
”Att vara lärare är roligt – men man

känner aldrig att man räcker till!”
En kartläggning av gymnasielärares uppfattningar om sitt yrke

Annika Pekkari

Sociologi, kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



Annika Pekkari • Kandidatuppsats • 2019 

 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

 

 

 

”Att vara lärare är roligt – men man 

känner aldrig att man räcker till!” 

En kartläggning av gymnasielärares uppfattningar om sitt yrke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs: Examensarbete i sociologi 

Lärosäte: Luleå tekniska universitet 

Datum: 2019-06-19  

Författare: Annika Pekkari 

E-post: anihed-9@student.ltu.se 

Handledare: Karolina Parding 

E-post handledare: karolina.parding@ltu.se 



Annika Pekkari • Kandidatuppsats • 2019 

Förord 

Det är med ett visst vemod som jag skriver det här förordet, för det innebär att mina studier 

börjar närma sig sitt slut. Det har varit en fantastisk resa som inneburit nya vänskaper, nya 

insikter och framför allt nya kunskaper. Mina studieår, såväl som processen med att skriva 

den här examensuppsatsen, har medfört många skratt och glada stunder men även hårt arbete. 

Jag har läst hundratals sidor och tillbringat oräkneliga timmar framför datorn. Jag har 

periodvis slitit mitt hår av frustration över att förstå sociologiska teoretiska ramverk, veten-

skapsteoretiska begrepp och aspekter eller över att finna de rätta orden, termerna och 

formuleringarna. Stundom har jag varit vilse därför att mitt huvud varit fullt av tankar och 

funderingar som spretat åt alltför många håll på grund av allt tolkande, analyserande och 

diskuterande. Tack och lov är jag omgiven av kloka och uppmuntrande personer, som sporrat 

mig till att inte ge upp när det känts motigt och som hjälpt mig att återfinna såväl mina tankar 

som fokus och riktning. Det är till dessa personer som det här förordet är tillägnat. 

Först och främst vill jag tacka forskargruppen vid Luleå tekniska universitet för att de gett 

mig möjligheten att analysera de kvalitativa svaren som hör till deras undersökning av 

gymnasielärares arbetsvillkor. Ett stort tack riktas även till alla de gymnasielärare som valt att 

dela med sig av sina uppfattningar i ovan nämnda undersökning, som den här studien bygger 

på. Jag vill även framföra ett varmt och innerligt tack till min handledare Karolina Parding 

som stöttat mig under hela processen. Karolina har utmanat mig att tänka i nya banor och 

hennes synpunkter och feedback har bidragit till att utveckla och förbättra uppsatsen. Jag vill 

även sända ett hjärtligt tack till min bror Niclas och min svägerska Gunilla för att de alltid 

ställer upp som bollplank och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Slutligen vill 

jag tacka min familj: min make Niklas och min son Kevin för deras kontinuerliga stöd och 

deras genuina, oupphörliga och orubbliga tilltro till mig och mina studier. Tack vare ert 

tålamod och stöd närmar jag mig nu min examen och färdigställandet av mitt examensarbete. 

Luleå, juni 2019 

 

Annika Pekkari 
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Sammanfattning 

Under år 2015 genomförde en forskargrupp vid Luleå tekniska universitet en landsomfattande 

undersökning av gymnasielärares arbetsvillkor. Undersökningen bestod av 57 kvantitativa- 

och två kvalitativa delfrågor (Parding, m. fl., 2018). Den här undersökningen baseras på 

kvalitativ tolkning av 1.443 gymnasielärares öppna svar på de två öppna kvalitativa del-

frågorna. Studien avser att identifiera faktorer som de offentlig- och aktiebolagsanställda 

gymnasielärarna anser utgör såväl möjligheter som hinder och utmaningar i deras yrke 

avseende arbetsmiljö och arbetsvillkor. Studien avser även att studera huruvida det föreligger 

skillnader och/eller likheter mellan gymnasielärares uppfattningar utifrån huvudmannaskap 

och vilka faktorer som påverkar gymnasielärarnas beslut att stanna respektive lämna yrket. 

För att bättre förstå och förklara studiens resultat nyttjas Robert Karasek och Töres Theorells 

(1990) två- och tredimensionella modeller avseende psykosocial arbetsmiljö.  

Resultatet tyder på att det råder en utbredd samstämmighet kring flertalet uppfattningar om 

yrket bland såväl offentlig- som aktiebolagsanställda gymnasielärare. Av resultatet framgår att 

majoriteten av gymnasielärarna, oavsett huvuvdman, upplever kommunaliseringen, friskole-

reformen, de högt ställda kraven, de administrativa arbetsuppgifterna och bristen på kring-

personal i skolan som yrkets största hinder. Vidare framgår det att de flesta gymnasielärare 

anser att lönenivån, yrkets status och bristande socialt stöd från skolledare utgör hinder i deras 

arbete. De anser därtill att det är inom dessa områden som de viktigaste förbättringsmöjlig-

heterna finns och faktorerna anges samtidigt som skäl till att lämna yrket. Gymnasielärarna 

efterfrågar dessutom mer kompetensutveckling och samverkan i allmänhet och inom det egna 

undervisningsämnet i synnerhet. Merparten av gymnasielärarna anser att undervisningen är 

det bästa med yrket och är anledningen till att de stannar kvar i yrket. Av resultatet kan inte 

tydliga skillnader skönjas mellan offentlig- och aktiebolagsanställda gymnasielärares upp-

fattningar kring yrket. De skillnader som kan skönjas i resultatet kan snarare tolkas bero på 

den enskilde gymnasielärarens specifika arbetssituation än på huvudmannaskap. Resultatet 

stödjer Karasek och Theorells (1990) teorier om att den psykosociala arbetsmiljön påverkas 

av gymnasielärarnas upplevelse av krav och kontroll i det egna arbetet och socialt stöd från 

ledare och kollegor. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Gymnasielärare, arbetsvillkor, arbetsmiljö, motivation, krav-, kontroll- och 

socialt stödmodellen.   
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Abstract 

During the year of 2015, a research group at Luleå University of Technology conducted a 

nationwide survey of upper secondary school teachers' working conditions. The study 

consisted of 57 quantitative- and two qualitative sub-questions (Parding, et al., 2018). This 

study is based on qualitative interpretation of 1,443 upper secondary school teachers' open 

answers to the two open qualitative sub-questions. The study intends to identify factors that 

public- and private sector employed upper secondary school teachers consider to be 

opportunities, obstacles and challenges in their profession, in regards of work environment 

and working conditions. The study also intends to study whether there are differences and/or 

similarities between public- and private sector employed upper secondary school teachers' 

perceptions about their work situation. Moreover the study intends to study what factors affect 

the upper secondary school teachers' decision to stay or leave the profession. In order to better 

understand and explain the study's results, Robert Karasek and Töres Theorells (1990) two- 

and three dimensional models regarding psychosocial work environment are used. 

