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FÖRORD	
Denna	rapport	är	baserad	på	data	från	projektet	Mot	ett	A-lag	och	B-lag?	Lärares	
arbetsvillkor	i	en	tid	av	marknadisering	och	privatisering,	vilket	designats,	drivits	
och	 letts	av	Karolina	Parding.	Projektet	är	FORTE-finansierat	 (2013-0177),	och	
vi	vill	därför	rikta	ett	stort	tack	till	FORTE	för	att	denna	studie	möjliggjorts.	Den	
data	 vilken	 denna	 rapport	 baseras	 på	 är	 hämtad	 ur	 en	 enkät	 som	 doktorand	
Therese	 Sehlstedt	 utformat,	 som	 en	 del	 av	 sin	 forskarutbildning,	 under	
handledning	av	Karolina	Parding,	Anna	Berg-Jansson,	samt	Mats	Jakobsson,	alla	
vid	 LTU.	 De	 körningar	 som	 är	 gjorda	 inom	 ramen	 för	 just	 denna	 rapport	 är	
genomförda	 av	 fil.kand.	 Anna	 Johansson,	 student	 vid	 LTU.	 Rapporten	 är	
huvudsakligen	författad	av	Karolina	Parding.	





	

SAMMANFATTNING	
Skolan	som	arbetsplats	har	varit	 föremål	 för	en	mängd	reformer	som	påverkat	
villkoren	för	den	huvudsakliga	yrkesgrupp	som	har	just	skolan	som	arbetsplats;	
lärarna.	En	central	styrningsmässig	reform	i	sammanhanget	är	friskolereformen.	
I	den	här	rapporten	beskrivs,	utifrån	ett	unikt	enkätmaterial,	hur	lärare	skattar	
sina	 arbetsvillkor.	 Beskrivande	data	 gällande	 vilka	 lärare	 som	arbetar	 var,	 hur	
respondenterna	 skattar	 sin	 arbetsmiljö,	 vad	 som	 styr	 eller	 gör	 anspråk	 på	 att	
styra	 arbetet,	 villkor	 för	 kompetensutveckling,	 samt	också	hur	 respondenterna	
ser	 på	 huvudmannaval	 och	 arbetsbyten	 presenteras.	 Ett	 huvudsakligt	 fokus	 är	
att	 visa	 på	 såväl	 skillnader	 som	 likheter	 mellan	 olika	
huvudmannaarbetsplatskontexter.	 Resultaten	 indikerar	 att	 även	 om	 det	 finns	
variationer	 mellan	 de	 olika	 huvudmannakontexterna,	 finns	 det	 också	 många	
likheter.	 Resultaten	 pekar	 vidare	 på	 problem	 vad	 gäller	 respondenternas	
arbetsvillkor,	 såväl	 gällande	 arbetsmiljön,	 styrningsaspekten,	 som	villkoren	 för	
kompetensutveckling.	En	ansenlig	andel	av	respondenterna	säger	sig	också	vilja	
byta	 arbetsplats,	 huvudman,	 eller	 yrke,	 vilket	 kan	 antas	 återspegla	 hur	
arbetsvillkoren	skattas.			
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Inledning 
De svenska välfärdstjänsterna har traditionellt sett varit både offentligt 
finansierade och offentligt producerade. Sedan början av 1990-talet har dock 
olika former av konkurrensutsättning inom välfärdssektorn blivit allt vanligare. 
Föreliggande rapport handlar om konkurrensutsättningens följder för arbetets 
villkor för yrkeskategorin lärare. Den så kallade friskolereformen är en central 
reform i sammanhanget. Friskolereformen innebär i korthet att från att skolan i 
princip varit statlig, sedemera kommunal utifrån kommunaliseringen, öppnades 
upp för fler aktörer (SOU 1991/92:95, SOU 1992/93:230). Reformen innebär att 
elever fick möjlighet att välja skola, offentligt driven, eller driven av någon annan 
aktör. Även lärare kan nu välja huvudman att söka sig till och arbeta för. Specifikt 
för Sverige är att läroplanen är nationell och gäller för samtliga skolor, oavsett 
huvudmannaskap. Avgifter är inte tillåtna i varken kommunala eller fristående 
skolor, utan en skolpeng följer med eleven och medför att skolorna får mer 
pengar ju fler elever de attraherar. Dessutom är vinster tillåtna i friskolesektorn. 
Lärare kan därmed sägas arbeta i en kontext av val, konkurrens, privatisering 
och marknadisering i dag. Friskolereformen kan sägas avspegla en bredare 
samhällelig trend av privatisering, konkurrens och individualisering, där den 
enskilde medborgaren ges möjlighet och också ansvar att göra egna val i 
exempelvis utbildning och hälso- och sjukvård (Blomqvist & Rothstein, 2000). 
Ett uttryck för marknadiseringens och privatiseringens intåg i den svenska 
välfärdssektorn är att ungefär 20% av alla välfärdsanställda i Sverige sedan en 
tid tillbaks arbetar i privat regi (Hartman, 2011). Privatiseringen, och med den 
differentiering av verksamheter, har varit speciellt snabb och långtgående inom 
just utbildningssektorn (ibid). Sedan den infördes har friskolesektorn kommit att 
utgöra en ansenlig del av utbildningsarenan, i synnerhet på gymnasienivå. 39% 
av alla landets gymnasieskolor drevs av privata aktörer, dvs. som friskolor, 
2012/2013 (Skolverket, 2013a). 2016/2017 drivs 33% av alla gymnasieskolor 
som friskolor (Skolverket, 2017a). Strax under 20% av alla gymnasielärare 
återfanns under perioden 2012/2013 i friskolor (Skolverket, 2013b). 
2016/2017 finns 23% av gymnasielärarna i fristående skolor (Skolverket, 
2017b). I snitt 26% av landets gymnasister återfanns 2012/2013 i fristående 
skolor (ibid), i vissa kommuner har dock antalet friskolegymnasister uppgått till 
60% (Vlachos, 2011). 2016/2017 återfinns 25% av gymnasieeleverna i 
fristående skolor (Skolverket, 2017a). 

Men, trots att det har gått mer än 20 år sedan den introducerades, finns 
förvånansvärt få studier med fokus på lärares arbetsvillkor i relation till just 
friskolereformen (Kungliga vetenskapsakademin, 2014; Skolverket, 2012; 
Parding, 2011; Hartman, 2011; Vlachos, 2011). Att undersöka lärares 
arbetsvillkor i relation till friskolereformen är av hög relevans för att förstå om 
arbetsvillkoren upplevs skilja sig åt mellan kommunala lärare och 
friskolepraktiserande lärare. Om så är fallet kan man tänka sig att detta får 
effekter i form av statusskillnader mellan de olika huvudmännen och att 
attraktionskraften att som lärare söka sig till den ena eller andra skolformen 
också den skiljer sig åt, att så kallade push- och pull-faktorer kan identifieras. Om 
lärare upplever att arbetsvillkoren skiljer sig åt i de olika sektorerna, finns en 
risk att detta skulle kunna komma att leda till brain-drain, att de olika 
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skolsektorerna attraherar olika lärargrupper. Detta skulle i förlängningen kunna 
leda till stora skillnader i både arbetsvillkor och utbildningskvalitet, vilket hotar 
en likvärdig skola. Vidare har internationella studier, där utbildningssektorn 
sedan länge är privatiserad, indikerat att lärararbetet är differentierat 
(Considine, 2005), där den privata sektorn lockar till sig studiemotiverade elever 
och den offentliga sektorns elevunderlag utgörs av mindre studiemotiverade 
elever. Även i Sverige lockar friskolor till sig de mer studiemotiverade eleverna i 
större utsträckning (Skolverket, 2012). Detta innebär enligt Considine (2005) att 
lärare i privat regi får ägna sig åt ämnesmässigt innehåll och pedagogik, medan 
lärare i den offentliga sektorn får ägna sig mer åt att hålla ordning, vilket alltså 
diskuterats i australiensisk kontext. Faktum är att en färsk studie från Danmark 
(Pedersen et al., 2016) visar att lärare där lämnar den offentliga sektorns skolor 
till förmån för privata alternativ, för att de upplever att de vill få ’vara lärare’. 
Med det avses att de vill kunna ägna tid åt lärande, vilket kan beskrivas som den 
pedagogiska aspekten av arbetet, och eleverna, vilket kan benämnas som den 
relationella aspekten av arbetet. Det finns också forskning i svensk kontext som 
visar på att ’lärare söker sig till duktiga elever’ (Karbownik & Martinson, 2014), 
varvid vissa skolor följaktligen kan komma att karaktäriseras av en mer 
transient lärarpopulation. Detta om lärare som arbetar vid skolor med elever 
som presterar sämre, bara stannar där tills de tycker sig hitta bättre alternativ. 
Oavsett eventuella skillnader huvudmannakontext emellan så kan den 
nuvarande styrningskontexten, i form av privatisering (friskolereformen) och 
också decentralisering (kommunaliseringen), antas inverka på hur 
arbetsvillkoren upplevs. Faktum är att i våra studier har vi kunnat identifiera en 
differentiering i hur arbetsvillkor upplevs av lärare i dag, något som kan kopplas 
ihop med friskolereformen, men också kommunaliseringen – båda dessa 
reformer kan sägas ha öppnat upp för differentierade villkor (Parding et al., 
2017). Den pågående omvandlingen av skolan som arbetsorganisation kan 
därmed beskrivas i termer av både förändrade villkor och krav för lärarkåren.  

