
Fritidshemmets digitala ansikte 

En studie om hur fritidshemmet positioneras på kommunala 
skolors hemsidor 

 

 

Ida Segersten och Katarina Rohdin 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 15 hp, GN 

Barn- och ungdomsvetenskap 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (180 hp)  

Höstterminen 2019 

Handledare: Ylva Lorentzon 

Examinator: Malena Janson 

English title: The digital face of school-age educare in Sweden 

A study of positioning of the school-age educare on municipal schools' 

web pages 



 
 

Fritidshemmets digitala ansikte 

En studie om hur fritidshemmet positioneras på kommunala skolors 
hemsidor 

Ida Segersten och Katarina Rohdin 

 

Sammanfattning 
Syftet med vår studie är att undersöka hur fritidshemmet positioneras i kommunala skolors hemsidors 
narrativ, samt söka se om narrativen har variationer som beror på demografiska och geografiska 
faktorer. Hemsidorna har analyserats genom narrativ analysmetod, med tillämpad positioneringsteori 
samt semiotisk bildanalys. I resultatet har vi funnit att narrativet konstrueras genom olika 
subjektpositioneringar och via olika former av symboliskt kapital, och därigenom utgör hemsidorna en 
del av fritidshemmets identitetsskapande. I vår analys har vi identifierat tre positioneringar av 
fritidshemmet på hemsidorna, det samverkande fritidshemmet, fritidshemmet med särställning och det 
upplösta fritidshemmet. Som slutsats kan via konstatera att utrymmet för fritidshem, att via 
hemsidorna, positionera sin verksamhets särprägel är begränsat.  
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Förord 
Vi studerar i skrivande stund sista terminen på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 
fritidshem, på Stockholms universitet. Vi vill genom vårt självständiga arbete söka kunskap om hur 
vår framtida yrkesprofession kommuniceras utåt genom digitala medier, och då på kommunala skolors 
hemsidor specifikt. Vi båda är uppvuxna på små orter i Norrlands inland, men är sedan många år 
boende och verkande i Stockholm. Vår bakgrund i kombination med våra roller som studenter och 
som stundande lärare i fritidshem, är den bidragande faktor som väckt vårt intresse i ämnet. Vi vill 
därför också söka se om det finns regionala variationer, kring hur fritidshem positioneras i kommunala 
skolors hemsidors narrativ. 

Vi tillägnar ett särskilt tack till vår handledare Ylva Lorentzon, för formativ stöttning och ovärderlig 
klokskap under processens gång. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi har genomgående arbetat tillsammans med uppsatsens alla delar under processen med vårt 
självständiga arbete. Alla delar av texten har konstruerats gemensamt innehållsmässigt, och samtliga 
texter har granskats och omarbetats av båda författarna. Då texternas innehåll föregåtts av vår 
diskussion och vårt resonemang representerar de vårt gemensamma arbete. 
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Inledning 
När vi själva gick på ”fritids” på 90-talet var fritidshemmet och skolan två skilda verksamheter vars 
förhållande reglerades av skolschemats sluttider. Vi växte båda upp centralt i mindre samhällen i 
Norrlands inland, och för oss och våra föräldrar erbjöd fritidshemmet funktioner som praktisk 
barnomsorg, socialt umgänge och aktiviteter som skilde sig åt i ämne och karaktär från skolans värld. 
Under vår barndom upplevde vi att fritidshemsverksamheten var något som erbjöds oss som barn, i 
den mån vi var intresserade av den. Om inte, så gick vi helt enkelt bara hem. Via vår tidigare 
yrkeslivserfarenhet och vår pågående utbildning har vi återigen befunnit oss inom fritidshemmets 
verksamhet, fast nu i ett storstadssammanhang. Vi ser att vi befinner oss i en ny kontext där 
fritidshemmet på flera sätt integrerats i skolan. Vi upplever utöver den organisatoriska och fysiska 
flytten av fritidshemmet att det även skett en förändring av fritidshemmets identitet i förhållande till 
sin nya kontext. 

Det finns i flera av de exempel på tidigare forskning vi kommer att redogöra för, slutsatser som visar 
på behov av, och en önskan om ett förtydligande av fritidshemmets identitet, dess profession och dess 
relation till skolans övriga verksamhet. Fritidshemmet innehåller både yrkesgrupper, traditioner och en 
organisation som genomgår en omvandling, där slutformen ännu inte är tydligt utmejslad. 
Fritidshemmet har i relation till skolan genomgått betydande förändringar under de senaste 30 åren, 
och fritidshemmets identitet konstrueras, återkonstrueras och omkonstrueras i relation till dessa. 

Andersson (2013) redogör i sin avhandling för förändringar i förutsättningar, styrning och synsätt som 
fritidshemmet genomgått under denna period, samt lyfter hur några av dessa förändringar har påverkat 
fritidshemmets verksamhet. Författaren pekar på att då decentraliseringen av skolans styre under 90-
talet genomfördes, kunde plötsligt lokala behov beaktas vid tolkningar av styrdokument och mål. 
Decentraliseringen medförde också stora skillnader mellan kommunala skolors 
fritidshemsverksamheter, på både regional och kommunal nivå, enligt författaren. Denna förändring 
följdes, enligt Andersson, av att Skolverket istället för Socialstyrelsen i slutet av 90-talet övertog 
tillsynsansvaret, och samtidigt integrerades fritidshemmen både fysiskt och verksamhetsmässigt i 
skolan. Fritidshemmet har i styrdokument och organisation gått från att ha haft fokus på barnomsorg 
till att vara en del av utbildningsområdet. Författaren hänvisar till Skolverkets rapport från 2006 
(Andersson, 2013, s.14) där det konstateras att variationerna mellan olika kommuner i landet är stora 
när det gäller fritidshemmens inkludering i måldokument och redovisning av kvalitet. 

I den tredje upplagan av Lgr 11 (Skolverket, 2016) kompletterades läroplanen med ett eget kapitel för 
fritidshemmet innehållande mål, syfte och centralt innehåll. Därmed synliggörs fritidshemmen som en 
egen men integrerad del i styrdokumenten, och ges också en plats i sin nya kontext. I den senaste 
rapporten från Skolinspektionen (2019) konstateras att stora brister inom tillsynsområden på skolor 
ofta har en stark koppling till brister i styrning både på huvudmanna- och skolenhetsnivå. Skolorna i 
rapporten låg geografisk spridda över landet, däremot framgår inte om dessa är kommunala eller 
friskolor. I flera fall ingick fritidshemmen inte alls i kvalitetsarbetet på skolorna. Vidare visar 
rapporten att fritidshemmen funnits sakna styrning samt organisatoriskt stöd från rektorer och 
huvudmän, och fritidshemmen har inte heller setts som en integrerad del av Skolverksamheten. Frågan 
hur fritidshemmen positionerar sig i dagens decentraliserade skola blir därför relevant, om den gamla 
positionen inte längre finns kvar, men fritidshemmen inte heller verkar få plats i den nya kontexten. 
Från och med första juli 2019 lagstadgades legitimationskrav för att bedriva undervisning i både 
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kommunala och fristående fritidshem (Regeringens proposition 2017/18:194), vilket blir ännu ett steg 
i att låta fritidshemmet närma sig skolans format. 

Det skulle kunna finnas regionala skillnader mellan kommuner i landet, som påverkar hur 
huvudmannens lagstadgade uppdrag bedrivs. Hemsidor är ett av de kommunikativa verktyg, skolor 
kan nyttja som utåtriktat kommunikationsmedel. Därför blir det som konstrueras på hemsidorna, via 
språk och bild, en del av fritidshemmets identitetsskapande. Vi anser därför att det är intressant att 
undersöka om detta påverkar hur fritidshems identitet konstrueras inom kommunala 
Skolverksamheter. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att, via narrativ teori och metod, undersöka hur fritidshem positioneras genom 
kommunala skolors hemsidors textuella och visuella narrativ, samt att söka se om narrativen varierar 
beroende på geografiska och demografiska faktorer. 

 

Övergripande frågeställning: 

• Hur konstrueras fritidshemmets position i hemsidornas narrativ? 

 

För att svara på vår övergripande frågeställning har vi använt oss av tre arbetsfrågor: 

• Vilka är narrativen på kommunala skolors hemsidor? 

• Hur konstrueras mottagaren inom det narrativ hemsidorna förmedlar? 

• Vilka bilder av barnet som konstrueras på hemsidorna för att positionera fritidshemmet? 

Tidigare forskning 
Inom tidigare forskning har vi sökt kunskap i olika riktningar utifrån vårt syfte och vår frågeställning. 
Dessa riktningar innefattar forskning kring lokala skolmarknader och de strategier som tillämpas av 
skolor för att profilera sig på den lokala skolmarknaden. De geografiska och demografiska faktorerna 
utgör kontexten som villkorar narrativet på kommunala skolors hemsidor. En annan riktning vi tittat 
närmare på är organisationers nyttjande av hemsidor som sitt digitala ansikte utåt och hur det som 
förmedlas genom officiella digitala kanaler påverkar verksamheten. I vår studie ger detta information 
om hur fritidshemmets position inom skolan som institution konstrueras genom kommunala skolors 
hemsidors narrativ, samt hur dessa positioneringar påverkar fritidshems identitetsskapande. Vår tredje 
riktningen inom forskningen är studier som undersökt fritidshemmets förändrade position, både 
nationellt och internationellt. Studierna undersöker fritidshemmets position genom yrkesrollens 
förändring, hur fritidshemmets roll förändrats, samt hur gränsdragning mellan fritidshem och skola 
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görs och upplevs av lärare i fritidshem. Dessa studier tillhandahåller pusselbitar till helhetsbilden av 
fritidshemmets nuvarande format Genom att tillämpa dessa olika riktningar inom tidigare forskning 
sammanfogas de byggstenar som utgör fundamentet för vår studie, och dess resultat ges ett 
sammanhang i vilket det får mening och innebörd. 

Bunar & Ambrose (2016) presenterar i sin artikel, förutsättningar för lokala skolmarknader i stadsdelar 
som präglas av en etnisk och klassmässig polarisering. De lyfter i sin undersökning hur symboliskt 
kapital påverkar både skolor och skolmarknader samt de berörda stadsdelarna. De menar att 
symboliskt kapital är sociala konstruktioner som bygger på historiska aspekter, maktbalanser, eller 
obalanser och framhåller samtidigt att dessa konstruktioner alltid bygger på den kontext där de sociala 
konstruktionerna verkar. Detta kan manifestera sig som lokala värderingar eller prioriteringar i bland 
annat de fysiska, marknadsmässiga och sociala sammanhang där skolorna utövar sin verksamhet. Med 
hjälp av symboliskt kapital kan skolor profilera sig som ”bra” skolor, och därigenom attrahera elever 
och deras vårdnadshavare på skolmarknaden. Författarna förtydligar att det fria skolvalet på den 
svenska skolmarknaden inte har skapat den segregation som finns i samhället, men att den i motsats 
till sitt syfte kan förstärka den än mer. 

I sin avhandling Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer 
(Andersson, 2013) har författaren sökt kunskap om hur yrkesidentiteten för fritidspedagoger (lärare i 
fritidshem, författaren använder begreppet fritidspedagoger) ses utifrån förändringar som 
fritidshemmet genomgått. Andersson har framförallt studerat hur redovisning och styrning påverkar 
fritidspedagogers arbete och yrkesrollsmässiga förhållningssätt. Avhandlingen presenterar historiska 
förändringar i form av lagstiftning, organisation, fysiska förutsättningar samt förändringar i syfte, 
uppföljning och utvärdering, som på olika sätt förändrat yrkesrollen för fritidspedagoger (lärare i 
fritidshem). Författaren konstaterar att fritidspedagoger upplever svårigheter gällande att räcka till i 
den utsträckning som eftersträvas under nya verksamhetsmässiga förändrade förutsättningar och detta 
har resulterat i att fritidshemsverksamheten bantats ner, och variationen på aktiviteter minskats. 
Författaren framhäver att detta kan generera att en ofördelaktig konkurrens uppstår mellan 
skolverksamhet och fritidshemsverksamhet, då kommunala och organisatoriska resurser fördelas ur 
samma kassa. I avhandlingen redovisas olika resultat av fritidshemmets integrering i skolan. 
Resultaten visar att fritidspedagogernas kompetens och yrkesroll antingen kan utmejslas tydligare, 
alternativt helt suddas ut i den nya kontexten. Anderssons slutsats är därför att det behövs ett 
förtydligande av fritidshemmet och fritidshemsprofessionens roll inom skolverksamheter. 