 

The result suggests that there is widespread consensus among the public- and the private 

sector employed upper secondary school teachers’ perceptions of the profession. The result 

shows that the majority of upper secondary school teachers experience the municipalization, 

the free-school reform, the high demands, the administrative tasks and the lack of staff in the 

school as the greatest obstacle to the profession. Furthermore, most of the upper secondary 

school teachers in this study consider that the salary level, the profession's status and lack of 

support from school leaders constitute obstacles in their work. They also consider that it is in 

these areas that the most important improvement opportunities exist, but also constitute 

reasons for leaving the profession. The upper secondary school teachers also demand more 

skill development and collaboration in general and within their own teaching subject in 

particular. Most of the upper secondary school teachers indicate that teaching is the part of the 

profession that is the profession's main merit and is the reason why they stay in the 

profession. In the result, no clear differences can be discerned between public and private 

sector upper secondary school teachers' perceptions of the profession. The differences that can 

be discerned in the result can rather be interpreted due to the specific work situation of the 

individual upper secondary school teacher than to the management. The result supports 

Karasek and Theorells (1990) theories that the psychosocial work environment is influenced 

by the upper secondary school teachers' experience of demand and control at work and social 

support from leaders and colleagues. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel beskrivs studiens bakgrund, syfte, frågeställningar samt de lagar och 

förordningar som reglerar gymnasielärarnas arbetssituation. 

1.1 Bakgrund 

Under ett antal decennier har den svenska skolan genomgått många och genomgripande 

förändringar såsom kommunalisering, valfrihetsreform, ny skollag, läroplaner och betygs-

system (SOU, 2014:5; SOU, 2017:51). Sammantaget har de senaste decenniernas reformer 

lett till att lärarnas arbetsvillkor har förändrats och försämrats (SOU, 2014:5), vilket är en 

delförklaring till att det råder brist på utbildade lärare (Statistiska centralbyrån, 2017). I media 

och i forskningsrapporter framställs ofta läraryrket negativt och som ett yrke med låg status 

samtidigt som skolverksamheten kritiseras för att kunskapsresultaten bland svenska skolelever 

kontinuerligt försämras (Skolverket, 2011b; SOU, 2017:35; Larsson, 2013; Lärarförbundet, 

2016; SOU, 2014:5; Kjellström, m. fl., 2016; SCB, 2017; SOU, 2017:51; SOU, 2018:17). 

Skolåren är formativa år för barn och ungdomar och skolan syftar bland annat till att forma 

unga svenska samhällsmedborgare till att bli självständiga och kritiskt tänkande individer 

(SFS 2010:800). Det är intressant att studera lärares uppfattningar kring sitt yrke eftersom de 

är en stor yrkesgrupp som påverkar de flesta individer som är bosatta i Sverige och utgör en 

central del av det svenska demokratiska samhället. 

Ett flertal undersökningar är gjorda de senaste åren kring lärarnas arbetsmiljö och arbets-

villkor (se t ex Lärarnas Riksförbund, 2018b; SCB, 2017; Lärarförbundet, 2018; Kjellström, 

Almquist, & Modin, 2016). Under år 2015 genomförde en forskargrupp vid Luleå tekniska 

universitet en landsomfattande undersökning av gymnasielärares arbetsvillkor (Parding, 

Sehlstedt, Johansson, Berg-Jansson, & Jakobsson, 2018). Undersökningen bestod av flertalet 

kvantitativa frågor och ett par öppna kvalitativa frågor där gymnasielärarna gavs möjlighet att 

besvara frågorna med egna ord. De öppna kvalitativa svaren har inte tidigare sammanställts 

och analyserats, vilket kommer att göras i denna studie då dessa öppna svar medför en 

sällsynt möjlighet till att få ta del av ett stort antal gymnasielärares egna uppfattningar om sin 

arbetsmiljö och sina arbetsvillkor. Denna studie avser att identifiera faktorer som gymnasie-

lärarna anser utgör såväl möjligheter som hinder och utmaningar i deras yrke, avseende 

arbetsmiljö och arbetsvillkor. De identifierade faktorerna kan bidra till ökad kunskap som kan 

användas för att förändra gymnasielärarnas arbetssituation, motverka och förklara bristen på 

gymnasielärare samt ligga till grund för framtida forskningsansatser rörande gymnasielärares 

arbetssituation. 

1.2 Syfte 

Syftet är att studera och analysera gymnasielärarnas egna uppfattningar om yrkets möjlig-

heter, hinder och utmaningar avseende arbetsvillkor och arbetsmiljö. Studien avser även att 

studera huruvida det förligger skillnader och/eller likheter mellan offentlig- och aktiebolags-

anställda gymnasielärares uppfattningar angående yrkets möjligheter, hinder och utmaningar. 
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1.3 Forskningsfrågor 

För att uppfylla syftet är följande forskningsfrågor konstruerade: 

 Vilka eventuella skillnader och/eller likheter kan identifieras mellan offentlig- och 

aktiebolagsanställda gymnasielärares uppfattningar om yrkets möjligheter, hinder och 

utmaningar avseende arbetsmiljö och arbetsvillkor? 

 Vilka faktorer identifierar svenska gymnasielärare som möjligheter, hinder och 

utmaningar i sitt yrke och hur kan dessa tolkas och förstås utifrån Karasek och 

Theorells (1990) teoretiska två- och tre dimensionella modeller avseende psykosocial 

arbetsmiljö? 

 Vilka faktorer påverkar gymnasielärares beslut att stanna respektive lämna yrket? 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att studera svenska gymnasielärare, således inkluderas inte lärare i 

andra stadier eller länder. Studien avgränsas även till att studera gymnasielärare som är 

anställda i offentlig skola respektive aktiebolagsägd skola, vilket innebär att gymnasielärare 

med andra huvudmän än de ovan nämnda såsom handelsbolag, ideella föreningar och 

stiftelser har exkluderats från studien. Det görs emellertid ingen åtskillnad mellan gymnasie-

lärare på teoretiska-, praktiska- eller introduktionsprogram. Det görs heller ingen distinktion 

mellan gymnasielärares kön, ålder eller antal yrkesverksamma år. 

