

kan också som vi sett ovan vara en grund för att kritik framförs. För skolans del, gällande 

kränkande särbehandling, regleras detta juridiskt i skollagens 6§ genom att var och en som 

verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former 

av kränkande särbehandling. 6§ reglerar även förbud mot repressalier och skyldigheten att 

anmäla missförhållanden.  Gällande tillämpningen av lagen och skyldigheterna för anställda 

inom skolan att arbeta mot kränkande särbehandling vidareutvecklas och konkretiseras detta av 

skolverket enligt följande:  

 
Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller era personer och riktas mot en eller 
flera. De kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara 
direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande 
behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller 
fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande 
behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande 
(Skolverket, 2014). 

 

Vad gäller de anställdas rapporteringsskyldighet gällande missförhållanden eller risk för 

missförhållanden i verksamheten har det skett en skärpning inom skolans område i och med 

utredningen  (SOU 2011:33) gällande anställdas rapporteringsskyldighet. Att notera är dock att 
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det handlar om interna system av rapportering i relationen mellan arbetsgivaren och 

arbetstagare vars främsta syfte är kvalitetssäkring och god kvalité i verksamheten.  

 
En anmälningsskyldighet skulle också kunna skapa bättre förutsättningar för kvalitetsarbete inom 
berörda verksamheter genom att fler och eventuellt andra typer av missförhållanden 
uppmärksammas än i dag. I den mån missförhållanden kommer till tillsynsmyndighetens 
kännedom, kan en anmälningsskyldighet dessutom leda till att denna får bättre underlag för sin 
verksamhetstillsyn (SOU 2011:33).  

 

Enligt 28 kap. 14§ i offentlighets- och sekretesslagen (OFSL) gäller stark sekretess för 

arbetstagares anmälan  gällande arbetsmiljö och kränkande särbehandling. Bestämmelsen 

innebär att  en arbetstagare utan risk för repressalier ska kunna ta kontakt med Arbetsmiljö-

verket för att ge information om arbetsmiljöbrister på arbetsplatsen.  I arbetsskyddsstyrelsens 

författningssamling (AFS 2015:4) 13§ står det vidare att ”Arbetsgivaren ska klargöra att 

kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för 

att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.”  I 

AFS (1993:17 §1) beskrivs kränkande särbehandling som återkommande klandervärda eller 

negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare såsom:  

 
förtal eller nedsvärtningar av en arbetstagare eller dennes familj,  /…/ uppenbart förolämpande 
utfrysning, åsidosättande behandling, negligeringar av arbetstagaren, - förföljelse i olika former, 
hot och skapande av rädsla, förnedringar /…/ medvetna förolämpningar, överkritiskt eller negativt 
bemötande eller förhållningssätt (hån, ovänlighet etc.), - kontroll av arbetstagaren utan dennes 
vetskap och med skadande syfte, - kränkande s.k.  ´administrativa straffsanktioner´ som plötsligt 
riktas mot enskild arbetstagare utan sakliga skäl, förklaringar eller försök att gemensamt lösa 
eventuella bakomliggande problem. Sanktionerna kan utgöras av t.ex. omotiverat fråntagande av 
arbetsrum eller arbetsuppgifter, oförklarade omplaceringar /…/ Med kränkande administrativa 
sanktioner menas att de medvetet genomförs på sådant sätt att de kan uppfattas som djupt 
personligt förolämpande eller som maktmissbruk och riskerar att orsaka hög och långvarig stress 
eller andra onormala och riskfyllda psykiska påfrestningar på individen. Förhållningssätten i 
kränkande handlingar präglas sammanfattande av grov respektlöshet och bryter mot allmänna 
heders- och moralbegrepp om hur människor bör bemötas. Handlingarna medför att enskilda 
personer och även hela arbetsgrupper påverkas negativt såväl på kort som lång sikt.   
 
 

Skolan lyder även under Diskrimineringslag (2008:567).  Kapitel 2 konkretiserar förbud mot 

diskriminering och repressalier; §18 konstaterar att en arbetsgivare inte får utsätta en arbets-

tagare för repressalier på grund av att arbetstagaren:  
 

1. anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, 
2. medverkat i en utredning enligt lagen, eller 
3. avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier. 
 