Ackesjö, Nordänger & Lindqvist (2016) har i ett longitudinellt forskningsprojekt under fem år följt ett 
40-tal nyutexaminerade lärare i fritidshem, i syfte att studera studiedeltagarnas upplevelser gällande 
sin nykonstruerade och dubbla profession och yrkesidentitet. Studien antar en gränsteoretisk och 
professionsteoretisk ansats gällande lärare i fritidshems ställningstaganden, och i artikeln förstås 
begreppet identitet som något som konstrueras och rekonstrueras i samspel med andra individer, i 
skilda sammanhang och miljöer över längre tid. En utgångspunkt som genomsyrar studien är att 
gränser konstruerar kollektiva professionella identiteter på samma vis som identiteter konstruerar en 
yrkeskårs normativa gränser. Studien visar även på studiedeltagarnas kluvenhet inför sin nya yrkesroll 
och i konstruerandet av sin nya professionsidentitet. Mertalet av studiedeltagarna vill höja 
fritidshemsverksamheters status genom att synliggöra lärare i fritidshems traditionella yrkesfält och på 
så vis samtidig bevara, reproducera och indirekt avgränsa den kollektiva professionsidentitet som 
artikelförfattarna menar fortfarande genomsyrar många fritidshem i Sverige. Artikelförfattarna påtalar 
också att det uppstår en slags kollision mellan två traditionella och kulturella kontexter. Lärare i 
fritidshems yrkesidentitetskapande kan på så vis ses som en slags balansakt mellan två yrkesarenor, 
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vars skilda uppdrag och villkor likväl ska samverka (Ackesjö et al., 2016). Institutionella och 
professionella, ideal och gränsdragningar konstrueras redan under grundlärarutbildningen, likväl 
förväntas lärare i fritidshem, i praktiken utgöra den länk som förenar fritidshemspedagogiken och 
skolans målsuppfyllandeuppdrag (Ackesjö et al., 2016). 

Pálsdóttir (2012) undersöker i sin avhandling den isländska motsvarigheten till fritidshemmet, och hur 
dess roll och identitet har utvecklats över tid, utifrån en samhälls- och systemsyn, professionens syn 
samt barn och vårdnadshavares syn. I avhandlingen lyfts hur det isländska fritidshemmets verksamhets 
syfte, över tid, skiftat mellan omsorg, lärande och fritid. Författaren beskriver hur det inom 
organisationsteorin visat sig att organisationers identitet är en summa av alla de olika perspektiv de 
som påverkar eller påverkas av organisationen har. Författaren påtalar att hur det från ett 
samhällsperspektiv främst har varit omsorgstanken som har styrt fritidshemsverksamheten på Island, 
men lyfter samtidigt att det inte finns någon enhetlig samhällelig syn kring fritidshemsverksamhetens 
funktion. Det beskrivs i avhandlingen att det råder en fragmenterad syn på fritidshemmet inom 
professionen, då personal ofta saknar relevant utbildning och långsiktigt engagemang i arbetet. I 
avhandlingen beskrivs också att personal inom fritidshemsverksamheter uttrycker att de inte upplever 
att deras arbete får erkännande inom skolan, och beskriver sig själva som upplevda inkräktare på 
skolans område. Slutligen konstaterar Pálsdóttir att barnen i fritidshemmet skapar sin egen plattform 
för sociala relationer och lärande, där de själva utgjorde länken mellan skola, fritidshem och hemmet. 
Pálsdóttir ger en historisk och nationell jämförelse av fritidshemsverksamheter i de nordiska länderna 
och komprimerar en kärna som genomsyrar mer eller mindre alla dessa länders fritidsverksamhet. 
Kärnan består av bland annat av en helhetssyn på barnet, sociala relationer, kreativa aktiviteter, 
samarbete och barns rättigheter, samt kopplingar till barnets fritid. Författaren menar också att det 
finns en övergripande konstruktionistisk syn på lärande, att barn skapar kunskap genom erfarenheter 
och interaktion med andra. I avhandlingen konstateras även variationer mellan länderna, så som 
utbildning för personal i fritidshemsverksamhet, verksamhetens omfattning och lagstiftningen som 
styr den. Författaren tittar närmare på villkoren för det fysiska utrymmet på skolan, och konstaterar 
samtidigt att skolans fysiska platser ofta är villkorade för fritidshemmet, samt att detta är en generell 
praxis för många fritidsverksamheter. Författarens sammanfattning av tidigare forskning är att skolan 
sätter villkoren för fritidsverksamhetens nyttjande av platsen, och att skolans behov och intressen går 
före. Hennes slutsats är att isländska fritidshems verksamhetsidentitet fortfarande är otydlig, och att 
bland fritidshemspersonalen, likt hos fritidshemspersonal i andra nordiska länder, finns en känsla av 
marginalisering. Hon rekommenderar bland annat att det från politiskt håll bör ske ett samarbete 
mellan utbildningsprofessionerna för att skapa en helhetssyn på elevernas lärande under hela dagen, 
samt uppmärksamma fritidshemmens underordnade position i skolans organisation. 

Närvänen & Elvstrands (2014) studie fokuserar på de gränsdragningar som fritidshemmet, och lärare i 
fritidshem gör i relation till skola och lärare i skolan. Studien är ett aktionsforskningsprojekt där 
artikelförfattarna söker få kunskap om hur fritidshemskulturer och identiteter konstrueras inom 
fritidshemmets kärnverksamhet. Studiens visar på vikten av kultur och identitetsskapande inom 
fritidshemmets verksamhet som ett slags tydliggörande men samtidigt ett traditionsbevarande av 
yrkesprofessionen. Fritidshemmets strävan efter identitetsskapande kan ses som en konsekvens av de 
omfattande reformer rörande både styrdokument och lärarutbildning som skett de senaste decennierna 
(Närvänen & Elvstrand, 2014). Författarna påtalar också förändringars påverkan på organisationer 
generellt, samt hur nya reformer och krav kan skapa både osäkerhet och otrygghet inom en 
organisation men samtidigt möjliggöra positiv förändring och verka normbrytande. En konsekvens av 
reformerna som också belyses i studiens resultat, är en upplevd osäkerhet bland studiens deltagare, 
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gällande sin dubbla yrkesroll som lärare i fritidshem. Osäkerheten består i hur det pedagogiska 
uppdraget som lärare i fritidshem ska bedrivas, när ett ben står på fritidshemspedagogisk grund och det 
andra benet på en grund gjuten ur en strävan efter måluppfyllelse och kunskapskrav (Närvänen & 
Elvstrand, 2014). 

Powell, Horvath & Brandtner (2016) har i sin organisationsteoretiska kvalitativa studie tittat på hur 
websidor kan verka som organisationers representativa och förmedlande digitala ansikte utåt. 
Websidorna kan ge en digital röst åt organisationerna ståndpunkter och narrativ samt verka som en 
länk mellan organisationen och dess omgivnings relationsbyggande (Powell et al., 2016). Men enligt 
författarna är de digitala websidorna också en del av organisationers identitetsskapande, de möjliggör 
konstruerandet av den bild som organisationen önskar kommunicera till sin omgivning, via textuella 
och visuella presentationer. Den digitala identitet som exempelvis en institution skapat och önskar 
förmedla digitalt, framhäver författarna samtidigt synliggör hur institutionen ser på sin egen 
verksamhet och hur organisationen på så vis positionerar sig i relation till sin omgivning. 

Teoretiskt perspektiv 

Narrativ teori 
Narrativ teori och metod är en vetenskaplig terminologi och omfattar olika teoretiska traditioner inom 
ett tvärvetenskapligt forskningsfält (Johansson, 2005). Johansson lyfter dock att det finns övergripande 
gemensamma nämnare inom det narrativa forskningsfältet, dessa är berättelsen, narrativet, som ses 
som en social handling, berättaren, narrativets avsändare, som konstruerar sin identitet, samt 
narrativets mening i den sociala och kulturella kontext där avsändaren verkar. 

Vi har valt att tillämpa en narrativ forskningsansats genom hela vår studie och ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv på hur fritidshems identitet konstrueras i en skolkontext, samt hur 
fritidshemmet positioneras via kommunala skolors hemsidor som språkligt kommunikationsmedel 
(Johansson, 2005). Vi kommer fortsatt att kalla dessa hemsidors presentationer för narrativ och på så 
vis samtidigt individualisera fritidshemmen, skolorna och kommuner så de blir avsändare för 
respektive verksamhets narrativ (Rehnberg, 2014). Det narrativ, den berättelse, individen väljer att 
berätta konstruerar den verklighet individen verkar och socialt samspelar i, kulturellt liksom historiskt 
(Johansson, 2005). 

Enligt Benwell & Stokoe (2006) är det också i narrativet, berättelsen om vår verklighet, som vi 
konstruerar våra identiteter. Författarna påtalar att narrativets diskurs, berättelsens språkliga innehåll, 
organiserar våra tolkningar av vårt förflutna men också våra framtida visioner, samt ger vår 
konstruerade verklighet mening och betydelse via språket som social aktivitet. 

 

Vi vill i vår studie försöka se vilken plats fritidshem ges i olika kommunala skolors narrativ, samt hur 
villkoren i dessa narrativ ser ut gällande hur skolorna i vår studie positionerar fritidshemmen i relation 
till skolornas respektive verksamhet. Johansson (2005) lyfter att språket inte bör ses som en spegling 
av en redan rådande verklighet utan snarare som att språket, diskursen inom narrativet, konstruerar den 
verklighet vi sedan upplever och får kunskap om. Johansson påtalar att det narrativ individen, i vårt 
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fall fritidshem och skolor inom kommunala skolors verksamhet, via hemsidor kommunicerar utåt 
indirekt konstruerar dess organisatoriska och institutionella identitet. 

Burr (1995) menar att olika individers språkliga konstruktioner skapar olika perspektiv kring sociala 
eller samhälleliga företeelser, och det finns därmed inte endast en reell sanning eller verklighet. Vidare 
problematiserar Burr konstruktionen av parallella sanningar, inom exempelvis olika sociala 
institutioner, genom att fråga sig varför vissa samhälleliga diskursers narrativ likväl blir en slags 
universell sanning, en sanning som skapar en maktobalans och där de normer och värden som får plats 
inom det institutionella narrativet också styr över individernas handlingsutrymme gällande skapandet 
av sina individuella verkligheter. 

Varje diskurs härrör från en viss individs position i ett visst sammanhang. Diskursen kan även ses som 
en slags produkt av en institutionell verksamhets ideologi, tidsbundet konstituerad via uttryckliga 
språkliga satser, sagda eller författade av narrativets avsändare (Ricoeur, 1976; Moi, 1996). 

Rehnberg (2014) talar i sin avhandling om berättelsens, narrativets, kraft inom organisationsvärlden, 
och hur varumärken konstruerar sin identitet via utåtriktade och interna kommunikativa narrativ. 
Vidare beskrivs att narrativets roll förändras när berättelsens diskurs blir ett slags redskap för att nå 
organisatoriska mål. På så vis påverkas både narrativet och de kontexter där berättandet sker, i vårt fall 
via marknadsföringen av fritidshem på kommunala skolor runt om i Sverige. 