1.5 Lagar, förordningar och förutsättningar rörande gymnasielärare 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) har Sverige 10-årig skolplikt som utgörs av för- och 

grundskola. Efter avslutad grundskola erbjuds de flesta ungdomar gymnasieutbildning (SOU, 

2016:77), som är en frivillig skolform (SkolL, 7 kap, 12 §). I Sverige påbörjar cirka 99,3 % av 

alla ungdomar en gymnasieutbildning inom två år efter avslutad grundskola. Ungefär 95 % av 

alla ungdomar slutför en gymnasieutbildning (SOU, 2016:77). År 2017 fanns det, enligt 

Skolverket (2019a), i avrundade tal ungefär 1.300 gymnasieskolor i Sverige varav 430 var 

fristående gymnasieskolor. Samma år fanns det cirka 348.000 gymnasieelever och cirka 

35.500 yrkesverksamma gymnasielärare. Ungefär 80 % av gymnasielärarna som var anställda 

år 2017 hade lärarlegitimation (Skolverket, 2019a). 

Flertalet skolreformer har genomförts från 1990-talet och framåt för att öka ungdomars 

möjligheter till att verka i en förändrad värld och för att tillmötesgå ungdomars individuella 

önskemål (Skolverket, 2011b). Reformerna har även genomförts för att anpassa skolan till de 

skolpoliska ideologier som rådde vid den aktuella tiden (SOU, 2014:5). År 1991 övergick 

ansvaret för Sveriges skolverksamhet från staten till kommunerna. Kommunaliseringen 

genomfördes som ett led i att öka decentraliseringen, likvärdigheten, effektiviteten och 

kvaliteten inom skolan (SOU, 2014:5). Skolan decentraliserades ytterligare av den 

friskolereform (Prop. 1991/92:95) som antogs år 1992 och som ligger till grund för dagens 

friskola. Friskolereformen innebär att föräldrar och elever har rätt att välja skola och att 

friskolor har rätt till ersättning per elev, så kallad skolpeng, som kommunerna idag är 

betalningsansvariga för. Inom varje enskild kommun är beloppet på skolpengen densamma, 

oavsett om eleven går i offentlig skola eller i friskola, men beloppet kan variera mellan olika 

kommuner (Sveriges kommuner och landsting, 2017). 
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I början av 2010-talet kom en ny gymnasieförordning (SFS 2010:2039) som bland annat 

behandlar betygssättning, nationella prov, bidrag till huvudmän för fristående gymnasieskolor 

samt elevers rättigheter och skyldigheter. I samband med den nya gymnasieförordningen 

förändrades läroplanen, examensmålen för gymnasieskolan och ämnesplaner för de gymnasie-

gemensamma ämnena (Skolverket, 2011a). 

Som ett led i att skapa ökade karriärvägar för lärare antogs år 2013 regeringens ”Förordning 

om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare” (SFS 2013:70) som 

reglerar bestämmelser kring karriärtjänsterna förstelärare och lektor. Förordningens syfte var 

att ”stimulera skolhuvudmän att inrätta karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare” (SFS 

2013:70, 1 §). Tjänsterna finansieras genom statsbidrag till de skolor som upplåter dessa 

tjänster. Titeln förstelärare genererar en högre månadslön om minst 5.000 kr och titeln lektor 

ger 10.000 kr eller mer per månad i lön (Skolverket, 2019c). 

Den svenska Skollagen (1 kap. 4, 5, 8 och 9 §§) stipulerar att alla elever ska ha tillgång till 

utbildning av hög kvalitet och att skolan ska vara likvärdig för alla samt att hänsyn ska tas till 

individens olika behov. För varje skolform ska det finnas en läroplan som anger utbildningens 

värdegrund, uppdrag, mål och riktlinjer (SkolL, 1 kap. 11 §). Enligt 3 kap. i Skollagen har 

skolan långtgående skyldighet att stödja och hjälpa elever att uppfylla de olika kunskaps-

krav som ställs. Från och med 1 juli 2019 (SFS 2018:749) föreskriver Skollagen att följande 

gäller för gymnasiet (SkolL, 15 kap. 19a §): ”varje elev ska ha en mentor som ska följa 

elevens kunskapsutveckling och studiesituation med utgångspunkt i elevens utbildning i dess 

helhet. Mentorn ska särskilt uppmärksamma tecken på att eleven kan behöva stöd och i så fall 

skyndsamt informera berörd skolpersonal.” Vidare fastställer Skollagen (15 kap. 20 §) att 

”minst en gång varje termin ska rektorn se till att eleven ges en samlad information om 

elevens kunskapsutveckling och studiesituation (utvecklingssamtal) [sic].” Utöver utveck-

lingssamtal ska det även upprättas en individuell studieplan för varje elev (SkolL, 15 kap. 25 

§). Det finns även föreskrifter för läraryrket, exempelvis krävs det att gymnasieläraren har en 

lärarlegitimation för att få undervisa och sätta betyg. Lärare måste ha slutfört laggill lärar-

utbildning för att kunna erhålla lärarlegitimation. Lärarlegitimationen kan därmed betraktas 

som ett intyg på att läraren har erforderliga kvalifikationer för att utföra yrket (SkolL, 3 kap. 

16 §; SFS 2011:326). Arbetstiden för gymnasielärare är reglerad i arbetstidslagen (SFS 

1982:673) och genom olika kollektivavtal (Lärarnas Riksförbund, 2011). Gymnasielärare ska 

betygssätta elever efter elevens kunskapsnivå i förhållande till läroplanens nationella 

kunskapskrav för kursen och resultatet av de nationella proven ska särskilt beaktas vid 

betygssättning (SkolL 15 kap. 24, 25a §§; Skolverket, 2019d). Skollagen reglerar även att 

”huvudmannen ska se till att personalen vid förskole- och skolenheterna ges möjligheter till 

kompetensutveckling” (SkolL, 2 kap. 34 §). Sammanfattningsvis kan konstateras att läraryrket 

är reglerat i högre grad än många andra yrken och består av många och varierande arbets-

uppgifter samt ansvarsområden. Samtidigt förändras kontinuerligt lagar och förordningar, 

vilket kräver att lärare håller sig à jour med gällande regelverk. 



