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Sammanfattning  

Reformerna inom det svenska skolväsendet har varit många de senaste decennierna och det 

finns ett missnöje bland dagens lärare som visar sig tydligt. Lärarförbundets ordförande Eva-

Lis Sirén uttalar sig i en artikel på Lärarförbundets hemsida om att lärarlönerna är ett 

samhällsproblem. År 2013 införde regeringen statsbidrag till skolhuvudmännen som inrättar 

karriärsteg för lärare och år 2016 infördes lärarlönelyftet. Dessa reformer skulle öka yrkets 

attraktionskraft genom att premiera särskilt skickliga lärare. Med de nu införda statsbidragen 

har det skapats en plötslig och kraftig löneskiktning bland lärare vilket innebär en helt ny 

situation. Detta då cirka 40 procent av lärarna anses som särskilt skickliga och tilldelas därefter 

ett lönepåslag. Syftet med studien var att undersöka hur lärare upplever sina arbetsvillkor med 

fokus på samarbete och individuell lönesättning. För att besvara syftet ställdes följande frågor: 

Hur beskriver lärarna samarbetet inom sina arbetsgrupper? Om och i så fall vilka 

möjliggörande och hindrande faktorer för samarbete lärare emellan kan identifieras? Hur 

beskriver lärarna den individuella lönesättningen och således den stora och snabba 

lönedifferentieringen? Vilka möjligheter och hinder för samarbete kan förstås i relation till den 

stora och snabba lönedifferentieringen? Metoden kom att bli kvalitativ då syftet ställde krav 

på en subjektiv verklighet, det empiriska materialet bestod av sex samtalsintervjuer vilka 

utfördes med yrkeslärare i gymnasiekontext. Det övriga underlaget har bestått av relevant 

litteratur, vetenskapliga artiklar samt olika Internetkällor. Resultatet visade att lärarnas 

arbetsvillkor blev påverkade av den plötsligt införda lönedifferentieringen och detta i form av 

missnöje, osämja, missunnsamhet och verbala konflikter. Den individuella lönesättningen 

upplevdes generellt som bra, dock på gott och ont då det fanns ett missnöje, att den i en mening 

var orättvis. 

 

Nyckelord: lärare, reformer, samarbete, kollegialitet, individuell lönesättning 
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Abstract  

The reforms in the Swedish school system have been many in recent decades, and there is a 

dissatisfaction among today's teachers who are clear. Teachers 'Union Chairman Eva-Lis Sirén 

pronounced in an article on the Teachers' Association's website that teacher wages are a social 

problem. In 2013, the government introduced state grants to the school principals who set up a 

career ladder for teachers and in 2016, the teacher payroll was introduced. These reforms would 

increase the attractiveness of the profession by praising especially skilled teachers. With the 

now introduced state grants, there has been a sudden and powerful pay gap among teachers, 

which means a whole new situation. This then about 40 percent of the teachers are considered 

particularly skilled and then awarded a salary increase. The purpose of the study was to 

investigate how teachers experience their working conditions, focusing on cooperation and 

individual payroll. To answer the purpose, the following questions were asked: How do the 

teachers describe the cooperation within their working groups? If and if so what possible and 

preventive factors for collaboration teachers can be identified? How do the teachers describe 

the individual payroll and thus the large and fast pay differential? What opportunities and 

barriers to cooperation can be understood in relation to the large and rapid salary differential? 

The method came to be qualitative as the purpose demanded a subjective reality, the empirical 

material consisted of six interviews conducted with professional teachers in upper secondary 

school context. The rest of the paper has consisted of relevant literature, scientific articles and 

various Internet sources. The result showed that teachers working conditions were influenced 

by the sudden wage differential and this in the form of neglect, dissatisfaction and verbal 

conflicts. Individual wages were generally considered good, but good and bad when there was 

a dissatisfaction that in one sentence it was unfair.   

 

Keywords: teachers, reforms, cooperation, collegiality, individual payroll 
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Inledning  
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare upplever sina arbetsvillkor med fokus på 

samarbete och individuell lönesättning. Reformerna inom det svenska skolväsendet har varit 

många de senaste decennierna och det finns ett missnöje bland dagens lärare som visar sig 

tydligt. Det var sex av tio lärare som övervägde att lämna yrket enligt en undersökning av 

Lärarförbundet från 2013 och huvudskälet var att lönen var för låg (lararforbundet, 2014a). 

Friskolereformen (1992), lönereformen (1996), gymnasiereformen (2011), ny skollag (2011), 

karriärstegsreformen (2013) och lärarlönelyftet (2016) är exempel på olika reformer sedan 

1990-talet. Ur ett internationellt perspektiv ligger Sverige lägst när lärare tillfrågats om de 

skulle välja att fortfarande bli lärare i fall de skulle välja på nytt (se fig. 1). Det är tvärtom 

Sverige som ligger högst när lärare tillfrågats om det hade varit bättre om de hade valt ett annat 

yrke (skolverket, 2017). Det råder en omfattande brist på lärare, och år 2025 beräknas det att 

65 000 lärare kommer att saknas enligt Statistiska centralbyråns mätningar (scb.se, 2014). Detta 

för att unga människor väljer bort lärarutbildningen och för att de befintliga lärarna överväger 

att lämna yrket (lararforbundet, 2016). Många förändringar inom skolan har skett och lärare i 

Sverige värderar inte sitt yrke särskilt högt, vilket kan tänkas vara en orsak till den förutspådda 

bristen på lärare i framtiden. 

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén uttalar sig i en artikel på Lärarförbundets hemsida 

om att lärarlönerna är ett samhällsproblem (lararforbundet, 2013). För att få fler att söka till 

lärarutbildningen och göra den mer attraktiv menar Sirén att lönerna måste höjas och 

arbetsbelastningen minska. Det är även problematiskt menar Sirén att pensionsavgångarna är 

stora och intresset för yrket minskar vilket kommer fördjupa lärarkrisen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1visar internationell statistik över hur lärare känner om sitt yrke, källa: skolverket.se (2017) 
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I en rapportserie med 11 delar från lärarförbundets hemsida lyfts olika perspektiv på lärarlöner 

fram mellan åren 2008 och 2014 (lararforbundet, 2014b). Det framkommer bland annat att 

svenska lärare är underbetalda, att yrket är kvinnodominerat vilket innebär att ju fler kvinnor 

desto lägre relativlöner, att låga löner och dålig arbetsmiljö är det som främst avskräcker unga 

att söka sig till yrket. Det framkommer även att löneutvecklingen är sämre jämfört med andra 

lika välutbildade akademiker, att lärarlönerna i våra grannländer är betydligt högre, att bättre 

löner ger bättre skolresultat samt att lönerna faktiskt är lägre för lärare anställda i friskolor 

(lararforbundet, 2014b). Det framgår här att läraryrkets status och lärares löner visar en negativ 

trend och att det är något som måste brytas för att råda bot på missnöjet och professionens allt 

mer dalande attraktivitet. 

 

Enligt Lärarförbundet (2015) är kunskap och utbildning grunden för framgångar och tillväxt i 

Sverige, vilket innebär att engagerade lärare behövs och att de bör värderas därefter. Länder 

med högre lärarlöner visar på bättre skolresultat vilket skulle kunna kopplas till att högre status 

genererar bättre lärare (lararforbundet, 2015). Detta tog regeringen fasta på och införde år 2013 

ett statsbidrag till skolhuvudmännen som inrättar karriärsteg för lärare. Detta innebär att 

huvudmännen ska stimuleras till att inrätta karriärsteg för särskilt skickliga lärare vilka benämns 

som förstelärare. Karriärstegsreformen innebär en löneförhöjning om minst 5000 kronor per 

månad men det innebär också att det ställs krav för att kunna bli förstelärare. Dessa krav är 

enligt 3 § i förordningen (2013:70): att inneha en lärarlegitimation, fyra års erfarenhet inom 

yrket, kunna visa god förmåga att utveckla undervisning och förbättra elevers studieresultat 

samt att i övrigt bedömas som särskilt kvalificerad av huvudmannen (riksdagen, 2013).  

 

År 2016 infördes ytterligare en åtgärd, det så kallade lärarlönelyftet vilket var ännu ett krafttag 

från regeringens sida för att få bukt med den rådande problematiken inom skolan (regeringen, 

2016). Syftet med lärarlönelyftet är att öka yrkets attraktionskraft med att premiera skickliga 

lärare och deras utveckling, det genomsnittliga lönepåslaget är mellan 2500–3500 kronor mer 

per månad. Det som krävs för att bli tilldelad lärarlönelyftet är att läraren ska arbeta med 

undervisning, vara särskilt kvalificerad och visa intresse och förmåga till utveckling både 

personligt och kollegialt. Regeringen investerar i höjda lärarlöner för att vända utvecklingen 

och detta anses som en nödvändig åtgärd. Detta för att öka yrkets attraktivitet då engagerade 

och skickliga lärare anses vara nyckeln till förändring (regeringen, 2016).  
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Trots statens hjälpande hand, ett försök till att höja statusen och attraktionskraften till läraryrket 

hörs ett ramaskri från lärarkåren i den rådande debatten. I media framgår att 

karriärstegsreformen och det senaste lärarlönelyftet ger sken av försämrade relationer och 

missnöje bland lärarna. Läraren och debattören Susanne Lärkeryd uttalar sig i Dagens Nyheter 

(2016) om att det i praktiken har skapats motsättningar, klyftor och konflikter. De lärare som 

inte kan ta del av reformerna har benämnt sig själva som ”sämste-lärare” och menar att kollegiet 

är krossat. Lärkeryd anger att många lärare upplever att de inte får någon motivering till varför 

vissa (40 %) får högre lön (upp till 15 000 kronor mer) och att kriterierna för att bli förstelärare 

och för att kunna bli tilldelad lärarlönelyftet är luddiga.  

 

Vidare menar Lärkeryd att det har skapats grupperingar istället för ett bättre samarbete och 

lärare ställer sig frågande hur detta skall förbättra skolan och samtidigt locka fler till yrket då 

de flesta funderar på att sluta. Hur ska engagemang och arbetsglädje skapas då de ”icke-

utvalda” blir stämplade som en av de sämre, mindre skickliga lärarna. Avslutningsvis anser 

Lärkeryd att karriärmöjligheter är välkommet men anser att först ska alla lärare få en rimlig lön. 

Andra röster i debatten menar att det är jante-kulturen som kommit upp till ytan och att barnens 

skolgång offras på grund av ett för starkt vuxenperspektiv. Det sägs också att missnöjda lärare 

inte kan möta elevers behov men motiverade lärare med skolledningen bakom sig kan utgöra 

underverk och att det är möjligt att möta både elevers och lärares behov, eller göra alla 

missnöjda (dn, 2016).  

 

I den internationella undersökningen TALIS (en studie av undervisnings- och lärmiljöer från 

2013) framkommer att endast en av tjugo lärare anser att deras yrke har hög status i samhället, 

vilket skiljer sig avsevärt jämfört med de andra nordiska länderna. Det framkommer även att 

det finns ett positivt samband mellan kollegialt lärande, mentorskap och lärares känsla av 

självtillit och arbetstillfredsställelse (skolverket, 2014). Detta tyder på och stödjer att det finns 

en problematik för skolan som arbetsorganisation och således gällande ledning och organisering 

av skolan som arbetsplats. Studien visar också vinster med och vikten av ett väl fungerande 

samarbete lärare emellan då det kollegiala lärandet stärker självtilliten och 

arbetstillfredsställelsen (skolverket, 2014).  

 

Jansson och Pardings (2011) studie om ”förändrad styrning inom offentlig sektor” visar på 

vikten av ett väl fungerande samarbete kollegor emellan (studien undersökte lärare och 

sjuksköterskor). Förändrad styrning utmanar villkoren för de intra-professionella relationerna 

inom arbetsgrupper och författarna argumenterar för att dessa relationer är essentiella för 
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professionerna. Det är genom intra-professionella relationer som kunskap, identitet och 

kompetens utvecklas. Förändring av arbetsvillkoren kan innebära att den kollektiva grunden av 

professionen blir fragmenterad. Jansson och Parding fann också att socialt stöd är något som 

värderas högt inom de intra-professionella relationerna, vilket innebär att det är i interaktionen 

kollegorna emellan som socialt stöd uppstår och detta inom den egna arbetsgruppen där det 

finns en förståelse för varandra. Detta tyder på att samarbete inom arbetsgrupper är viktigt och 

att förändrad styrning kan påverka de intra-professionella relationerna på olika sätt. Det kan då 

antas att plötslig lönedifferentiering skulle kunna skapa konkurrens i kollegiet vilket i sin tur 

kan förändra samarbetet. Risken med förändrad lönestruktur kan således vara att lärande och 

socialt stöd mellan kollegor minskar.  

 

Tang och Choi (2009) skriver också om organisationsförändringar i en studie gällande ”Lärares 

professionella utveckling i föränderliga tider”. Författarna argumenterar för att ett allt mer 

styrelse- och marknadsorienterat förhållningssätt till skolutbildning får avhumaniserade 

effekter på lärare. Detta i form av hård konkurrens, utanförskap, stress och osäkerhet vilket i 

sin tur formar en gradvis performativ kultur och lärares professionella utveckling blir då 

sannolikt externt driven. Även detta tyder på att organisationsförändringar kan få konsekvenser 

som i detta fall rör lärares professionella utveckling. Det kan då också antas att kollegialitet och 

samarbete blir försämrat när styrningen av skolan fokuserar på marknadsanpassning av 

utbildning.  

 

Regeringens bidrag och försök till att förbättra situationen inom den svenska skolan med 

ekonomiska incitament skulle kunna tänkas leda till förbättring för både rektorer, lärare och 

elever. Hur kommer det sig då att missnöjet bland lärare blivit ännu starkare? Är 

karriärstegsreformen och lärarlönelyftet droppen som fick bägaren att rinna över? Är det endast 

löneskillnaderna som ligger till grund för det nu så tydligt missnöjda lärarna? Eller är detta en 

konsekvens av flera reformers effekter? Och vilka lärare är det som är mest missnöjda? Det 

finns ett antal studier gällande implementeringen av karriärstegsreformen (se 

www.statskontoret.se). Det framkommer bland annat att lärare, rektorer och huvudmän anser 

att reformerna kan främja samarbete med bättre förutsättningar för undervisning och således 

bättre skolresultat. Men de anser även att det finns risk för splittring i lärarkollegiet, omotiverat 

stora löneskillnader och minskad motivation hos de lärare vilka inte innehar karriärtjänster 

(statskontoret, 2017).   
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Det är intressant att belysa den problematik och det missnöje som finns inom läraryrket gällande 

löner. Särskilt då den mest framträdande faktorn till missnöje som går att skönja i den rådande 

problematiken är den lönespridning som de senaste reformerna bidragit med. Lärare har sedan 

år 1996 innehaft individuell lönesättning vilket är vanligt förekommande inom många yrken, 

där lönen sätts efter överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd i förhållande till 

prestation och kompetens. Men med de nu införda statsbidragen har det skapats en plötslig och 

kraftig löneskiktning bland lärare vilket innebär en helt ny situation. Detta då cirka 40 procent 

av lärarna anses som särskilt skickliga och tilldelas därefter ett lönepåslag. Vilka effekter kan 

då dessa starkt differentierade lönevillkor tänkas ha på lärares arbetsvillkor i relation till: 

samarbete, konkurrens och kollegialitet? 