Rent teoretiskt är det av relevans att undersöka och diskutera hur lärares 
arbetsvillkor upplevs i relation till friskolereformen, detta då denna kan ses som 
ett uttryck för förändrad styrning av lärare, och organisering av lärares arbete, 
som exempel på en välfärdsprofessionell yrkeskategori. Inom professionsteorin 
brukar man skilja mellan professionens, organisationens och idag även 
marknadens logiker (Evetts 2006; Freidson 2001). Vi har själva även tidigare 
använt oss av denna teoretiska ram i våra studier av styrning och organisering 
av just lärares arbetsvillkor (se tex. Lundström & Parding 2011; Parding & 
Lundström 2011; Jansson & Parding, 2011; Parding & Liljegren, 2016). Kortfattat 
baseras professionens logik på kollegialitet och professionens etik som styrform. 
Tillit och ansvar, inklusive högt handlingsutrymme är grundbultar. Tyst kunskap 
värderas högt. Organisationer som styrs på detta sätt kan sägas styras av 
professionell legitimitet. Organisationens eller byråkratins logik å andra sidan 
baseras på byråkratiska grundvärden, där standardisering är ett kännetecken, 
yrkesutövarna görs ansvariga och dokumenterad kunskap värderas. Om en 
organisation kännetecknas av dessa karaktäristika kan den sägas grundas på 
byråkratisk legitimitet. I marknadens logik är inriktningen i stället att göra vinst 
och möta kundernas (förväntade) behov. Begrepp såsom vinst, kund, 
konkurrens, ansvarighet, effektivitet och management är centrala. De olika 
aktörerna eller logikerna har i stor utsträckning olika idéer kring hur arbetet 
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bäst planeras, utförs och följs upp, och därmed även hur, var, vad och när och 
med vem lärare själva får lära. Vem som i praktiken beslutar om detta beror på 
vem som äger tolkningsföreträde att definiera vad arbetet innebär, dvs. vem som 
har legitimitet (Carlgren & Marton 2000; Evetts 2006). Exempelvis kan 
ledningen ha en idé om hur, var, vad och när lärare ska lära, medan 
yrkesutövarna kan ha en annan idé. Med denna teoretiska referensram kan 
dynamiken i styrningen av professionellas reella arbetsvillkor tydliggöras; dvs. 
vilka värden de professionella betonar och vilka värden organisationen betonar, 
samt vem som har företräde att definiera vad som räknas och vad som är viktigt. 

I mer praktiska termer kan relevansen tecknas i att lärares arbetsvillkor 
under lång tid beskrivits som problematiska, där en obalans mellan krav, 
kontroll och stöd kunnat identifieras, vilket tar sig i uttryck i att lärare upplever 
hög stress (LR, 2013; LR, 2015; TCO, 2013; Sveriges företagshälsor, 2014; 
Sveriges företagshälsor, 2015). Lärarnas riksförbund (2013) argumenterade för 
att lärare upplevde sin arbetssituation som sämre än någonsin; 9 av 10 upplevde 
en kontinuerlig intensifiering av arbetet med konstant hög stress som effekt, 
vilket försämrar den psykosociala arbetsmiljön och ökar mental ohälsa. 
Läraryrket hamnar längst ner i arbetsmiljöundersökningar som omfattar 
multipla yrken, där för hög arbetsbelastning och för lågt stöd är avgörande 
faktorer (Sveriges företagshälsor, 2014). Det har dessutom argumenterats för att 
lärares hälsa har en direkt inverkan på elevers lärande – ju bättre lärare mår, 
desto högre elevresultat (Lärarförbundet och Sveriges elevkårer, 2013). 
Arbetsmiljöproblem är dock inte avgränsade till enbart skolan som 
arbetsorganisation. Denna typ av problem återfinns i arbetslivet och 
arbetsorganisationer mer generellt i dag. Problemens omfattning återspeglas i 
regeringens arbetsmiljöstrategi, där psykosocial arbetsmiljö utgör ett av tre 
prioriterade områden (Regeringens skrivelse, 2015/16:80). Även föreskrifterna 
om organisatorisk och social arbetsmiljö som kom 2015 (AFS, 2015:4) visar på 
vikten av att främja den psykosociala arbetsmiljön. Den psykosociala 
arbetsmiljön i kontaktyrken, kanske särskilt läraryrket, är dock särskilt 
problematisk, sjukskrivningstalen är höga relativt andra yrkeskategorier (AFA, 
2015). Läraryrket utgör dessutom en stor yrkesgrupp (numerärt) och precis som 
Försäkringskassan (2013:5) konstaterar så får ökade antal påbörjade 
sjukdomsfall ”stora effekter på sjukpenningtalet”.  

Mot bakgrund av ovanstående är syftet med denna rapport att beskriva hur 
lärare skattar sina arbetsvillkor, i relation till den styrningsmässiga kontext som 
friskolereformen innebär. Inledningsvis presenteras bakgrund och tidigare 
forskning om lärares arbetsvillkor, såsom de relaterar till friskolereformen. 
Därefter presenteras det metodmässiga tillvägagångsättet; där 
enkätundersökningen beskrivs. Slutligen presenteras resultaten av analyserna 
tillsammans med avslutande kommentarer, där lärares arbetsvillkor i ljuset av 
de reformer skolan och därmed läraryrket är situerade i diskuteras.  

Tidigare forskning om lärares arbetsvillkor 
Lärares arbetsvillkor är generellt sett välstuderade. Det finns bland annat en 
forskningsfåra med arbetsmiljöstudier, som delvis överlappar med 
organisations- och ledningsstudier, ofta kvalitativa, men även viss kvantitativ 
data. Generellt pekar denna forskningsfåra på att lärares psykosociala 
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arbetsmiljö karaktäriseras av en rad problematiska faktorer, vilka bland annat är 
hög arbetsbörda, stress, samt psykosomatiska besvär (se tex. Alkan Olsson, 
2013; Arvidsson et al., 2012). Det finns också studier som visar på att villkoren 
för lärares arbete försämrats över tid (Bejerot et al., 2015), samt att 
arbetsvillkoren korrelerar med lärares hälsa (Kjellström et al., 2016). Detta, som 
vi beskrivit inledningsvis, är resultat som även lyfts fram av bland annat 
fackförbunden (LR, 2013; TCO, 2013; Sveriges företagshälsor, 2014). Utifrån 
våra tidigare litteraturöversikter (Parding, 2011; Parding & Berg-Jansson, 2016) 
har vi dock sett att lärares arbetsvillkor, i relation till friskolereformen, är färre. 
Faktum är att tidigare forskning om lärares arbetsvillkor såsom de relaterar till 
friskolereformen, och specifik huvudmannakontext, är dock mycket tunnsådd, 
särskilt studier baserade på rikstäckande kvantitativ data. Detta kunskapsgap 
ämnar föreliggande rapport hjälpa till att överbrygga, men först kommer vi 
kortfattat att beskriva vad som faktiskt är gjort när det kommer till lärares 
arbetsvillkor och friskolereformen. För en mer utförlig beskrivning, se alltså 
Parding (2011) och Parding och Berg-Jansson (2016).  