Annika Pekkari • Kandidatuppsats • 2019 

4 

 

1.6 Disposition 

Den här studien följer vedertagen disposition för samhällsvetenskapliga skrifter (Backman, 

2016; Bryman, 2011; Ejvegård, 2009), vilken illustreras nedan:

 

Figur 1.1: Studiens disposition 

I det kommande andra kapitlet redovisas tidigare forskning kring lärare avseende 

arbetsvillkor, arbetsmiljö, kompetensutveckling, samverkan och huvudmannaskap. Vidare 

presenteras Robert Karasek och Töres Theorells (1990) teoretiska modell avseende psyko-

social arbetsmiljö i kapitel tre. Därefter redovisas studiens metodval, arbetsprocesser och 

etiska överväganden i det fjärde kapitlet. I det femte kapitlet analyseras och diskuteras 

studiens resultat utifrån den tidigare forskning och det teoretiska ramverk som framställts i de 

föregående kapitlen. Det sjätte kapitlet avrundar studien med summerande slutsatser och 

reflektioner. 
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2. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare forskningsresultat angående lärares arbetssituation. 

2.1 Arbetsvillkor och arbetsmiljö 

Under de senaste decennierna har den svenska skolan genomgått flera och stora förändringar 

(SOU, 2014:5). Som yrkesgrupp anses lärarna ha fått försämrade arbetsvillkor, däribland 

högre arbetsbelastning, mindre självstyrning och sämre socialt stöd från chefer. Detta har lett 

till att lärare har högre stressrelaterad sjukfrånvaro än andra yrkesgrupper (Kjellström, 

Almquist, & Modin, 2016; Lärarförbundet, 2017), vilket går i linje med annan forskning som 

tyder på att lärares höga sjuktal beror på arbetsmiljöproblem, arbetsbelastning och försämrade 

påverkansmöjligheter (Försäkringskassan, 2018) samt obalans mellan krav och resurser 

(Lärarförbundet, 2018). Ljungblad och Näswall (2009) påvisar att det finns tydligt samband 

mellan hög arbetsbelastning och ohälsa för lärare men studien kunde inte styrka samband 

mellan att högt socialt stöd från chef reducerade ohälsa vid hög arbetsbelastning. Annan 

forskning indikerar emellertid att låg grad av självstyrning, dåligt ledarskap och höga 

arbetskrav utgör faktorer för utbrändhet bland lärare (Arvidsson, Håkansson, Karlson, Björk, 

& Persson, 2016). Kommunaliseringen pekas ut som orsak till lärares minskade själv-

styrningsmöjligheter. Kommunaliseringen innebär att gymnasieskolans styrning, utformning 

och villkor påverkas av flertalet grupper såsom elever, föräldrar, politiker, skolans huvudman 

samt statliga, kommunala och privata intressenter, vilket i sin tur har lett till att skolledare och 

lärares inflytande har minskat (Wermke & Forsberg, 2017; SOU, 2014:5). Kommunal-

iseringen har medfört att det svenska skolsystemet är komplext. Det råder exempelvis 

oklarheter mellan politikers, huvudmäns och rektorers roller, varvid hela styrkedjan behöver 

förbättras. Vidare råder det bristande förtroende och stöd mellan lärare och skolledning (SOU, 

2015:22). Den otydliga rollfördelningen komplicerar arbetet för rektorer och leder till hög 

personalomsättning av rektorer, något som i sin tur har en negativ inverkan på lärarnas 

arbetssituation (SOU, 2014:5; SOU, 2015:22; Lärarförbundet, 2016).  

Lärarförbundet (2016, 2017, 2018) har vid ett flertal tillfällen genomfört undersökningar av 

gymnasielärarnas uppfattningar kring deras arbetsvillkor och arbetsmiljö. Resutatet påvisar att 

gymnasielärarna anser att deras arbetsbelastning är för hög, vilket till stor del beror på den 

omfattande administration som de är ålagda att utföra. Utöver administration har även andra 

stressfaktorer påtalats, såsom att eleverna anses ha för låga förkunskaper när de börjar 

gymnasiet (Skolverket, 2017), nyanlända elever (Lärarförbundet, 2016) och betygssystemet 

(Alm & Colnerud, 2015; Lärarförbundet, 2016). Ytterligare faktorer uppges vara skolans 

marknadsanpassning som lett till att lärare måste ägna sig åt marknadsföring och kundifiering. 

Marknadsanpassingen har även medfört att gymnasielärarna upplever betygspåtryckningar 

från skolledare, föräldrar och elever (Lärarnas Riksförbund, 2016). Därtill återkommer i 

forskningsresultaten även yrkesförsämrande faktorer såsom den individuella behovs-

anpassningen av undervisningen, brist på stöd och kompetens för att bemöta elever med 

diagnoser och mental ohälsa samt ökade klasstorlekar (Lärarförbundet, 2016; Ekornes, 2017; 

SOU, 2014:5; Kjellström, m. fl., 2016). Forskningen tyder även på att försteläraruppdraget 

inte alltid mottages väl bland lärarkollegiet ur ett arbetsmiljöperspektiv (Skolverket, 2015; 

Erlandson & Karlsson, 2018). För att minska den höga arbetsbelastningen har förslag såsom 
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att anställa fler yrkesgrupper i skolan såsom kuratorer, vaktmästare och specialpedagoger 

framförts (Lärarförbundet, 2016). Lönen samt yrkets status anses behöva höjas för att kunna 

behålla och rekrytera lärare i framtiden (Statistiska centralbyrån, 2017; Lärarförbundet, 2016). 

Antalet nationella prov har under åren ökat och uppges ta mycket tid i anspråk för lärare 

avseende genomförande, bedömning och rapportering (SOU, 2016:25). Förslag om central 

rättning av nationella prov har presenterats för att motverka ojämlik betygssättning (Berg, 

Palmgren, & Tyrefors, 2019). Det har även föreslagits andra förslag kring förändringar av de 

nationella proven såsom mer och bättre stöd från Skolverket vid rättning och bedömning av 

de nationella proven, digitaliserade prov och digitaliserade bedömningsstöd, färre antal 

nationella prov och att andra yrkesgrupper kan vara behjälpliga vid exempelvis inrapportering 

av provresultat (SOU, 2016:25). Enligt Statistiska centralbyrån (2017) arbetar cirka 15 % av 

utbildade lärare inom andra yrken och enligt en nyare undersökning genomförd av Lärarnas 

Riksförbund (2018b) har ungefär hälften av alla lärare övervägt att byta yrke under det 

senaste läsåret. De vanligaste orsakerna till att lärare överger yrket uppges vara arbetsvillkor; 

krav, lön, arbetsbelastning, förväntningar, arbetstider och arbetsuppgifter samt arbetsmiljö; 

externt inflytande, psykisk påfresting och stress (Statistiska centralbyrån, 2017). 