Positioneringsteori 
Även i teorin om positionering ses berättandet som handling, där hur något berättas och vad talaren 
konstruerar med sin berättelse blir det centrala (Bamberg, 1997). Positioneringsteori frågar sig varför 
något sägs och vad som konstrueras i handlingen att berätta. Här har även lyssnaren/läsaren en viktig 
roll, där aspekter så som vad vill berättaren förmedla, till vem och hur, kommer in. 

På så vis är detta en analys av språket som konstruerande, där positioneringen i narrativet ses som 
berättarens handling, vilket i vårt fall är handlingen hur kommunala skolors hemsidor positionerar 
fritidshemmet. Dock ser Bamberg (1997) språken som en del av flera delar i berättandet, där flera 
aspekter gällande framförandet av berättelsen beaktas. 

Att positionera är ett sätt att placera individen i en berättelse, i relation till händelser och andra 
individer, individens position konstrueras således i socialt samspel med andra. 

Författaren beskriver positioneringsteorin som en lingvistisk analys och han ser lingvistiken som 
former av presentation, där hur något presenteras är det centrala. 

Davies & Harré (2006) framhåller också talet eller texten som handlingar, och att berättandet sker 
genom interaktion mellan berättaren och mottagaren. De menar att vem berättaren är beror på 
kontexten samt vilken individ det är möjlig att vara i den. Vidare framhäver författarna att 
positionering inte alltid är medveten eller avsiktlig, samt att den alltid och endast synliggör en utvald 
del av ett helt kontextuellt sammanhang. 

Benwell & Stokoe (2006) lyfter att flera positioneringar kan ske simultant inom samma narrativ och 
dessa kan vara motsägelsefulla. Vidare lyfter författarna att individer i olika utsträckning positionerar 
sig, samt att individen kan uttrycka vilja om att faktiskt bli positionerad för att synliggöras. Ett 
exempel är relationen mellan skola och fritidshem, där uttryckta traditionella och kulturella skillnader i 
vissa fall kan ses som ett sätt att konstruera en verksamhets verklighet. Fritidshemmets position i 
kommunala skolors hemsidor behöver således inte vara konsekvent. Likväl kan fritidshemmets 
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positionering inom hemsidornas narrativ, säga något om fritidshemmets relation till verksamhetens 
kontext och till övriga aktörer, exempelvis skolans ledning och huvudman. 

Benwell & Stokoe (2006) förhåller sig dock kritiska till positioneringsteorin som den framförs av 
Davies & Harré (1990) och framhåller samtidigt att positioneringsteorin är svårapplicerad på specifika 
narrativ, i likhet med övriga narrativa teorier. 

Metod 

Val av metod 

Narrativ analysmetod 

Johansson (2005) belyser vikten av att i narrativa studier utmönstra det narrativa från andra språkliga 
former, som vad vill texten förmedla, vilken berättelse vill berättaren berätta, och vilken verklighet 
konstrueras via narrativet. Författaren skiljer på tre olika huvudtyper av verbalspråkliga texter, 
argumenterande text, beskrivande text samt berättelse, och belyser samtidigt vikten av att förstå 
huvudtypernas inneboende skillnad i en narrativ analys. Om en argumenterande text är uppmanande i 
sin karaktär, den vill uppmana till handling eller övertygelse, är en berättelses karaktär ofta skönlitterär 
eller ges gestalt i samtalsform. I en berättelse ingår även argumenterande och beskrivande element, 
något som vi i vår analys bland annat kommer ta fasta på (Johansson, 2005). 

Vi vill i vår analys söka se hur berättelsen om fritidshemmet konstrueras och förmedlas via 
kommunala skolors hemsidor, vi vill även försöka få kunskap om vilken den önskvärda mottagaren av 
narrativ är. Vi strävar inte efter att i vår studie få generaliserbara resultat utan kommer i analysen av 
vårt empiriska material söka urskilja vilka positioneringar och kontextualiserade narrativ som skolorna 
i vårt urval, via hemsidorna konstruerar (Boréus, 2015). 

Vem vill berättaren, i vårt fall kommunala skolors hemsidor, övertyga, eller instruera och vilken bild 
av fritidshemmet konstrueras via hemsidornas textuella och visuella innehåll. Vi kommer via 
tolkningar av både text och bild, i vår analys försöka se om fritidshemmets position i de kommunala 
skolornas narrativ är självklar, villkorad eller alldeles osynliggjord (Johansson, 2005). Med en 
konstruktionistisk utgångspunkt bör vi i vår analys också beakta att våra tolkningar, av den verklighet 
de kommunala skolorna konstruerat via hemsidornas textuella och visuella presentation, är 
konstruktioner av den mottagarposition vi antar i vår analys, i detta fall som studenter på 
grundlärprogrammet med inriktning mot fritidshem. Johansson (2005) påtalar därför att det aldrig 
finns en sann eller objektiv sanning, och således är tolkningarna vi gör i vår analys också kontextuellt 
bundna. 

Positioneringsanalys 

Bamberg (1997) beskriver tre nivåer där positionering pågår, och har utifrån detta konstruerat tre typer 
av positioneringsfrågor. Den första nivån handlar om vilka positioner som konstrueras i narrativet, i 
relation till varandra men också utifrån huvudkaraktärer och bikaraktärer samt aktiva agenter eller 
passiva betraktare. Den andra nivån behandlar frågor om hur berättaren förhåller sig till sin 
läsare/lyssnare, vad vill berättaren förmedla till mottagaren, avsikten kan vara att informera eller 
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kanske att skapa sympati. Här kan berättandet anpassas till avsedd mottagare, även om narrativet 
skildrar samma händelse. Den tredje nivån frågar hur berättaren positionerar sig själv i relation till de 
positioner som beskrivits i nivå ett, det vill säga vem är jaget i narrativet. Den behandlar hur berättaren 
förhåller sig till den specifika kontexten, snarare än hur berättaren avser att framställa sig. 

 

Bildanalys 

Riessman (2008) betonar att ord bara är en del av den berättelse som konstrueras i vår allt mer 
utvecklade visuella kultur. Bilders bidrag till berättelsers konstruktion är en viktig aspekt att inkludera 
i narrativ forskning. Hon menar att bilder behöver beaktas och formuleras i förhållande till sin kontext, 
och att de behöver analyseras tillsammans med texten, för de kompletterar varandra och samtidigt 
genererar de en fullständigare bild av det man önskar analysera. Vidare lyfts att flera bilder i en 
berättelse kan genererar en rikare analys än en enskild men också att en samling bilder inte 
nödvändigtvis behöver vara samstämmiga. En vanlig invändning mot bildanalys är att berättelsen, 
narrativet, skiftar beroende på vem som tolkar den, men författaren konstaterar samtidigt att denna 
invändning kan appliceras på all narrativ forskning. Något som även Benwell & Stokoe (2006) 
framhåller, då de menar att flera positioner kan existera parallellt även inom positioneringsteorin. 
Uttolkaren har enligt Riessman (2008) en central roll i berättandet, då de skapade bilder ofta har en 
avsedd mottagare eller en möjlig betraktare i beaktande, och därmed konstrueras bilden i dialog med 
mottagaren. Vidare lyfts att bildanalys och textanalys kan kombineras för att studera identiteters 
konstruerande och framställning i olika kontextuella sammanhang. Text- och bildanalys har stora 
likheter, och även om de konstrueras med en bestämd avsikt tolkas de alltid av mottagaren (Riessman, 
2008). På så vis är det endast en tolkning och inte en objektiv sanningen som kan uppnås via visuell 
och textuell narrativ analys. Både avsändaren och mottagaren befinner sig i varsin individuell kontext 
och följaktligen är därmed alltid varierande parallella tolkningar möjliga (Riessman, 2008). 

I vår analys av bilder på kommunala skolors hemsidor använder vi oss av semiotisk bildanalys, som 
enligt Waern, Pettersson & Svensson (2004) fokuserar på vad bilden förmedlar i sitt innehåll. Den 
semiotiska bildanalysen består enligt författarna av två delar som berör bilders olika innehåll, 
denotation är vad bilden rent faktiskt visar och konnotation är vad bilden förmedlar genom kulturella 
betingelser. Som exempel kan vi tänka oss en bild på ett träd med gula löv. Vi ser trädet och de gula 
löven, denotationen, men vi kan utläsa att det är ett träd på hösten eftersom vår kulturella förförståelse 
ger oss informationen om att det är under hösten som trädens löv blir gula. Bilden förmedlar på så sätt 
mer information än den konkreta avbildningen genom att tillämpa betraktarens förförståelse och 
kulturella kontext (Waern et al., 2004). Häri ligger också en typ av begränsning, då en bild kan få vitt 
skilda betydelser beroende på betraktarens kulturella kontext, vilket författarna också lyfter. Riessman 
(2008) uttrycker även att denna begränsning är ofrånkomlig på grund av berättarens, i vårt fall 
avsändarens, och mottagarens skilda individuella kontexter. 

Urval och avgränsningar 
Det empiriska material som vi inhämtat och använder i vår studie är ett urval av svenska kommunala 
skolors hemsidor. Hemsidornas textuella och visuella presentationer har sedan utgjort som vårt 
tolknings och analysunderlag. Kommunerna har valts ut med hjälp av elektronisk befolkningsstatistik 
hämtad från Statistikmyndigheten, Statistiska centralbyråns hemsida. Vi inledde vår urvalsprocess 
genom att först gruppera kommunerna efter befolkningsmängd och delade därefter upp dessa i grupper 
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om fem. Vi kommer att referera till grupperna som 1, 2, 3, 4 och 5, där grupp 1 är de kommuner med 
lägst befolkningstal och grupp 5 är de kommuner som har högst befolkningstal. Vi valde sedan ut tre 
kommuner ur varje grupp, i detta urval har vi även försökt få en sådan geografisk och 
befolkningsmässig samt regional och socioekonomisk bredd som möjligt. 

 

Kommun Antal 
invånare 
2018 

Medelinkomst 
1000 kronor/år 
2017 

Antal kommunala 
skolor med 
fritidshem 
2019 

Antal elever per 
heltidstjänster med 
pedagogisk 
högskoleexamen 2017 

Grupp 1     
Bjurholm 2450 243,6 1 61,8 
Jokkmokk 5001 265,9 3 47,3 
Berg 7097 243,7 8 58,1 
Grupp 2     
Mellerud 9354 236,6 5 59 
Svenljunga 10 683 255,6 9 68,5 
Sunne 13 261 253,0 7 40 
Grupp 3     
Vimmerby 15 764 263,0 11 79,5 
Kalix 16 058 271,6 7 26,8 
Kumla 21 640 278,9 10 45 
Grupp 4     
Lomma 24 763 388,8 10 36,4 
Nynäshamn 28 290 289,0 8 89,2 
Sandviken 39 208 270,8 16 37,6 
Grupp 5     
Gotland 59 249 257,9 31 55,3 
Malmö 339 313 256,0 62 57,5 
Stockholm 962 154 354,3 111 63,7 
  276,6 genomsnitt 299 skolor totalt 53,6 rikssnitt 

(tabellen visar de kommuner vi valt som underlag i vår studie, deras invånarantal, medelinkomst, antal 
kommunala skolor med fritidshem, samt antal elever per heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen, 
indelade i fem grupper) 

Totalt motsvarar detta urval 15 kommuner. Från varje kommun har sedan vi valt ut tre kommunala 
skolor, med undantag för en kommun som endast tillhandahöll en skola. Detta resulterade slutligen i 
totalt 43 skolor. Vi har därefter laddat ner varje respektive skolas hemsida, där de flesta hemsidorna 
var lokaliserade på de valda kommunernas egna hemsidor, med resterektion för enskilda undantag. 
Urval av underlag är gjord på kvantitativ grund, men vår studie och den analys vi gör av materialet är 
kvalitativ. 