 

Syfte  
Syftet är att undersöka hur lärare upplever sina arbetsvillkor med fokus på samarbete och 

individuell lönesättning. 

Frågeställning  

• Hur beskriver lärarna samarbetet inom sina arbetsgrupper? 

• Om och i så fall vilka möjliggörande och hindrande faktorer för samarbete lärare 

emellan kan identifieras? 

• Hur beskriver lärarna den individuella lönesättningen och således den stora och snabba 

lönedifferentieringen? 

• Vilka möjligheter och hinder för samarbete kan identifieras i relation till den stora och 

snabba lönedifferentieringen? 

Avgränsning 
Studien kommer att avgränsas att se till yrkesförberedande gymnasielärare inom kommunal 

regi i Norrbotten, vilka har individuell lönesättning både med och utan lönepåslag från 

statsbidragen. Detta för att kunna belysa hur eventuella effekter av reformerna kommer till 

uttryck och hur samarbetet upplevs av arbetsgrupper inom läraryrket.  

 

Disposition 
I följande kapitel presenteras bakgrund vilken visar på olika reformers genomslag, tidigare 

forskning kring reformer och kollegialitet samt det teoretiska ramverket. Detta följt av 

metodkapitlet vilket tar upp tillvägagångssättet som format studien, därefter presenteras 

studiens resultat och analys. Avslutande kapitel innehåller diskussion och slutsatser samt 

förslag på vidare forskning.  
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Bakgrund om skolreformers effekter på lärares arbetsvillkor 
I följande kapitel presenteras en genomgång av olika reformer och dess genomslag, detta för 

att ge en förståelse för vad olika reformer bidragit med och vad de innebär. Därefter 

presenteras vad som redan är känt på området sedan tidigare för att ge en förståelse för lärares 

arbetssituation.  

Enligt Skolverket (2013) publikation om ”Reformers genomslag och utförande” framkommer 

att det internationellt sett har varit en ”boom” gällande skolreformerna de senaste decennierna. 

Orsaken till detta är bland annat globaliseringen, informationsrevolutionen och nya krav från 

regering och allmänhet. Konsekvenser av detta för lärare är tidsbrist, ökad arbetsbörda samt en 

ökad stress. Forskning visar att det inte bara behöver vara de ökade kraven på effektivitet och 

krav på skolförändring som orsakar stress utan att det kan vara de ”snabba” förändringarna som 

inte anses som önskvärda som skapar stress och således inte förändringen i sig. Det framgår 

även att beslutade reformer inom skolområdet tar tid, cirka 10 till 15 år innan man ser resultat. 

De reformer som är centralt beslutade får ofta en annan utveckling och ett annat resultat än det 

som var avsett och att oavsedda konsekvenser ofta uppstår. Det som orsakar detta kan vara att 

reformerna innehåller oklarheter, har bristande stöd eller att reformerna är svaga och inte klarar 

att slå igenom gentemot redan existerande traditioner och etablerade system. Vidare framgår att 

det finns en viktig skillnad mellan implementering av och institutionalisering av reformer då 

den förstnämnda innebär att synliggöra processen medan den sistnämnda innebär en förändring 

av institutionens kultur och grundläggande struktur. I forskningen om skolreformer har det 

framkommit att reformer tolkas och omtolkas i den rådande kulturen inom skolan och att det 

således är reformerna som anpassar sig till institutionerna om än under olika former av kamp. 

Tidigare forskning har även visat att kulturen inom skolan ofta har betydelse för hur väl en 

reform införlivas och institutionaliseras (skolverket, 2013)  

I OECD-rapporten ”Teachers Matters” (2005) analyseras trender och utvecklingslinjer inom 

läraryrket i 25 länder. Resultatet visar att läraryrket blir allt mer omfattande i och med den 

ökade globaliseringen. Förändringarna rör exempelvis kvalitetsarbete, deltagande i 

utvecklingsprojekt, kontakter med det omgivande samhället samt samarbete med kollegor 

(oecd.org). I ESO-rapporten (2009) ”En kår i kläm-Läraryrket mellan professionella ideal och 

statliga reformideologier” har konsekvenser av 1990-talets reformer för lärare studerats. När 

skolan blev kommunaliserad och i samband med andra reformer ledde det till en mer begränsad 

och kontrollerad lärarprofession. Syftet med införandet av mål- och resultatstyrning vilket 

skulle öka decentraliseringen uppnåddes inte i den mån det var tänkt. Istället blev det 
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kommunen som upptog det mesta av den makt staten lämnat ifrån sig. Decentraliseringen av 

det nya styrsystemet innebar även att lärares arbetsförhållanden blev än mer reglerade med 

individuell lönesättning, kollektiva arbetsformer och arbetstidsreglering infördes. I rapporten 

konstateras att reformerna tillsammans har bidragit till ett minskat utrymme för den 

professionella lärarrollen och att det är av vikt att fokusera på arbetsvillkoren för lärare när 

framtida reformer initieras och implementeras (expertgrupp, 2009). 

Stenlås (2011) anger att lärarna var den yrkesgrupp inom offentlig sektor som sist fick 

individuell lönesättning, vars syfte var att på mikronivå ge ett nytt styrinstrument för det nya 

ledarskiktet vilket resulterade i en ny makt för rektorerna. Det som blir problematiskt med den 

individuella lönesättningen är att de tidigare motiv och drivkrafter professionella hade för att 

utföra ett bra arbete ersätts med främmande sådana. Det är de värderingar som förvärvats under 

den professionellas utbildning som utgör den logik de utgår ifrån, vilket innebär att lärare delar 

samma värderingar och prestationerna bedöms utifrån dessa, av sig själv och av kollegorna och 

det är däri de motiveras att prestera. Den individuella lönesättningen illustrerar å andra sidan 

belöning som nödvändig motivator till prestation. Således blir bedömningen av vad som är ett 

gott arbete utifrån andra utomstående vilka har andra normer än lärarnas egna. Vidare menar 

Stenlås att lärares autonomi minskar i samband med individuell lönesättning och att vanligtvis 

så stärks då ledningens inflytande över arbetet och detta på bekostnad av de professionella. En 

risk med detta är att lärarna inte bedöms utifrån från sina egna värderingar utan av ledningens 

kanske mätbara bedömningar vilka kan uppfattas som irrelevant för lärarna. Detta kan vara en 

av orsakerna till att det fortfarande finns ett visst motstånd gentemot individuell lönesättning. 

I Lundström och Pardings (2011) studie om marknadiseringen av den svenska gymnasieskolan 

framgår att lärares arbetsplats dominerats av två olika logiker; professionens och byråkratins, 

däremellan finns också en spänning. Med detta menas att lärare å ena sidan styrs av regler och 

rutiner utformade av den tillhörande arbetsorganisationen. Beslut och bedömningar grundar sig 

i lärarnas kunskap och kompetens de tillgodosett sig genom formell utbildning, med andra ord 

kontrollerar de själva sitt arbete. Å andra sidan har den byråkratiska logiken centrala inslag av 

bland annat rutiner, regler och standardisering och långsiktig planering för att effektivisera 

arbetet. Logikerna har olika primära fokus vilket kan orsaka kollision. Detta då professionernas 

fokus ligger på eleverna och deras behov då i form av undervisningen och allt som hör därtill. 

Medan byråkratins logik fokuserar på måluppfyllelse inom de ramar den rör sig inom. Studien 

visar att i tider av förändrad styrning finns risk för försvagat samarbete och stöd inom kollegiet.  
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Detta innebär att lärare ”tillhör” olika idealtyper samtidigt i arbetet vilket kan skapa en spänning 

då dessa baseras av olika förhållningssätt.  

 

Hargreaves och Macmillan (1992) skriver om balkanisering av gymnsieskolor och anger att 

balkanisering karaktäriseras av starka och varaktiga gränser mellan olika delar av en 

organisation, en personlig identifiering med domänerna. Det är ett organisationsmönster som 

upprätthåller och upprätthålls av den rådande hegemoni av ämnesspecialism och dess 

marginalisering av mer "praktiska" mentaliteter; ett mönster som begränsar professionell 

inlärning och pedagogik, ett mönster som förblir och uttrycker konflikter och uppdelningar i 

gymnasieskolan. I balkaniserade kulturer finns det vinnare och det finns förlorare, det finns 

klagomål och det finns girighet, oavsett om de är uttalade eller dämpad, dynamiken i makt och 

egenintresse inom sådana kulturer är viktiga och avgörande faktorer för hur lärare beter sig som 

gemenskap. Balkanisering inom skolan innebär således en isolering av lärare i mindre 

subgrupper vilket såldes kan vara hindrande för samarbetet inom skolor. 

 

Silins, Zarins och Mulford, (1998) studie om ”vad som karaktäriserar skolan som en lärande 

organisation” kommer fram till att det finns fyra faktorer som är användbara för en förståelse 

för hur skolan som sådan är en lärande organisation. Resultatet visar på vad skolan behöver 

göra och bli för att kunna bemöta framtidens utmaningar. Den mest betydande faktorn var 

”samarbetsklimat” vilket innebär att personalen ska värderas, att det sker en öppen diskussion 

bland kollegor och att lärare får delta i beslut gällande skolans mål. Den andra faktorn var att 

”ta initiativ och risker” vilket innebär att lärarna har befogenhet att fatta beslut och känna sig 

fri att ta risker samt att strukturen i skolan ska vara stödjande för lärares initiativ. Den tredje 

faktorn var att ”förbättra skolprestationer” vilket innebär att kulturen i skolan leder till 

uppmuntring till kritisk granskning av den praxis som råder, fortlöpande lärande för 

förbättringar samt att läroplanen följer skolans mål och visioner. Den fjärde och sista faktorn 

var ”professionell utveckling” vilket pekar på att professionell läsning är en källa till lärande 

likväl som andra skolor, det är viktigt att utveckla de färdigheter som gör att man kan lära och 

arbeta i team samt att stöd ges av skolledare till att främja kompetensutveckling. Författarna 

menar att skolan måste bli en lärande organisation genom att inte låta graden av förändring i 

den yttre miljön bli högre än graden av lärande inom skolan som organisation. 

Parding och Jansson-Berg (2016) betonar att mer forskning behöver utvecklas med fokus på 

lärares arbetsvillkor i relation till reformer inom offentlig sektor. Friskolereformen är ett av 

många exempel som haft en betydande inverkan på lärares arbetsvillkor. Parding och Jansson-



Anna Öman S0055A  

15 

 

Berg nämner även att kollegialitet är en organisationsprincip som är aktuell gällande 

professionellt arbete, vilket innebär att samarbete och gemensamma beslut bland de 

professionella styr arbetet och kan därav ses som en form av legitimitet. Då byråkratiska 

organisationer bygger på regler och hierarki menar författarna att det är viktigt att fortsätta 

undersöka hur förändringar gällande utbildning upplevs av lärare då de påverkar hur arbetet 

upplevs och organiseras.  

För att sammanfatta så har skolan under en lång tid utsatts för otaliga förändringar genom alla 

de reformer som genomförts, vilket på ett eller annat sätt, mer eller mindre påverkat lärare i 

deras arbete. Arbetsbördan har ökat och friheten minskat, uppdelningar inom skolan har skapat 

avgränsningar. Skolan står ständigt inför nya utmaningar vilket ställer olika krav för att den ska 

förbli en lärande organisation. Lärares arbetsvillkor blir ständigt påverkade av de spänningar 

de ställs emellan gällnade den rådande styrningen, vilket innebär att mer forskning behövs då 

det med högsta sannolikhet kommer komma fler förändringar och reformer i framtiden.  
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Teori  
I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna; individualisering och 

kollegialitet. Dessa är av relevans då de kommer till uttryck som motsättningar till varandra 

men samtidigt som närvarande i lärares vardag. Denna komplexitet kan således förklara det 

empiriska materialet. Även fast kollegialitet inte är den enda styrformen i lärararbetet så är det 

en del av och ett sätt som präglar deras sätt att arbeta och med plötsligt införda löneskiktningar 

blir individualisering allt mer centralt. Detta då lönereformerna medför en ny typ av 

konkurrens som skapar denna motsättning än tydligare. Rektorsroll och differentiering ger en 

förklaring till det upplevda missnöjet kring lönesättningen och är därav relevanta att diskutera. 

Begreppen samarbete, konkurrens och konflikter är centrala då dessa ger en förklaring och 

förståelse för lärarnas upplevda arbetssituation, det förklarar det karaktäristiska med 

samarbete samt varför konflikter och konkurrens uppstår.  