2.2 Samverkan och kompetensutveckling 

Lärare behöver kompetensutveckling för att dels utvecklas i yrket och dels lära sig de senaste 

årens nya och förändrade förutsättningar, såsom ny skollag, läroplaner och betygssystem 

(Lärarnas Riksförbund, 2018a; Lärarförbundet, 2016, 2017, 2018; SOU, 2017:51). Lärarna 

anser sig inte få tillräckligt med kompetensutveckling, varken inom sitt eget undervisnings-

ämne eller inom andra relevanta områden såsom rollspecifik utbildning, varvid mer 

kompetensutveckling efterfrågas och rekommenderas (Lärarnas Riksförbund, 2018a; 

Lärarförbundet, 2016; SOU, 2016:77). Det är skolans huvudman som beslutar om lärarnas 

kompetensutveckling (SkolL, 2 kap. 34 §), vilket innebär att kompetensutveckligen ser olika 

ut för olika gymnasielärare (Parding, Berg-Jansson, Sehlstedt, McGrath-Champ & Fitzgerald, 

2017). Forskning påvisar att huvudmän och gymnasielärare har olika uppfattningar kring 

kompetensutveckling (Parding & Berg-Jansson, 2018; Lärarförbundet, 2016). Av Parding och 

Berg-Janssons (2018) forskning framgår det att gymnasielärare anser att kompetensutveckling 

inom sitt eget undervisningsämne är viktigast, vilket överensstämmer med Lärarförbundets 

(2016) undersökning. Andra forskningsresultat inom området belyser att även andra 

samverkans- och kompetensutvecklingsområden uppskattas och efterfrågas av lärare såsom 

”ny forskning, ämnesdidaktiska fortbildningskurser och kollegialt lärande” (Lärarförbundet, 

2016, s. 16). Vidare förordar annan forskning följande områden för samverkan och 

kompetensutveckling: likvärdig betygssättning, undervisning, praktiknära forskning för att 

utveckla lärarnas kunskapsbas samt ledning, stöd och mentorskap (SOU, 2016:77; SOU, 

2015:22; SOU, 2018:19; Skolverket, 2019b). Samverkan mellan lärare kan bidra till 

kompetensutveckling genom att lärarna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter 

mellan varandra, vilket även kan leda till att lärarna upplever emotionellt stöd (Jansson & 

Parding, 2011). Förslag har framförts om upprättande av ett nationellt professionsprogram för 

att stimulera till ökad, systematisk och likvärdig professions- och kompetensutveckling för 

lärare och skolledare (SOU 2015:22; SOU, 2018:17; SOU, 2017:35). Detta indikerar att 

rådande kompetensutvecklingssystem behöver förändras. 
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2.3 Huvudmannaskap 

Följande avsnitt utgår huvudsakligen ifrån den omfattande enkätundersökning av 

gymnasielärares arbetsvillkor som Parding, m. fl., (2018) genomfört därför att studien är en av 

fåtalet studier som studerar gymnasielärarnas arbetsvillkor utifrån huvudmannaskap. Av 

studien framgår att totalt 47 % av de tillfrågade anser att de sällan eller aldrig hinner med sitt 

arbete under arbetstid, fördelat efter huvudmannaskap utgör det  46 % av såväl offentlig- som 

aktiebolagsanställda gymnasielärare. I samma undersökning framgår det även att totalt cirka 

82 % av gymnasielärarna ofta eller ibland arbetar på kvällar och helger på grund av hög 

arbetsbeslastning, uppdelat efter huvudmannaskap uppger 86 % av de offentlig- och 78 % av 

de aktiebolagsanställda gymnasielärarna att de arbetar utöver ordinarie arbetstid. Enkäten 

berör flertalet ämnen och aspekter av yrket, i figuren nedan redovisas resultatet från fem 

delfrågor som är relevanta för den här studiens syfte. 

 

Figur 2.1: Kvantitativa resultat från Parding, m. fl., (2018) enkätundersökning. 

Det första stapelparet illustrerar resultatet av frågan: (F36A) Jag får stöd från rektor/rektorer i 

mitt dagliga arbetet: Stämmer helt och håller & stämmer ganska bra (Parding, m. fl., 2018, s. 

12). 58 % av alla tillfrågade uppger att de upplever vertikalt stöd helt och hållet alternativt 

ganska bra från rektor. Som framgår av Figur 2.1 anser aktiebolagsanställda gymnasielärare i 

högre grad att de erhåller stöd från rektor än de offentliganställda gymnasielärarna.  

Det andra stapelparet gestaltar fördelningen mellan offentlig- och aktiebolagsanställda 

gymnasielärares uppfattning om kollegialt stöd. Gymnasielärarna anser att de helt och hållet 

alternativt ganska bra får horistonellt stöd av lärarkollegor, enligt totalt 89 % av de tillfrågade. 

Som framgår av Figur 2.1 skiljer det inte mycket mellan offentlig- och aktiebolagsanställdas 

uppfattning i frågan. Enkätfrågan är formulerad enligt följande: (F40A) Jag får stöd från mina 

lärarkollegor i mitt dagliga arbete: Stämmer helt och hållet & stämmer ganska bra (Parding, 

m. fl., 2018, s. 12). 
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Stapelpar nummer tre är resultatet av enkätfrågan: (F41I) Det dagliga arbetet är organiserat 

så att vi lärare har möjlighet att lära av varandra: Stämmer helt och hållet & stämmer 

ganska bra (Parding, m. fl., 2018, s. 21). Det är 38 % av de tillfrågade som instämmer helt 

och hållet alternativt ganska bra med påståendet, vilket innebär att 62 % anser att arbetet inte 

alls alternativt inte särskilt bra instämmer med att arbetet är organiserat för att främja lärande 

av varandra. I Figur 2.1 visas resultatet av de som helt eller delvis instämmer utifrån 

huvudmannaskap: offentlig- respektive aktiebolagsanställda gymnasielärare. 

Pardings, m. fl., (2018) forskning inkluderar även frågor kring kompetensutveckling, 

exempelvis följande frågeställning: (F41D) Kompetensutvecklingen som min arbetsgivare 

erbjuder täcker mina behov: Stämmer helt och hållet & stämmer ganska bra (Parding, m. fl., 

2018, s. 20). Det är endast 29 % av de tillfrågade gymnasielärarna som anser att påståendet 

stämmer helt och hållet alternativt ganska bra. De offentliganställda gymnasielärarna är klart 

mest missnöjda med den kompetensutveckling som arbetsgivaren erbjuder, vilket framgår av 

Figur 2.1. 