Vi har valt att endast analysera hemsidor från kommunala skolor då förekomsten av friskolor är 
varierande bland Sveriges kommuner. Vi vill genom vår studie få kunskap om vilka faktorer som 
påverkar det konstruerade narrativ, som skolorna i vårt urval, förmedlar utåt via hemsidornas textuella 
och visuella framställning. Vi vill också, via de texter och bilder hemsidorna förmedlar utåt, söka 
kunskap om hur fritidshemmet positioneras inom och i relation till skolornas verksamhet. 

Vi har i vår analys nyttjat ett urval av citat och exempel från ovanstående kommuners hemsidor, vissa 
av dessa kommuner är mer förekommande på grund av att deras hemsidor har ett större textuellt och 
visuellt omfång. 
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Undersökningsmaterial och genomförande 
Det empiriska material som legat till grund för vår studie är offentliga kommunala hemsidor. Vi har 
både tittat på hemsidor som rör information om grundskolorna och fritidshemmen i kommunen samt 
kommunala skolors enskilda sidor. 

I vår analys har vi både tittat på hemsidors textuella och visuella framställning i relation till våra 
frågeställningar och teoretiska perspektiv. Vi inledde vår insamling av empiriskt material genom att 
göra en lista på alla Sveriges kommuner, med hjälp av elektronisk befolkningsstatistik hämtad från 
Statistikmyndigheten, Statistiska centralbyråns hemsida. Vi grupperade sedan kommunerna, baserat på 
invånarantal, i fem lika stora grupper. Vi valde sedan ut tre kommuner från varje grupp, ett urval 
baserat på hänsyn till geografisk placering för att på så vis generera en geografisk bredd till vårt 
empiriska material. Vi valde sedan slumpmässigt ut tre skolor från varje kommun. I mindre kommuner 
med färre skolor baserades urvalet efter den kommunala hemsidans förteckning av skolor, och urval av 
skolor baserat på geografisk och demografisk variation i större kommuner. 

Informationen om fritidshemmen och skolors verksamhet har organiserats olika på de hemsidorna vi 
samlat in, detta har inneburit att vårt empiriska material behövts struktureras om och bearbetats ett 
flertal gånger under arbetsprocessens gång. 

Databearbetning och analysmetod 
Vi valde att göra utskrifter på vårt empiriska material, dels för att lättare få överblick i sökandet av 
variation bland skolor inom samma kommun dels i sökandet av variation inom grupperna samt över 
gruppgränser. 

Vi läste inledningsvis igenom och bekantade oss med vårt empiriska material. Efter vi bekantat oss 
läste vi sedan systematiskt igenom materialet ett flertal gånger, och diskuterade parallellt tankar och 
reflektioner som läsningen generade med varandra. Då vårt empiriska material är offentliga 
publikationer som inte innehåller någon sekretessbelagd information, har vi haft obegränsad tillgång 
till den under hela arbetsprocessens gång. 

Med arbetsfrågorna som utgångspunkt sökte vi sedan efter återkommande teman och kategorier i det 
empiriska materialet. Vi delade upp grupperna mellan oss, strök under och antecknade intressanta eller 
återkommande meningsuppbyggnader eller begrepp. Återgav och sammanfattade skriftligt och 
diskuterade sedan muntligt, gemensamt vilka teman och variationer denna bearbetning av materialet 
genererat. Det övergripande tema som lyste som en genomgående röd tråd, var marknadsföring. Vi 
kunde också snart urskilja att marknadsföringens syfte varierade på både kommunal och regional nivå 
via underteman som skolmarknad och kommunal invånare-marknad. Vi kunde också genom vår 
bearbetning av vårt empiriska material urskilja underteman som präglades av ett barnperspektiv, 
traditioner och kulturer inom skola och fritidshem, men också i denna omgång av bearbetning av vårt 
empiriska material urskilja narrativen på hemsidornas tänkta mottagare och dess avsändare. 

I analysen av vårt empiriska material har vi använt oss av tre formulerade arbetsfrågor, vilka är 
narrativen på kommunala skolors hemsidor, hur konstrueras mottagaren inom det narrativ hemsidorna 
förmedlar samt vilka bilder av barnet som konstrueras på hemsidorna för att positionera 
fritidshemmet? Vi har sedan försökt svara på arbetsfrågorna utifrån Bambergs (1997) tre steg. I 
analysen sammanfattade vi sedan de slutsatser respektive fråga genererade och dessa låg sedan till 
grund för besvarandet av vår studiens huvudfråga. hur fritidshemmets position konstrueras i 
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kommunala skolors narrativ. Vi har även analyserat det visuella underlaget i det empiriska materialet 
utifrån Waern, Pettersson & Svenssons (2004) semiotiska bildanalytiska metod, där vi tittat på vad 
bilderna på hemsidorna förmedlar och kommunicerar utåt. 

Forskningsetiska överväganden  
De kommunala skolornas hemsidor är offentliga dokument, och därav föreligger inga etiska förbehåll 
gällande själva insamlingen av vårt empiriska material. För att enskilda skolor inte ska pekas ut 
kommer vi i vår studie endast namnge kommunerna och inte de enskilda skolorna. Skolornas namn 
kommer därför genomgående inte publiceras, enligt Vetenskapsrådets principer gällande god 
forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Dock är citat i vår analys hämtade från kommunernas 
offentliga hemsidor, vilket gör att skolorna är identifierbara om läsaren önskar ta reda på vilken 
specifik skola dessa är hämtade från. Då vi inte finner att denna information är relevant för vår studie 
kommer skolornas namn inte förekomma i uppsatsen. Då vi delvis använder oss av bildanalys som 
metod, vill vi förtydliga, att på de hemsidor barn eller vuxna förekommer, undersöker vi hur själva 
bilden rent visuellt är konstruerad, vi studerar inte de enskilda individerna i den. 

Studiens kvalitet 
Lämplig metodologi för uppgiften. En av metodens styrkor är att vi kunnat analysera både text och 
bild, en annan styrka är att vi inte har varit beroende av informanter, detta har möjliggjort insamling av 
material från ett brett geografiskt område under begränsad tid. Vid behov har vi också enkelt kunnat gå 
tillbaka till källan. Detta har möjliggjort att ordningsföljden av insamlat empiriskt material inte 
påverkat varken bearbetning eller analys. Vi har därför haft möjlighet att ”ställa nya frågor” till 
materialet under hela processens gång. 

 Det har funnits brist på text på flera av hemsidorna i vårt urval.  Bearbetningen av vårt empiriska 
material har därför krävt både ombearbetningar och omtolkningar gällande att försöka synliggöra de 
kategorier och teman som hemsidorna, oavsett omfång, via text och bild faktiskt förmedlar. 

Som alternativ analysmetod tror vi diskursanalytisk metod skulle vara lämplig för studiens syfte och 
frågeställning. Via diskursanalys skulle språket på hemsidorna kunnat ges större betydelse i analysen, 
och därmed hade andra aspekter beaktats i materialet. Dock hade en diskursanalys inte på samma sätt 
kunnat inkludera det visuella material som hemsidorna tillhandahåller, vilket innebär att dessa 
aspekter då gått förlorade. 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver i sin sammanställning av god forskningssed riktlinjer för hur 
forskning ska bedrivas och hur den bör presenteras i uppsatser. Vi har förhållit oss till dessa i 
bearbetning och presentation av vår studie. Som framgår i vår teoretiska redogörelse, är vår analys ett 
resultat av den specifika kontext vi som studenter på grundlärarprogrammet med inriktning mot 
fritidshem är en del av. Vi har i vår studie redogjort för förutsättningarna för studien, genom att 
beskriva vår utgångspunkt och syftet med studien, samt motiverat hur valet av metod lämpat sig för 
vår frågeställning och vårt material. Materialet som inhämtats har sparats ner och skrivits ut, för att 
information inte ska bortfalla i eventuell kopiering eller överföring. Vårt tillvägagångssätt redovisas 
här ovan, och resultatet presenteras under respektive rubrik, samt sammanfattas för att tydliggöra 
studiens slutsatser. Vi har presenterat materialet så som det utfallit i vår analys samt relaterat resultatet 
till den tidigare forskningen som vi fann relevant för studie. Då vi genomgående arbetat tillsammans i 
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studiens alla delar är samtliga delar testade och granskade av två personer, från idéstadiet till färdig 
text. 

Resultat och analys 
Narrativet 

Då kommunala fritidshemsverksamheter verkar inom skolans kontext, blir det relevant att i vår studie 
redogöra för skolors positionering inom kommunala hemsidornas narrativ. Det övergripande narrativ 
som genomsyrar alla de kommunala skolors hemsidor vi studerat kännetecknas av varierande former 
av någon slags marknadsföring. Det finns dels vissa geografiska variationer gällande vilka argument 
som präglar narrativen, dels variationer på om marknadsföringen handlar om att, via hemsidornas 
språkliga konstruktion positionera skolan som attraktiv agent på den fria skolmarknaden, kontra göra 
kommunen attraktiv på någon slags boendemarknad. På en skolmarknad där konkurrensen på 
kommunalnivå är hög, är det tydligt att marknadsföringsdiskursen inom storstadsregionerna (grupp 5) 
präglas av att locka potentiella “konsumenter”. Vårdnadshavarna, “konsumenterna”, positioneras på så 
vis också som aktiva agenter på skolornas hemsidor, uppmanade att göra aktiva val på en 
konkurrenskraftig skolmarknad. 

Skolorna konstruerar sin verksamhetsidentitet genom att dels positionera sig på skolmarknaden, dels 
via hemsidornas narrativ lyfta kulturella, traditionella och socioekonomiska resurser. Ett 
konstruerande som lika tydligt visar på hur de ser på sin egen organisation men likväl vilka slags 
mottagare som skolverksamheten önskar nå via sin hemsidas narrativ. På en skola som ligger i ett 
socioekonomiskt mycket starkt område inom Stockholms stad (grupp 5), lyfts högst uppnådda resultat 
och uppfyllda mål samt professionalism, kompetens och engagemang, bland personal, elever och hos 
vårdnadshavare som skolans konkurrenskraftiga utmärkande särdrag. 

Skolans hemsidas presentationstext kan ses som en slags kvalitetssäkring rörande skolans verksamhet 
gentemot framtida elever och vårdnadshavare. Men hemsidans narrativ kan också ses som en tydlig 
markör gällande hur skolans verksamhet önskar positionera sig på skolmarknaden, genom 
konstruerandet av narrativets huvudkaraktärer, den potentiella eleven och vårdnadshavaren, som 
aktiva agenter “/.../ skola har de bästa förutsättningar att nå de allra högsta resultaten. Eleverna är 
studiemotiverade och vårdnadshavarna är engagerade i sina barns skolgång. Medarbetare är 
engagerade i sina uppdrag och utvecklingsintresserade”. Vidare går att läsa på skolans hemsida “Vi 
har höga förväntningar på våra elever och de på oss”. Höga förväntningar på både elever och 
verksamhet kan ses som en slags indikator på att de höga resultaten de facto nås och således blir även 
konkurrenskraften på skolmarknaden ett faktum. Skolans hemsidas narrativ bekräftar även, i viss mån 
indirekt, en slags normativ samhällelig föreställning gällande skolor inom socioekonomiskt starka 
områden. Något som dels kan tolkas som ett slags reproducerande av en redan etablerad och normativ 
fördom gällande områdets invånare. Skolans hemsidas narrativ kan också ses som ett slags återtagande 
av verksamhetens identitet, som av fördomar redan är konstruerad och etablerad av andra. Den 
samhälleliga normativa föreställningen blir det utmärkande och konkurrande särdrag som positionerar 
skolan som en stark konkurrent på skolmarknaden. 
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Ett slags återtagande av normativa fördomar blir även synliga via en skolas hemsidas presentationstext 
inom Malmös stad (grupp 5). Stadsområdet kan beskrivas som ett socioekonomiskt svagt område och 
har även under de senaste åren ofta ensidigt porträtteras i media som ett “problemområde”. Bland 
eleverna som går på skolan har majoriteten svenska som andraspråk men elevernas mångkulturella 
mångfald lyfts via hemsidans konstruerade narrativ som dess verksamhetsmässiga styrka, särdrag och 
konkurrenskraftiga ess. Via hemsidans narrativ beskrivs skolan som en “skola i världen” där eleverna, 
via olika projekt får möjlighet till internationella utbyten och möten, något som skolan önskar främja 
elevers språkutveckling och lärande “Vi satsar på språkutvecklande ämnesundervisning samt 
internationella projekt och utbyten”. Detta kan ses som att skolan via sin hemsidas presentationstext 
positionerar sig som stark agent och konkurrent på skolmarknaden men hemsidans narrativ kan också 
ses som ett slags återtagande av en samhällelig fördom rörande det stadsområde, inom Malmö Stad 
(grupp 5) skolan ligger. Detta kan tolkas som att narrativets huvudkaraktärers kulturella mångfald och 
kompetenser inte endast lyfts gällande marknadsföring av den aktuella skolan utan även ses som en 
slags marknadsföring för hela stadsområdet, här kan man leva och bo! 