 
Under resultatdelen – att tala eller tiga - har vi utifrån det empiriska materialet i intervjuerna 

kunna ta del av den process som följer utifrån modellen Kritikerprocessen. Vi har även 
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avslutningsvis under resultatdelen sett vilka juridiska dokument som reglerar och begränsar de 

mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten för den anställda och för arbetsgivaren enligt 

svensk lag och praxis, men också vilka styrdokument som gäller explicit för skolan.  I och med 

detta så har vi kommit fram till analysdelen av denna uppsats vilken följer i nästkommande 

avsnitt.  

3. SAMMANFATTANDE ANALYS  
 
Yttrandefrihet och åsiktsfrihet är som tidigare betonats kärnområdet för de mänskliga 

rättigheterna, vilket i praktiken innebär att var och en äger rätt till yttrandefrihet och åsiktsfrihet 

gentemot det allmänna. De mänskliga rättigheterna finns reglerade i nationell lagstiftning och 

då det gäller yttrande- och åsiktsfrihet regleras dessa genom bestämmelser i tre grundlagar. I 

svensk lagstiftning gäller dessa friheter och rättigheter gentemot det allmänna och i arbetslivet 

tolkas det allmänna som stat, kommun och landsting i egenskap av arbetsgivare vilket  i 

praktiken innebär att offentligt anställda genom lagstiftning har ett direkt skydd för sin åsikts- 

och yttrandefrihet i arbetslivet. Genom Europadomstolens praxis (artikel 10) samt lag 

(2016:749) konkretiseras vidare skyldigheten att ge anställda som slår larm om oegentligheter 

och missförhållanden skydd mot repressalier från arbetsgivare och myndigheters sida.  

 

Denna undersökning handlar om fem lärare från två olika kommuner i olika delar av landet som 

gjort sin röst hörd genom att påtala oegentligheter eller missförhållanden gällande organisation 

och styrning eller kränkande särbehandling inom skolan. Tidigare forskning och 

undersökningar i Sverige inom området vittnar dock som framgått om en ”tystnadens kultur” 

som breder ut sig även inom skolan, då lärare inte vågar framföra kritik eller påtala brister p.g.a. 

en rädsla för repressalier. (LR, 2008; Aronsson & Gustavsson 1999; Hedin et. al.; Lundqvist 

2012).  Denna fallstudie visar, liksom forskning inom området,  att den som påtalar kritik 

gällande missförhållanden inom organisationer många gånger råkar illa ut precis på samma sätt 

som den som definieras som en whistelblower (Fransson 2013; Hedin et. al. 2008; Lundqvist, 

2012; von Platen 2008). Konsekvenser i form av olika slags repressalier som de kritiska lärarna 

utsatts för i denna undersökning har beskrivits mot bakgrund av ”kritikerprocessen” och  visar  

sig stämma väl överens med tidigare forskning kring fenomenet (se bl.a. Hedin et. al. 2008; 

Miceli & Near 1992).   
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Gemensamma drag hos de kritiska lärarna i denna fallstudie är att de är äldre, kompetenta och 

mer erfarna lärare med högt förtroendekapital inom skolans organisation som står för den 

verbaliserade kritiken. Forskningen inom området visar att denna prediktor ofta är  en 

bidragande orsak till att personerna inte väjer sig för att utsätta sig i den utsatta position som 

det trots allt innebär att framföra kritik till arbetsgivaren (Aronsson & Gustavsson 1999; 

Lundqvist 2012; Hedin et. al. 2007; von Platen 2008). Vidare framkommer det i underökningen 

av de kritiska lärarna att de  styrs av ett moraliskt patos - ”ett moraliskt tvång” (von Platen 2008 

s. 198) med principer som ”att göra det rätta för det gemensamt goda”  oavsett risker för egna 

personliga negativa konsekvenser.  För sociologen Jasper är epitetet för dessa aktörer ”etiska 

motståndsmän”(Jasper 1997 s. 135). 