Det sista stapelparet visar fördelningen utifrån huvudmannaskap angående frågeställningen: 

(F48C) I vilken utsträckning håller du med om att brist på stöd från arbetgivaren utgör 

hinder för din kompetensutveckling inom yrket? Stämmer helt och hållet & stämmer ganska 

bra (Parding, m. fl., 2018, s. 23). Även här är det de offentliganställda som är mest miss-

belåtna: 44 % av de offentliganställda gymnasielärarna anser att bristen på stöd utgör hinder 

för kompetensutveckling medan 36 % av de aktiebolagsanställda gymnasielärarna instämmer 

med påståendet. 

Det finns forskningsresultat som pekar på att friskolelärare upplever sig ha bättre arbetsvillkor 

och allmänt bättre hälsotillstånd än lärare i kommunala skolor (Kjellström, m. fl., 2016; 

Friskolornas Riksförbund, u.d.). Andra studier visar på att det finns en liten skillnad mellan 

betygssättning i kommunala- gentemot fristående skolor, där friskolor har en mer generös 

betygssättning (Skolverket, 2019b; Parding, 2011). I tidigare forskning (Lärarförbundet, 

2016) framgår att legitimerade gymnasielärare i friskolor i högre utsträckning måste ägna sig 

åt och allokera tid till att sätta betyg tillsammans med sina olegitimerade lärarkollegor jämfört 

med de kommunalt anställda legitimerade gymnasielärarna. De legitimerade lärarna anser att 

detta tar mycket tid och anser därför att mer tid behöver avsättas för detta, vilket sällan sker 

(Lärarförbundet, 2016). Detta tyder på att offentliga skolor har högre andel legitimerade lärare 

anställda än friskolor, vilket går i linje med Parding, m. fl., (2018) forskningsresultat som 

påvisar att 83 % av de offentliganställda gymnasielärarna har lärarlegitimation för att 

undervisa på gymnasiet jämfört med 77 % av de aktiebolagsanställda gymnasielärarna. 

Resultatet i en kvalitativ studie som Parding, m. fl., (2017) genomfört påvisar att det inte går 

att förklara skillnader mellan gymnasielärares möjlighet till kompetensutveckling utifrån 

huvudmannaskap. Lönen för privatanställda lärare är ofta lägre än för kommunalt anställda 

lärare (Lärarnas Riksförbund, 2018b; SOU, 2014:5), vilket stöds av Statistiska centralbyråns 

statistik (Lärarnas Riksförbund, u.d.) men som ifrågasätts av Friskolornas Riksförbund (u.d.). 

Lärarnas intresseorganisationer är emellertid överens om att lärarnas löner är låga 

(Lärarförbundet, 2016; Lärarnas Riksförbund, 2018b; Friskolornas Riksförbund, u.d.). 
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2.4 Forskningsgap 

Genomgången av tidigare forskning påvisar att forskningen kring lärare är relativt omfattande 

medan forskningen är mer begränsad avseende gymnsielärares arbetsvillkor och arbetsmiljö. 

Vidare  indikerar genomgången att det råder ett forskningsgap kring forskning som utgår från 

huvudmannaskap, exempelvis skillnader och likheter avseende arbetsvillkor och arbetsmiljö 

för gymnasielärare som är offentligt anställda respektive icke offentligt anställda gymnasie-

lärare, något som även uppmärksammats i tidigare litteraturöversikt (Parding, 2011). Den 

tidigare forskningen kring lärares arbetssituation baseras till stor del på kvantitativ forskning 

alternativt på kvalitativa undersökningar som baseras på ett relativt begränsat antal lärare. 

Kvalitativa forskningsstudier som baseras på kvalitativ analys av ett större antal 

gymnasielärares uppfattningar utgör således ett forskningsgap. Detta motiverar denna studie 

som baseras på kvalitativ analys av ett stort antal gymnasielärares öppna svar angående deras 

arbetssituation och där resultatet även kan redovisas utifrån huvudmannaskap. Forskning 

främjas av att flera metoder används (Ejvegård, 2009) varvid den forskningsmetod som 

nyttjas i denna studie kan bidra med att generera nya forskningsresultat alternativt styrka eller 

motsäga tidigare forskningsresultat. 
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3. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel beskrivs det teoretiska ramverk som används vid analys av empirin med syfte 

att bidra till ökad förståelse och förklaring till hur de faktorer som gymnasielärarna 

identifierar påverkar deras upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö. 

3.1 Två modeller för psykosocial arbetsmiljö 

Robert Karasek och Töres Theorell (1990) är upphovsmännen bakom den tvådimensionella 

krav- och kontrollmodellen samt den tredimensionella krav-, kontroll- och socialt stöd-

modellen som bägge syftar till att förutsäga psykosocial arbetsmiljö utifrån ett antal faktorer. 

Dessa faktorer påverkar den anställdes känsla av motivation, stress, produktivitet, hälsa och 

känsla av meningsfullhet. Modellerna har valts som teoretiskt ramverk därför att de passar 

studiens syfte väl. De kan vara behjälpliga vid tolkning av gymnasielärarnas uppfattning kring 

deras komplexa yrkesvardag och att förklara studiens resultat. 

3.1.1 Tvådimensionell krav- och kontroll modell   

Karasek och Theorell (1990) utformade först den tvådimensionella modellen som inkluderar 

faktorerna krav och kontroll (se Figur 3.1) som sedermera utvecklades till den 

tredimensionella krav-, kontroll- och socialt stödmodellen (se Figur 3.2). För att underlätta 

förståelse av modellerna ges först en kortfattad beskrivning av den tvådimensionella krav- och 

kontrollmodellen. 

De krav som modellen avser utgörs av de fysiska- och psykiska krav som arbetet kräver 

exempelvis produktionskrav, deadlines och arbetsbelastning. Med kontroll menas, enligt 

modellens upphovsmän, den anställdes egna upplevelse av möjlighet till handlings- och 

beslutsutrymme samt kontroll över sin egen arbetssituation, vilket omfattar exempelvis 

tillgång till information eller tydliga arbetsbeskrivningar. Bristande möjligheter till kontroll 

ökar risken för att uppleva stress (Karasek & Theorell, 1990). 

                                      

Figur 3.1: Tvådimensionell modell: Krav- och kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990, s. 32). 
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Modellens fyra kategorier beskrivs av Karasek och Theorell (1990) enligt följande:  

Kategorin passive jobs, som fortsättningsvis benämns passiva jobb, kännetecknas av att den 

anställde upplever såväl låga krav som låg kontroll över sitt arbete, vilket bidrar till en känsla 

av meningslöshet och att inte vara behövd. Detta kan leda till minst lika mycket stress som ett 

arbete med hög arbetsbelastning. Exempel på yrken som infaller under denna kategori är 

budbärare eller gruvarbetare (Karasek & Theorell, 1990). 