Som vi ovan nämnt finns geografiska variationer gällande vad som präglar konstruktionen av det 
marknadsföringsnarrativ vi tycks utskilja. I Storstadsregionerna (grupp 5) används främst hemsidornas 
narrativ som ett slags kvalitetssäkring på en konkurrerande skolmarknad till skillnad från exempelvis 
Jokkmokks och Bergs kommun (grupp 1) och Kalix kommun (grupp 3) där narrativen som 
konstruerats via hemsidornas presentationstexter snarare kan ses som en slags kvalitetssäkring för hela 
kommunens överlevnad, flytta hit, stanna kvar, här kan man leva och bo. I marknadsföringen uttrycks 
skolornas inneboende yrkesprofessionalism och verksamhetskompetens i relation till smyckande 
naturmiljöbeskrivningar och samhälleliga bekvämligheter som lockande argument för hela 
kommunen. Skolorna inom dessa kommuner konkurrerar inte med varandra utan snarare konkurrerar 
kommunerna med andra kommuner rörande sin samhälleliga överlevnad på en slags avbefolkande 
kommuninvånare-marknad. 

På en skolas hemsida inom Jokkmokks kommuns (grupp 1) lyfts information om tillgång till 
samhälleliga resurser och olika kommunikativa hjälpmedel som en slags kvalitetssäkring för 
skolverksamheten “Från åk. 6 erbjuds barnen skolskjuts in till /.../ samhälle” och “...Schoolsoft som är 
ett program som förenklar kommunikationen mellan hem och skola genom att ge elever och föräldrar 
tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt” samt “I nära anslutning till skolan finns 
sporthall, fotbollsplan, /.../sjön med motionsspår samt vindskydd med eldstäder, pulkbacke och 
gångväg till utsiktsplatsen /.../. I närheten finns också /.../ fjällträdgård, hembygdsområdet, /.../museum 
och kommunbiblioteket”. Skolans hemsidas narrativ kan ses som en slags spegling av de beräknat 
förväntade samhälleliga resurser som kan tros underlätta för potentiella vårdnadshavares 
förvärvsarbete och studier. Den kommunala skolans hemsidas narrativ verkar snarare som en slags 
informerande och argumenterande indikator på en potentiell invånares möjlighet till livskvalitet, än 
som en stark konkurrent på den fria skolmarknaden. 

Kalix Kommuns (grupp 3) skolor och Bergs kommuns (grupp 1) skolors hemsidors narrativ kan också 
tolkas som konstruerade efter argument valda efter de premisser kommunen hoppas ska locka 
potentiella invånare. Kalix kommun (grupp 3) lyfter likt några av storstadsregionernas skolor, 
yrkeskompetens och goda resultat som en slags kvalitetssäkring gällande skolansverksamhet “Goda 
resultat, hög kompetens bland personalen och höga förväntningar på verksamheten ska känneteckna 
vår skola”. Både Kalix (grupp 3) och Jokkmokks kommuns (grupp 1) hemsidors narrativ konstruerar 
också en tydlig och önskvärd mottagare, den potentiella invånaren. Båda kommunerna lyfter 
möjligheter till att lära sig svenska språket via “skola för nyanlända”, det finns möjlighet att läsa 
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texten på hemsidorna på flera olika språk och begrepp som entreprenörsskapande och ordet 
möjligheter, är återkommande på båda kommunernas hemsidor. Detta kan dels tolkas som ett sätt att 
visa på de möjligheter som finns för en potentiell invånare att stanna, verka och bo i bygden dels som 
ett slags bevis på att skolorna håller god kvalitet “Skolans profil är entreprenöriellt förhållningssätt. 
Skolan satsar även särskilt på ämnet svenska. Vi tror att läsglädje och en god läsförståelse är grunden 
för att lyckas i alla ämnen”. På dessa kommuners hemsidor blir en slags mångkulturell diskurs synlig, 
den önskvärda mottagaren positioneras dels som en redan bofast kommuninvånare dels som en 
nytillkommen kommuninvånare, som kommunen värnar om ska stanna kvar och verka i kommunen. 
Den tänkta mottagaren positioneras som narrativets huvudkaraktär, en framtida kommuninvånare och 
vårdnadshavare, med samhällelig nyttopotential.  

Narrativet på Bergs kommuns (grupp 1) skolors hemsidor positionerar även mottagaren, den 
potentiella vårdnadshavaren och kommuninvånaren, som narrativets huvudkaraktär. Via smyckande 
natursköna miljöbeskrivningar, möjlighet till daglig utevistelse i varierad och storartad natur och 
skolans tillgång till vad naturen har att erbjuda, kvalitetssäkras kommunen som stark konkurrent på 
boendemarknaden, flytta hit, här kan man leva och bo. Livskvalitet lyser som rödtråd via natursköna 
värdeord, på så vis konstrueras och reproduceras likväl en slags nationell föreställning om det goda 
Norrlands naturresurser “/.../skola är en liten skola i en genuin fjällby med levande fäbodar. Skolan 
ligger belägen i en bergssluttning med närhet till sjö, skog och fjäll.” Närmiljöns naturresurser och 
bevarandet av traditioner, lyfts som kommunens skolors konkurrenskraftiga och utmärkande styrka, 
snarare än yrkeskompetens. En annan skola inom kommunen marknadsförs så här “/.../skola arbetar 
med äng, skog och fjäll som en röd tråd som följer våra elever från skolstart och avslutas med en 
vintertur till /.../ där eleverna får stor användning för sina inhämtade kunskaper”.  Närmiljöns 
möjligheter till utveckling och lärande utmärker sig, och elevernas praktiska kunskapande gällande 
närmiljöns resurser och möjligheter kan ses generera en framtida samhällsnytta. Mottagaren av 
kommunens hemsidas narrativ, positioneras därmed som är en aktiv agent och som en potentiell 
kommuninvånare, flytta hit, här kan man leva och bo. 

Som vi ovan nämnt kännetecknas det övergripande narrativ som genomsyrar de kommunala 
hemsidorna vi studerat varierande former av marknadsföring. Mertalet av hemsidorna vi analyserat 
marknadsför hela kommunen snarare än den enskilda skolan. Dessa kommunala skolor beskrivs som 
en del av hela samhällsfunktionen, de radas oftast upp och positioneras som en slags bikaraktär av det 
informativa kluster av samhälleliga resurser kommunen tillhandahåller. På flera av skolorna står 
endast kontaktinformation, lokal eller lägesbeskrivningar. Också identiska 
skolverksamhetsbeskrivningar är förekommande, exempelvis på Nynäshamns kommuns (grupp 4) 
hemsida där alla skolorna presenteras så här “/.../skolan har elevens utveckling i fokus. Vårt arbete 
bygger på dagligt lärande. Vi arbetar med ständig återkoppling och reflektion kring elevernas lärande.” 
Vi konstaterar att det i princip är storstadsskolorna, representerade i grupp 5, som marknadsför sig 
gentemot varandra, och i den bemärkelsen förekommer konkurrensen mellan skolor på den fria 
skolmarknaden i princip endast i större städer. 

Konstruktion av mottagaren 

Formuleringen ”ditt barn” är frekvent förekommande på många kommuners hemsidor, framför allt i 
texter som berör fritidshemsverksamheten. Vårdnadshavaren, narrativets både befintliga och 
potentiella mottagare, tilltalas med praktisk information och attraherande argument. Dock tilltalas 
vårdnadshavaren för olika syften och med olika typer av information, och dessa syften verkar till stor 
del följa förändringar i kommunernas invånarantal. 
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Hos kommunerna i grupp 1 positioneras fritidshemmet mestadels som ett komplement för 
vårdnadshavarna, där deras behov kommer i första hand. Fritidshemmet finns för att vårdnadshavarna 
ska få ihop livspusslet, vilket framhålls som väsentligt och visas, via formuleringar som, ”Elevernas 
vistelsetid är föräldrars arbetstid/studietid plus restid till och från fritidshemmet”, på Bergs kommuns 
hemsida (grupp 1). I både grupp 1 och 2 påtalas att vårdnadshavarna erbjuds god kommunikation och 
gott samarbete, exempelvis på en av Svenljungas kommuns skolors (grupp 2) hemsidor, där det står 
att, ”för att underlätta och för att bjuda in till ett gott samarbete kring eleverna försöker vi ha en god 
föräldrakommunikation”. Ju större kommunens invånarantal är än mer beskrivs och förtydligas vad 
fritidshemmet och skolan erbjuder rent innehållsmässigt, fritidshemmets identitet konstrueras på så vis 
i relation till mottagarens, vårdnadshavarens logistiska behov. 

Även i grupp 4 är mottagaren i narrativet tydligt vårdnadshavaren, exempelvis på Lomma kommuns 
(grupp 4) hemsida där det formuleras ”Vi som arbetar i och med skolan vill åstadkomma mycket, 
tillsammans med ditt barn och dig som förälder”. Vi ser också en annan typ av argumentation i 
narrativen, där vad som erbjuds inte endast fokuserar på det praktiska livspusslet. På Sandvikens 
kommuns (grupp 4) hemsida illustreras detta via meningar som ”Om du arbetar eller studerar har ditt 
barn möjlighet att gå på fritidshem före och efter schemalagd skoltid och under loven”. På många 
kommuners hemsidor finns även beskrivningar gällande vad som erbjuds barnen på fritidshemmet och 
på så vis positioneras också barnen som en huvudkaraktär i narrativet, på Lomma kommuns (grupp 4) 
hemsida står bland annat ”Våra fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda 
dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap”. 

I grupp 5 finns ett tilltal som vänder sig till vårdnadshavaren genom att antingen berätta vad 
fritidshemmet kan erbjuda deras barn och varför de ska placera sina barn där. Men det finns likväl, 
bland kommunerna i grupp 5, ett tilltal som präglas av ett slags porträtterande av skolornas befintliga 
vårdnadshavare, som den tilltänkta mottagaren av narrativet kan känna igen sig i eller önskar 
identifieras med, exempel “vårdnadshavarna är engagerade i sina barns skolgång”. Det finns i 
positioneringen av vårdnadshavaren som mottagare skillnader mellan de som beskriver att de 
kompletterar och underlättar för vårdnadshavare kontra de som erbjuder deras barn något eller 
erbjuder vårdnadshavaren en slags identifikations tillhörighet. Vårdnadshavaren positioneras 
genomgående som aktiv agent, oavsett om det gäller att ansöka om plats, som har rättigheter och 
möjligheter, eller som någon som kan ta för sig av det som erbjuds. 