 

Orsakerna till den verbaliserade kritiken är i vissa fall komplexa framförallt i de fall som 

omfattar ideologi och styrning och då i synnerhet konsekvenserna av kommunaliseringen, den 

ekonomiska förvaltningsideologin (NPM) och skolans marknadsanpassning vilket enligt de 

kritiska lärarna fått negativa konsekvenser på skolan både vad gäller dess organisation och 

styrning. Bristande ledarskap har i samtliga intervjuer framhållits som grogrund för kritik och 

konflikt och i två fall förekommer även kränkande särbehandling. Repressalierna och 

omdefinieringen av lärarens status inom organisationen som en följd av kritiken följer faserna 

i modellen ”kritikerprocessen” och uppfattas av den kritiske läraren som en direkt konsekvens 

av den verbaliserade kritiken och händelseförloppet som följer därav upplevs av läraren som 

kränkande och svårt att förstå och hantera (Alford 2002 s. 20). Exempel på repressalier i denna 

fallstudie är t.ex. att två av de intervjuade lärarna fått skriftliga varningar och för tre lärare har 

lönen påverkats negativt. I tre av fallen  har repressalierna inneburit omplaceringar och en 

negativ omdefiniering av den tidigare yrkesrollen inom organisationen. En lärare blev avstängd 

i en termin och i ett annat fall fick lärare förslaget avsked men i och med förhandlingar blev 

överenskommelsen slutligen ”utköp”. Den lärare som kunde förutse de negativa 

konsekvenserna, såg ingen framkomlig väg varför han valde att sluta självmant – i detta fall 

uteblir repressalierna allt enligt modellen Kritikerprocessen. I intervjuerna framkommer det att 

de kritiska lärarna i vissa fall får stöd för sitt agerande av kollegor, men i många fall bemöts 

lärarna med ett slags tystnad och avståndstagande.  Orsaken till detta är för vissa rädslan att 

själv bli drabbad,  medan det för andra tycks vara rent egoistiska karriärsstrategiska skäl som 

ligger bakom tystnaden (Lundqvists, 2012 s.97; Hedin et. al. 2008 s.98; Miceli et. al. 2008 s. 7)  
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I majoriteten av fallen uttrycker de lärare som intervjuats att händelseförloppet varit traumatisk 

i form av en livskris som mentalt varit svår att komma över då det påverkat måendet (psykiskt 

och fysiskt) samt självförtroendet och yrkesstolthet negativt. Två tidigare driftiga lärare vittnar 

om att händelserna påverkat deras lust och engagemang för arbetet negativt; en tredje lärare 

som arbetar kvar på samma skola, tack vare stödet från eleverna, säger dock att hon tystnat.  

Även om händelserna inneburit en livskris har en av de kritiska lärarna lyckats ta sig vidare till 

ett nytt mer stimulerande arbete som inneburit mer frihet, även om händelseförloppet orsakat 

djupa och svårläkta sår på ett personligt plan.  

 

Kritikens konsekvenser för skolans organisation förefaller i fyra av fem fall kvarstå, även om 

den på lokal nivå lett till utredningar av olika slag så förklaras dessa av lärarna som 

”kosmetiska” då man enligt dem inte tagit tag i de verkliga problemen. En lärare konstaterar 

snarare att missförhållandena blivit än mer påtagliga, men att lärarna på skolan blivit alltmer 

tysta då ledningen fortsätter att statuera exempel med vad som händer lärare som är illojala och 

bryter mot organisationens informella system – att inte framföra kritik.  Vi ska i det som följer 

analysera talandets och tigandets kultur såsom det framkommit i det empiriska materialet mot 

bakgrund av figur 4 nedan.  

 
figur 4. Den etiska kompassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ur ett metaetiskt perspektiv kan kritikerförloppet; dess orsaker och konsekvenser analyseras 

och diskuteras utifrån dess normativa och empiriska uttryck; och ena sidan har vi lärarens 

förståelse av olika normativa värden och styrdokument (den etiska kompassen) och andra sidan 

har vi hennes faktiska agerande  (empirisk förståelse). I denna uppsats har orsaken till kritik 
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handlat om en upplevd diskrepans mellan målsättningen och den pedagogiska praktiken i den 

svenska skolan, vilket inneburit att läraren som en konsekvens därav valt  att framföra kritik 

internt- och/eller externt trots uppenbar risk för negativa personliga konsekvenser i form av 

repressalier från arbetsgivaren.  