I en svensk kontext har Fredriksson (2009; 2010) studerat lärares roll i 
relation till friskolereformen. Hans forskning utgick från ett statsvetenskapligt 
perspektiv, och fokuserade på hur lärares myndighetsutövning påverkades av 
marknadiseringen av den svenska skolan och han visade att lärares attityder 
påverkats av marknadiseringen. I ett annat forskningsprojekt, som dock 
fokuserade på såväl elever, lärare som övrig skolpersonal visades på att 
friskolereformen verkar haft effekt kanske inte främst baserat på om en lärare 
arbetar i privat eller offentlig huvudmannakontext, utan snarare de lokala och 
regionala omständigheterna, såsom grad av konkurrens och grad av 
urbanisering (se tex. Lundström & Holm, 2011; Lundahl et al., 2014). I våra egna 
tidigare studier har vi sett att lokala och regionala omständigheter kan utgöras 
av en kommuns och skolas geografiska läge, hur elevunderlaget ser ut – 
storleksmässigt -, samt hur kommunens ekonomi ser ut, men också hur stor eller 
liten och ny eller gammal en arbetsplats är (Parding et al., 2017). I en tidigare 
intervjustudie visades också på hur olika logiker samexisterar i lärares 
vardagliga arbetssituation (professionens, byråkratins och marknadens), ibland 
utan problem, men ofta på kollisionskurs (Lundström & Parding, 2011; Parding 
& Lundström, 2011). I en aktuell översiktsartikel om lärare i relation till 
friskolereformen visar vi på att tidigare empirisk forskning kan sammanfattas 
via följande teman: löneläge, vilka lärare arbetar var, arbetsplatskaraktäristika, 
otillbörlig påverkan, nya arbetsuppgifter, planeringsförutsättningar samt arbets-
tillfredställelse (Parding & Berg-Jansson, 2016). Sammanställningen indikerar 
att konkurrensutsättningen som friskolereformen medför påverkar lärares 
arbetsvillkor, men att graden av denna påverkan och hur den tar sig uttryck 
beror på lokal arbetsplatskontext. Det finns också studier som pekar på att 
arbetsvillkoren skiljer sig åt mellan sektorerna. Kjellström et al. (2016) menar 
exempelvis att lärare som arbetar på fristående skolor har bättre arbetsvillkor 
och bättre hälsotillstånd än sina kollegor i offentlig sektor. Utifrån våra analyser 
menar vi dock att det inte verkar vara så enkelt som att skilja mellan privat och 
offentlig arbetsplatskontext, utan lokala och regionala karaktäristika kan vara 
nog så viktiga. Dock är studier som tar just lokal arbetsplatskontext, och även 
komparativa studier (som inkluderar fler länder alternativt fler liknande 
yrkesgrupper) få.  
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Metod och material 
Denna rapport baseras alltså på ett av FORTE finansierat projekt på temat 
lärares arbetsvillkor i ljuset av friskolereformen (FORTE 2013-0177). Projektet 
innehåller såväl en kvantitativ som en kvalitativ delstudie. Enkäten, som denna 
rapport baseras på, är riksrepresentativ, och gick ut till 4733 gymnasielärare, 
under hösten 2015. Den totala populationen gymnasielärare motsvarade vid 
denna tidpunkt 26362. 2388 respondenter besvarade enkäten, vilket ger en 
svarsfrekvens om 50.4%. Enkäten omfattar 58 frågor, med upp till tio 
svarsalternativ, uppdelat på följande teman: 1) inledande frågor, 2) utbildning, 
legitimation och tiden som nyutexaminerad, 3) anställningsvillkor, 4) ditt arbete 
och din arbetsplats, 5) kompetensutveckling, 6) arbetsval och arbetsbyten. 
Enkäten koordinerades och distribuerades via Statistiska centralbyrån (SCB). 
Urvalet av respondenter är stratifierat, för att lärare ur de olika typerna av 
huvudmannakontexter som finns alla skulle representeras. Urvalet av 
respondenter utformades för att kunna särskilja respondenternas svar baserat 
på vilken huvudmannakontext respondenterna arbetar inom. De resultat som 
presenteras är framtagna baserat på viktat material.  

I denna rapport presenteras alltså en översiktlig sammanställning av data 
från enkäten. Rapporten är beskrivande till sin karaktär. Inom ramen för denna 
rapport har ett antal frågor valts ut, som får representera de olika temana 
bakgrundsfaktorer, arbetsmiljö, styrning, kompetensutvecklingsvillkor samt 
arbetsval och arbetsbyten. Operationaliseringen ser ut som följer. De 
bakgrundsfaktorer som presenteras är kön, år i yrket, lärarexamen, legitimation, 
behörighet, samt anställningsform, allt detta uppdelat på huvudmannakontext. 
Huvudmannakontext operationaliseras som följer: 1) offentlig, inklusive 
kommunal, gymnasieförbund eller landstingshuvudman (OFF), 2) aktiebolag 
(AB), samt 3) övriga, inklusive stiftelser och handelsbolag (ÖVR). Arbetsmiljön 
operationaliseras via begreppen krav, kontroll och stöd. Kravaspekten handlar 
om mängden arbete och möjligheten att utföra arbetet på ett tillfredställande 
sätt, inom ramen för arbetstiden. Gällande variabeln kontroll har 
respondenternas upplevelse av kontroll i och över arbetet fokuserats. Stöd kan 
studeras på flera nivåer. Här har vertikalt stöd i form av hur respondenterna 
upplever stödet från rektor, samt horisontellt stöd via om respondenterna 
upplever sig få stöd av sina kollegor, undersökts. Vidare har styrning av arbetet, 
vilka faktorer som uppfattas styra, eller göra anspråk på att styra arbetet, 
undersökts. Styrning av arbetet operationaliseras via frågor kring vad och vem 
som påverkar, eller försöker påverka arbetet, och huruvida dessa aktörers 
styrning uppfattas som legitim. Vad gäller villkor för kompetensutveckling har 
såväl innehåll, som organisering som upplevelser av denna fråga undersökts. Vad 
gäller arbetsval fokuseras var man vill arbeta, om man säger sig vilja arbeta kvar 
där man är, eller om man vill byta (arbetsplats, huvudman, yrke). 

I viss utsträckning presenteras de sammanlagda resultaten från de tre 
huvudmannakontexterna tillsammans, där svarsfrekvens för samtliga 
svarsalternativ presenteras. De flesta skattningsfrågorna har fyra 
svarsalternativ, och det är alltså samtliga respondenters svar som presenteras, 
var svarskategori för sig. Resultaten är också uppdelade på huvudmannakontext; 
offentlig (OFF), aktiebolag (AB), samt övriga (ÖVR). Resultat uppdelat på 
huvudmannakontext har grupperats i form av att två svarsalternativ slagits 
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samman, exempelvis ’stämmer helt och hållet’ och ’stämmer ganska bra’. Vilka 
svarsalternativ som slagits samman framgår av tabellerna. Enkäten i sin helhet 
finns bilagd i slutet av rapporten, detta för att läsaren enkelt ska kunna få en 
överblick över frågorna och deras respektive svarsalternativ. Samtliga 
procentsatser är avrundade till närmsta heltal. 

Resultat 
Ett huvudsakligt resultat är att siffrorna visar på att skattningen av 
arbetsvillkoren i stor utsträckning verkar upplevas ganska likartade 
huvudmannakontexter emellan. Huvudmannakontext verkar med andra ord inte 
vara en absolut vattendelande variabel för att förklara hur arbetsvillkoren 
skattas. Vi har ändå valt att presentera resultaten uppdelat på huvudman, för att 
kunna visa på likheterna (och skillnaderna).   