Individualisering  
Individualisering kan enkelt definieras som att ”bädda ur utan att bäddas in” detta innebär att i 

sen-moderniteten blir individen den grundläggande enheten av social reproduktion. För att få 

moderna sociala förmåner måste man göra en aktiv insats och veta hur man hävdar sig i 

konkurrensen om begränsande resurser varje dag. I det senmoderna samhället är 

individualiseringen en produkt av arbetsmarknaden och yttrar sig i förvärvet och tillämpning 

av en mängd olika yrkeskunskaper. Arbetsmarknaden kan beskrivas i tre dimensioner (1) 

Utbildning innebär att göra val och därför finns förväntningar på individens rörlighet uppåt, 

detta för att det ju bara är möjligt att passera genom formell utbildning genom att individuellt 

lyckas. Formell utbildning i skolor och universitet ger enskilda referenser som leder till 

individuella karriärmöjligheter på arbetsmarknaden. (2) Rörlighet är något som människor 

upplever så fort de kommer in på arbetsmarknaden, de tas bort från traditionella arrangemang 

och mönster. Arbetsmarknaden i form av yrkesmässig rörlighet, bostadsort och anställning 

avslöjar sig som en drivkraft bakom individualiseringen av människors liv. (3) Konkurrensen 

vilar på utbytbarhet av kvalifikationer som tvingar människor att annonsera individualitet och 

att de är unika i sitt arbete och sina egna prestationer. Det ökande trycket av konkurrens leder 

till en individualisering bland jämlikar med gemensam bakgrund vilket orsakar isolering av 

individer inom homogena grupper i samhället (Beck och Beck-Gernsheim, 2002). Holmström 

och Persson (2001) beskriver att individualiserat arbete innefattar bland annat centralt reglerade 

(individuella) arbetstidsscheman, individuell lönesättning och karriärstegar. Lärararbetet är 

individualiserat samtidigt som det är kollektivistiskt, det förstnämnda i den meningen att lärare 



Anna Öman S0055A  

17 

 

är mån om sin professionella autonomi. Det är kollektivistiskt på så sätt att lärare arbetar med 

barn och ungdomar i ett ”sammansvetsat vuxenteam”.  Individualistiska drag i lärararbetet är 

individuell lönesättning och karriärorientering, det kollektivistiska draget är behovet av 

arbetslag, detta medför en spänning i lärararbetet. Denna spänning kan komma till uttryck som 

en motsättning mellan konkurrens i kollegiet och nödvändiga mikrosociala processer vilka ses 

som en förutsättning för samarbete. Det tenderar att finnas två spänningar i relation till den 

individuella lönesättningen vilka är dels en mellan konkurrens och mikrosociala processer och 

dels mellan det individuella och det gemensamma. Detta innebär att det å ena sidan blir 

ekonomiskt lönsamt för individen att verka på skolutvecklingsarenan men å andra sidan socialt 

riskfyllt. Om det innebär att inträdet på denna arena blir förmånligt finns det risk för att bli 

bemött av misstänksamhet för sitt agerande. Genom belöning kan man vinna eller förlora 

beroende på vilket sätt en antar att vara, vilket kan tydliggöra inslag av konkurrens i en 

organisation. Konkurrens står i ett sådant klimat i motsättning till de sociala processerna som 

sker utanför samarbete i arbetslag. Holmström och Persson menar att en överdriven betoning 

av ekonomiska drivkrafter kan få negativa konsekvenser i en organisation och påverka dess 

verkningsgrad då det finns en tendens till nedbrytning av de sociala drivkrafterna. 

 

Vidare menare Holmström och Persson (2001) att det är svårt att framkalla engagemang med 

ekonomiska belöningar. Lärararbete med hög kvalitet förutsätter ett engagemang vilket uppstår 

i kombination av att själv bedöma och bestämma arbetet med ekonomiska förutsättningar för 

att utföra det. Detta benämns som professionell autonomi och författarna menar att lärararbetet 

präglas av en spänning mellan detta och lönearbete. De kommunala beslutsfattarna i Sverige 

beskrivs agera som arbetsgivare i första hand och som utbildningsvisionärer i andra hand. 

Tvärtom vad gäller de statliga beslutsfattarna, både lärare och skolledare far illa av det sätt som 

detta sker på. Persson och Stavreski (2004) skriver om skolan som institution och menar att den 

är ”flytande” snarare än ”trög” då förändringar är ständigt närvarande. Individuell lönesättning 

var en viktig förändring som skapade ett missnöje då lärare med vidareutbildning och erfarenhet 

upplevdes bli missgynnade. Det är de normer om ekonomisk balans som medför att allt flyter 

då dessa ersatt olika pedagogiska regler. I samband med detta så menar författarna att olika 

differentierade krafter har vuxit sig starkare än de standardiserade de senaste decennierna. 

Staten har dock de senaste åren försökt stärka sitt grepp om skolan vilket har stärkt den 

standardiserade kraften, detta medför en avsaknad av tydliga regler i den pedagogiska 

verksamheten.  
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Rektorsroll och lönedifferentiering  

Collberg och Viggósson (2004) skriver om konsekvenser av den individuella lönesättningen för 

rektors pedagogiska ledarskap och förhållandet mellan rektor och lärare. Det tidigare 

tariffsystemet innebar i en mening rättvisa då tjänstens inplacering och antal tjänsteår var 

avgörande. Det nya avtalet gällande individuell lönesättning innebar att en god löneutveckling 

blev på bekostnad av en sämre inom samma system, samt att lönesättningen blev differentierad 

och skulle spegla mål och resultat. Huvudspåret var att lönen sattes utifrån en överenskommelse 

mellan den enskilde läraren och rektorn. För att rektorn skulle kunna göra en rättvis bedömning 

krävdes en samsyn. En överenskommelse mellan läraren och rektorn om att den information 

som låg till grund för lönesättningen var korrekt vilket således blir en central betydelse. 

Bedömningen måste grunda sig på kunskap och information om hur den professionelle arbetar 

och utvecklas. Därav är rektorns närhet till lärarna viktig för att dennes ledarskap skulle 

upplevas som framgångsrikt. Författarna menar att brist på denna närhet kan medföra att 

lönesättningen grundar sig på andrahandsuppgifter. Undersökningar har visat att den 

administrativa arbetsbördan har medfört hinder för det pedagogiska ledarskapet men att det via 

formaliserade processer har gått att leda, vilket dock kan bli problematiskt. För att kunna 

bedöma och motivera lönen blir rätt information viktig, vilket innebär att själv se verksamheten 

för att bli trovärdig och inte bara gå efter andrahandsuppgifter.  

 

Vidare menar författarna att rektorns makt förändrades i samband med den individuella 

lönesättningen vilket var ett incitament för skolutveckling. För att inte förlora sin legitimitet 

krävdes ett systematiskt insamlande av information för att kunna premiera utvecklande 

lärarinsatser, denna uppgift krävde således organisatoriska förutsättningar. Konsekvenserna av 

den makt rektor besitter gällande lönesättning är att denne blir måltavla för missnöje även fast 

facket har inflytande. Att lönesättningen är differentierad och utgår från en pott vilket innebär 

att ett högt lönepåslag betalas av ett lägre. Generationsmotsättningar, sänkt motivation, 

avundsjuka och hög personalomsättning är andra konsekvenser. Medarbetarsamtalet har blivit 

centralt för lönesättning och det är nödvändigt med ett kvalificerat underlag för värdering och 

bedömning av lärares arbete, vilket således kräver en närhet på olika sätt av rektor (Collberg & 

Viggósson 2004). Rektorsrollen har gått från att vara relationsorienterad till att vara 

uppgiftsorienterad enligt Holmström och Persson (2001). Detta innebär att verka för god social 

stämning och samtidigt vara en drivande kraft i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Detta 

medför ett spänningsfyllt förhållande till lärarkollegiet, egna ambitioner och förväntningar från 

politiskt håll. 
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Kollegialitet 
Kollegialitet är i dag enligt Sahlin & Eriksson-Zetterquist (2016) en styrform som bland annat 

präglar skolan, som tradition, ideal och praktik vilken ställer kunskapsutveckling i rampljuset. 

Med styrform menas hur en organisations styrs och beskriver hur resurser fördelas, hur beslut 

fattas, vem som bestämmer internt och externt samt fördelning och avgränsning av auktoritet. 

I en kollegial organisation är det inte individens egna intressen som ska styra utan den ska 

byggas för att kunskap ska styra och kollegial styrning kan liknas med ett seminarium. Detta 

innebär att lyssna på varandra, ta och ge kritik, lösa gemensamma problem genom att lyssna på 

varandras argument. Det är kunskap och erfarenhet som ska föra det kollegiala samtalet snarare 

än egna intressen och idealt sett ska det ”goda argumentet” råda oberoende av om den egna 

gruppen tjänar eller förlorar på det. Det kollegiala samtalet förutsätter att kollegor har en 

gemensam kunskapsbas för att kunna fungera inom en och samma ram och därmed granska 

varandras kunskap och argument. 

 

I alla organisationer delar anställda sina intressen i processer som exempelvis medbestämmande 

vilket ingår i den interna demokratin. Idealt sett är intresse inte samma sak som kunskap, det 

vill säga något helt annat än kollegialitet. Kollegialitet innebär också att människor vågar ge 

uttryck för tankar och idéer och således krävs det att inte vara ängslig och rädd för att få kritik 

i den kollegiala miljön. En förutsättning för detta är att medarbetarna lägger fokus på 

argumentationen kring kunskap och behandlar varandra som just kollegor. En kollegial 

styrform förutsätter att alla deltar, vilket innebär en form av socialitet. Det finns en minsta 

gemensam nämnare gällande kollegialitet vilket är att kollegor överlägger och samarbetar med 

varandra och i en vid mening åsyftar kollegialitet till professionella jämlikar som genom olika 

processer styr verksamheten (Sahlin & Eriksson-Zetterquist, 2016). 
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Samarbete, konkurrens och konflikter  

I detta avsnitt kommer jag med stöd av Lennéer-Axelsson och Thylefors (2005) forskning att 

beskriva begreppen samarbete, konflikt och konkurrens. Författarna definierar samarbete enligt 

följande: 

”Samarbete innebär att två eller flera personer kombinerar sina resurser för att uppnå ett 

gemensamt mål. Samarbetets utformning kan variera. Den ena ytterligheten exemplifieras av 

ett ensamarbete som inramas av ett lösare samarbete med kollegor i form av planering, 

koordinering och uppföljning. Den andra ytterligheten utgörs av ett mycket tätt och 

kontinuerligt teamarbete” (2005 s, 207).  

Samarbete innebär gemensam problemlösning, ett ömsesidigt beroende, vilket ställer krav på 

olika ansträngningar såsom att ha en positiv inställning gentemot varandra trots olikheter. Att 

visa hänsyn och tolerans är fundamentalt för samarbetet och att bidra till det kollektiva lärandet 

genom att dela med sig av kunskap och reflektion. Det innebär även att kunna röra sig på 

gränsen till andras ansvarsområden för att kunna ställa upp och hjälpa till. Ju mer öppenhet och 

självkännedom som finns inom gruppen desto lättare blir det att på ett meningsfullt sätt ta 

tillvara på de resurser gruppen har. Det krävs tillit till varandras yrkeskompetens och till 

arbetsrelationen, när trygghet och acceptans upplevs blir det en förutsättning för öppenhet och 

för att lösa problem konstruktivt. Tillit innebär också ärlighet och är även konfliktförebyggande 

då den gynnar en uppriktig kommunikation. Samarbetssvårigheter beror oftast på rigida 

attityder och inte på olikheter, prestige- och maktkamper kan uppstå om någon är fast besluten 

att få sin vilja igenom. Prestigelöshet gynnar en arbetsgrupp då det personliga vinningssökandet 

inte är det viktigaste, de klarar av att vara ”ofullkomlig” utan att förlora sitt värde. Även 

förmågan att kunna erkänna fel och misstag utan att skylla på något skapar tillit och gynnar 

gruppen.  

I realiteten finns oftast öppen eller dold konkurrens inom arbetsgrupper, en måttlig sådan kan 

emellertid ha positiva effekter såsom ökad motivation och prestation. Till skillnad från en 

destruktiv konkurrens vilket kan innebära manipulation med osjysta metoder och att prioritera 

egna mål framför verksamhetens. Konkurrens och avund är dock de vanligaste bakomliggande 

orsakerna till konflikter, avund kommer sällan till uttryck utan förkläds bakom andra motiv då 

det anses som skamligt. Avund ter sig i två olika former, den ena innebär en önskan om att få 

det en annan fått och medglädjen är större än avunden. Den andra formen blir mer destruktiv 

och kallas för missunnsamhet och innebär att personen ifråga anser att ingen annan ska få det 

denne inte fått, sådana känslor kommer till uttryck i kommunikationen och samarbetet. Rivalitet 

och avund handlar för det mesta om när någon är mer framgångsrik och uppskattad av kollegor, 
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chefer, elever etc. löneskillnader är en orsak till rivalitet och upplevd orättvisa medför negativa 

känslor. Befogad avund ska dock inte bli skuldbelagd då den berör jämlikhet och ska såldes 

uttryckas öppet och åtgärdas i möjligaste mån. Samarbete och konflikt står inte i opposition till 

varandra, utan oenigheter ingår i samarbete och genom att kunna lösa dessa blir det fruktbart 

både för verksamheten och samarbetet. En konflikt kan beskrivas som en kollision mellan 

intressen, handlingar, behov eller värderingar, så med andra ord uppstår dessa när det är svårt 

att förena olika intressen. När flera personer har samma behov och intressen så uppstår det ofta 

konflikter om dessa inte kan tillgodoses samtidigt. I arbetssammanhang handlar det om två 

typer av konflikter: uppgifts- och socioemotionella konflikter, den förstnämnda berör 

oenigheter i sakfrågor där olika uppfattningar och åsikter ligger till grund.  

Denna typ av konflikt kan medföra fördelar om det finns en öppenhet och tolerans, exempelvis 

så stimulerar det kritiskt tänkande och problemlösningsförmågan utvecklas. Risken för 

grupptänkande minskar och kvaliteten i prestationer förbättras, dock så försvinner fokus på 

arbetsuppgiften om konfliktnivån blir för hög. Socioemotionella konflikter innebär spänningar 

inom en arbetsgrupp eller subgrupper emellan. Friktioner i en arbetsgrupp har en negativ 

inverkan på både klimat och prestation, oftast är det en kombination av de ovannämnda 

konflikterna som uppstår. Exempelvis när något börjar som oenighet i en sakfråga och hanteras 

på ett sätt som leder till konsekvenser för parternas relation. En vanlig orsak till detta är upplevd 

orättvisa eller om någon upplever sig som förlorare i relation till viktiga beslut. Känslomässig 

frustration ligger ofta bakom socioemotionella konflikter och kommer till uttryck som 

besvikelse och missnöje, där maktskillnader, avvisanden och orättvis arbetsbelastning kan vara 

orsakerna (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). 
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Sammanfattning av teorin  

 

I syfte att undersöka den snabba lönedifferentieringen har ovanstående begrepp hjälpt till att 

förstå hur reformerna upplevs av dem som blivit utsatta, i detta fall lärare i gymnasiekontext. 