 

Utifrån ett rättighetsetiskt perspektiv kan lärarens agerande förstås som att läraren utövar sin 

yttrande- och meddelarfrihet ”att tala” (Mill 1865, s. 19). Principen eller handlingen – att säga 

ifrån – kan även rimligtvis tolkas och förstås mot bakgrund av vad som är värdefullt eller vad 

som har värde utifrån ett konsekventialistiskt perspektiv (Moore,1903; Ahlenius, 2004; Petitt 

1991). För samhällsmedborgarna handlar det då ytterst om vad som är värdefullt i en demokrati 

– här tolkat som det fria ordet; därav kan lärarnas agerande - att tala - tolkas och förstås som ett 

värdefullt medel d.v.s. ett instrumentellt värde - för ändamålet demokrati som i sig har ett 

egenvärde. Ur ett samhälleligt perspektiv är skolans uppdrag och lärarens huvuduppgift att 

fostra samhällsmedborgare med grundläggande demokratiska värderingar och förmågor till 

personliga ställningstaganden (Lgy 2011 s. 11). Vidare tolkat utifrån ett utilitaristiskt perspektiv 

innebär detta rimligtvis att de kritiska lärarnas agerande framförallt styrs av  det som i detta fall 

kan tolkas som det gemensamt bästa formulerat i skolans styrdokument och värdegrund och  

handlingen ”att tala” blir därmed  en plikt oavsett de personliga negativa konsekvenser som 

trots allt följer därav. Traditionen såsom den återspeglas ovan finner paralleller till 

upplysningstidens franska filosofer vilka hävdade varje människas frihet i egenskap av fri 

medborgare med rättigheten (och skyldigheten) att ge röst åt sin kritik ifall överheten förtrycker 

eller exploaterar medborgarna. Historiskt finner vi detta etos  nedtecknat bl.a. i de 

medborgerliga fri- och rättigheterna  i den amerikanska konstitutionen 1776 och i Europa som 

en konsekvens av Franska revolutionen 1789 (se bl.a. Bentham 1823; Mill 1861). I modern tid 

återspeglas etoset kring dessa fri- och rättigheter bl.a. i FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna som nedtecknades 1949. 

 

På ett övergripande plan framgår i den här studien hur olika värderingar och olika aktörer är 

relaterade till makt- och samhällsförändringar som i sin tur formar det svenska utbildnings-

politiska systemet och som innefattar skolans ideologi, organisation och styrning (Lundqvist 

2012; Jarl & Rönnberg 2015). I intervjuerna med de kritiska lärarna har vi sett explicita exempel 

på lojalitetskonflikter uppkomna genom diskrepansen mellan och ena sidan demokrativärden 

och andra sidan ekonomivärden. Lärarna pratar om en ”tysthetens kultur” som upprätthålls 
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genom ett slags belönings- och bestraffningssystem, där kritiska lärare bestraffas genom olika 

slags repressalier  såsom negativ löneutveckling, avstängning, omplacering och slutligen utköp; 

detta p.g.a. att de avvikit från den officiella linjen som rektorer eller chefer förutsätter att lärarna 

lojalt följer.  Eftersom perspektivet i denna uppsats endast tar fasta på den kritiske lärarens 

upplevelser och berättelser gör den inget anspråk på att förklara arbetsgivarens avsikter med 

sitt agerande; detta utesluter dock inte att handlingarna i form av repressalier kan tolkas och 

förstås mot bakgrund av de olika etiska förhållningssätten som beskrivits ovan (s. 12 f.). I flera 

intervjuer med de kritiska lärarna framkommer motivet till och konsekvenserna av kritiken i 

form av repressalier ha sin grund i managementkulturens organisationslogik genom 

förklaringar som att ”organisationer är styrda av organisationer logik” och att lojaliteten som 

efterfrågades av lärarna var i första hand mot systemet, även om systemet i sig inte visat sig 

vara ändamålsenligt för verksamhetens övergripande syfte. Då lärarna valt att kritisera systemet 

eller organisationen har detta varit startskottet för repressalieprocessen som i sig upplevs som 

ett sätt att utöva makt och att ifrågasätta lärarens lojalitet.   