Två grupper av vårdnadshavare kan utläsas, dels den befintliga, dels den potentiella vårdnadshavaren. 
Den befintliga vårdnadshavaren är den som redan har sina barn på skolan, någon som inte behöver 
övertygas eller lockas utan snarare kan den befintliga vårdnadshavaren utläsas som någon som 
behöver praktisk information om sådant som påverkar hens vardag. Exempel på denna typ av 
information är öppnings- och stängningstider, mellanmålstid, telefonnummer och kontaktuppgifter. 
Denna information finns i någon form på i princip alla skolors hemsidor, även på de hemsidor där 
inget annat innehåll finns. Ett typexempel är på ett fritidshems hemsida i Melleruds kommun (grupp 
2), där texten lyder som följer ”Frukost serveras 7.30 och därefter går vi ut och har rast tills skolan 
börjar 8.30. De barn som ska äta frukost på fritids bör vara här lite innan 7”. 

Den potentiella vårdnadshavaren är däremot någon som behövs lockas eller övertygas, och på de 
hemsidor där narrativet riktas till dessa mottagare, framhävs gärna skolans och kommunens fördelar 
via skönmålande beskrivningar som ett slags bevis på verksamhetens kvalitet. Dessa hemsidor 
återfinns till exempel både i grupp 1 och i grupp 5, där det på en skolas hemsida i Jokkmokks kommun 
(grupp 1) står att ”I nära anslutning till skolan finns sporthall, fotbollsplan, /.../sjön med motionsspår 
samt vindskydd med eldstäder, pulkbacke och gångväg till utsiktsplatsen /.../”, medan på Stockholms 
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Stads hemsida (grupp 5) står att ”Eleven och dess lärande står i centrum hos oss” och att 
”Skolinspektionen granskade skolan under vt 2013 och inga brister rapporterades, vilket är ganska 
unikt”. På dessa hemsidor återfinns argument som lyfter lokala resurser eller elevfokus samt argument 
som grundas på utlåtanden från myndighetsgranskning. Gemensamt argumenterar samtliga av dessa 
kommunala skolor, via sin hemsidans narrativs konstruktion, aktivt för att övertyga den potentiella 
vårdnadshavaren. 

Om vi ser till de bilder som presenteras på hemsidorna är det vanligaste denotationen kopplat till de 
enskilda skolorna (på 29 av 43 skolors hemsidor), exempelvis via en bild av skolbyggnaden med eller 
utan delar av skolgården. Dessa bilder innehåller sällan människor, och konnoterar inte heller tydligt 
någon specifik händelse. Det bilderna erbjuder mottagaren, i form av konnotation, är huvudsakligen 
igenkänning och lokalisering, att mottagaren kan känna igen skolan eller få en bild att förknippa 
skolan med. Detta talar för att dessa bilder huvudsakligen positionerar redan befintliga vårdnadshavare 
som mottagare. Då dessa bilder inte konnoterar något påfallande övertygande och lockande är det svårt 
att se dem som argument för potentiella vårdnadshavare. Bilderna fyller snarare samma funktion som 
kontaktuppgifterna på hemsidan, en saklig information om att detta är skolan/skolbyggnaden. 

Några av bilderna på skolbyggnader vi analyserat skiljer sig dock åt från resterande bilder med 
liknande motiv. Dessa bilder denoterar även en händelse, så som ballongsläpp och människor som 
använder platsen kring skolan. Dessa bilder konnoterar inte bara skolan som plats, utan säger mer om 
stämningen på skolan och de aktiviteter som pågår där. Ballongerna kan konnotera ett firande av något 
slag, vilket förmedlar en positiv bild av skolan och att skolan och dess elever och personal har något 
att fira. På det viset blir dessa bilder mer argumenterande i sin natur än de som enbart denoterar en 
byggnad. Avvikande är de bilder där barn denoteras med en tydlig riktning bort från skolan, genom 
blickar eller rörelser. I en bild från Lomma kommuns (grupp 4) hemsida syns exempelvis ett barn 
ihopkrupet i ett fönster, barnets kropp och blick riktas ut genom fönstret. Denna bild konnoterar en 
känsla av att barnet vill vara någon annanstans än i skolan, vilket står i kontrast till den beskrivning 
som hemsidan förmedlar via hemsidans textuella narrativ “Vi arbetar medvetet med att vara en skola 
som betonar arbetsglädje och det hälsosamma lärandet”. Ett annat liknande exempel är en bild som 
återfinns på Kalix kommun (grupp 3) hemsida, som förutom skolbyggnaden även denoterar en grupp 
barn som med glada ansiktsuttryck springer i skolans motsatta riktning. Där skulle konnotationen 
kunna tolkas som att barnen är glada att lämna skolan, vilket inte skulle vara ett argument till skolans 
fördel. 

På kommunernas hemsidor om grundskolan i allmänhet denoteras mer variation i bildmotivet. Vissa 
kommuner konnoterar sin särprägel via bilder på barn som skapar, studerar eller bilder på klassiska 
kunskapssymboler så som böcker och äpplen. Även digitala läromedel denoteras för att konnotera att 
en modern och framåtskridande inställning till utbildning är förekommande. De enskilda skolor vars 
bilder inte enbart denoterar skolan som plats återfinns huvudsakligen i grupp 5, där bilderna även 
denoterar barn och vuxna som aktiva agenter i varierande sociala situationer. Exempelvis är dessa 
situationer på skolgårdar, bilder på barn med olika kulturell bakgrund, barn som spelar schack, 
svenska flaggan hissad och färgglada ballonger som lyfter mot himlen. Dessa skolor är också de som 
tydligt konkurrerar med varandra om potentiella vårdnadshavare i storstadsregioner, och framhäver sin 
särart i bild för att profilera skolan genom mångfald, tradition eller aktiv verksamhet. 

Utöver vårdnadshavaren kan vi på vissa hemsidor ana ännu en mottagare, granskaren, den som 
kontrollerar och inspekterar. Detta tydliggörs när hemsidorna lyfter lagar och styrdokument som 
argument för skolans kvalitetssäkring, ett exempel förekommer på Kumla kommuns (grupp 3), 
Vimmerby kommuns (grupp 3) samt Stockholm stads (grupp 5) hemsidor. Tydligast illustreras detta 
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kanske via Kumla kommuns (grupp 3) som på en av sina skolors hemsidor har följande formulering 
högt upp på hemsidans första sida, ”Vi följer de styrdokument som alla skolor i det svenska 
skolväsendet har till ansvar att följa, framförallt Skollagen (2010:800) och Läroplan för grundskolan, 
förskoleklass och fritidshem (2011)”. Andra skolors hemsidor gör detta genom att hänvisa till 
dokument som är lagstadgade och som alla skolor i Sverige bör tillhandahålla, vanligast 
förekomammande är hänvisningar till skolors likabehandlingsplaner. 

Granskaren som mottagare synliggörs också via en bild på Sunne kommuns (grupp 2) hemsida, där 
varje skolas sida visar en bild på kommunhuset i anknytning till rubriken ”Fakta, insyn och stöd”. 
Kommunen som lokal myndighet symboliseras här av kommunhusets byggnad. Här konnoterar bilden 
på kommunhuset att en högre instans än den individuella skolan står som garant för fakta, insyn och 
stöd i skolans verksamhet. De delar som positionerar granskaren som mottagare i narrativet gör det 
snarare genom att vända sig till dessa med information snarare än att övertyga dem med 
argumentation. 

Konstruktion av barnet 

Barnet konstrueras genom olika positioneringar på de kommunala skolors hemsidor vi analyserat. Det 
finns både preciserade beskrivningar av vilka barnen på skolan är men också mer generella 
beskrivningar som positionerar barnet som passiv eller som aktiv agent. Det som framträder tydligt är 
huruvida fritidshemmens verksamhet positioneras utifrån barnens behov och intresse, utifrån 
vårdnadshavarnas behov och förutsättningar, eller utifrån granskande myndigheters påbud. 

En kategori är kommuner som använder sig av ett barnperspektiv när de positionerar fritidshemmet, 
till exempel på Jokkmokks kommuns (grupp 1) hemsida där det står att ”Fritidshemmets uppgift är att 
komplettera förskoleklassen och skolan samt erbjuda elever en meningsfull fritid och rekreation”. Här 
riktas erbjudandet till eleverna, eleverna är en mottagare av verksamheten även om det är 
fritidshemmet som är den aktiva agenten i narrativet. Även på en hemsida om ett fritidshem i 
Melleruds kommun (grupp 2) positionerar barnperspektivet på liknande sätt fritidshemmet, där texten 
lyder ”Barnen på /…/ fritids ges möjligheten att:” och sedan följer en lista på nio punkter som 
innefattar både problemlösning, träna fantasi och kreativitet och att ta ansvar. Vidare positioneras 
barnet på hemsidan genom hur barnen görs delaktiga i sin egen fritidshemstid, genom att idéer och 
förslag samlas in rent fysiskt i idélådor. Det är inte barnen som är avsändare i hemsidornas narrativ, 
men narrativet är färgat av ett barnperspektiv som utgår ifrån barnets behov, intressen och rättigheter. 

Exempel på ett motsatt perspektiv är positioneringen av fritidshemmet som avlastning för 
vårdnadshavare, som på Sandvikens kommuns (grupp 4) hemsida formuleras som ”Om du arbetar 
eller studerar har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem före och efter schemalagd skoltid och under 
loven”. Fritidshemmets position handlar mindre om vad verksamheten kan erbjuda barnet utan mer om 
vad verksamheten erbjuder vårdnadshavarna. Dessa två positioner är vanligt förekommande i 
narrativet på flera av hemsidorna, och positionerna blandas ofta på en och samma sida eller i samma 
kommuns hemsidor. Barnets position skiftar då mellan att vara en mottagare av något som erbjuds i 
fritidshemmet, till att vara vårdnadshavarnas omsorgsbörda som kan lättas av att fritidshem erbjuds. 
Ett tredje position som skymtas i narrativet på några hemsidor är barnet som rättighetsbärare, som 
exempelvis på Sunne kommuns (grupp 2) hemsida där det tydligt skrivs ut att kommunen som 
huvudman ansvarar för barnens rättigheter i enlighet med bland annat FN:s barnkonvention. Även på 
Vimmerbys kommuns (grupp 3) hemsida beskrivs vad barnet har rätt till. 
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Barn som kompetenta eller besittandes vissa färdigheter och förutsättningar positioneras i flera olika 
former, från hemsidor som positionerar barnen som ”den nyfikna sexåringen som knäcker läskoden 
och utvecklar sina sociala färdigheter till den vetgiriga tonåringen som analyserar, granskar och 
fördjupar sitt lärande” på Svenljunga kommun (grupp 2) hemsida, eller höga förväntningar på elever 
och studiemotiverade elever med hög måluppfyllelse på en skolas hemsida inom Stockholms stad 
(grupp 5). Andra exempel är att flera av bilderna som presenteras på hemsidorna som denoterar barn 
som studerar i grupp eller enskilt, eller barn som skapar i olika material. Alla dessa bilder konnoterar 
barn som har förutsättningar och förmåga att lära och skapa, de positioneras som kompetenta och ges 
också utrymme att utöva sin kompetens på skolan. Vilka barn som hemsidorna positionerar som 
brukare av skolverksamheten är dock inte alltid lika tydlig. På Kalix kommuns (grupp 3) hemsida 
finns bland annat textuell information tillgänglig på åtta olika språk, vilket kan tolkas som att de 
vänder sig till mottagare med bakgrund i olika delar av världen. Bilden ovanför dessa språkliga 
alternativ denoterar två barn med blont hår, ljus hy och blå ögon, vilket kan konnotera ett klassiskt 
svenskt utseende. Bilden och den textuella informationen upplevs därför ge två olika positioner i 
hemsidans narrativ. 

En annan syn på barnet illustreras på de hemsidor bilder där barn denoteras som lekande och 
skrattande, här konnoteras snarare en bild av att här mår barnen bra, här trivs barnen, här ligger 
barnens särart till grund för verksamheten. En skola i Svenljunga kommun (grupp 2) beskriver på sin 
hemsida hur de arbetar med trivsel genom en skolmormor, nyttjandet naturskön närmiljö och god 
stämning på skolan, och att eleverna trivs blir ett bevis på skolverksamhetens kvalitet. På en skolas 
hemsida i Region Gotland (grupp 5) positioneras barnet som att ”alla barn är allas barn”, vidare står att 
skolan arbetar för att alla barn ska känna sig trygga, bli sedda och ges inflytande, via arbete med bland 
annat faddersystem och god stämning. 