För att sammanfatta, individualisering präglar det senmoderna samhället vilket är en 

konsekvens av arbetsmarknaden där utbildning, rörlighet och konkurrens kompletterar och 

förstärker varandra. Kollegialitet och samarbete innebär tillit och öppenhet, att lära av varandra 

och fatta gemensamma beslut där kunskap står i fokus. Öppen eller dold konkurrens är ofta 

förekommande i många yrken och kan med måttlighet ge positiva effekter. Konflikt kan anta 

olika skepnader och uppstår oftast när olika intressen inte kan tillgodoses samtidigt dock så står 

inte samarbete och konflikt i motsättning till varandra då oenighet ingår i samarbete. Rektorn 

är den pedagogiska ledaren som besitter makten att avgöra lärares löner och olika lönepåslag 

samt att på en övergripande nivå styra det pedagogiska arbetet. De teoretiska begreppen behövs 

för att diskutera lönedifferentieringen då de förhåller sig till varandra på så sätt att de ger uttryck 

för en ökad individualisering i samhället. 
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Metod  
I följande kapitel presenteras tillvägagångssättet under studiens gång samt vilken metod som 

låg till grund för empiriinsamlingen. Det redogörs även för hur urval- och intervjuprocessen 

gick till, analys av empirin, etiska överväganden och avslutningsvis diskuteras de vägledande 

kriterier som en uppsatsförfattare bör förhålla sig till under en studie.  

Tillvägagångssätt 
I ett tidigt förberedande stadie kontaktades den utvalda kommunen och deras personalkontor 

där en överenskommelse skedde, vilken innebar att kommunen skulle bistå med stöd och empiri 

under uppsatsprocessen. Ett första möte inbokades under hösten 2016 med personalkontorets 

HR-strateger där det diskuterades vilka utmaningar kommunen stod inför. Ett område som 

diskuterades var lärarsituationen och det uppdagades att det fanns en viss oro för att 

uppsägningar bland lärare skulle äga rum. Detta i och med de senaste lönereformerna vilka 

genomförts åren 2013 respektive 2016. Denna situation skapade ett intresse då reformerna 

innebar en helt ny typ av lönespridning bland lärare samt att det var i närtid de implementerats.  

Sedan startade tankeprocessen om fenomenet och material kring uppsatsens område påbörjades 

att samlas in och bearbetas. Därefter kontaktades initialt utbildningsförvaltningen under våren 

2017 för att vidare diskutera tankar och idéer kring uppsatsens syfte och undersökningsområde. 

Sedan tillhandahölls kontaktuppgifter från utbildningsförvaltningen till den rektor och skola var 

empiriinsamlingen skulle äga rum. Efter en första telefonkontakt med skolans rektor blev det 

klart vilka lärare som skulle tillfrågas gällande intervjuer. Kontaktuppgifter till de lärare som 

var intresserade tillhandhölls och därefter bokades intervjuerna in. I samband med detta 

skickades informationsbrev ut (se bilaga 1) till alla berörda för att klargöra de etiska aspekterna 

av intervjuprocessen ett så kallat informerat samtycke (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012). 

Parallellt med detta låg fokus på att formulera syfte och frågeställningar och insamlande av 

relevant litteratur, samt noga inläsning av flertalet metodböcker, detta för att underlätta hela 

uppsatsprocessen. Intervjuerna var sex till antalet och de genomfördes på respondenternas 

arbetsplats under arbetstid, de tog mellan 35–70 minuter vardera. Intervjuerna spelades in för 

att inte missa viktig och intressant information (Bryman 2011), samt för att kunna ställa 

uppföljningsfrågor utan att bli distraherad vilken är risken om anteckningar utförs istället för 

att spela in. Enligt Bryman (2011) kan inspelningsutrustning oroa intervjupersoner och detta är 

något som författaren tagit i beaktande. 
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Metodval 
Valet av metod i föreliggande studie föll på det kvalitativa förhållningssättet och anledningen 

till detta beror på studiens syfte, vilket ställde krav på att se verkligheten subjektivt. Backman 

(2008) menar att en subjektiv verklighet är en individuell, social och kulturell konstruktion. 

Vilket skiljer sig från ett kvantitativt förhållningssätt då verkligheten betraktas som mer eller 

mindre objektiv. Att utgå ifrån en kvalitativ metod innebär således att studera människors 

uppfattningar och tolkningar av den omgivande verkligheten. Det finns ytterligare skillnader 

mellan kvantitativ och kvalitativ metod som enligt Bryman (2011) är att den förra ofta avser att 

mäta resultat i siffror och att utgå från en deduktiv ansats vilket innebär att undersökningen är 

teoriprövande. Kvalitativ metod utgår oftast från det motsatta det vill säga att en induktiv syn 

på förhållandet mellan teori och praktik vilket innebär teorigenererande. Detta är i enighet med 

denna studie då intervjufrågor och teman skapats utifrån studiens syfte och frågeställningar 

samt att studien inte är teoriprövande.  

En annan skillnad som Bryman (2011) lyfter fram är att kvalitativ metod har en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som med andra ord innebär att den är tolkningsinriktad. Detta 

innebär att tyngdpunkten ligger på att få en förståelse av hur en viss miljö tolkas av deltagarna 

i en studie, det vill säga deltagarnas sociala verklighet. Även detta är i överensstämmelse med 

denna studie då syftet innebar att författaren skulle tolka lärares upplevelser av sina 

arbetsförhållanden. Bryman anger även att kvalitativ metod har en ontologisk ståndpunkt till 

skillnad från den kvantitativa metoden vilket innebär att samspelet mellan individer resulterar 

i sociala egenskaper, dessa egenskaper uppstår således inte på grund av företeelser som står 

utanför detta sociala samspel. Även detta stödjer valet av kvalitativ metod då 

lönedifferentieringen är något som kommer till uttryck i det sociala samspelet lärare emellan.   

Urval  
Valet av organisation grundades på geografisk närhet, studiens omfång och uppsatta tidsramar. 

Det valdes att se till en viss typ av skolform (gymnasiet) med syftet att se till hur en specifik 

arbetsgrupp upplevde sina arbetsvillkor och dynamiken inom gruppen. Det var ett målstyrt 

urval som låg till grund i denna studie och detta grundade sig på studiens syfte och 

forskningsfrågor. Bryman (2011) anger att målstyrt urval är det vanligaste i kvalitativ forskning 

och de handlar om att välja ut enheter med en direkt hänvisning till studiens forskningsfrågor. 

Det valdes alltså ut personer vilka var relevanta för forskningsfrågorna.  
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Intervjuprocessen 
Valet av samtalsintervjuer grundar sig på att det går att ställa följdfrågor och att oväntade svar 

kan ges av respondenterna. Bryman (2011) anger att i kvalitativa samtalsintervjuer är det 

önskvärt att intervjun ska kunna röra sig i olika riktningar då det är troligt att det som 

intervjupersonen upplever viktigt kommer till uttryck samt att forskaren söker fylliga och 

detaljerade svar. Detta skiljer sig enligt Esaiasson m fl. (2012) från frågeundersökningar vars 

problemformuleringar handlar om frekvens (hur ofta ett fenomen förekommer) medan det vid 

samtalsintervjuer handlar det om att synliggöra hur ett fenomen gestaltar sig. 

I Esaiasson m fl. (2012) bok Metodpraktikan framgår tre allmänna råd vid valet av 

intervjupersoner vid respondentintervjuer vilka är att: välja personer man inte känner då resultat 

kan bli sämre på grund av att saker och ting kan tas förgivet. Det andra rådet är att intervjua ett 

litet antal, då tills det uppstår teoretisk mättnad (tills inga nya relevanta aspekter av fenomenet 

dyker upp) vilket i förväg är omöjligt att veta. Sista rådet är att inte intervjua ”subjektiva” 

experter då detta kan påverka resultatet negativt. Författaren har använt sig av dessa råd under 

processens gång, dock så blev antalet intervjuer på förhand bestämt vilket det har tagits hänsyn 

till i slutsatserna av resultatet. 

Intervjuguiden var semistrukturerad (se bilaga 2), enligt Bryman (2011) innebär det att skapa 

och beröra specifika teman, det vill säga att följa någon typ av manus. Det innebär även att 

kunna ställa lämpliga följdfrågor som kan vara av intresse för intervjuaren samt att frågorna 

inte behöver ställas i en viss ordning. Intervjufrågorna kan således ställas före eller efter den 

tänkta ordningen om så behövs vilket innebär att intervjuprocessen är flexibel. Dock så är det 

vanligaste att intervjuaren ställer frågorna i den ursprungliga ordningen. Valet av en 

semistrukturerad intervjuguide grundade sig på studiens fokus. Vilket krävde att det behövde 

ställas både öppna och specifika frågor för att kunna få tillräcklig information om hur 

respondenterna upplevde sin värld och sitt liv i relation till den specifika kontexten (Bryman 

2011). Intervjuerna startade med ”uppvärmningsfrågor” (Esaiasson m fl. 2012) dessa berörde 

respondenternas bakgrund och yrke, vilket syftar till att upprätta en avslappnad situation. 

Därefter ställdes mer öppna frågor med ett större svarsutrymme (Jacobsen 1993) för att 

respondenterna skulle kunna utveckla vad som upplevdes som viktigt i de centrala företeelserna 

för undersökningen (Esaiasson m fl. 2012). Avslutningsvis ställdes några avrundande frågor 

och om det var något övrigt som respondenten ville tillägga.   
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Analys av empirin 
I samband med att den insamlade empirin sammanställdes skriftligt i sin helhet läste författaren 

boken ”Från stoff till studie” för att förbereda analysarbetet på ett så bra sätt som möjligt. 

Rennstam och Wästerfors (2015) menar att kvalitativt material aldrig är färdigsorterat även om 

intervjuutskriften verkar prydlig och hanterbar vid analystillfället. Intervjuguiden kan ha haft 

olika teman och kategorier som var tänkta att följa under intervjun vilket inte kan följas slaviskt 

enligt författarna då människor inte rättar sig efter dem då ett samtal rör sig mellan dessa under 

en intervju. Ett kvalitativt material som inte bearbetas betraktas som undermåligt då det är föga 

troligt att något nytt har upptäckts, ”huller om buller” kan sägas vara en förutsättning. 

Rennstam och Wästerfors menar därav att sortering av kvalitativt material är ett första steg i 

analysarbetet och således oundvikligt då materialet utmärks av en viss oreda vilket författarna 

benämner som ”kaosproblemet”. Ett första steg i analysprocessen blev således att det insamlade 

råmaterialet lästes noga flertalet gånger för att kunna börja sortera upp innehållet genom 

markeringar i texten. Detta för att sedan hitta återkommande innehåll vilket utgjorde olika 

tänkbara teman för den kommande sammanställningen av resultatet. 

Materialet lästes med ett öppet sinne och med objektivitet men ändå uppmärksamt så att det 

som stack ut kunde urskiljas. Med andra ord så ”kodades” materialet för att underlätta analysen 

och kunna hitta relevant information för de olika teman som skapades. Första intervjuutskriften 

lästes och skriftliga markeringar gjordes i marginalen och markerades även med siffror så att i 

efterföljande utskrifter markerades endast siffror som motsvarade den relevanta koden. 27 olika 

koder kunde identifieras till en början vilka sorterades efterhand och sammanställdes i en 

relevant ordning för att lättare hitta i materialet och för att kunna skapa teman där resultatet 

passade in. Rennstam och Wästerfors menar att när man ”umgås” med sitt material så bidrar 

det till att lättare kunna hitta i sitt material och en möjlighet att sätta beståndsdelarna i ett 

sammanhang. Sortering ger en bättre överblick men det innebär inte att materialet är ett färdigt 

manus då det ofta finns för många ingångar, alla kan vara relevanta för studiens syfte men allt 

kan inte presenteras. 

Rennstam och Wästerfors anger att i detta läge, steg två i analysprocessen så måste materialet 

reduceras och vissa kategorier väljas ut. Innehållet i dessa kategorier måste reduceras till en 

behändig mängd, detta benämner författarna som ”representationsproblemet”, vilket innebär att 

det inte går att återge all dokumentation men att ändå kunna klarlägga det material som är 

relevant på ett rättvist sätt. Ett antal kategorier valdes bort och andra premierades för att kunna 

presentera en intressant mängd data. Det material som lades åt sidan var ändå närvarande under 
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analysprocessen då detta var relevant för helheten. 27 koder reducerades till 10 koder vilka var: 

upplevelse av samarbete, positiva aspekter samarbete, hinder och samarbete, möjliggörande 

faktorer för samarbete, åsikter lön, rektors betydelse, reformer och samarbete, konkurrens och 

samarbete i relation till reform, möjligheter lön, och konsekvenser av reformer.  

Nästa steg i analysprocessen var att argumentera och på ett tydligt sätt uttrycka studiens 

budskap relaterat till tidigare forskning på området och teoretiska begrepp. Enligt Rennstam 

och Wästerfors (2015) innebär det att man måste hävda något och detta benämner författarna 

som ”auktoritetsproblemet”. Nu handlar det om att teoretisera sitt material, att sätta ord på det 

man funnit i sin empiri utan att känna sig underordnad. De begrepp som användes i studien för 

att ge stöd åt och förklara empirin var; individualisering, kollegialitet, samarbete, konkurrens, 

konflikt samt rektorsroll.    

Etik  
Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram etiska riktlinjer som skall följas under en 

forskningsprocess. Dessa principer har tagits i beaktande i denna studie och respondenterna 

blev informerade om syftet med intervjun och de fyra individsskyddskraven. Dessa är; 

informationskravet som innebär att deras medverkan är frivillig och att de kan välja att avbryta 

när som helst. Samtyckeskravet, vilket innebär att respondenterna godkänner sin medverkan i 

intervjun men har rätt att ångra sig. Upplysningskravet, att de berörda personernas identitet och 

materialet som samlades in behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet som innebär att det 

insamlade materialet som inhämtats endast används för studiens syfte och inget annat. 

Respondenterna informerades angående de fyra individskyddskraven i samband med att ett 

informationsbrev skickades ut innan intervjuerna ägde rum (se bilaga 1). I informationsbrevet 

framgick att deras medverkan var helt frivillig och att de hade rätt att avbryta sin medverkan i 

studien. Det framgick även att respondenterna var helt anonyma under processen och att 

informationen behandlades konfidentiellt samt att det inspelade materialet kasserades efter 

transkriberingsprocessen. Respondenterna fick information om att materialet användes som en 

del i en kandidatuppsats för att besvara syftet. 
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Trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet  
Jag har valt att se till andra än de traditionella, validitet samt reliabilitet begreppen, då jag anser 

att dessa begrepp inte blir tillräckligt nyanserade i en sociologisk studie. Enligt Abrahamsson 

(2000) finns det fyra vägledande kriterier för uppsatsförfattaren att förhålla sig till vid 

utförandet av en studie, dessa är: (1) Trovärdighet (Credibility) motsvarar validitet vilket 

innebär pålitlig och rimliga data, det ska med andra ord finnas en logik med metoderna och 

resultaten. Jag anser att det är en hög trovärdighet i denna studie då samma resultat inte skulle 

fås genom kvantitativ metod då jag använt mig av en semistrukturerad intervjuguide med öppna 

frågor vilket ger djupgående svar. (2) Tillförlitlighet (Dependibility) motsvarar reliabilitet, 

vilket innebär att det går att upprepa forskningsprocessen, fast i kvalitativ forskning innebär det 

motsatsen, att studien inte kan upprepas. I en kvalitativ forskningsprocess sker förändringar 

kontinuerligt under studiens gång, exempelvis så kan intervjufrågorna ändras, teorier och 

begrepp kan tas bort och tillkomma. Jag anser även att studien har hög tillförlitlighet då exakt 

samma svar skulle vara omöjliga att få, exempelvis kan helt nya frågor ställas vilket kan 

förändra ursprungssyftet. 