 
På en interpersonell nivå kan maktutövningen se ut på olika sätt, men många gånger 

framkommer det i intervjuerna att  ledarna (rektorer och chefer)  uppträtt som att de känt sig i 

underläge både vad gäller kompetens och erfarenhet varför de av lärarna upplevs kompensera 

detta underläge genom maktutövningar i form av repressalier.  Som visat sig i intervjuerna 

trappas kritikerförloppet upp ifall läraren aktivt svarar mot arbetsgivarens ageranden genom 

extern kritik till externa aktörer som tillsynsmyndigheter, politiker eller media vilka i sig 

besitter makt att påverka händelseförloppet eftersom de kan ta parti för eller föra fram den 

kritiske lärarens perspektiv till allmänheten (Se även Hedin et.al. 2007 s.174; Alford 2002 s. 

18; Lundqvist 2012 s. 109) Utifrån lärarnas berättelser förefaller det trots allt som att mot den 

egna organisationens formella maktallians -  rektorer, politiker i nämnden och andra tjänstemän 

inom kommunen  finns det inget direkt skydd utan det är endast i ett av fallen som kommunen 

faktiskt fått vite p.g.a. sitt agerande.  

 

Att ledningen har möjlighet att bestraffa i avskräckande syfte för att förhindra att andra säger 

ifrån innebär att det formas en kultur av rädsla och lojalitet gentemot makten och organisationen 

framför lojaliteten mot det ”allmänna intresset” (Lundqvist 2012 s. 112, 135). Denna 

lojalitetskultur faller tillbaka på en äldre auktoritär feodal tradition där lydnaden och lojaliteten 

mot överheten är den moraliska principens rättesnöre, vilket i praktiken innebär att undersåten 
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varken får kritisera eller berätta ofördelaktiga sanningar om överheten då lojalitet belönas och 

motsatsen bestraffas. Lojalitetskulturen som formas återspeglar förhållandena som likas vid 

patron-klientförhållanden  (Hedin et. al. 2007 s. 174 f.; Lundqvist 2012 s. 14, 175 f.f. ). Att vara  

tyst och lojal genom att följa den officiella linje som rektorer och chefer förespråkar tycks vara 

ett moraliskt etos som finns inbyggt i ekonomismens offentliga etos och ur ett 

konsekventialistiskt arbetsgivarperspektiv förefaller  repressalierna upplevas fungerar som ett 

medel för ändamålet konformitet, lydnad och tystnad. På individnivå kan tystnaden tolkas som 

ett karriärsstrategiskt val medan att tala snarare blir ett karriärmässigt självmord, då det senare 

är att betrakta  som ett  brott mot lojalitets- och auktoritetsstrukturen inom skolans organisation.  

 

3.1. Diskussion 

Denna fallstudie tar sin utgångspunkt i det demokratiska samhällets nav – skolan - vars essens 

både i form av medel och mål är yttrandefrihet och demokrati. Skolans huvuduppgift innefattar 

att förmedla kunskaper och utbilda nya samhällsmedborgare genom att fostra och förmedla 

demokratiska värderingar, kritiskt tänkande och personligt ställningstagande. Värdegrunden i 

skolans styrdokument är ytterst en samhällelig fråga som explicit integreras i den pedagogiska 

praktiken genom dess specifika normativa moraliska värden – premisser - som ligger till grund 

för såväl moraliskt handlande som demokratisk delaktighet. Eftersom skolan både är en social 

och en kulturell mötesplats finns sålunda ett ansvar för läraren att förankra och förmedla 

värdegrunden. Med en socialkonstruktivistisk utgångspunkt (Grix 2005; Solberg & Solberg 

2013) är lärare moraliska subjekt, som genom sitt faktiska agerande i skolan internaliserar och 

socialiserar in specifika värden och beteenden. Lärare har också lagstadgad rättighet och 

skyldighet att rikta sig till arbetsgivaren och påtala oegentligheter om något som uppfattas som 

fel i verksamheten med avsikt att kritiken ska leda till en förändring och någon form av åtgärd. 