Karasek och Theorells (1990) kategori high strain jobs, som fortsättningsvis benämns 

ansträngda jobb, uppkommer när anställda upplever att arbetet ställer höga krav i 

kombination med låg grad av kontroll. De anställda riskerar att anlägga ett aggressivt 

beteende och/eller dra sig undan från sociala aktiviteter. Yrkespersoner som befinner sig i 

detta fält är de individer som löper störst risk att drabbas av psykisk ohälsa eller bli fysiskt 

sjuka, vilket framgår av pilen A i Figur 3.1 ovan. Exempel på yrken som faller under 

kategorin ansträngda jobb, enligt modellen, är exempelvis löpande band arbetare och servitris. 

Low strain jobs, avslappnade jobb, uppstår när den anställde upplever låga krav och samtidigt 

hög grad av kontroll i sitt arbete. Detta fält är motsatsen till fältet ansträngt, vilket innebär att 

här återfinns de mest tillfredsställda och hälsosammaste individerna. Arkitekter och reparatör-

er är exempel på yrken som Karasek och Theorell (1990) inkluderar i denna kategori. 

Den fjärde kategorin utgörs av active jobs, aktiva jobb, och avser yrken som kräver hög 

prestationsnivå men som inte leder till negativ psykologisk belastning. I denna kategori 

upplever den anställde höga krav men även hög grad av kontroll i sitt arbete, vilket innebär att 

det finns balans mellan krav och kontroll. De som befinner sig inom denna kategori upplever 

positiva psykologiska aspekter såsom, arbetstillfredsställelse, lärande och personlig 

utveckling (Karasek & Theorell, 1990), vilket illustreras med pil B i Figur 3.2. Karasek och 

Theorell (1990) anger sjuksköterska, läkare och lärare som exempel på aktiva jobb. 

3.1.2 Tredimensionell krav-, kontroll- och socialt stöd modell  

Karasek och Theorell (1990) ansåg att den tvådimensionella modellen var för enkel och inte 

tar hänsyn till vissa viktiga aspekter av arbetet och inte återspeglar verklighet i tillräckligt hög 

grad. En tredje faktor, socialt stöd, adderades och denna nya modell kom de att kalla för den 

tredimensionella modellen. Socialt stöd avser all form av hjälpsamt socialt stöd från chefer 

eller kollegor. Socialt stöd kan yttra sig i form av sammanhållning och tillit inom arbets-

gruppen eller gentemot ledarskapet alternativt hjälp i arbetet eller feedback. Socialt stöd kan 

främja hälsa och lärande samt  motverka negativ psykisk belastning, stress, depression och 

ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). I den här studien används både den två- och 

tredimensionella modellen därför att båda modellerna bidrar till att analysera och förklara 

studiens resultat (Bryman, 2011), men på olika sätt.  

I samband med att Karasek och Theorell (1990) tillförde socialt stöd omformade de 

illustrationen av modellen enligt nedan: 
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Figur 3.2: Tredimensionell modell: Krav-, kontroll- och socialt stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990, s. 70). 

Så här beskriver Karasek och Theorell (1990) de olika kategorierna i den tredimensionella 

modellen: Kategorin isolated prisoner, isolerade fångar, utgör de yrken som de anser är mest 

ohälsosam för individen därför att de anställda arbetar ensamma med lågt socialt stöd och har 

liten kontroll över sitt arbete i kombination med höga krav, exempelvis montörer. 

Participatory leaders, deltagande ledare, kopplas till de yrken som kombinerar höga krav, hög 

kontroll och hög grad av socialt stöd. I denna kategori upplever den anställde balans mellan 

krav, beslutsutrymme och socialt stöd, vilket enligt Karasek och Theorell (1990) leder till 

positiv psykosocial arbetsmiljö. Exempel på yrken som tillhör kategorin deltagande ledare är 

vetenskapsmän, lärare och frisörer. Hög grad av socialt stöd, höga krav och låg grad av 

kontroll utgör kategorin obedient comrade, lydig kamrat, exempelvis budbärare och 

postanställda. Till kategorin cowboy hero, cowboyhjälte, hör den typ av arbete där individen 

har stort beslutsutrymme och höga krav men låg grad av socialt stöd. Cowboyhjälten är ofta 

högutbildad och arbetar isolerat såsom arkitekter och advokater. Med stöd av krav-, kontroll- 

och socialt stödmodellen hävdar Karasek och Theorell (1990) att anställda kan klara högt 

ställda krav om de samtidigt upplever att de har kontroll över sin egen arbetssituation och 

socialt stöd från chefer och/eller kollegor. Det bör emellertid noteras att alla individer inte 

upplever samma situation på samma sätt därför att det finns individuella skillnader, såsom 

stresstålighet och arbetstakt (Karasek & Theorell, 1990). 

Enligt Karasek och Theorell (1990) hör yrkesgruppen lärare till de mest eftersträvansvärda 

kategorierna, i såväl den två- som den tredimensionella modellen: aktiva jobb respektive del-

tagande ledare. Modellerna med dess yrkesindelningar i de olika kategorierna är nästan trettio 

år gamla och det är intressant att studera om lärare fortfarande befinner sig i kategorierna 

aktiva jobb respektive deltagande ledare. Genom att studera lärarnas arbetssituation utifrån de 

två modellerna kan eventuell förändring över tid synliggöras och förtydligas. Modellernas 

primära syfte är att de ska fungera som vägvisare över hur psykosociala arbetsmiljöer bör 

utformas för att minska anställdas både fysiska- och psykiska ohälsa som uppstår på grund av 

arbetets utformning (Karasek & Theorell, 1990), vilket motiverar att modellerna tillämpas vid 

tolkning, analys och diskussion av den här studiens resultat.  
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4. Metod 
I följande kapitel redovisas och motiveras metodologiska val och forskningsprocessens 

genomförande. 

4.1 Val av forskningsmetod 

Den omfattande enkäten till gymnasielärare har varit föremål för andra publikationer, 

exempelvis Pardings, m. fl., (2018) kvantitativa rapport. De öppna kvalitativa svaren har inte 

tidigare analyserats varvid intressant och betydelsefull kunskap riskerar att gå förlorad, vilket 

föranleder denna studie. I vetenskapliga kretsar förekommer oenighet kring distinktionen 

mellan forskningsmetoder för naturvetenskaplig- respektive samhällsvetenskaplig forskning 

(Backman, Gardelli, Gardelli, & Persson, 2012). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & 

Wängnerud (2012) hävdar emellertid att valet av metod ska utgå ifrån studiens forsknings-

frågor för att på bästa sätt uppfylla studiens syfte, vilket i detta fall motiverade valet att 

använda kvalitativ hermeneutisk tolkningsmetod av de öppna svar som utgör studiens empiri. 