 

(3) Överförbarhet (transferability) handlar om resultatets generaliserbarhet, med andra ord hur 

applicerbart är resultat är utanför den egna studien. Med tanke på att reformerna berör i princip 

alla skolor i Sverige, respondenternas upplevelse av andra arbetslag och den rådande debatten 

i media har nog denna studie relativt hög överförbarhetsnivå. Då uppfattning är att det finns ett 

generellt missnöje kring implementeringen av reformerna. (4) Bekräftelsebarhet 

(confirmability) innebär att objektivitetsfaktorn är närvarande, kommer resultaten från empirin. 

För att få en hög kvalitet på sin studie skall den subjektiva faktorn göras så liten som möjligt 

dock finns det ingen absolut objektivitet. Det finns alltid en viss förförståelse om fenomenet i 

författarens bakgrund. Denna förförståelse kommer i uttryck i uppsatsförfattarens teoretiska 

bakgrund, generaliserade uppfattningar och intressen. Jag anser att studien har en hög 

bekräftelsebarhet då intervjufrågorna inte på något sätt var ledande eller antydande på att det 

fanns förutfattade meningar om vad respondenterna skulle svara på frågorna. Dock så fanns en 

föraning om att det som framgått i media skulle kunna bekräftas vilket inte kom till uttryck 

innan intervjuerna.  
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Resultat/analys 
I följande kapitel presenteras studiens analyserade resultat, de teoretiska begrepp som använts 

blev tydliga under analysen. Resultatet är uppdelat i två huvudteman vilka skapades utifrån 

studiens syfte och frågeställningar samt fem underteman vilka skapades utifrån empirin. 

Inledningsvis presenteras respondenterna därefter beskrivs arbetslaget och hur arbetet var 

upplagt samt hur det utfördes. Detta följt av de två huvudtemana: samarbete och individuell 

lönesättning. Dessa belyser upplevelser av lärares samarbete samt den individuella 

lönesättningen i relation till den plötsliga och kraftiga löneskiktningen.   

 

Intervjupersonerna  
Intervjupersonerna arbetar vid ett praktiskt utbildningsprogram, samtliga är män i åldern 37–

65 år och fem av sex har lärarlegitimation. Den som saknar formell utbildning ska mest troligt 

påbörja lärarutbildningen hösten 2017. De flesta hade studerat till lärare på halvfart parallellt 

med att arbeta. Alla intervjupersoner hade tidigare arbetat olika länge praktiskt inom branschen. 

Majoriteten hade i sina tidigare yrken arbetat med och ansvarat för ungdomar under deras 

skolpraktik och lärt ut inom området. Detta uppfattades som givande och roligt av 

intervjupersonerna vilket i sin tur öppnade upp tanken på att byta yrke. Majoriteten beskrev 

även att de fick anställning på skolan som något av en slump, en del blev ”headhuntade” och 

för andra dök en tjänst upp vid rätt tillfälle. 

 

Det fanns en entusiasm och intresse hos samtliga för att arbeta med människor (elever) både 

praktiskt och teoretiskt, alla gav uttryck för att läraryrket i sig var både roligt och givande på 

många sätt. I arbetslaget fanns till synes många likheter mellan lärarna gällande erfarenhet, 

kunskap och vägen till läraryrket. Då samtliga arbetat inom samma yrke och bransch sedan 

tidigare och hade således samma typ av kunskaper och erfarenheter, om än omfattningen skiljde 

sig åt något. Erfarenheten att arbeta pedagogiskt med elever skiljde sig dock något mer då vissa 

hade arbetat betydligt längre som lärare än andra. En av de sju lärarna var mentor och hade 

titeln förstelärare sedan tre år tillbaka och tre av de andra lärarna hade blivit tilldelade 

lärarlönelyftet varav två saknade formell lärarutbildning.  
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Arbetslaget och arbetet  
Samtliga intervjupersoner arbetade som yrkeslärare inom ett yrkesförberedande program på en 

gymnasieskola i Norrbotten. Arbetslaget inom programmet bestod av sju yrkeslärare samt en 

åttonde person som arbetade där och fungerar som en typ av stödfunktion (bistod med service 

av olika slag). Hela arbetslaget arbetade en viss del tillsammans och en viss del uppdelade, detta 

då tre av dem arbetade med årskurs ett och hade ett gemensamt arbetsrum på en sida och på 

andra sidan arbetade de övriga med årskurs två och tre. Det var alltså mindre arbetsgrupper för 

respektive klass samt ett stort arbetslag tillsammans. intervjupersonerna hade tillsammans cirka 

70 elever och det var i årskurs två som eleverna fick välja inriktning, det var inom dessa 

inriktningar arbetslaget blev uppdelat. intervjupersonerna arbetade ofta över gränserna och de 

angav att de inte var ”fastlåsta” utan arbetade ofta ganska fritt. intervjupersonerna hade stor 

frihet gällande undervisningen men kunde bli bakbundna av exempelvis scheman, lokaler och 

undervisningsmaterial. 

De arbetade tillsammans med bland annat planering av olika slag gällande eleverna, 

betygsättning, problemlösning samt att de förde diskussioner om de hade något nytt de ville ta 

upp. De hade redovisningar på veckomöten där de tog upp hur det hade gått senaste veckan 

inom deras specifika arbetsområde exempelvis gällande arbetsplatsförlagt lärande, ekonomi var 

en punkt som ofta benämndes vara aktuell. …”Vi har arbetslagsmöten varje torsdag då tar vi 

upp saker som måste bearbetas”. Yrkesprogrammet hade en rektor (chef) som styrde det stora 

hela och bistod med resurser som behövdes för att genomföra undervisningen, sedan var en av 

intervjupersonerna programansvarig som ansvarade för kontakt med branschen och 

programrådet. Det kan förstås som att arbetet till viss del styrs via kollegialitet men att arbetat 

inte präglas av en kollegial styrning då skolan styrs uppifrån, en så kallad ”byråkratisk logik” 

(uppifrån-ned-styrning). Vilket förklaras av att lärares arbetsplats länge dominerats av två olika 

logiker, professionens och byråkratins. Huvudmannen var inom offentlig sektor och rektorn var 

den som styrde överlag. 

 

 

 

 

 



Anna Öman S0055A  

31 

 

Samarbete  
Under detta huvudtema följer två underteman, det första temat handlar om upplevelser av att 

samarbeta i en arbetsgrupp. Det belyser hur intervjupersonerna subjektivt upplever sin livsvärld 

i förhållande till gruppen. Det andra temat handlar om upplevelser av samarbetet som belyser 

möjliggörande och hindrande faktorer. 

Upplevelser av samarbete 

Samarbetet i arbetslaget fungerade bra för det mesta och det upplevdes att det var en fin 

arbetsgrupp. Alla fick ta plats, det fanns utrymme för dem i arbetsgruppen om än på olika sätt. 

En av intervjupersonerna uttryckte sig enligt följande…”man får aldrig någon plats, man får 

ta sig plats om man vill ha det”. Detta tyder på att å ena sidan måste de göra sig ”hörda”, men 

å andra sidan att de har högt till tak, att alla kan tala för sig och göra sig hörda när det behövs 

och då lyssnar man på varandra, vilket är en av förutsättningarna för kollegialitet. I arbetslaget 

ställde man upp för varandra, alla drog sitt strå till stacken och de hade en bra dialog vilket 

bidrog till att kunna lösa problem. För att belysa upplevelsen av samarbetet ges följande citat:  

…vi är en ganska sammansvetsad organisation så, och det funkar väl nästan som ett äktenskap 

det är lite gnäll och det är lite så, men saker blir ändå gjorda [---] men sen är det ju lite si och 

så vem som gjorde vad och när det gjordes om jag så säger [---] det löser sig det är alltid någon 

som tar ett större ansvar om det inte har blivit gjort så då funkar det bättre sedan… 

 

Samarbetet i det stora hela var väl fungerande men det fanns en viss friktion vilket kan antas 

och förstås vara vanligt i de flesta arbetsgrupper. Men det i sig verkar inte utgöra något hinder 

för samarbetet då intervjupersonerna i slutändan på ett eller annat sätt ser till att göra det som 

skall göras. Detta kan förklaras av att friktionen inte verkade ha negativ påverkan på klimat och 

prestation. Detta indikerar att det finns en öppenhet och en demokrati vilket gynnar gruppen 

som helhet, vilket kan förebygga konflikter i kollegiet. Detta är i samstämmighet med vad 

samarbete innebär då de löser problem, det finns ett ömsesidigt beroende och det fungerar trots 

olikheter samt att det karaktäriserar kollegialitet. Det mest positiva och viktiga med samarbetet 

var att kunna hjälpa varandra och ställa upp vid behov. Detta kom till uttryck som att kunna 

nyttja varandras kunskaper och förerfarenheter, bolla tankar och idéer då de arbetar i en bransch 

som ständigt utvecklas. Kunna forma och utveckla utbildningen samt att kunna fördela ansvar. 

De flesta betonade att samarbetet var oerhört viktigt, att alla drog åt samma håll och att det var 

en förutsättning för att kunna bedriva arbetet. Citatet nedan illustrerar det positiva med 

samarbete: 

…det är väl just det att man inte behöver känna att man är ensam att göra det, det är nog det 

bästa, att man alltid har någon att bolla med för frågor dyker alltid upp, vi har alla olika 



Anna Öman S0055A  

32 

 

förerfarenheter som faktiskt hjälper till i våran planering [---] vi får massvis med saker från 

rektorn som ska göras […] just att vi på nåt sätt syr ihop det tillsammans så att det blir något 

av det, det är nog största vikten just att få samarbeta med någon och inte sitta själv på en egen 

kammare och försöka lösa allting, och så får man mångfald med många tankar och idéer…  

 

Samarbetet upplevdes vara essentiellt och det tyder på att det således blir svårare att organisera 

och utföra arbetet om inte alla är på samma linje och drar åt samma håll. Detta indikerar att 

intervjupersonerna gör sitt yttersta för ett väl fungerande samarbete inom kollegiet. Detta 

belyser det karaktäristiska av vad samarbete innebär samt den minsta gemensamma nämnaren 

med kollegialitet då de är professionella jämlikar som överlägger, samarbetar och lär av 

varandras kunskaper. 

Möjligheter och hinder i relation till samarbete  

Samarbetet bidrog främst med många infallsvinklar, en bättre förståelse för arbetsuppgifterna 

och således en bättre funktion i arbetet. Det beskrevs som att det skapas en typ av medelväg 

och mittlinje vilket håller arbetsgruppen samman samt att de växer tillsammans i deras lärande. 

Citatet nedan belyser den gemensamma uppfattningen: 

…att man får höra andras uppfattningar och syn på saker, behöver inte vara nåt nytt som 

kommer, det kan stärka en i tanken att man är på rätt väg […] det vidgar lådan litegrann vi får 

ett större spelrum […] man ser saker från ett annat perspektiv…  

 

Samarbetet bidrar främst med ett bredare kunskapsperspektiv vilket förstås förbättra arbetet 

både individuellt men också för gruppen som helhet. Detta tyder på att intervjupersonerna lär 

av varandra tillsammans i arbetslaget vilket kan tolkas som en möjliggörande faktor för 

samarbetet. Detta kan förklaras av att lärararbetet är både individualiserat och kollektivistiskt 

samt att det bidrar till det kollektiva lärandet, de har tillit till varandras yrkeskompetens och till 

arbetsrelationen som ger trygghet och acceptans vilket blir en förutsättning för öppenhet och 

konstruktiv problemlösning. Det kan även förklaras som kollegialitet då de har en gemensam 

kunskapsbas och löser problem genom att lyssna på varandras argument. I arbetslaget upplevde 

alla att de fick stöd av sina kollegor om än på olika sätt, exempelvis gavs stöd och uppbackning 

om någon hade idéer på något nytt de ville genomföra. En av intervjupersonerna upplevde det 

som …”av vissa kollegor får jag stöd och hjälp och man går till de som man känner att de här 

har liknande åsikter”. Citatet tyder på att vissa upplever att det är något lättare att få stöd om 

de väljer att söka det hos kollegor med samma värderingar. Detta indikerar att stödet kollegor 

emellan å ena sidan är en möjliggörande faktor för samarbetet. Men å andra sidan något 
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hindrande då det tyder på att det inte var lika enkelt för alla att tillgodose sig med stöd från alla 

inom arbetslaget. Följande citat kan tydliggöra: 

…ja om vi är överens då är det ju en sak, behöver man något så då får man stöd, ”är du så 

dum så du vill göra så där, jag skulle aldrig ha gjort så, vill du göra så okej jag hjälper”, det 

är inget problem det funkar bra… 

 

Alla i arbetslaget får stöd även om det inte alltid råder konsensus om ”det bästa sättet” när 

någonting ska genomföras. Detta indikerar att det på ett sätt kan vara något hindrande för 

individen om denne upplever det som jobbigt. Samtidigt så upplevs det inte som ett uttalat 

problem på något sätt av någon i arbetslaget utan det tyder mer att det råder en öppen och ärlig 

kommunikation och att en del går bättre ihop med vissa. Detta kan förstås som att de i 

samarbetet hjälper varandra trots olikheter, att det finns tillit som även innebär ärlighet, vilket 

förebygger konflikter och gynnar en uppriktig kommunikation. Det som kunde upplevas som 

svårigheter med samarbetet var att hålla samma disciplinära nivå gällande elever och att komma 

överens i arbetslaget, följande citat illustrerar:  

…det är svårt att komma överens, och vem som ska ge sig om man tycker olika vilket som det 

då oftast blir inom arbetsgrupper så upplevs det ju olika […] i vilken ordning det ska göras och 

på vilket sätt…  

 

I arbetslaget finns stort självförtroende, många och starka viljor och det är inte alltid 

friktionsfritt när det gäller att fatta gemensamma beslut. Detta indikerar på en hindrande faktor 

för samarbetet och kan förklaras av att det skapar motsättningar i kollegiet om det förefaller sig 

att det är personliga intressen som tar över istället för kunskap vilket inte är ”idealt” för 

kollegialitet. Likväl kan det förklaras av att det är en prestigekamp om någon är fast besluten 

om att få sin vilja igenom. Eller en uppgiftskonflikt då det även kan tolkas som oenighet i en 

sakfråga vilket i sig är positivt då det medför fördelar om det finns en öppenhet. Det framkom 

även att det fanns en viss misstro gentemot varandra, följande citat illustrerar…”om jag säger 

nåt i arbetslaget […] så är det och så här fungerar det […] ska det oftast verifieras hos någon 

annan […] allt ska dubbelkollas, det tros inte på vad man säger”. Här framgår det att det 

föreligger ”något i luften”, en typ av misstänksamhet då det upplevdes som att det ofta 

ifrågasattes när något skulle förmedlas. Detta upplevdes ha blivit tydligare sedan reformerna 

trädde i kraft vilket indikerar på att dessa kan vara en bakomliggande orsak och således tolkas 

det som en hindrande faktor för samarbetet. Det kan förklaras av att det verkar föreligga en 

form av rivalitet vilken kan orsakas av löneskillnader men även att det kan vara ett förmånligt 

inträde på skolutvecklingsarenan som blivit bemött av misstänksamhet. 
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Individuell lönesättning och reformerna 
Under detta huvudtema följer tre underteman, det första temat belyser betydelsen av den 

individuella lönesättningen. Det andra temat belyser vilka effekter reformerna haft på 

samarbetet. Det sista temat belyser rektorns betydelse i relation till reformerna.  