Bakgrundsfaktorer 
Vad gäller bakgrundsfaktorerna har alltså könsfördelning, antal år i yrket, 
examen, legitimation, behörighet samt anställningsform inkluderats. 
Könsfördelningen är jämn, med 53-56% kvinnor i de tre olika 
huvudmannakontexterna; offentlig, aktiebolag och övriga. Vad gäller antal år i 
yrket, se figur 1, visar resultaten att de respondenter som arbetar för en offentlig 
huvudman har fler år i yrket, och respondenterna hos andra huvudmän har färre 
antal år i yrket. Vid en indelning på 1-5 år (ny i yrket), 6-10 år (etablerad) samt 
11 år och uppåt (erfaren), uppdelat på huvudmannakontext, framgår följande.  
 

 
Figur 1. F5: Hur många års erfarenhet har du som lärare? 
 
Om fokus istället riktas mot andelen respondenter som har lärarexamen för att 
undervisa i gymnasieskolan framkommer ett spann från 80%-92%, där den 
största andelen med lärarexamen återfinns bland lärare hos övriga huvudmän 
(se figur 2 nedan).  
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Figur 2. F10: Har du lärarexamen? Ja, för att undervisa i gymnasieskolan. 
 
Vad gäller lärarlegitimation för att undervisa i gymnasieskolan ligger spannet 
mellan 77%-87% fördelat på de olika huvudmannakontexterna, se figur 3 nedan.  
 

Figur 3. F17: Har du lärarlegitimation? Ja, för att undervisa i gymnasieskolan. 
 

Mellan offentlig och aktiebolagshuvudmannakontext skiljer det 10% i andel 
respondenter med lärarlegitimation för gymnasieskolan, medan övriga ligger 
mellan dessa. Ytterligare en behörighetsfråga handlar om behörighet att 
undervisa i sitt/sina ämne/ämnen, se figur 4 nedan. Även här finns en viss 
spridning de olika huvudmannakontexterna emellan.  
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Figur 4. F18: Är du behörig att undervisa i ditt/dina ämnen? Ja, i ämnet/alla ämnen jag undervisar i. 
 
Lägst andel behöriga i ämnet/ämnena, 69%, återfinns alltså bland 
respondenterna i aktiebolagskontext. Respondenter i offentlig och övrig 
huvudmannakontext har i princip identiska siffror, 82% respektive 83% med 
behörighet. Även vilken anställningsform respondenterna har, har undersökts, 
se figur 5 nedan. Totalt sett är 92% fast/tillsvidareanställda. Här framkommer 
dock en viss spridning de olika huvudmannakontexterna emellan.   
 

 
Figur 5. F22: Vilken anställningsform har du? Fast/tillsvidare. 
 
Andelen respondenter som är tillsvidareanställda är lägst i aktiebolagskontext, 
tämligen tätt följt av övriga och sedan offentlig huvudmannakontext.  
 Sammantaget framgår att respondenter i offentlig huvudmannakontext 
generellt har längre erfarenhet i yrket än respondenter i såväl 
aktiebolagskontext som övriga huvudmannakontexter. Vidare, gällande såväl 
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lärarexamen, lärarlegitimation som ämnesbehörighet är andelen lägre bland 
respondenter i aktiebolagshuvudmannakontext. Även andelen 
tillsvidareanställda är något lägre i aktiebolagshuvudmannakontext. Ett 
indikativt mönster kan alltså identifieras, med lägre formell kompetens bland 
respondenter som arbetar i aktiebolagskontext. En tolkning av detta resultat är 
att olika sektorer attraherar olika grupper av lärare.  

Arbetsmiljö – krav, kontroll och stöd 
Vad gäller arbetsmiljö har frågor som visar på hur respondenternas arbetsmiljö 
upplevs med avseende på krav, kontroll och stöd valts ut. Initialt presenteras 
resultat gällande krav, därefter kontroll, och slutligen stöd.  

En fråga där kraven i arbetet skattas är följande: ’Arbetar du kväll eller 
veckoslut på grund av hög arbetsbelastning, dvs. när du inte hinner med ditt 
arbete på ordinarie arbetstid?’ Här framträder att totalt sett 7% anger Nej, 11% 
anger Nej, sällan, 37% anger Ja, ibland och 45% anger Ja, ofta. Vid hopslagning av 
alternativen ’Ja, ofta’ och ’Ja, ibland’ anger kring 80% att det stämmer för dem, se 
figur 6 nedan.  
 

 
 
Figur 6. F29C: Arbetar du kväll eller veckoslut på grund av hög arbetsbelastning, dvs. när du inte 
hinner med ditt arbete på ordinarie arbetstid? 
 
Högst andel av respondenter som arbetar kvällar eller veckoslut återfinns bland 
offentliganställda, tätt följt av övriga, och slutligen aktiebolagsanställda. På 
frågan ’Hinner du med ditt arbete inom ramen för din reglerade arbetstid?’ 
framgår att en betydande andel respondenter inte anger sig göra det, se figur 7. 
Totalt sett, alla tre huvudmannakontexter sammanslagna, anger 25% Ja, ofta, 
28% Ja, ibland, 29% Nej, sällan och 18% Nej, så gott som aldrig.  
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Figur 7. F31: Hinner du med ditt arbete inom ramen för din reglerade arbetstid? 
 
Som figur 7 visar anser sig strax under 50% inte hinna med sitt arbete inom 
ramen för den reglerade arbetstiden. Dessa svar kan tolkas som att kraven i 
arbetet skattas som höga. Samtidigt, när respondenterna bedömer om de har 
frihet att bestämma hur arbetet ska utföras framgår att det stora flertalet tycker 
sig kunna bestämma hur arbetet ska utföras. Totalt sett 70% svarar Ja, ofta, 27% 
Ja, ibland, 2% Nej, sällan, samt 0.5% Nej, så gott som aldrig. Se figur 8 nedan för 
resultat uppdelat per huvudmannakontext. 
 

 
Figur 8. F32J: Har du frihet att bestämma hur ditt arbete ska utföras? 
 
Som framgår av figur 8 ovan skiljer sig alltså inte resultaten åt nämnvärt mellan 
huvudmannakontext i denna fråga. Nära nog samtliga respondenter tycker sig ha 
frihet i hur arbetet ska utföras, 96-98%. Ytterligare en fråga som kan visa på 
kontrollaspekten är följande: ’Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i 
ditt arbete?’ Totalt sett anger 38% av respondenterna Ja, ofta, 44% anger Ja, 
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ibland, 16% anger Nej, sällan, samt 5% anger Nej, så gott som aldrig. Resultaten 
uppdelat per huvudmannakontext presenteras i figur 9 nedan.   
 

 
Figur 9. 32K:  Har du frihet att bestämma vad som ska utföras i ditt arbete? 
 
Även här (se figur 9 ovan) framgår att resultaten är likartade mellan 
huvudmannakontexterna, mellan 83-85%. Respondenterna har också tillfrågats 
direkt om de tycker sig ha högt handlingsutrymme, se figur 10 nedan. 
Sammantaget svarar 23% stämmer helt och hållet, 60% stämmer ganska bra, 
16% stämmer inte särskilt bra, och 2% säger att det inte alls stämmer. Uppdelat 
per huvudmannakontext blir resultatet som följer.  
 

 
Figur 10. F35E: Jag har stort handlingsutrymme. 
 

Som figur 10 visar tycker sig alltså drygt 80% ha stort handlingsutrymme, 
resultaten är samstämmiga huvudmannakontexterna emellan. Vad gäller stöd i 
arbetet har vertikalt stöd (från rektor) och horisontellt stöd (från kollegor) 
undersökts, se figurerna 11 och 12 nedan. På påståendet ’Jag får stöd från 
rektor/rektorer i mitt dagliga arbete’ ser svaren ut som följer: 17% anger att det 
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stämmer helt och hållet, 41% anger att det stämmer ganska bra, 29% stämmer 
inte särskilt bra, 13% anger att det inte stämmer alls. Totalt sett svarar 58% 
stämmer helt & hållet, eller stämmer ganska bra. Uppdelat per 
huvudmannakontext blir resultatet som följer.  
 

 
Figur 11. F36A: Jag får stöd från rektor/rektorer i mitt dagliga arbete.  
 