I den här studien framkommer att det finns olika uppfattningar om hur skolans normativa värden 

bör realiseras i den pedagogiska praktiken. Studien belyser vidare hur lärarens yrkesverksamma 

pedagogiska praktik sker i ett gränsland som styrs av olika aktörer med olika verksamhetsmål 

samt hur motiv till kritik och grund för repressalier finner näring i olika aktörers olika värden 

och olika mål. I tidigare forskning framgår att lärares relation till makten och till det generella 

uppdraget förefaller forma olika förhållningssätt och kulturer - tyvärr med en tendens mot 

ageranden som går emot skolans värdegrund och samhällsuppdrag. 
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Som institution är skolan både producerande och reproducerande av normer och värden som 

den för den aktuella tiden råder och verkar i. Eftersom skolan både är bärare av ett kulturarv 

och en idétradition påverkas och styrs den av samhällsförändringar och maktskiften, därmed 

fungerar den även som ett medel för utbildningspolitiska och ideologiska syften (Jarl & 

Rönnberg 2015; Lindensjö & Lundgren 2012). Och ena  sidan har vi skolans idétradition i form 

av normer och värden vilka påverkas av rådande ideologier och forskning realiserade i 

styrdokument såsom läro- och kursplaner; och andra sidan har vi skolans organisatoriska 

struktur d.v.s. skolans spelplan med dess aktörer. I linje med tidigare studier och forskning 

(Lundqvist 2012; Hedin et. al. 2007; LR 2008; Aronsson & Gustavsson 1999; Fransson 2013) 

pekar den här studien på att skolan som institution allt mer efterfrågar konformitet och lojalitet 

vilket i förlängningen formar en kultur av tystnad som undertrycker yttrandefriheten och 

därmed i förlängningen även demokratin. Med detta i handen går det inte att bortse ifrån att det 

i dagens skola tycks finnas två parallella diskurser av normativa värden  realiserat i den 

pedagogiska praktiken i form av talandets och tigandets kultur. Det förefaller vidare som att 

skolans diskursiva norm förankrat i skolans värdegrund utifrån det gemensamt bästa – d.v.s. 

allmänintresset i demokratin ifrågasätts eller hotas av ekonomismens normer och ideologi vilket 

får till följd att yttrandefriheten och demokratin tycks hamna i kläm.  

 

Att tala och säga ifrån när något är fel utgör ett av de viktigaste bidragen till ett öppet fungerande 

samhälle men som visat sig i denna studie är makten många gånger känslig för negativ kritik 

även inom skolans organisation där kritiskt och analytiskt tänkande med personligt 

ställningstagande faktiskt utgör den diskursiva normen. Lennart Lundqvist (2012) benämner 

agerandet, rättigheten och plikten ”att tala”, med civil- eller ämbetsmannakurage vars offentliga 

etos – grundkärna – är det gemensamt bästa och därav är det enligt Lundqvist ämbetsmannens 

demokratiska plikt att analysera och kritisera överheten eftersom detta är förutsättningarna för 

en fungerande demokrati.  Den offentliga verksamhetens värdekärna som följer därav är att  

lärarnas  huvuduppgift  i första hand är att leverera demokrati och inte tjänster till kunder; men 

menar Lundqvist,  i och med en tillagande ekonomism i form av NPM har det i den offentliga 

verksamheten skett en tydlig förskjutning i det offentliga etoset där demokrativärdet fått ge vika 

för ekonomivärdet.  Eftersom värdena trots allt existerar parallellt frambringar de olika slags 

etos och olika slags lojalitetsstrukturer. För ekonomismens del är den främsta lojaliteten 

gentemot systemet och makten vilket ”förvandlar ämbetsmännen till maktens pigor och 

drängar. Demokrati och yttrandefrihet försvinner då dessa inte är önskvärda i ett så auktoritärt 
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system” (Lundqvist 2012, s. 54). Som institution måste skolan värderas utifrån hur den förmår 

att realisera demokratiska värden i praktiken.  