Upplevelser av lönesättning och i relation till reformerna 

Den individuella lönesättningen upplevdes generellt som bra dock på gott och ont. I den 

meningen att om man engagerar sig och gör något ”utöver” så ska det premieras men samtidigt 

måste löneskillnaderna vara rimliga, detta kan förstås av att ett individualiserat arbete innefattar 

karriärstegar och således accepteras differentiering i viss mån. Det upplevdes att lönesättningen 

kunde bli snedfördelad då vissa kan vara bättre på att argumentera för sin lön än andra. En av 

intervjupersonerna upplevde individuell lönesättning enligt följande …”rena vansinnet! För vi 

är egentligen alla lika värda att ha en bra lön och lika lönesättning, det skulle hellre vara efter 

ålderskategori”. Här framgår att det finns ett motstånd till individuell lönesättning då alla utför 

samma typ av arbete. Detta indikerar att den nuvarande lönesättningen upplevs som orättvis, 

men att de flesta ändå är för individuell lönesättning utan allt för stora klyftor. Motståndet kan 

förklaras av att erfarenhet och utbildning kan bli missgynnat med individuell lönesättning samt 

att ledningens kanske mätbara bedömningar kan upplevas som godtyckliga. Även att detta är 

en av de differentierade krafter som vuxit sig starkare vilket tyder på att skolan som institution 

är flytande. Det negativa individuell lönesättning bidrog med upplevdes vara: för stora 

löneskillnader, försämring och osämja, följande citat illustrerar: 

…”men då ska man ju göra något för de pengarna man har extra [---] personen som har den 

höga lönen, han måste ju börja engagera och göra nåt, det hade med lärarlyftet att göra [---] 

men det hände ju ingenting [---] jag tycker det blev väldigt mycket fel, det var så stor summa 

så det vart fel”… 

 

Individuell lönesättning i samband med reformerna verkar skapa motsättningar i arbetslaget 

och det indikerar på missnöje i de fall det blivit stora löneskillnader men inga skillnader i 

arbetsuppgifter och engagemang. Detta kan förklaras dels av den spänning som präglar 

läraryrket, den mellan det individualistiska och kollektivistiska. Dels av de spänningar som 

tenderar att finnas i relation till den individuella lönesättningen, mellan konkurrens och 

mikrosociala processer samt mellan det individuella och gemensamma. Att få högre lön blir 

både ekonomiskt lönsamt men samtidigt socialt riskfyllt. Samtidigt upplevdes det av de flesta 

som positivt i den mening att de som engagerar sig och gör det lilla ”extra” uppmärksammas 

och premieras vilket följande citat visar på …”det lilla extra, vilket vi gör mer eller mindre 

varje dag, att det uppmärksammas från dem som sätter löner och det har inget med erfarenhet 
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att göra”. Här framgår att högre lön bör ges till de personer som anstränger sig oavsett 

erfarenhet, detta indikerar att löneskillnader accepteras av de flesta i arbetslaget om man gjort 

sig förtjänt av det. Detta kan förklaras av att vi lever i ett individualiserat samhälle som innebär 

att varje dag göra en aktiv insats för att få sociala förmåner vilket således är vanligt 

förekommande. Samt att det kan vara avund som ter sig i en icke destruktiv form, att andra 

önskar de också skulle få högre lön men att medglädjen är större än avunden och därav 

accepteras. Trots att de flesta var för individuell lönesättning upplevde de att möjligheterna till 

att påverka sin lön var begränsad och det som de kunde göra var att vara delaktig och utmärka 

sig på ett sätt så det blev synligt för den som sätter lönerna. En intervjuperson upplevde att 

…”göra det där lilla, lilla extra som kanske syns någonstans det är väl egentligen det enda 

sättet”. Detta kan förstås som att individuell lönesättning ändå fungerar som en motivator och 

att de kämpar individuellt för att kunna uppvisa något och hoppas på att det kanske 

uppmärksammas och därefter premieras för att kunna höja lönen. Detta kan förklaras av att det 

kan finnas en dold konkurrens som bidrar med ökad motivation och prestation då det finns, om 

än små möjligheter till att påverka lönen. Men att det till större delen är professionell autonomi 

som leder till engagemang. Detta kan även förstås som om de måste annonsera individualitet 

och att det blir en form av konkurrens då de måste påvisa att de är unika i sitt arbete och 

prestationer för att kunna påverka sin lön.  

Samarbete i kollegiet i relation till de lönedifferentierande reformerna  

De plötsliga och stora löneskillnaderna upplevdes initialt som problematiskt då 

intervjupersonerna delade på arbetsuppgifter och arbetade i ett arbetslag. Detta då de i sitt 

dagliga arbete nyttjade varandras kunskaper och erfarenheter. Samarbetet var en förutsättning 

för att eleverna skulle lyckas och således primärt, vissa upplevde inte att samarbetet påverkades 

då de arbetade som vanligt trots att en del hade fått mycket högre lön. De menade att det fanns 

ett missnöje som var riktat uppåt och att det var där diskussioner fördes exempelvis gällande 

motiveringar till lönepåslag. Detta kan förklaras av den spänning som finns i lärararbetet vilken 

kommer till uttryck som en motsättning mellan konkurrens i kollegiet och nödvändiga 

mikrosociala processer vilka ses som en förutsättning för samarbetet. Reformerna hade vid 

implementeringen dock en negativ effekt på samarbetet och det upplevdes fortfarande lite 

”stormigt”. Detta kom till uttryck som att det uppstod diskussioner, osämja, avundsjuka, 

missunnsamhet, en del sköt ifrån sig vissa arbetsuppgifter och tyckte att försteläraren kunde 

göra dessa trots att det inte fanns papper på det. Följande citat illustrerar …”jag brukar säga 

vad jag tycker och de brunaste tungorna har fått spott och det är inget jag hyschar om utan jag 

säger det åt cheferna och åt arbetskompisarna och på grund av det har det kunnat bli lite 
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konflikter”.  Initialt vid frågan om hur samarbetet fungerade så sa intervjuperonerna att det 

fungerade generellt bra men frågan gällande samarbete i relation till reformerna så visar sig här 

en liten annan bild. Denna kan förstås som en överdriven betoning av ekonomiska drivkrafter 

som fått negativa konsekvenser i organisationen som påverkat dess verkningsgrad och således 

visas en tendens till nedbrytning av de sociala krafterna. Här blir det tydligt att konflikter 

uppstod och att samarbetet blev påverkat i samband med reformerna. Detta då en del sköt ifrån 

sig arbetsuppgifter och att verbala konflikter uppstod i kollegiet i samband med 

förstelärarreformen vilket följande citat illustrerar: 

…”det vart en öppen konflikt […] väldigt hård ordväxling det kom till en punkt där de började 

kalla varandra lite fula ord för att [---] en annan tyckte det var förjävligt att han inte gjorde 

mer och då vart det ordväxling [---] så att det var ju lite att rensa luften litegrann”… 

  

En del blev så pass upprörda till en början att det uppstod en öppen konflikt gällande 

förstelärarens uppdrag. Detta antar en viss komplexitet då det verkar vara konfliktfyllt både 

horisontellt och vertikalt dels att missnöjet kom till uttryck uppåt (chefen) och samtidigt inom 

arbetslaget. Detta kan förstås som en kollision mellan behov och värderingar då olika intressen 

inte gick att tillgodose samtidigt. Missnöjet inom gruppen verkar rikta sig till försteläraren och 

således grunda sig på att han fick tjänsten och i de andras ögon inte förtjänade det. Det här kan 

förklaras som en destruktiv form av avund, alltså missunnsamhet vilket kom till uttryck i 

kommunikationen och samarbetet. Detta kan förstås medföra en spänning då karriärorientering 

är ett individualistiskt drag i lärararbetet samtidigt som behovet av arbetslag är det 

kollektivistiska draget.  

Missnöjet kan dels förstås av att det fanns brister och en otydlighet vid införandet av 

förstelärartjänster då deras uppdrag var högst oklart. Intervjupersonerna upplevde att 

förstelärare inte hade bidragit med någonting då det inte fanns några uttalade arbetsuppgifter. 

Detta tyder på att den plötsliga och stora löneskiktningen fick negativa konsekvenser i form av 

verbala konflikter. Detta tolkas således som en hindrande faktor för samarbetet då personen i 

fråga får betydligt högre lön utan några förändringar i arbetet. Även detta blir komplext då det 

inte är förstelärarens fel att denne inte fått sitt uppdrag uttalat men ändå blir måltavla för andras 

missnöje. Det kan förstås som att det uppstod en socioemotionell konflikt med känslomässig 

frustration som bakomliggande orsak då orättvisa och missnöje upplevdes. Däremot fanns 

önskemål om att försteläraren skulle bidra med att utveckla undervisningen, ägna mer tid åt 

forskning, mer engagemang, framåtsyftande anda samt förbättra nätverket med andra program. 

Följande citat illustrerar:  
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…”man blir som en isolerad cell [---] det finns lärare som jobbat här i 20 år som aldrig har 

gått i den här korridoren [---] jag tror man ska vidga vyerna [---] att man får lite mer socialt 

nätverk med andra program”…  

 

Yrkesprogrammet hade inte så bra kontakt och samarbete med andra program och det verkar 

vara eftersträvansvärt, det indikerar att det råder en typ av balkanisering inom skolan. Om 

försteläraren kan bidra med de önskemål respondenterna angav kan det förstås som en 

möjliggörande faktor för samarbetet både för det egna arbetslaget och med andra på skolan.  

Upplevelser av reformerna i relation till rektorn  

Det som intervjupersonerna konkurrerade om var den pengapåse som rektorn hade att dela ut 

vilket det fanns ett missnöje kring. De menade att det saknades godtagbara grunder när det 

gällde lönesättning, upplevelsen var att lönen sattes godtyckligt och således grundades på 

andra- och tredjehandsuppgifter. Detta kan förstås bidra till ökad konkurrens som leder till 

individualisering bland jämlikar. Rektorn tillbringade inte nog med tid ute i verksamheten för 

att själv se och därefter bedöma det praktiska arbetet och lektionerna. Detta tyder på att det 

saknades en samsyn och överenskommelse mellan lärare och rektor, vilket är en förutsättning 

för lönesättning. Det var önskvärt att rektorn skulle tala med både elever och andra lärare för 

att få en bild av hur intervjupersonerna bedriver sin verksamhet och inte primärt bedöma utifrån 

medarbetarsamtal, följande citat illustrerar:  

…”ja det är väl att rektorn har mer underlag tänker jag, dels från elever och dels från kollegor 

för att skapa sig en bättre bild för nu är det egentligen bara det mötet man har med sin chef 

som hen kan bedöma, hen är ju aldrig ute i verksamheten”… 

 

Intervjupersonerna upplevde att bedömningen gällande löner inte var befogad och utförd på ett 

rättvist och korrekt sätt. Detta kan förstås som att lönesättningen grundades på 

andrahandsuppgifter. Men det framgår även att det fanns en förståelse varför, följande citat 

illustrerar: 

 …”hen har ingen susning om vad vi gör, det skulle kunna förbättras de har alldeles för mycket 

fel saker, möten och allt vad de nu har på sig, de är ju inte alls med i det tilltänkta att de ska 

göra… men det är fortfarande regeringens fel”… 

 

Detta kan förstås som att det fanns ett missnöje gällande lönesättningen men samtidigt en 

förståelse för att rektorn har för stor arbetsbörda vilket medför att för lite tid avsätts till egentliga 

och primära arbetsuppgifter enligt intervjupersonerna. Detta kan förklaras av brist på närhet till 

lärarna vilket är en konsekvens av den nya makt rektorn blev tilldelad i samband med införandet 

av individuell lönesättning. Det verkar även saknas organisatoriska förutsättningar för rektorn 
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då intervjupersonerna ger uttryck för att hen inte på ett systematiskt sätt samlat information för 

att kunna premiera lärarna på ett legitimt sätt samt att den ökade administrativa bördan således 

medför hinder. Detta kan således tolkas som en hindrande faktor i relation till reformerna i den 

meningen att rektorn inte kunde avgöra på ett korrekt sätt vem som borde ha tilldelats 

lönepåslag. Motiveringarna till olika lönehöjningar var undermåliga och de som inte tilldelades 

lärarlönelyftet fick inte någon som helst motivering till varför de inte fick det. Följande citat 

illustrerar …”det är dåliga motiveringar till olika lönehöjningar och varför en del får och en 

del får inte, motiveringarna är urusla! Det hade vart bättre att de varit tysta”. Det upplevdes 

på ett sätt att arbetslaget splittrades lönemässigt utan närmare motiveringar samtidigt som 

rektorn delade ut sin pott på ett sådant sätt så att löneskillnaderna skulle bli så små som möjligt. 