I figur 11 ovan framgår att resultaten skiljer sig åt de olika 
huvudmannakontexterna emellan, där lärare i offentlig huvudmannakontext 
skattar stöd från rektor/rektorer klart lägre än aktiebolagshuvudmannakontext, 
men också än övriga. När fokus istället riktas mot stödet från kollegor i det 
dagliga arbetet (se figur 12 nedan); ’Jag får stöd från mina lärarkollegor i det 
dagliga arbetet’ skattas det som följer: 40% stämmer helt och hållet, 49% 
stämmer ganska bra, 10% stämmer inte särskilt bra, och 1% anger att det inte 
alls stämmer. Uppdelat på huvudmannakontext ligger resultaten nära varandra.  
 

 
Figur 12. F40A: Jag får stöd från mina lärarkollegor i mitt dagliga arbete.  
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Som framgår av figur 12 ovan skattar respondenterna i aktiebolagskontext stöd 
från sina kollegor något lägre än såväl respondenter i offentlig som övrig 
huvudmannakontext. Detta kan möjligen reflektera en högre grad av konkurrens 
lärare emellan i aktiebolagskontext. En annan aspekt av stöd handlar om 
respondenterna under sin första tid som lärare haft tillgång till någon mentor, se 
figur 13 nedan. Här framträder ett resultat som indikerar att en stor andel inte 
uppfattar sig ha haft det. 16% av respondenterna anger att det stämmer helt och 
hållet, 17% anger att det stämmer ganska bra, medan 16% anger att det inte 
stämmer särskilt bra, och 51% att det inte alls stämmer.  

 
Figur 13. F14A: Under din första tid som lärare, hade du tillgång till mentor?  
 
Här framgår att nära två tredjedelar inte tycker sig ha haft stöd i form av tillgång 
till mentor när de börjat sitt arbete som lärare.  
 Sammantaget, vad gäller arbetsmiljön framträder en bild av att 
respondenterna skattar arbetsmiljön som problematisk. Nästan hälften av 
respondenterna anger att de arbetar kvällar och veckoslut för att hinna med, och 
att de sällan eller så gott som aldrig hinner med arbetet inom den reglerade 
arbetstiden. Men, när det gäller frihet att bestämma såväl hur arbetet ska 
utföras, som vad som ska utföras, som upplevelsen av handlingsutrymmet 
generellt, är respondenternas svar ändå samstämmigt höga. Höga krav och hög 
grad av kontroll utmärker svaren. Gällande stöd i arbetet skattar respondenterna 
i de olika huvudmannakontexterna stöd från rektor något olika; 
offentliganställda lägst (55%), följt av övriga (60%) och slutligen 
aktiebolagsanställda (70%), som anger att det stämmer helt och hållet eller 
ganska bra att de har stöd via rektor. Detta innebär att 30-45% inte tycker sig ha 
stöd från rektor i någon större utsträckning. Stöd från kollegor skattas högt, 
cirka 90%, och samstämmigt av respondenterna i de olika 
huvudmannakontexterna. Vad gäller att introduceras i arbetet som ny lärare 
visar resultaten på en något högre andel bland offentliganställda respondenter, 
samtidigt anger cirka 30-35% att de inte haft tillgång till mentor när de börjat 
arbeta. Vad gäller stöd kan nivån av stöd, dels i form av stöd från rektor, dels 
också stöd i form av tillgång till mentor när man varit ny som lärare, sägas 
skattas förhållandevis lågt. Däremot upplevs stödet via kollegor högt. Nedan 
beskrivs vad respondenterna anger att de styrs i arbetet.  
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Styrning och anspråk på styrning i arbetet 
Denna tematik handlar om klimatet respondenterna uppfattar, i termer av vad 
respondenterna skattar att deras arbete styrs av. Man brukar, som 
inledningsvis beskrivits, skilja mellan exempelvis professionens och 
organisationens eller byråkratins logik, och ibland även marknadens logik. Dessa 
är idealtyper där yrkesutövare oftast identifierar sig mer med professionens 
logik, än med organisationens eller marknadens. Här har några frågor valts ut, 
som får belysa direkt styrning vertikalt och horisontellt, men även styrning på 
mer övergripande nivå. På frågan om man är med om påtryckningar från 
rektor/rektorer om att sätta högre betyg anger 3% att det stämmer helt, 9% att 
det stämmer ganska bra, 23% anger att det inte stämmer särskilt bra, och 66% 
att det inte alls stämmer (se figur 14 nedan). Uppdelat på de tre 
huvudmannakontexterna ser resultatet ut som följer.  
 

 
Figur 14. F36E:  Jag är med om påtryckningar från rektor/rektorer att sätta högre betyg.  
 
Här sticker respondenter i aktiebolagshuvudmannakontext ut, som mest utsatta 
för påtryckningar från rektor. Samtidigt som det framgår att de också skattar 
högre stöd än både offentliga och övriga huvudmannakontexter. Påtryckningar 
att sätta högre betyg kan även komma från andra aktörer, såsom elever, 
vårdnadshavare och kollegor. Resultaten visar också att vad gäller påtryckningar 
från elever svarar de respondenter som arbetar i offentlig och 
aktiebolagskontext i princip lika, medan övriga skiljer sig (se figur 15 nedan). 
Totalt sett anger 9% att det stämmer helt och hållet, 19% att det stämmer 
ganska bra, medan 38% anger att det inte stämmer särskilt bra, och slutligen 
34% anger att det inte alls stämmer.  
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Figur 15. F37C: Jag är med om påtryckningar från elever om att sätta högre betyg.  
 
Vad gäller elever ligger istället utstickande siffror hos lärare i kategorin övriga. 
Även påtryckningar från vårdnadshavare förekommer, här är resultaten 
närmare varandra (se figur 16 nedan). 5% av det totala antalet respondenter 
anger att det stämmer helt och hållet, 10% anger stämmer ganska bra, 34% 
anger att det inte stämmer särskilt bra, samt slutligen 50% anger att det inte alls 
stämmer.  
 

 
Figur 16. F38C: Jag är med om påtryckningar från vårdnadshavare att sätta högre betyg.  
 
Via figur 16, ovan, framgår att kategorin övriga sticker ut något, där 19% tycker 
sig vara med om påtryckningar från vårdnadshavare. Även kollegor sinsemellan 
kan utsätta varandra för påtryckningar, se figur 17 nedan. Men, här framgår att 
detta inte är vanligt, vilket kan tolkas som ett uttryck för professionslogikens 
värden. 80% av det totala antalet respondenter anger att det inte alls stämmer, 
18% att det inte stämmer särskilt bra, 2% att det stämmer ganska bra, samt 
0.5% att det stämmer helt och hållet.  
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Figur 17. F40F: Jag är med om påtryckningar från kollegor att sätta högre betyg.  
 
Sammantaget kan sägas att det verkar finnas element av påtryckningar från olika 
aktörer, vilket i sig inte är förvånande. Delvis skiljer sig skattningen beroende på 
vilken huvudmannakontext respondenterna arbetar i. Även vad som styr arbetet 
på en övergripande nivå har undersökts. På frågan om annat än kunskap och 
kompetens styr arbetet säger 6% att det stämmer helt och hållet, 40% att det 
stämmer ganska bra, och 44% att det inte stämmer särskilt bra, och 19% att det 
inte alls stämmer (se figur 18 nedan).  
 

 
Figur 18. F35A: Annat än kunskap och kompetens styr hur jag utför mitt arbete.  
 
Resultaten i figur 18 ovan, att 39%-46% av respondenterna tycker att annat än 
kunskap och kompetens styr deras arbete, indikerar att flera styrningsfaktorer 
upplevs påverka hur arbetet kan utföras. På påståendet ‘Arbetet genomsyras av 
den yrkesetik som facket arbetat fram’ anger 6% att det stämmer helt och hållet, 
41% anger stämmer ganska bra, 38% anger stämmer inte särskilt bra, och 15% 
att det inte alls stämmer (se figur 19 nedan).  
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Figur 19. F35B: Arbetet genomsyras av den yrkesetik som fackförbunden arbetat fram.  
 
Här är det värt att notera att totalt sett anser bara 6% att arbetet genomsyras av 
yrkesetiken fullt ut. Även om de två alternativen ’stämmer helt och hållet’ samt 
’stämmer ganska bra’ slås samman, är det fortfarande hälften av respondenterna 
som inte tycker att yrkesetiken genomsyrar arbetet. På frågan om ’bedömningar 
från rektor går före mina egna i sakfrågor’ svarar 8% stämmer helt och hållet, 
27% stämmer ganska bra, 50% stämmer inte särskilt bra, och 15% svarar 
stämmer inte alls (se figur 20 nedan).  
 