Flera hemsidor positionerar barnet genom att de ser till ”hela barnet hela dagen”, något vi i 
bearbetningen av vårt empiriska material tolkat ofta handlar om hur fritidshemmet är organiserat i 
förhållande till skolan. Ett exempel på detta är en skola i Stockholms stad (grupp 5) som på sin 
hemsida beskriver att fritidspersonalen samverkar med skolan och hjälper till där det behövs. Även på 
en skola inom Region Gotland hemsida (grupp 5) lyfts denna positionering av barnet, att barnet i 
skolan inte är någon annan än barnet på fritidshemmet. På hemsidan lyfts bland annat att skola och 
fritidshem behöver samarbeta för att kunna möta varje elev, och att goda relationer är avgörande för 
detta. Här har barnet positionerats som en huvudkaraktär, en agent med en egen drivkraft utifrån sitt 
eget perspektiv. I kontrast till detta finns positioner som snarare handlar om att skapa de bästa 
förutsättningarna för barnet, vad barnet ska bli och vad barnet ska uppnå. Barnets utveckling är i 
fokus, som på ett fritidshems hemsida inom Stockholms stad (grupp 5) där det beskrivs vilka 
egenskaper barnen förväntas förvärva, ” På /…/ övar eleverna på sin koncentration, följa regler, 
tankeförmåga, jämlikhet och självbehärskning”. Även på ett fritidshems hemsida i Malmö stad (grupp 
5) positioneras barnet genom fokus på elevernas förväntade utveckling samt hur detta uppnås, genom 
beskrivningen ”Vi förenar omsorg med pedagogik som stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala 
och emotionella utveckling”. 

Ett annat exempel på att barnet positioneras i ett framtidsfokus visas på Sunne kommun (grupp 2) 
hemsida, där framhåller en skola samarbete med det lokala näringslivet. Likaså i kommuner som 
Jokkmokk (grupp 1) och Kalix (grupp 3) ses den lokala förankringen i utbildningssystemet och 
entreprenörskapande som ett sätt att få kommuninvånarna att stanna kvar. Barnen blir agenter som ska 
förmås gör vissa handlingar eller utvecklas i en viss riktning. Skolans eller fritidshemmets position blir 
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då att skapa de förutsättningar som möjliggör att produkten, i detta fall barnet, konstrueras efter 
önskvärt format. 

Fritidshemmets position 
Fritidshemmet utgör en del i kommunernas narrativ om skolan, och denna del positioneras lite olika i 
olika kommuner. Den vanligaste sättet är att hemsidorna på en övergripande kommunnivå har en länk 
om fritidshemsverksamheten, och nio av 15 kommuner har endast denna information. I grupp 1 har två 
kommuner istället positionerat fritidshemmet i texten om kommunens grundskolor. Grupp 2 och 5 
avviker från denna kommunövergripande position, då bara en kommun i varje grupp ansluter sig till 
detta mönster. Melleruds kommun (grupp 2) och Svenljunga kommun (grupp 2) har båda positionerat 
de enskilda fritidshemmen i anslutning till respektive skola, samt har en generell beskrivning på 
kommunnivå. Malmö stad (grupp 5) och Stockholm stad (grupp 5) har inte positionerat fritidshemmet 
på kommunnivå alls, utan endast positionerat de enskilda fritidshemmen kopplade till skolor. Liksom i 
tidigare delar av analysen kan vi genom vår analys se att fritidshemmet positioneras på kommunnivå i 
mindre kommuner, medan det positioneras i storstadskommunerna hos de enskilda skolorna. 
Undantaget är Melleruds kommun och Svenljunga kommun i grupp 2, där fritidshemmet positioneras 
både på kommunnivå och på de enskilda fritidshemmen på skolorna. 

Vi kan se hur fritidshemmets olika positioner konstrueras i hemsidornas narrativ, och vi har 
identifierat tre olika positioner som tillämpas. Dessa positioner är det samverkande fritidshemmet, 
fritidshemmet med särställning och det upplösta fritidshemmet. Det samverkande fritidshemmets 
position kan identifieras genom citat som ”hela barnet hela dagen” på en skolas hemsida inom 
Stockholms stad (grupp 5). På hemsidan lyfts också att samsyn råder mellan skola och fritidshem. På 
en annan skolas hemsida inom Stockholms stad (grupp 5) positioneras det genom beskrivningen att 
fritidshemmet kompletterar skolans verksamhet, och man positionerar verksamheten som lärande 
exempelvis via meningen ”Lärandet pågår ständigt”. Fritidshemmets position fokuserar då på vad 
barnet ska bli eller uppnå, och målen med verksamheten är definierade.  

På en annan hemsida om en skola tillhörande Stockholms stad framkommer följande lista: 

Våra övergripande mål är: att stimulera barnen till en meningsfull, rolig och lustfull 
fritid i en trygg miljö, att stödja barnen i att utveckla ett demokratiskt tänkande och 
solidariskt förhållningssätt, att, efter ålder och mognad, hjälpa barnen att utveckla sitt 
ansvarstagande, att stimulera en allsidig utveckling och stödja barnen i att prova på 
olika tekniker, material, och aktiviteter. 

Skolan positioneras ofta som huvudkaraktären, och fritidshemmet som en bikaraktär, men 
fritidshemsverksamheten blir en del av marknadsföringen av skolan, en narrativ som vänder sig till 
den potentiella och även den önskvärda vårdnadshavaren som mottagare. Vårdnadshavaren som 
mottagare av narrativet positioneras som aktiv agent som uppmanas göra ett aktivt val, och valet 
grundas i hur man vill att barnet ska utvecklas och till vad. Detta val kan göras mellan enskilda skolor, 
men också mellan kommuner. 

Fritidshemmet med särställning är verksamheter som positionerar fritidshemmet genom skillnaderna 
jämfört med skolans verksamhet, och ofta används mer traditionella beskrivningar av 
fritidshemsverksamheten för att förmedla dess särart. Begrepp som omsorg, lek och trivsel är den röda 
tråden, och på en skolas hemsida i Svenljungas kommun (grupp 2) lyfts glädjen i en egen skolmormor 
och god mat som fritidshemmets särart. En skola som ligger inom Stockholms stad väljer att lyfta 



21 
 

vikten av fritidshemsverksamheten i sig och vad eleverna erbjuds där för att positionera fritidshemmet, 
”Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:/…/ Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis 
andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan”. Fritidshemmet positioneras som 
huvudkaraktär utan att skolans position som huvudkaraktär för den sakens skull förminskas eller 
försvinner. Fritidshemmet positioneras som aktiv agent i narrativet, som synliggör sig själv och sin 
särprägel genom att framhålla vikten av fritidshemmets egen verksamhet. Fritidshemmet konkurrerar 
på så vis med skolan om position i narrativet, för att sätta sin egen agenda. Mottagaren är 
vårdnadshavaren, men positionen riktas mer mot vad fritidshemmet kan erbjuda barnet och ett synbart 
barnperspektiv. Verksamheten utgår ifrån barnet som individ och vad det enskilda barnet behöver. I 
positionen fritidshemmet med särställning ryms också barnet som rättighetsbärare. Barnet positioneras 
som aktiv agent i verksamheten, även om vårdnadshavaren kvarstår i positionen som mottagare i 
narrativet. 

Den tredje positionen, det upplösta fritidshemmet, karaktäriseras av en avsaknad av egen karaktär, 
fritidshemmet erbjuder inte varken något eget eller utöver övrig verksamhet. Exempel på denna 
position är de fall där hemsidornas presentation av fritidshemmet endast innehåller 
kontaktinformation, som exempelvis på en skolas hemsida inom Malmö stad (grupp 5). De hemsidor 
där fritidshemmet positioneras som en samhällelig resurs som möjliggör för människor att bo och 
verka i kommunen, kan också ses som upplösande av fritidshemmet som en egen agent i narrativet. 
Fritidshemmet smälter där samman i ett allmänt paket av samhällsservice som radas upp som på Bergs 
kommuns (grupp 1) hemsida, där texten om fritidshemmet inleds med ”Alla skolorna i kommunen 
erbjuder fritidshem för elever från första augusti det år eleven börjar i förskoleklass till och med 
vårterminen det år eleven fyller 13 år”. Barnets perspektiv syns inte tydligt i denna position, varken 
som mottagare av verksamhetens innehåll eller som aktiva agenter som verksamheten ska utgå ifrån. 

Inom positionen, det upplösta fritidshemmet, ryms också de hemsidors där narrativet om 
fritidshemmet positioneras i relation till narrativets tänkta mottagare, exempel granskande 
myndigheter, själva myndighetsutövningen blir då ett självändamål, bland annat står ”Verksamheten 
styrs av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11” rörande en 
fritidshemsverksamhet på en skolas hemsida inom Kumla kommun (grupp 3). Vi har också funnit 
hemsidor som varken är direkt informerande eller argumenterande i sin textuella eller visuella 
konstruktion, exempelvis gällande alla skolors hemsidor inom Nynäshamns kommun (grupp 4), där 
exakt samma text klistrats in på varje enskild kommunala skolas sida och endast själva namnet på 
skolan skiljer dem åt. Denna icke-positionering av fritidshemmet både suddar ut den position 
fritidshemmet tidigare har haft och konstruerar inte heller en ny position åt fritidshemmet i sin nya 
kontext. 

På de kommunernas hemsidor vi analyserat används inte dessa positioner entydigt, utan 
fritidshemmets positioner varvas och blandas, ofta i samma text eller på samma hemsida. De narrativ 
som hemsidorna förmedlar består av olika konstellationer av dessa positioner, där vissa positioner är 
mer framträdande än andra. I vår analys kännetecknas de kommunala skolornas hemsidors narrativ av 
varierande former av marknadsföring. I marknadsföringsnarrativet konstrueras fritidshemmets identitet 
genom att antingen positioneras som ett komplement till skolans verksamhet men också som ett 
komplement gällande skolan konkurrenskraft på den fria skolmarknaden. 

Men fritidshemmet positioneras även på hemsidorna som en parallell verksamhet med ett egenvärde 
och en egen plats inom skolverksamheten. På vissa av de hemsidor vi analyserat positioneras endast 
fritidshemmet som en del av ett paket innehållande kommunal samhällsservice. Vi kan se att enskilda 
fritidshem lyfts i fyra kommuner, varav två inom storstadskommunerna (grupp 5). I övrigt är det 
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kommunen som helhet som konkurrerar med andra kommuner, för även om skolorna inom 
kommunerna positioneras på hemsidorna som olika och enskilda, gör avsaknaden av positionering av 
de specifika fritidshemmen att alternativen i kommunen blir likvärdiga avseende fritidshemmets 
verksamhet. På de sidor där de enskilda fritidshemmen positioneras individuellt, synliggörs eventuella 
särdrag inom de kommunala fritidshemmen tydligare. På dessa hemsidor synliggörs det enskilda 
fritidshemmet som en egen konkurrenskraftig agent på den fria skolmarknadens spelplan. 

Diskussion  
Vi har i arbetet med vår studie försökt få kunskap om hur fritidshemmet positioneras i narrativet på 
kommunala skolors hemsidor. Vi har sökt svar på vilka övergripande narrativ som genomsyrar 
hemsidorna i vår studie, vem mottagaren av narrativet är, samt hur barnets positionering inom 
narrativet påverkar narrativets konstruktion. 