Detta kan förstås av att rektorsrollen gått från relationsorienterad till att mer vara 

uppgiftsorienterad. Nyexaminerade lärare fick inte lönelyftet med motiveringen att de fått 

lönepåslag i och med lärarlegitimationen vilket inte var av betydelse i sammanhanget.  

Detta ställer sig i kontrast till teorin om att utbildning leder till individuella karriärmöjligheter 

då det inte premierades, men kan förklaras av att individualiseringen är en produkt av 

arbetsmarknaden där utbildning, rörlighet och konkurrens kompletterar och förstärker varandra. 

Även att kommunala beslutsfattare beskrivs agera som arbetsgivare i första hand och som 

utbildningsvisionärer i andra hand. Det upplevdes att det blev en form av utjämning av 

lönestatistik vilket fick negativa konsekvenser i form av att vissa ifrågasatte sig själva och blev 

besvikna. Detta kan förklaras av att den pott rektorn har att fördela innebar god löneutveckling 

för vissa på bekostnad av en sämre för andra. Samt att lärararbetet tenderar vara ett lönearbete 

och att det uppstår en spänning mellan det och professionell autonomi. Det var flera av 

intervjupersonerna som hade funderat på att byta jobb på grund av de plötsliga löneskillnaderna 

som kom med reformerna vilket följande citat visar: 

…”jag hade många och långa diskussioner med min chef [---] så att jag blev väldigt besviken 

och jag faktiskt började titta mig om efter andra saker att göra [---] det var inte själva jobbet 

jag var besviken på utan det var sättet det skedde på [---] hennes motivering var att jag fått 

lönepåslag när jag blev behörig lärare och det borde inte ha spelat någon roll”…  

 

De som inte fått lönepåslag upplevde att motiveringen var undermålig vilket ledde till en 

besvikelse. Särskilt då obehöriga lärare tilldelats lärarlönelyftet vilket upplevdes som att det 

inte premierades överhuvudtaget att gå lärarutbildningen, detta kan förstås som befogat avund 

då det berör jämlikhet. Detta var en bidragande faktor till att flera funderade på att byta jobb 

och tolkas som en hindrande faktor då det tyder på att lönepåslagen delades ut på fel grunder 
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och att reformerna i en mening bidrar till en ökad konkurrens inom arbetslaget.  Detta kan 

förstås som dels att rektorn blev måltavla för missnöje som är en konsekvens av dennes makt 

och att det inte rådde överensstämmelse gällande lönen vilket också tyder på avsaknad av 

närhet. Lönedifferentieringen förklarar besvikelser, missnöje och upplevd orättvisa och 

individualiseringen bidrar till möjligheterna att byta anställning på grund av missnöje.  

För att sammanfatta så ger intervjupersonerna uttryck för att samarbetet generellt fungerar bra 

och föreligger vara viktigt för samtliga i arbetslaget. Detta då de i sitt dagliga arbete fattar 

gemensamma beslut och nyttjar varandras kunskaper och erfarenheter samt att de ställer upp 

för varandra. Det upplevs som en förutsättning att samarbeta i ett arbetslag för att kunna bedriva 

så bra utbildning som möjligt för eleverna. Alla stöttar och ställer upp för varandra mer eller 

mindre dock så finns indikationer på att reformerna kan ha skapat en viss rivalitet då det 

framkom att en del upplevde att de ofta blev ifrågasatta och att det kunde vara svårt komma 

överens. Intervjupersonerna såg både för och nackdelar med individuell lönesättning. De 

menade att alla gör samma jobb och nyttjar varandras kunskaper och erfarenheter och därav var 

omotiverat stora löneskillnader inte optimalt. Det var berättigat att få högre lön om engagemang 

och framåtanda kunde påvisas dock var samtliga emot stora och plötsliga löneskiktningar. 

Reformerna upplevdes som misslyckade och de bidrog mest med negativa konsekvenser vilket 

påverkade samarbetet på olika sätt. Det fanns även ett missnöje över fördelningen av 

lönepåslagen då det upplevdes som orättvist och mer ett försök att ”släcka bränder”.  
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Diskussion  
I detta avslutande kapitel besvaras studiens syfte genom de valda frågeställningarna med stöd 

av den tidigare forskningen och de teoretiska begreppen. Därefter förs en avslutande diskussion 

samt de slutsatser som dragits och förslag på framtida forskning.  

Studien syfte var att undersöka lärares arbetsvillkor i relation till de plötsliga och stora 

löneskiktningar som kom med förstelärarreformen och lärarlönelyftet med fokus på samarbete 

och individuell lönesättning. De forskningsfrågor som ställdes för att besvara syftet var:  

• Hur beskriver lärarna samarbetet inom sina arbetsgrupper? 

• Om och i så fall vilka möjliggörande och hindrande faktorer för samarbete lärare 

emellan kan identifieras? 

• Hur beskriver lärarna den individuella lönesättningen och således den stora och snabba 

lönedifferentieringen? 

• Vilka möjligheter och hinder för samarbete kan identifieras i relation till den stora och 

snabba lönedifferentieringen?  

Analysen visade att samarbetet generellt verkade fungera bra, intervjupersonerna verkade ställa 

upp för varandra och lära sig av varandra och gav uttryck för att ofta arbeta över gränserna, 

vilket kan kopplas till Lennéer-Axelsson och Thylefors (2005) definition av samarbete. Det 

verkade finnas en öppenhet och demokrati, intervjupersonerna gav uttryck för att de fattade 

gemensamma beslut, löste problem inom arbetslaget och nyttjade varandras kunskap och 

erfarenhet vilket kan kopplas till Sahlin & Eriksson-Zetterquist (2016) forskning om 

kollegialitet. Ett fungerande samarbete är en förutsättning för kollegialitet vilket är en del av 

den styrning som präglar skolan och detta upplevdes fungera bra för det mesta. 

 

De faktorer som kunde tolkas som möjliggörande för samarbetet var det kunskapsperspektiv 

som intervjupersonerna tillsammans bidrog med och det stöd de kunde få av varandra i arbetet. 

Dessa faktorer är en förutsättning för både samarbete och kollegialitet och kan kopplas till 

Holmström och Persson (2001) vilka menar att lärararbetet är både individualiserat och 

kollektivistiskt. De faktorer som kunde tolkas som hindrande för samarbetet var att få stöd av 

sina kollegor i den meningen att alla inte upplevde att det var lika enkelt att få det från samtliga 

i arbetslaget. Det kunde vara svårt att komma överens och fatta beslut om vissa saker, vilket 

kan kopplas till det Lennéer-Axelsson och Thylefors (2005) kallar prestigekamp eller 

uppgiftskonflikt. Det fanns även en misstänksamhet gentemot varandra vilket kan kopplas till 

det Lennéer-Axelsson och Thylefors kallar rivalitet men även till Holmström och Perssons 
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(2001) resonemang om ett förmånligt inträde på skolutvecklingsarenan. Vidare visade analysen 

på ett motstånd till den individuella lönesättningen samtidigt som den på ett sätt accepterades. 

Detta kan kopplas till Persson och Straverski (2004) som menar att vidareutbildning och 

erfarenhet kan bli missgynnat i samband med individuell lönesättning, samt till Holmström och 

Persson (2001) som anger att lärararbetet är individualiserat vilket innebär att individuell 

lönesättning och karriärstegar därav accepteras. 

 

I samband med att reformerna implementerades beskrev intervjupersonerna att det uppstod 

osämja, det blev en försämring, missnöje och för stora löneskillnader. Detta kan kopplas till 

Holmström och Persson (2001) och de spänningar de menar finns i relation till den individuella 

lönesättningen. Rimliga löneskillnader accepterades då dessa kan motiveras på ett legitimt sätt, 

vilket kan kopplas till Beck och Beck-Gernsheim (2002) som menar att i ett individualiserat 

samhälle måste man dagligen göra aktiva insatser för att få sociala förmåner. Möjligheterna till 

att påverka lönen var knappa, trots detta tyder analysen att de flesta försökte synliggöra 

engagemang vilket förstås vara det enda sättet att bli premierad. Detta kan kopplas till 

Holmström och Persson och begreppet dold konkurrens, men även till Beck och Beck-

Gernsheim då det tyder på att intervjupersonerna måste annonsera individualitet.  

 

Det som kunde tolkas som möjliggörande faktorer i relation till den snabba och stora 

lönedifferentieringen var i fall förstelärarens uppdrag kunde tydliggöras, detta genom att kunna 

bidra dels med att utveckla verksamheten, ägna mer tid åt forskning och dels med att förbättra 

samarbetet med andra program och utvidga det sociala nätverket. Detta kan kopplas till 

Hargreaves och Macmillan (1992) och begreppet balkanisering vilket betyder att det inom 

skolan skapats isolering av lärare i mindre subgrupper, dessa skulle kunna lösas upp med bättre 

samarbete mellan olika program. 

 

De faktorer som kunde tolkas som hindrande i relation till lönedifferentieringen och samarbetet 

var missnöje, diskussioner, osämja, avundsjuka, missunnsamhet och minskat engagemang. 

Detta kan kopplas till Holmström och Persson (2001) som menar att det finns en spänning i 

lärararbetet som kan komma till uttryck som en motsättning mellan konkurrens i kollegiet och 

nödvändiga mikrosociala processer vilka ses som förutsättningar för samarbetet. Konflikter 

som uppstod och kan kopplas till Lennéer-Axelsson och Thylefors (2005) som menar att 

konflikter kan förstås som en kollision mellan behov och värderingar då olika intressen inte kan 

tillgodoses samtidigt. Rektorns motiveringar till olika lönehöjningar och det sätt som lönerna 

sattes tolkas också som en hindrande faktor. Detta kan kopplas till Collberg och Viggósson 
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(2004) som menar att brist på närhet till lärarna bidrar till att lönen sätts utifrån 

andrahandsuppgifter och således kan motiveringar till olika löner upplevas undermåliga. 

 

De teoretiska begrepp som används antogs som sociologiska och kunde därmed förklara min 

empiri. Det finns en dynamik mellan dessa begrepp på så sätt att samarbete och kollegialitet 

tenderar att utmanas av den individualiserade kraften när reformerna mer eller mindre ligger 

till grund för ökad konkurrens och konflikt. Den makt rektorn besitter gällande lönesättning blir 

i en mening avgörande för i vilken utsträckning kollegialitet och individualisering kommer att 

ställas mot varandra och således i vilken grad konkurrens och konflikt kan komma att nå. Det 

kan förstås att den spänning som finns mellan det individuella och det kollektivistiska blir mer 

tydlig än förut, vilket kan vara en risk för att samarbetet blir påverkat på ett negativt sätt. Denna 

studie är således ett exempel på och ett uttryck för en ökad individualisering i samhället, i detta 

fall inom läraryrket. Det kan förstås som att en allt för ”snabb” individualisering i arbetet får 

effekter på samarbete och kollegialitet.  

Mitt helhetsintryck är att ett fungerande samarbete och kollegialitet är fundamentalt för skolans 

utveckling, lärande i kollegiet och elevernas skolgång vilket är i samklang med Silins, Zarins 

och Mulford, (1998) forskning om skolan som en lärande organisation. Missnöjet verkade inte 

gå ut över eleverna då intervjupersonerna gav uttryck för att de brann för sitt yrke och menade 

att det är eleverna som skänker motivation och arbetsglädje i första hand. Men de stora 

löneskiktningarna resulterade i minskat engagemang, en uppfattning om att de som inte fick ta 

del av dem kände sig besvikna, oförstående och ifrågasättande av sig själva, vad hade de kunnat 

göra annorlunda? Min uppfattning är att det går att sätta likhetstecken mellan reformerna och 

upplevelse orättvisa då intervjupersonerna gav uttryck för att vara likvärdiga gällande 

engagemang och arbetsinsatser. 

Detta medför en komplexitet då det kan förstås som att alla ville bli tilldelade lärarlönelyftet 

vilket i sin tur innebär att alla anser sig vara värda det och det förstås då som att samtliga var 

värda det. Men samtidigt när vissa fick och andra inte upplevdes det som orättvist vilket å ena 

sidan andas missunnsamhet mot varandra men å andra sidan ett missnöje som är riktat uppåt. 

Det man kan fråga sig är varför regeringen inte satsade på att höja lönen för hela lärarkåren 

istället för knappt hälften av den? När löneskillnaderna kan bli så stora som upp till 15 000 

kronor mer i månaden är det förståeligt att ett missnöje visar sig. Vad ska motivera dem som 

inte fått lönepåslag från lönelyftet, då det väl blivit tilldelat så är ju den potten slut, eller när 

förstelärartjänsten är tillsvidare. För att behålla lärare i yrket skulle jag vilja påstå att det hade 
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varit bättre om styrande instanser hade premierat hela gruppen och fokuserat på bättre 

förutsättningar för lärares arbetsvillkor. Reformerna utifrån denna studie kan generellt förstås i 

termer av misslyckande, ökad konkurrens och i en mening hindrande för skolutvecklingen. 

Detta då det kom till uttryck att flera intervjupersoner inte såg någon mening med att fortsätta 

visa engagemang då det inte premierades, de upplevde orättvisa, otydlighet gällande 

förstelärarens uppdrag samt undermåliga motiveringar. Detta kan förstås dels av att ”snabba” 

förändringar inte anses som önskvärda och dels av att reformer som är centralt beslutade får 

ofta ett annat resultat och en annan utveckling än det som var avsett och att oavsedda 

konsekvenser ofta uppstår. Detta kan bero på att reformerna innehåller oklarheter, har bristande 

stöd eller att reformerna är svaga och klarar inte att slå igenom gentemot redan existerande 

traditioner och etablerade system (skolverket, 2013).  

Slutord  
Reformerna kan enligt min mening förstås som ett desperat försök av regeringen att öka 

attraktionskraften och statusen till läraryrket, vilket det förstnämnda inte går att dra några 

slutsatser om i denna studie. Däremot i den kontext där studien utförts har verkningarna varit 

allt mer än fruktbara vilket är i samstämmighet med den bild media målat upp av reformerna. 

Vidare har en del fått högre lön och status men detta på bekostnad av missunnsamhet och 

misstänksamhet och då kan man fråga sig vari värdet ligger? Även dessa reformer har utmanat 

lärares arbetsvillkor då samarbetet initialt blev påverkat och den individuella lönesättningen 

upplevdes allt mer än rättvis. Detta har resulterat i en viss splittring även om det i arbetslaget 

inte gestaltas och utgör påtagliga svårigheter så ligger det i luften och emellertid gör sig påmint. 