 

Det är givetvis vanskligt att dra långtgående slutsatser av denna fallstudie, därtill är materialet 

alltför litet, då studien endast omfattar fem fall. Däremot kan man kanske säga att 

undersökningen visar vissa tendenser som delvis bekräftar vad tidigare undersökningar om 

kritik och dess konsekvenser för enskilda individer inom den offentliga verksamheten kommit 

fram till. Något som kan riktas som kritik mot eller som kan sägas begränsa denna undersökning 

är att den endast tar fasta på de intervjuade lärarnas upplevelser kring de beskrivna händelserna; 

ifall undersökningen även innefattat ett ledningsperspektiv d.v.s. motparten i berättelserna hade 

nyanseringen och beskrivningen av processen blivit mer komplex och nyanserad. Ett skäl till 

att jag valt bort detta perspektiv är för att undvika ett slags rättegångsliknande scenario där ”ord 

ställs mot ord”. Ett annat skäl till avgränsningen är att jag anser att ett ytterligare perspektiv i 

undersökningen inte rymts inom omfånget och ramen för denna magisteruppsats vars främsta 

syfte har varit att beskriva kritikens konsekvenser för lärare inom skolans organisation. 

Däremot har arbetet med denna studie gett upphov till nya perspektiv och forskningsfrågor som 

lämnats obesvarade men som förtjänas att belysas och undersökas – ett sådant perspektiv är 

makt- och genusordningen gällande kritik inom skolans organisation.  

 

Vi tar ofta yttrandefriheten och demokratin förgiven men vi måste komma ihåg att den inte är 

självklar – inte ens inom den svenska skolan. I filmens och sagornas värld framhålls och hyllas 

ofta hjältarna som de som trotsar överheten genom sitt civilkurage och sin integritet. I 

verkligheten förefaller dock utgången vara en annan, snarare i paritet med Sven Delblancs 

iakttagelse i Livets Ax (1991 s. 31):  

Illusionernas varma atmosfär har blåst bort, allting är naket och kallt. Ett land på väg att åter bli 
en fattig avkrok av Europa lever på myten om sin förträfflighet. Dess hat mot sanningssägare och 
avvikare är iskallt som vanligt.  

 
Även om det personliga priset för de kritiska lärarna i denna studie och ”visslare” rent generellt 

varit högt tycks detta inte hindra dem från att göra sin medborgliga plikt då de förefaller drivas 

av ett moraliskt etos som det som Jonathan i Bröderna Lejonhjärta  ger uttryck för: ”Det finns 

saker man måste göra, även om det är farligt/…/ Annars är man ingen människa utan bara en 

liten lort” (Lindgren 1973 s. 56).  Demokrati är inte bara ett privilegium – det är ett ansvar! 
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 
 
1. Vilka var orsakerna till att du hamnade i konflikt med din arbetsgivare? 

 
2. Vilken kritik framförde du till arbetsgivaren? 

 
3. På vilket sätt bemöttes denna av de direkt berörda? Hur mottog de kritiken? 

 
4. Finns det någon kultur i hur kritik mottas i organisationen? Specifika normer eller regler? 

 
5. Vilka blev konsekvenserna av ditt agerande för organisationen och dig själv i din yrkesutövning? 

 
6. Har du varit i kontakt med andra utom organisationen vad gäller kritiken? 

 
7. Fanns det konkret stöttning eller motarbetande i form av repressalier från ledningens och 

kommunens sida? 
 

8. På vilket sätt tycker du att facket stöttade dig i ärendet? 
 

9. Hur regerade/ agerade dina kollegor? 
     
10. Hur tycker du att det konkreta utfallet av kritiken/konflikten blev i organisationen? Skedde några 

förändringar? 
 

11. Hur har din syn på organisationen och din yrkesutövning påverkats av kritiken/konflikten?  
 

12. Hur ser din arbetssituation ut idag?  
 

13. Har dina erfarenheter påverkat din fysiska och/eller din psykiska hälsa? 
 

14. Något som du vill tillägga som inte framkommit i intervjun? 
 
 

 
 
 

 