Vi har i vår analys kunnat identifiera tre olika positioner som tillämpas gällande konstruerandet av 
kommunala skolors narrativ. Dessa positioner är, det samverkande fritidshemmet, fritidshemmet med 
särställning och det upplösta fritidshemmet. Vi har även identifierat den övergripande röda tråd, 
marknadsföring på olika konkurrensmarknader, som genomsyrar alla de hemsidors narrativ vi i vår 
studie analyserat. Fritidshemmet positioneras inom narrativet via olika strategier, strategier som 
används i skolors marknadsföring på den fria skolmarknaden men också av kommuner på en 
kommunal invånare-marknad. 

Powell et al. (2016) lyfter i sin forskning att en organisations digitala representation inte endast kan 
påverka mottagarens uppfattning om den organisatoriska verksamheten, utan lyfter också att en 
hemsidas innehållsmässiga konstruktion samtidigt synliggör hur avsändaren ser på den verksamhet 
hemsidan marknadsför. I vår analys har vi kunnat se att barnet, som objekt, används som argument 
inom narrativet, för varierande verksamhetsmässiga syften. Hur bilden av barnet konstrueras och hur 
barnet positioneras inom hemsidornas narrativ kan indirekt säga något om den barnsyn den 
kommunala skolverksamheten har. Powell et al. (2016) lyfter hur en verksamhets utåtriktade digitala 
kommunikationsmedel kan verka som en slags relationsbyggande länk mellan narrativets avsändare 
och dess mottagare. I vår analys har vi kunnat se att fritidshemmets position inom narrativet, också 
speglar den position fritidshemmet har i relation till skolans verksamhetsmässiga identitet. Via den 
framställande bild av fritidshemmet, som ett komplement till skolverksamhet och vårdnadshavare, 
som mertalet av hemsidornas förmedlar, konstrueras samtidigt en bild av fritidshemmet som en skugga 
till skolans institutionella identitet. Hemsidornas konstruktioner av fritidshemmet representerar den 
syn, kommuner och skolor i vår studie har och fråntar samtidigt en möjlighet för 
fritidshemsverksamheter att själva konstruera och definiera sin verksamhets identitet. 

Det finns i flera av de exempel på tidigare forskning vi presenterat, slutsatser kring behovet av och en 
önskan om ett förtydligande av fritidshemmets identitet, dess profession och dess relation till skolans 
övriga verksamhet. En av dessa är Andersson (2013) som bland annat lyfter fritidshemmets 
ofördelaktiga konkurrenssituation, något som även synliggörs i vår analys av hemsidornas innehåll. 
Medan Andersson lyfter konkurrenskrafter som ekonomi och resurser i sin avhandling, har vi i vår 
studie observerat att utrymme på kommunala skolors hemsidor, också bör ses som en resurs som ofta 
fördelas olika mellan skolans verksamheter. Analysen i vår studie synliggör fritidshems positioner 
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inom en skolkontext, och i likhet med Anderssons slutsatser kan lärare i fritidshems yrkesidentitet, i en 
skolkontext, antingen förtydligas genom särprägel eller helt suddas ut. Beroende på vilken position 
som tillämpas kan således fritidshemmets roll inom skolans verksamhet variera. 

Det finns också likheter mellan studiedeltagarnas, i Ackesjö et al. (2016) studies upplevelser rörande 
sin nya yrkesroll, och med de kommunala fritidshem vi kategoriserat in i positioneringsstrategin, 
fritidshemmet med särställning. Fritidshemmets identitet synliggörs och konstrueras via ett slags 
återtagande och reproducerande av de traditioner, och den kultur som tidigare präglat många 
fritidshem. Det kan ses som ett sätt att synliggöra fritidshemmets verksamhetsmässiga särprägel, i en 
ny och inkluderande skolkontext och samtidigt indirekt höja yrkesprofessionens status (Ackesjö et 
al.2016). Fritidshemmet positioneras då som en likvärdig huvudkaraktär inom skolverksamhetens 
kontext och som en aktiv agent gällande konstruerandet av sin verksamhetsmässiga identitet. Ackesjö 
et al. (2016) framhäver att fritidshemmets verksamhets konstruktion kan liknas vid en balansakt 
mellan två skilda verksamhetskontexter, och där den dubbla yrkesprofessionen bitvis försvårar lärare i 
fritidshems yrkesidentitetsskapande process. 

Om det kompletterande fritidshemmet som positioneringsstrategi, kan sägas stå på det ben som 
Närvänen & Elvstrand (2014) beskriver vilar på mål och kunskapsstyrd grund, står fritidshemmet med 
särställning snarare på ett ben som enligt författarna lutar sig mot fritidshemspedagogisk grund. Den 
tredje positioneringsstrategi vi identifierat, det upplösta fritidshemmet, tycks inte stå på något ben alls. 
Fritidshemsverksamheten tycks där sväva fritt i blindo, positionerad som integrerad men likväl helt 
osynliggjord i den skolkontext där dess kompletterande uppdrag ska genomföras. Organisatoriska 
förändringar och nya reformer kan, som Närvänen & Elvstrand (2014) lyfter, påverka en 
skolorganisations verksamheters identitetsskapande, något som indirekt också kan påverka 
yrkesidentitetsskapandet för de som är verksamma inom skolorganisationen.  

Pálsdóttir (2012) framhåller att organisationers identitet är summan av alla de perspektiv som personer 
som påverkar och påverkas av organisationen har. Våra resultat skulle kunna tyda på ett liknande 
tillstånd för fritidshem i Sverige. Den identitet som konstrueras på hemsidorna är då inte enhetlig utan 
en konstellation av flera olika positioner som samexisterar inom skolan som organisation. Materialet 
som vi analyserat har inte heller varit entydigt, och vi har kunnat se hur flera positioner förekommit på 
en och samma sida och inom samma text. Fritidshemmet i hemsidornas narrativ blir då resultatet av de 
olika positioneringar som görs på sidan. Den marginaliserade känslan som Pálsdóttir (2012) beskriver 
i sin forskning kan kopplas till positionen, det samverkande fritidshemmet, och kanske också delvis 
till, det upplösta fritidshemmet, där fritidshemmet positioneras som en bikaraktär eller inte 
positioneras alls, i skolans narrativ. Pálsdóttir beskriver hur fritidshems fysiska förutsättningar ofta 
villkoras av skolans verksamhet, via en prioriteringsordning där skolans behov och intressen 
premieras. Villkor som författaren påtalar också kan ses som en bidragande faktor till den 
marginaliserade ställning fritidshemmet ofta har. I svår studie kan vi även ana att utrymmet på 
kommunala skolors hemsidor villkoras efter liknande prioriteringsordning.  

Det övergripande marknadsföringsnarrativ vi identifierat på hemsidorna, kan via Bunar & Ambrose 
(2016) studie, berikas med ytterligare perspektiv på narrativets kommunicerande funktion. Bunar & 
Ambrose (2016) lyfter vikten av symboliskt kapital som konkurrenskraft på den lokala 
skolmarknaden. De påtalar att konstruktionen av symboliskt kapital är ett resultat av kontextbundna 
maktförhållanden och historiska aspekter. Vi ser i resultaten av vår studie att det finns kommunala 
skillnader, gällande konstruktionen av skolors hemsidors narrativ. Men också vilka lokala värden och 
resurser kommuner via sina hemsidors framställan prioriterar. På vissa hemsidor lyfts hög 
måluppfyllelse, på andra fjällnatur, och på en tredje en skolmormor. Detta kan enligt författarna 



24 
 

beskrivas som socialt konstruerade värden, konstruerade och direkt bundna till sin kontext. Dessa 
används, liksom i Bunar & Ambroses studie, som konkurrensfördelar. Vi kan även i vår studie se hur 
lokala konkurrensfördelar nyttjas, på både fria skolmarknader, främst i storstadsregioner, men också 
på en på en kommunal invånare-marknad. Symboliskt kapital nyttjas av kommuner för att profilera 
skolor som ”bra”, men samtidigt profilerar kommunerna sig själva som ”bra” på en konkurrerande 
invånare-marknad (Bunar & Ambrose, 2016). Vi kan i vår studie se att kommuner med lägre 
invånarantal ofta väljer att lyfta naturresurser som symboliskt kapital. Naturmiljön och skolans och 
fritidshemmets verksamheters nyttjande av den, framhävs som en konkurrensfördel på en kommunal 
invånare-marknad. Vi kan i vår studie se att de kontextuella variationer som råder mellan och inom 
olika kommuner i Sverige, också genererar olika förutsättningar för kommuners skapande av 
symboliskt kapital. Det symboliska kapital som sedan ska tillämpas som slagfärdigt konkurrensmedel 
på en fri skolmarknad eller på en kommunal invånare-marknad (Bunar & Ambrose, 2016). 

Betydelse för praktiken och professionen 
Studiens resultat är relevant i förhållande till yrkesutövningen, då det hemsidorna förmedlar utåt säger 
något om hur skolan som institution ser på fritidshemmet, dess verksamhet och dess yrkesutövare. 
Utrymmet på hemsidorna är en del av de resurser som fördelas mellan skola och fritidshem, och vad 
som förmedlas där både speglar och konstruerar fritidshemmets identitet och verksamhet. Därför 
påverkar hemsidornas innehåll yrkesprofessionen lärare i fritidshem. En lika viktig insikt är att lärare i 
fritidshem behöver ta plats på hemsidorna, och på så vis positionera sig själv och sin verksamhet 
utifrån sitt yrkeskompetenta perspektiv. 

Slutsatser 
Initialt fanns hos oss en förförståelse om skolan som överordnad fritidshemmet. Det vi snarare har 
kunnat konstatera i vår studie, talar för att regionala skillnader har större påverkan än maktbalansen 
mellan skola och fritidshem, gällande fritidshems positionering på kommunala skolors hemsidor. 
Dessa regionala skillnader blir relevanta i jämförelsen av kommunala skolors hemsidor, då 
kommunerna efter decentraliseringen haft huvudmannaansvaret för respektive skolverksamhet. Genom 
analysen av vår studie har vi kunnat se att olika positioneringsstrategier förekommer på hemsidorna. 
Det individuella fritidshemmet har begränsat utrymme att själva positionera sig i sitt kompletterande 
uppdrag. Detta utrymme finns huvudsakligen i storstadsregionerna, som en följd av konkurrensen 
mellan skolor på den fria skolmarknaden. Konkurrensen mellan kommuner genererar inte på samma 
sätt utrymme för varken enskilda fritidshem eller skolor att själva konstruera sin egen 
verksamhetsidentitet. Fritidshemmet konstrueras i kommunala skolors hemsidors narrativ, genom 
olika positioneringar och via olika former av symboliskt kapital. Positioneringen av fritidshemmet på 
hemsidorna utgör en del av fritidshemmets identitetsskapande. Hemsidorna utgör också en potentiell 
plattform för fritidshem att profilera sig på, och möjliggör konstruerandet av fritidshems 
verksamhetsidentitet.  

Vidare forskning 
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Forskning om fritidshem är begränsad, men forskning om fritidshemmets position i relation till skolan 
i offentlig digital kommunikation är än mer eftersatt. Detta är något vi under processens gång 
återkommande reflekterat över. Vi har utifrån dessa reflektioner formulerat några frågeställningar vi 
tror kan vara intressanta att lyfta i vidare forskning. 

 

• Vilka plattformar har fritidshemmen inom skolor och inom kommuner att definiera sig själv 
och sin verksamhet? 

• Hur positioneras fritidshemmet i narrativet som förmedlas i lärarrummet? Mötet mellan 
professioner. 

• Hur positioneras fritidshemmet genom fördelning av resurser? Ekonomiska, personalmässiga, 
lokalmässiga. 

• Vilket utrymme finns för fritidshemmet som institution att bidra till och definiera sin 
verksamhet i ett skol- och samhällsperspektiv.  

• Hur positioneras fritidshemmet i lagtext och styrdokument? 

• Hur positioneras fritidshemmet i samhället, genom media? 

• Vilket utrymme har eleverna att positionera och definiera fritidshemmet, på det enskilda 
fritidshemmets nivå och på en övergripande nivå? 
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