Avslutningsvis skulle jag vilja påstå att lärarkollegiet i en mening blivit uppdelat i tre grupper: 

förstelärare, de som premierats med lönelyftet och sen den grupp som inte ansågs som 

tillräckligt ”engagerade” och ”duktiga” för att bli premierade. Vilka är det då som ingår i denna 

grupp? Hur ska dessa lärare benämna sig själva? Man kan ställa sig frågande om vi är på väg 

mot en tredjelärare?  

Framtida forskning  

Eftersom samtliga respondenter var av det manliga könet skulle det vara intressant, för att få en 

större helhetsbild att utföra studien igen men utifrån ett genusperspektiv samt inom 

studieförberedande program. Eftersom reformer tar tid skulle det även vara intressant att 

undersöka lärares arbetsvillkor i framtiden för att se hur effekterna kommer till uttryck, om 

exempelvis förstelärarens uppdrag blivit tydligare.  



Anna Öman S0055A  

44 

 

Referenser 
Litteraturkällor:  

 

Abrahamsson, L. (2000). Att återställa ordningen: könsmönster och förändring i 

arbetsorganisationer. (1. uppl.) Umeå: Boréa. 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. (2., uppdaterade [och utök.]. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Beck, U. & Beck-Gernsheim, E. (2002). Individualization: institutionalized individualism and 

its social and political consequences. London: SAGE. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. 

 

Collberg, D & Viggósson, H (2004): ”Detta är ett nollsummespel” rektor som lönesättare” s. 

115–152 i Nära gränsen? Perspektiv på skolans arbetsliv. Malmö: arbetslivsinstitutets förlag 

c/o Hellmans förlag. 

 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (red.) (2012). Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. (4., [rev.] uppl.) Stockholm: Norstedts 

juridik. 

 

Hargreaves, A and Macmillan, R. (1992),” Balkanized Secondary Schools and the Malaise of 

Modernity”, 40p.” Office of Educational Research and Improvement”. Speeches/Meeting 

Papers; Reports – Research. Från 

http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED349697  

 

Holmström, O & Persson, A. (2001). Skolutveckling, konkurrens och sociala processer: om 

förutsättningar och hinder för skolutveckling och arbete vid en gymnasieskola 

(arbetslivsrapport: nr 2001:16). Malmö Arbetslivsinstitutet.  

 

Jansson, A., and Parding, K. (2011),” Changed governance of public sector organisations = 

challenged conditions for intra-professional relations?”, International Journal of Public Sector 

Management, Vol. 24 No. 3, pp. 177–186. doi.org/10.1108/09513551111121329     

 

Krag Jacobsen, J. (1993). Intervju: konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lennéer-Axelson, B. & Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. (4., [omarb.] utg.) 

Stockholm: Natur och kultur. 
 

Parding, K. and Jansson-Berg, A. (2016),” Teachers´ working conditions amid Swedish school 

choice reform: avenues for further research”, Professions & Professionalism, Vol. 6 No. 1, pp. 

1–16. http://dx.doi.org/10.7577/pp.1416 

 

Persson, A & Stavreski, H (2004): ”Allting flyter-lärare mellan förvandling, anpassning och 

reform” s. 91–114 i Nära gränsen? Perspektiv på skolans arbetsliv. Malmö: arbetslivsinstitutets 

förlag c/o Hellmans förlag. 

 

http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED349697
http://dx.doi.org/10.7577/pp.1416


Anna Öman S0055A  

45 

 

Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2015). Från stoff till studie: om analysarbete i kvalitativ 

forskning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

Sahlin, K. & Eriksson-Zetterquist, U. (2016). Kollegialitet: en modern styrform. (1. uppl.) 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Silins, H., Zarins, S. and Mulford, B. (1998),” What characteristics and processes define a 

school as a learning organisation? Is this a useful concept to apply to schools?” International 

Education Journal, Vol. 3 No. 1, pp. 24–32. 

http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED452588  

 

Stenlås, N. (2011). Läraryrket mellan autonomi och statliga reformideologier. Arbetsmarknad 

& arbetsliv, 17(4), 11–27. 

 

Tang, S. Y. F. and Choi, P.L. (2009),” Teachers professional lives and continuing professional 

development in changing times”, Educational Review, Vol. 61 No. 1, pp. 1–18. DOI: 

10.1080/00131910802684748.  

 

 

Internetkällor:    

 

Dagens nyheter (2016) Debatt  

http://asikt.dn.se/asikt/debatt/de-nya-lonesattningen-har-krossat-lararkollegiet/  

http://asikt.dn.se/asikt/debatt/de-nya-lonesattningen-har-krossat-lararkollegiet/hur-mater-man-

en-larares-skicklighet/   

http://asikt.dn.se/asikt/debatt/de-nya-lonesattningen-har-krossat-lararkollegiet/att-stoppa-

huvudet-i-sanden-eller-doppa-tarna-i-strommen/  

http://asikt.dn.se/asikt/debatt/de-nya-lonesattningen-har-krossat-lararkollegiet/missnojda-

larare-kan-inte-mota-elevernas-behov/ [hämtad 2017-01-20]  

 

Expertgrupp (2009) En kår i kläm-Läraryrket mellan professionella ideal och statliga 

reformideologier  

http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/08/Hela-rapport-2009_6.pdf   

[hämtad 2017-03-30] 

 

Lärarförbundet (2013) Perspektiv på läraryrket: Höj lönen – Hej då lärarkrisen  

https://www.lararforbundet.se/artiklar/perspektiv-pa-lararyrket-hoj-lonen-hejda-lararkrisen 

[hämtad 2017-03-15] 

 

Lärarförbundet (2014a) 6 av 10 lärare överväger att lämna yrket  

https://www.lararforbundet.se/artiklar/6-av-10-larare-overvager-att-lamna-lararyrket [hämtad 

2017-03-15]  

 

Lärarförbundet (2014b) Perspektiv på lärarlöner  

https://www.lararforbundet.se/artiklar/perspektiv-pa-lararloner [hämtad 2017-03-15] 

 

 

http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED452588
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/de-nya-lonesattningen-har-krossat-lararkollegiet/
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/de-nya-lonesattningen-har-krossat-lararkollegiet/hur-mater-man-en-larares-skicklighet/
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/de-nya-lonesattningen-har-krossat-lararkollegiet/hur-mater-man-en-larares-skicklighet/
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/de-nya-lonesattningen-har-krossat-lararkollegiet/att-stoppa-huvudet-i-sanden-eller-doppa-tarna-i-strommen/
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/de-nya-lonesattningen-har-krossat-lararkollegiet/att-stoppa-huvudet-i-sanden-eller-doppa-tarna-i-strommen/
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/de-nya-lonesattningen-har-krossat-lararkollegiet/missnojda-larare-kan-inte-mota-elevernas-behov/
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/de-nya-lonesattningen-har-krossat-lararkollegiet/missnojda-larare-kan-inte-mota-elevernas-behov/
http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/08/Hela-rapport-2009_6.pdf
https://www.lararforbundet.se/artiklar/perspektiv-pa-lararyrket-hoj-lonen-hejda-lararkrisen%20%5bhämtad%202017-03-15
https://www.lararforbundet.se/artiklar/perspektiv-pa-lararyrket-hoj-lonen-hejda-lararkrisen%20%5bhämtad%202017-03-15
https://www.lararforbundet.se/artiklar/6-av-10-larare-overvager-att-lamna-lararyrket
https://www.lararforbundet.se/artiklar/perspektiv-pa-lararloner%20%5bhämtad%202017-03-15


Anna Öman S0055A  

46 

 

Lärarförbundet (2015) Fem skäl till högre löner  

https://www.lararforbundet.se/artiklar/fem-skal-till-hogre-lararloner [hämtad 2017-03-23] 

 

Lärarförbundet (2016) Höj lärarlönerna! 

https://www.lararforbundet.se/artiklar/hoj-lararlonerna [hämtad 2017-03-14]  

 

OECD (2005) Teachers Matter. Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. 

Overveiw. Paris: OECD 

https://www.oecd.org/edu/school/34990905.pdf  [hämtad 2017-03-30] 

 

Regeringen (2016) Promemoria  

http://www.regeringen.se/contentassets/5651f31a523a4794aeb3368844ee5ac0/lararlonelyftet.

pdf [hämtad 2017-03-15] 

 

Riksdagen (2013) Förordning (2013:70) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 

karriärsteg för lärare 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/forordning-201370-om-statsbidrag-till_sfs-2013-70 [hämtad 2017-03-15] 

 

Skolverket (2013) Forskning om skolreformer och deras genomslag 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2980 [hämtad 2017-03-15]  

 

Skolverket (2014) Talis 2013. En studie av undervisnings- och lärmiljöer i årskurs 7–9  

http://www.skolverket.se/publikationer?id=3293 [hämtad 2017-03-14]  

 

Skolverket (2017) Talis på din skola?  

https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/talis  

https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.256083!/Yrkesval_l%C3%A4rare.pdf (fig.1) 

[hämtad 2017-03-15] 

 

Statistiska centralbyrån (2014) Trender och prognoser  

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-

information/?publobjid=21666  [hämtad 2017-03-15]  

 

Statskontoret (2017) Uppföljning av karriärstegsreformen, delrapport 3  

http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/201701.pdf  [hämtad 2017-02-25]  

 

Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  [hämtad 2017-03-27] 

 

 

 

 

  

https://www.lararforbundet.se/artiklar/fem-skal-till-hogre-lararloner
https://www.lararforbundet.se/artiklar/hoj-lararlonerna
https://www.oecd.org/edu/school/34990905.pdf
http://www.regeringen.se/contentassets/5651f31a523a4794aeb3368844ee5ac0/lararlonelyftet.pdf%20%5bhämtad%202017-03-15
http://www.regeringen.se/contentassets/5651f31a523a4794aeb3368844ee5ac0/lararlonelyftet.pdf%20%5bhämtad%202017-03-15
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201370-om-statsbidrag-till_sfs-2013-70%20%5bhämtad%202017-03-15
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-201370-om-statsbidrag-till_sfs-2013-70%20%5bhämtad%202017-03-15
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2980
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3293
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/talis
https://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.256083!/Yrkesval_l%C3%A4rare.pdf
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=21666
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=21666
http://www.statskontoret.se/globalassets/publikationer/2017/201701.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


Anna Öman S0055A  

47 

 

Bilagor  
Informationsbrev (bilaga 1) 

Jag är en student vid Luleå tekniska universitet som läser sista terminen på 

sociologiprogrammet med inriktning mot personal- och arbetsvetenskap. Jag ska utföra en 

undersökning vilken kommer ligga till grund för min kandidatexamen (C-uppsats). Du tillfrågas 

härmed att delta i en denna studie vilken kommer att handla om lärares arbetsvillkor vars syfte 

är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur lärare upplever sina arbetsvillkor med fokus på 

samarbete och individuell lönesättning.  

 

Metoden för datainsamling kommer att vara samtalsintervjuer med nio personer inom 

läraryrket. För att kunna återge intervjusvaren på ett så korrekt sätt som möjligt samt för att 

underlätta analysarbetet kommer intervjuerna att spelas in. Det insamlade materialet kommer 

att behandlas konfidentiellt, efter transkribering av intervjun kommer det inspelade materialet 

att kasseras. Du som deltar kommer att vara helt anonym under arbetets gång samt i det färdiga 

resultatet, inga personuppgifter kommer att redovisas eller sparas. Om önskemål finns att ta del 

av den färdiga uppsatsen så kommer jag att tilldela er detta. Ditt deltagande i studien är helt 

frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Den 

insamlade empirin kommer endast att användas för att besvara studiens syfte. Ytterligare 

upplysning lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Öman  

Mobilnummer: 0705986642 

Mejl: anaman-4@student.ltu.se 

Handledare: Karolina Parding, mail: karolina.parding@ltu.se  
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Intervjuguide (bilaga 2)  

Inledande frågor: 

-Vilken utbildning har du? 

-Vilken befattning har du?  

-Hur länge har du arbetat som lärare?  

-Kan du kortfattat beskriva ditt arbete?  

 

 Samarbete  

-Har ni arbetslag/arbetsgrupper?  hur de är uppbyggda? vem leder dem? Vilken roll har du? 

-Kan du rent praktiskt beskriva på vilket sätt ni samarbetar i arbetsgruppen?  

-Kan du beskriva hur du upplever att samarbete fungerar generellt på skolan och i 

arbetsgruppen?  

-Vad är det bästa med att samarbeta i arbetsgrupper? Och vad är det svåraste?  

-Känner du att får ta den plats du behöver och således kan ge uttryck för dina tankar och idéer? 

Berätta  

-Upplever du att du får stöd och hjälp från dina kollegor? På vilket sätt? Om inte, vad tror du 

det beror på?  

 

Möjliggörande och hindrande faktorer i relation till samarbete  

-Föredrar du att samarbeta i arbetsgrupper framför ensamarbete? Berätta  

-Hur viktigt är det för dig med samarbete? Varför? 

-Berätta vad du upplever att det bidrar med? 

-Finns det tillfällen då du upplever att samarbetet fungerar mindre bra?  vad beror det på?  

-Kan du berätta om det har skett några förändringar inom arbetsgruppen sedan du började arbeta 

här? Om ja, vad beror dessa på och hur kom det till uttryck?  hur reagerade du 

-Finns det något du skulle vilja ändra på när det gäller samarbete mellan kollegor? Berätta 

 

Individuell lönesättning  

-Berätta vad du anser generellt om att lärare har individuell lönesättningen? 

-Hur tänker du kring lönereformerna och ert samarbete? Kan det påverkas? 

-Hur ser det ut i din arbetsgrupp? Andras? Vilka åsikter har man här? är det din uppfattning 

också? 

-Vad upplever du att den individuella lönesättningen bidrar med? 

-Vad anser du om möjligheterna till att påverka din lön? 

 

Möjligheter och hinder för samarbete relation till stor och snabb lönedifferentiering  

-Berätta vad du anser att förstelärare bidrar med 

-Vad anser du skulle behövas för att förstelärares kompetens skulle komma flera till del (och 

stärka skolan som helhet?) 

-Berätta vad du anser att lärarlönelyftet bidrar med 

-Upplever det råder konkurrens på något sätt mellan lärare på din arbetsplats? Kan du i så fall 

beskriva detta? 

-Finns det något som kan förbättras anser du gällande individuell lönesättning?  
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Avslutande frågor  

-Varför valde du att söka dig till läraryrket?  

-Vad är det bästa respektive sämsta i ditt arbete?  

-Finns det något övrigt du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