 
Figur 20. F36B: Bedömningar från rektor/rektorer går före mina egna bedömningar i sakfrågor.  
 
Här, via figur 20, framgår en samstämmig bild huvudmannakontexterna emellan. 
På påståendet ’Jag undviker frågor som kan upplevas som negativa med rektor’ 
ser svaren ut som följer: 6% säger att det stämmer helt och hållet, 17% stämmer 
ganska bra, medan 34% säger att det stämmer inte särskilt bra, och 43% säger 
att det stämmer inte alls (se figur 21 nedan). Uppdelat på huvudmannakontext 
ser resultatet ut som följer.  
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Figur 21. F36F: Jag undviker att ta upp frågor som kan upplevas som negativa med rektor/rektorer 
(tex. kritik, problem och behov).  
 
Även här är resultaten förhållandevis samstämmiga, dock något lägre bland 
respondenterna i offentlig huvudmannakontext. På frågan om eleverna har för 
stort inflytande i frågor som borde avgöras av kollegiet framträder ett resultat 
som visar på att 4% tycker att det stämmer helt och hållet, 16% att det stämmer 
ganska bra, 54% att det inte stämmer särskilt bra och 27% att det inte alls 
stämmer (se figur 22 nedan).  
 

 
Figur 22. F37B: Eleverna har för stort inflytande i frågor som borde avgöras av lärarkollegiet.  
 
Respondenternas svar är samstämmiga gällande om eleverna har för stort 
inflytande i frågor som man tycker borde avgöras av lärarkollegiet, 20% (se figur 
22 ovan). Även om vissa frågor står ut i form av vissa diskrepanser mellan 
respondenter kopplat till huvudmannakontext, följer resultaten en riktning. 
Respondenterna anger att rektorer, elever och vårdnadshavare gör anspråk på 
att styra arbetet i en omfattning som inte är önskvärd. De kollegiala 
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påtryckningarna däremot är mycket små, vilket kan sägas reflektera 
professionslogiken. Även annat än kompetens, kunskap och etik anges styra 
arbetet, vilket kan tolkas som att respondenterna är situerade i kontexter där 
flera styrningslogiker förekommer. Resultaten indikerar att huvudmannakontext 
inte är avgörande för hur respondenterna skattar vad som styr arbetet. En 
tolkning är att utifrån att utbildningssektorn i dag är avreglerad, i termer av att 
olika typer av huvudmän finns, och att det däri finns en val- och 
konkurrenssituation, som samtliga respondenter har att hantera.  

Kompetensutveckling 
Även hur respondenterna upplever villkoren för kompetensutveckling har 
undersökts. Påståendet ’Jag utvecklas kontinuerligt i mitt dagliga arbete som 
lärare’ fick följande svarsfrekvens: 29% anger att det stämmer helt och hållet, 
52% att det stämmer ganska bra, 16% att det inte stämmer särskilt bra, och 3% 
att det inte stämmer alls. Totalt sett svarar 81% stämmer helt och hållet eller 
stämmer ganska bra. Uppdelat på huvudmannakontext framträder följande, se 
figur 23 nedan.  
 

 
Figur 23. F41A: Jag utvecklas kontinuerligt i mitt dagliga arbete som lärare.  
 
Svaren gällande utveckling i det dagliga arbetet är tämligen samstämmiga.  
Påståendet ’Kompetensutvecklingen som min arbetsgivare erbjuder täcker mina 
behov’ gav följande resultat: 34% stämmer inte alls, 37% stämmer inte särskilt 
bra, 23% stämmer ganska bra, 6% stämmer helt. Totalt framgår att 71% anger 
att det inte alls stämmer, eller inte stämmer särskilt bra. Uppdelat på 
huvudmannakontext framträder vissa skillnader, se figur 24 nedan.  
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Figur 24. F41D: Kompetensutvecklingen som min arbetsgivare erbjuder täcker mina behov.  
 
Offentlig huvudmannakontext står ut som klart lägst. Missnöjet kan förklara 
nästkommande frågas svar, där det framgår att många respondenter tar av sin 
fritid för att tillgodose sina kompetensutvecklingsbehov, se figur 25 nedan. ’Jag 
använder min fritid till att tillgodose mitt behov av kompetensutveckling’: 22% 
anger att det stämmer helt och hållet, 45% att det stämmer ganska bra, vilket 
tillsammans blir hela 67%. 23% anger att det inte stämmer särskilt bra, och bara 
10% anger att det inte alls stämmer.  
 

 
Figur 25. F41F: Jag använder mig av min fritid för att tillgodose mitt behov av 
kompetensutveckling.  
 
Här framträder ett resultat som alltså indikerar att man själv tar ansvar för sin 
egen kompetensutveckling utanför arbetstid, vilket kan tolkas som att 
respondenterna inte tycker att kompetensutveckling ryms inom ramen för 
arbetsdagen. ’I vilken grad utvecklas du genom att själv tillgodose 
utvecklingsbehov?’ visar att 32% anger i mycket hög grad, 58% i ganska hög 
grad, 9% i ganska låg grad och 1% i mycket låg grad. Totalt 90% anger att de tar 
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ansvar för sin egen kompetensutveckling i mycket hög grad eller i ganska hög 
grad. Uppdelat på huvudman ser resultaten ut som följer, se figur 26 nedan.  
 

  
Figur 26. F42B: I vilken grad utvecklas du genom att själv tillgodose utvecklingsbehoven?  
 
I relativt hög utsträckning tar respondenterna hand om sin egen 
kompetensutveckling, vilket kan antas spegla att de tillhör en professionell 
yrkesgrupp, vilket innebär att professionen och däri de professionella själva 
driver kunskapsutveckling och däri kompetensutveckling. Det visar sig också att 
en del av problemen med kompetensutvecklingen verkar handla om hur arbetet 
är organiserat, se figur 27 nedan. ’Det dagliga arbetet är organiserat så att vi 
lärare har möjlighet att lära av varandra’ ger följande svar: 19% stämmer inte 
alls, 43% stämmer inte särskilt bra, 30% stämmer ganska bra, endast 8% anger 
att det stämmer helt och hållet. Det är alltså mer än hälften av respondenterna 
som inte tycker att arbetet organiseras så att de kan lära av varandra.  
 

 
Figur 27. F41I: Det dagliga arbetet är organiserat så att vi lärare har möjlighet att lära av 
varandra.  
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Här, via figur 27, sticker gruppen övriga ut, där organiseringen av arbetet verkar 
ge bättre förutsättningar att lära av varandra. Arbetets organisering kan kopplas 
till villkor för såväl formell som informell kompetensutveckling, men kanske 
med tyngd åt den informella kompetensutvecklingen. På frågan ’I vilken grad 
utvecklas du när du samarbetar med lärarkollegor?’ svarar 27% i mycket hög 
grad, 54% i ganska hög grad, 17% i ganska låg grad, samt 2% i mycket låg grad 
(se figur 28 nedan).  
 

 
Figur 28. F42C: I vilken grad utvecklas du när du samarbetar med kollegor?  
 
Här framgår att lärande via kollegor ses som viktigt av det stora flertalet 
respondenter, samtidigt som resultaten ovan visar att förutsättningarna för 
denna typ av lärande inte anges vara optimala. På frågan om formella 
kompetensutvecklingsaktiviteter, i form av kurser och konferenser, framgår att 
strax under hälften av respondenterna inte tycker att de ger så mycket. Detta 
ligger i linje med forskning om arbetsplatslärande, som visar att lärande behöver 
vara integrerat i den dagliga verksamheten för att ge bästa effekt (Florén & 
Wallin, 2013). På frågan ’I vilken grad utvecklas du av kurser och konferenser?’ 
ser svaren ut som följer: 10% i mycket hög grad, 45% i ganska hög grad, 34% i 
ganska låg grad, och 11.1% i mycket låg grad (se figur 29 nedan).  
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Figur 29. F42A: I vilken grad utvecklas du av kurser och konferenser?  
 
Här, via figur 29, framträder vissa mindre skillnader huvudmannakontext 
emellan. Även vad som kan utgöra hinder för kompetensutveckling har 
undersökts. ’I vilken utsträckning håller du med om att följande utgör hinder för 
din kompetensutveckling? Brist på stöd från arbetsgivaren’. Här svarar 13% att 
det stämmer helt och hållet, 29% att det stämmer i ganska hög grad, 34% att det 
stämmer i ganska låg grad, och 24% att det bara stämmer i mycket låg grad (se 
även figur 30 nedan).  
 

 
Figur 30. F48C: I vilken utsträckning håller du med om att brist på stöd från arbetsgivaren utgör 
hinder för din kompetensutveckling?  
 
Här framträder skillnader huvudmannakontexterna emellan, där gruppen övriga 
skattar problemen som lägst, följt av respondenterna i 
aktiebolagshuvudmannakontext, och respondenterna i offentlig 
huvudmannakontext skattar problemen avsevärt högre. En annan fråga som 
handlar om hinder är den som tar upp schemakrockar, se figur 31. ’I vilken 
utsträckning håller du med om att följande utgör hinder för din 
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kompetensutveckling? Kompetensutvecklingen krockar med mitt arbetsschema’. 
Här anger 20% att det stämmer helt och hållet, 43% att det stämmer ganska bra, 
21% stämmer inte särskilt bra, och 16% att det inte alls stämmer.  
 

 
Figur 31. F48D: I vilken utsträckning håller du med om att krock i ditt schema utgör hinder för din 
kompetensutveckling inom yrket?  
 
Schemakrockar som hinder visar sig skattas tämligen likartade 
huvudmannakontexterna emellan. ’I vilken utsträckning håller du med om att 
följande utgör hinder; ingen relevant kompetensutveckling erbjuds’, se figur 32 
nedan. Här ser svaren ut som följer: 11% anger stämmer helt och hållet, 32% 
anger stämmer ganska bra, 30% anger stämmer inte särskilt bra, och 27% anger 
stämmer inte alls.  
 

 
Figur 32. F48F: I vilken utsträckning håller du med om att det utgör ett hinder för din 
kompetensutveckling att ingen relevant kompetensutveckling erbjuds? 
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Viss variation mellan huvudmannakontexterna kan skönjas gällande i vilken 
utsträckning det hindrar kompetensutveckling att ingen relevant 
kompetensutveckling erbjuds, se figur 32 ovan.  

Sammantaget framstår respondenterna som missnöjda med villkoren för 
kompetensutveckling, särskilt respondenterna i offentlig huvudmannakontext. 
Många, över 80% av respondenterna, anger att de lär sig kontinuerligt i det 
dagliga arbetet. Vad gäller om arbetsgivaren erbjuder bra kompetensutveckling 
står dock offentliganställda respondenter ut, där bara cirka en fjärdedel håller 
med om det helt eller i stor utsträckning, att jämföras med cirka 40% bland AB-
anställda och övrig-anställda. Många, med något större andel offentliganställda, 
använder sin fritid till att kompetensutveckla sig. En stor andel, cirka 90% totalt 
sett, anger att de själva tillgodoser sina kompetensutvecklingsbehov. Det blir 
tydligt att problemen i stor utsträckning handlar om hur arbetet är organiserat, 
där bara 35% i offentlig och aktiebolagskontext, samt 46% i övrigkontext, anger 
att arbetet är organiserat så att man har möjlighet att lära av varandra. Detta 
resultat står ut då forskning sedan länge belagt att professionella yrkesgrupper i 
stor utsträckning utvecklar och utvecklas genom varandra. Organiseringen av 
arbetet verkar alltså försvåra detta önskade lärande. Missnöjet kan 
sammanfattas med brist på stöd från arbetsgivaren, inklusive schemakrockar 
och att det faktiskt inte erbjuds något relevant. Samtidigt framgår alltså att 
kollegorna utgör en viktig källa till lärande, men med en annan organisering av 
arbetet skulle potentiellt mer av denna typ av lärande och kompetensutveckling 
kunna äga rum.  

Arbetsval och arbetsbyten 
Vad gäller arbetsval och arbetsbyten har följande aspekter undersökts: var man 
vill arbeta, om man vill byta eller arbeta kvar, och om man aktivt arbetar för att 
byta. Initialt beskrivs var man vill arbeta, baserat på vilken typ av huvudman 
man nu arbetar för, se figur 33 nedan. ’Vill du helst arbeta hos en offentlig eller 
enskild huvudman?’ Totalt sett anger 67% att de helst arbetar för offentlig 
huvudman, 28% anger att det är oväsentligt, samt 5% anger att de helst arbetar 
för enskild huvudman.  
 

 
Figur 33. F51: Vill du helst arbeta hos offentlig eller enskild huvudman? 
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Här framgår att var respondenterna helst vill arbeta är kopplat till var de arbetar 
i dagsläget. På frågan om man för närvarande vill byta jobb är svaret följande: 
60% säger nej, och 40% säger ja, se figur 34 nedan. Svaren är samstämmiga 
huvudmannakontext emellan.   
 

 
Figur 34. F56: Vill du för närvarande byta jobb?  
 
När fokus riktas mot hur många som faktiskt sökt arbete den senaste månaden 
framgår att 19% säger sig ha gjort det, medan 81% inte säger sig ha gjort det (se 
figur 35 nedan).  
 

 
Figur 35. F53: Har du sökt nytt arbete den senaste månaden?  
 
Även här är bilden samstämmig huvudmannakontexterna emellan. Det är alltså 
ganska många fler som skulle vilja byta jobb, än de som de facto har sökt nya 
jobb. På frågan ’Vill du jobba kvar på nuvarande skola?’ anger 78% att de vill det, 
och 22% säger nej (se figur 36 nedan).  
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Figur 36. F57: Vill du jobba kvar på nuvarande skola?  
 
Här framträder ett resultat som indikerar att respondenter vid offentliga och 
övriga huvudmannakontexter i större utsträckning än i aktiebolagskontext vill 
stanna kvar på nuvarande skola. På frågan om man ’vill jobba kvar hos 
nuvarande huvudman?’ säger 75% säger ja, och 25% svarar nej (se även figur 37 
nedan). Uppdelat på de olika huvudmannakontexterna ser svaren ut som följer.  
 

 
Figur 37. F58: Vill du jobba kvar hos nuvarande huvudman? 
 
Även gällande att arbeta kvar hos nuvarande huvudman framträder att det är en 
lägre andel bland de aktiebolagsanställda respondenterna som anger att de vill 
det, nära 20% färre än i de andra två huvudmannakontexterna. Även varför man 
söker nytt arbete har undersökts, något som de som de facto har sökt har svarat 
på. 17 olika svarsalternativ har skattats, med fem svarsalternativ, från stor 
betydelse till ingen betydelse. Totalt sett anger 25% att det är av stor betydelse 
att man vill byta huvudman, samtidigt som 45% anger att det inte har någon 
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betydelse. 47% anger att löneläget är av stor betydelse. 20% anger att lämna 
läraryrket är av stor betydelse till varför de söker nytt jobb, medan 45% anger 
att det inte har någon betydelse. 48% säger att ’söker nya utmaningar och 
karriärutveckling’ har stor betydelse till varför de sökt nytt jobb, medan 15% 
säger att det inte har någon betydelse. Vidare anger 19% att för lite 
kompetensutveckling har stor betydelse till varför de sökt nytt jobb, medan 32% 
säger att det inte haft någon betydelse. 
 Sammantaget visar resultaten på att för offentliganställda respondenter 
är det viktigt att arbeta just för en offentlig huvudman, medan det för såväl 
aktiebolagsanställda som för övriga i större utsträckning anges vara oväsentligt 
vilken huvudman man arbetar för. Totalt sett cirka 40% vill byta arbete, totalt 
sett cirka 20% har sökt nytt arbete. Här är respondenterna i de olika 
huvudmannakontexterna överens. Men, vad gäller frågan om att arbeta kvar på 
nuvarande skola framträder något olika resultat beroende på 
huvudmannakontext, där cirka 10% färre i aktiebolagskontext vill arbeta kvar 
vid nuvarande skola. Även vad gäller önskan att arbeta kvar hos nuvarande 
huvudman visar resultaten på huvudmannakontextskillnader, där 60% av 
aktiebolagsanställda vill det, medan nära 80% av offentliganställda och 
övriganställda vill arbeta kvar hos nuvarande huvudman. Det kan också noteras 
att av de som sökt nytt arbete anger 20% att lämna läraryrket är av stor 
betydelse till varför de sökt nytt arbete.  

Avslutande diskussion 
I det inledande kapitlet diskuterades möjliga effekter av reformer såsom 
friskolereformen i termer av att läraryrket kan komma att innebära olika saker i 
olika sektorer, vilket internationella studier indikerat (Considine, 2005; 
Pedersen et al., 2016). Tidigare svensk forskning har också visat på att lärare 
söker sig till högpresterande elever (Karbownik & Martinson, 2014). Dessa 
resultat indikerar en differentiering. I kapitlet om tidigare forskning 
diskuterades bland annat att villkoren för lärares arbete är problematiska (se 
tex. LR, 2013; LR, 2015; TCO, 2013; Sveriges företagshälsor, 2015; Alkan Olsson, 
2013), och att de försämrats över tid (Bejerot et al., 2015). I annan tidigare 
forskning i svensk kontext har det argumenterats för att lokala och regionala 
omständigheter verkar inverka på lärares arbetsvillkor (Lundström & Holm, 
2011; Lundahl et al., 2014; Parding et al., 2017), och att arbetsvillkoren skiljer 
sig åt sektorer emellan (Kjellström et al., 2016).  

Den här översiktliga sammanställningen av enkätmaterialet belyser 
följande teman: bakgrundsfaktorer, arbetsvillkor; arbetsmiljö, styrning, 
kompetensutvecklingsvillkor samt önskan att stanna eller byta arbetssituation. 
Sammantaget visar resultaten gällande bakgrundsfaktorer att de till viss del 
tenderar att skilja sig åt huvudmannakontexterna emellan, där respondenter i 
aktiebolagshuvudmannakontext i något lägre grad har fast anställning. Vidare 
har aktiebolagshuvudmannarespondenter lägre formell kompetens än de 
respondenter i de två andra huvudmannakontexterna. Detta styrks av tidigare 
rapporter som visat på att fristående och offentliga skolor har delvis olika 
rekryteringsmönster (se tex. Hensvik, 2010). För vidare analyser är det av 
relevans att undersöka exempelvis marknadstypers inverkan på vem som 
arbetar var.  
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Gällande arbetsmiljö visar resultaten på höga krav, hög kontroll, och till 
viss del bristande stöd. Dessa resultat är inte förvånande. De ligger också i linje 
med tidigare studier, se tex. Bejerot et al., (2015) och Alkan Olsson (2013). 
Resultaten visar en till stor del samstämmig bild mellan de olika 
huvudmannakontexterna. Men, gällande stöd via rektor skiljer sig resultaten 
tydligt åt, där skillnaden är 15% mellan offentliganställda respondenters och 
aktiebolagsanställda respondenters skattning, där offentliganställda alltså ligger 
15% lägre än aktiebolagsanställda. Även gällande detta tema är det för vidare 
analyser av relevans att undersöka närmare om exempelvis olika marknadstyper 
påverkar skattningen av arbetsmiljön.   

Vi ser också att respondenter anger att det finns påtryckningar om 
styrning som de själva inte står bakom som utgör en del av deras arbetsvardag. 
Detta, att respondenterna verkar uppfatta att deras arbete styrs av andra 
faktorer än de själva tycker är legitima, kan antas spegla att respondenterna 
identifierar sig med den så kallade professionens logik, vilken i alla fall delvis 
står i kontrast till andra styrningslogiker de möter i sitt arbete. Vi har i tidigare 
studier sett att lärare starkare identifierar sig med professionens logik (se tex. 
Parding & Lundström, 2011; Parding & Abrahamsson, 2010). För vidare analyser 
är det av relevans att mer i detalj undersöka om olika sektorer eller olika 
marknadstyper påverkar skattningen av styrningen, samt vilka logiker som 
verkar vara mer framträdande var, och hur detta kan tänkas påverka 
upplevelsen av arbetet. Det är också rimligt att tänka sig att man söker sig till en 
huvudmannakontext där den logik man själv identifierar sig med starkast är 
framträdande, därav är det också av relevans att undersöka dels vilken logik 
respondenterna själva identifierar sig med, dels vilken logik arbetsplatsen 
beskrivs styras av.   

Vi ser också att respondenterna skattar kompetensutvecklingsvillkoren 
som problematiska. Här står offentliganställda respondenter ut då de skattar 
sina kompetensutvecklingsvillkor klart sämre än övriga två respondentgrupper. 
Dels är respondenterna generellt missnöjda – om än i olika grad, dels tillgodoser 
de själva, ofta på fritiden, sina kompetensutvecklingsbehov – även detta i olika 
grad. Man vet hur man vill lära (av kollegor i stor utsträckning), men man tycker 
inte att verksamheten är organiserad på ett sätt som möjliggör för detta lärande i 
tillfredställande omfattning. Problem med villkor för gymnasielärares 
kompetensutveckling i relation till friskolereformen har identifierats och 
diskuterats tidigare (se tex. Parding et al., 2017; Parding & Berg-Jansson, 
kommande). Faktum är att lärare i Sverige deltar i färre lärandeaktiviteter än 
medlet av de ungefär 45 länder som deltar i TALIS-mätningarna (Teaching and 
Learning Survey) (Skolverket, 2014). Med utgångspunkt i att bra lärandevillkor 
kan utgöra en buffert mot en dålig arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990), är det 
av vikt att närmare studera om och hur villkor för kompetensutveckling 
organiseras och leds i dagens differentierade huvudmannalandskap. Inom ramen 
för föreliggande enkät skulle det vara av relevans att söka identifiera vad goda 
kompetensutvecklingsvillkor innebär. Vidare, var finns goda exempel, till 
exempel i olika marknadstypkontexter, och hur kan dessa sätt att leda och 
organisera kompetensutvecklingen få en bredare spridning, är exempel på frågor 
att belysa vidare.  
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Vidare, vad gäller arbetsbyten ser vi att en betydande andel respondenter 
anger att de vill röra sig från den arbetsplats de nu arbetar vid, och att av de som 
sökt nytt arbete anger 20% totalt sett att en viktig orsak är att de vill lämna 
läraryrket. Detta kan tolkas som ett uttryck för och däri svar på upplevelser av 
dålig arbetsmiljö och dåliga villkor för kompetensutveckling. Även andra tidigare 
studier visar på att många lärare säger sig vilja lämna yrket. Exempelvis säger 
nästan 80% av respondenterna i LRs arbetsmiljöundersökning att de funderar 
på att byta yrke. 26% anger att de ofta funderar på att sluta som lärare, och 52% 
att de ibland funderar på det (LR, 2015). För vidare analyser är det av relevans 
att närmare undersöka hur de respondenter som faktiskt vill stanna kvar i yrket, 
hos sin huvudman, vid sin nuvarande skola, skattar sina arbetsvillkor. Denna 
fråga är också av praktisk relevans då behovet av nya lärare framgent kommer 
att vara stort, varvid det blir viktigt att kunna attrahera, rekrytera och behålla 
personal.  

I föreliggande rapport har vi dels valt att presentera resultat som gäller 
samtliga respondenter, oavsett huvudmannakontext och marknadstyp. Vi har 
också gällande de flesta frågorna delat upp svaren på de tre 
huvudmannakontexterna för att synliggöra dels vissa skillnader, men också hur 
lika det i många fall är. Men, utifrån att tidigare studier indikerat att villkoren är 
differentierade, dock inte enbart baserat på huvudmannakontext, utan även 
baserat på andra parametrar, är det av relevans att vidare analysera enkätsvaren 
baserat på exempelvis de marknadstyper Skolverket (2011) har identifierat. 
Dessa är storstadsområden, större regioncentra, mindre regioncentra, större 
lokala centra, mindre lokala centra samt kommunala centra. I våra vidare 
analyser kommer vi bland annat att undersöka respondenternas svar i relation 
till dessa marknadstyper. Vi kommer också att gå djupare in i vissa områden, och 
däri fördjupa analyserna. 
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