Hermeneutisk tolkning, som sker genom att tolka människors ord och handlingar är en särskilt 

användbar metod då syftet med en undersökning är att förstå och förklara människors 

uppfattningar (Backman, m. fl., 2012), vilket överensstämmer den här studiens syfte. Studiens 

empiri analyserades initialt med en deduktiv ansats men allt eftersom analysarbetet fortlöpte 

uppstod en växelverkan mellan teori och empiri, varvid analysarbetet förändrades till att vara 

av mer abduktiv karaktär (Backman, m. fl., 2012). 

4.2 Genomgång av tidigare forskning 

Syftet med att studera tidigare forskningsresultat (som redovisas i Kapitel 2) i denna studie är 

att kartlägga de kunskaper som redan finns inom ämnet och identifiera kunskapsluckor 

(Bryman, 2011). Det första steget i arbetsprocessen med att identifiera relevant tidigare 

forskning var att fastställa studiens syfte och forskningsfrågor. Det andra steget i processen 

var att begrunda vilka sökord, söktermer och typ av litteratur som kunde vara av intresse att 

inkludera i en relevant litteraturstudie (Ejvegård, 2009). Därefter genomfördes litteratur-

sökning, främst via Luleå tekniska universitets databaser och via relevanta myndigheter och 

organisationers hemsidor. Genom att studera påträffad litteraturs källförteckningar kunde ny 

litteratur identifieras, så kallad snöbollseffekt. Varje påträffad rapport/artikels sammanfattning 

ögnades igenom för att avgöra om den var intressant för den kommande uppsatsens syfte eller 

om den handlade om något utanför forskningsområdet. I de fall litteraturen ansågs relevant 

sparades den ned på dator och skrevs ut. Ett fyrtiotal rapporter/artiklar genomlästes nog-

grannare och genomgick således en andra granskning där resultaten och källorna sorterades, 

tolkades och kritiskt granskades (Bryman, 2011) för att säkerställa att den utvalda litteraturen 

var relevant, pålitlig och spände över ett brett fält, där inget av den kommande studiens 

forskningsområde förbigåtts. Därefter tematiserades litteraturen och litteraturöversikten 

sammanställdes. 

4.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier upprättades för att särskilja litteratur som har hög relevans 

och trovärdighet (Ejvegård, 2009), vilket bidrar till att stärka forskningens trovärdighet. 

Inklusionskriterierna var att litteraturen främst ska avse svenska gymnasielärare och deras 
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arbetsvillkor och/eller arbetsmiljö. Litteraturen ska utgöra publicerat material som antingen är 

peer-reviewed artiklar eller utförda av svenska myndigheter eller organisationer med hög 

trovärdighet i Sverige inom sitt gebit. Studierna ska främst vara genomförda efter 2010, 

eftersom nya regler inträdde för gymnasieskolan 2011 (SFS 2010:2039) som påverkar 

gymnasielärares arbetsvillkor och arbetsmiljö. Merparten av litteraturen ska avse svenska 

gymnasielärare och inte lärarkollegiet som helhet eller lärare i andra stadier eller länder. De 

exklusionskriterier som varit riktgivande var att litteraturen ska vara skriven på svenska eller 

engelska och inte vara kostnadsbelagd.  

4.2.2 Sökord och söktermer 

För att underlätta sökningen efter relevant litteratur användes sökord i form av nyckelord och 

söktermer (Bryman, 2011) på svenska och engelska. På Luleå tekniska universitets databas-

sökmotor användes följande sökord och söktermer: ”secondary school*” AND swed*, 

”secondary teach*” AND swed*, ”secondary teach*” AND swed* AND ”working 

condition*”, ”secondary teach*” AND swed* AND grad*, ”secondary teach*” AND swed* 

AND competence*. De svenska sökorden hanterades på samma sätt som de engelska. De 

svenska sökorden var: gymnasielärare, kompetensutveckling, samverkan, arbetsmiljö, arbets-

villkor, betyg, mentor och förstelärare. På de svenska myndigheterna/organisationernas hem-

sidor användes ovan nämnda svenska sökord men sökningen skedde även genom att besöka 

hemsidornas arkiv för rapporter, artiklar och forskning. Utifrån studiernas titlar och sökord 

kunde relevant litteratur identifieras.  

4.3 Behandling och analys av empiri 

I den här studien, såväl som i de flesta studier, utgör empirin en viktig del av det veten-

skapliga arbetet. Empirin var till en början ostrukturerad och i behov av bearbetning för att 

den skulle kunna tolkas, analyseras och bidra till ny kunskap. Den bearbetade empirin var en 

förutsättning för att kunna presentera studiens resultat på ett begripligt och tilltalande sätt 

(Backman, m. fl., 2012). I detta avsnitt beskrivs hur empirin insamlats och bearbetats för att 

uppnå studiens syfte och resultat. 

4.3.1 Studiens empiri 

Under hösten 2015 genomförde en forskargrupp vid Luleå tekniska universitet en enkät om 

gymnasielärares arbetsvillkor. 4.733 gymnasielärare valdes slumpmässigt ut till att delta i 

undersökningen och 2.388 gymnasielärare besvarade enkäten, vilket motsvarar en svars-

frekvens om 50,4 % (Parding, m. fl., 2018). Statistiska centralbyrån administrerade 

insamlingen av enkätresultaten i en SPSS datalista som Luleå tekniska universitet sedermera 

har tillgång till. Enkäten bestod av 57 kvantitativa- och två öppna kvalitativa delfrågor. Under 

avsnitt 2.3 redovisas delar av den kvantitativa enkätundersökningens resultat, som Parding, m. 

fl., (2018) har sammanställt. Föreliggande studie baseras på de två öppna kvalitativa del-

frågorna som gymnasielärarna besvarade med egna ord i löptext. Dessa frågor och svar 

kommer nedan att benämnas som öppna frågor och öppna svar medan enkätundersökningen 

kommer att benämnas som enkätundersökningen. De två öppna frågorna lyder enligt följande:  
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Fråga nummer 1: Saknar du något vad gäller kompetensutveckling? 

Fråga nummer 2: Saknade du någonting i enkäten? 

 

Figur 4.1: Enkätens två kvalitativa, öppna frågeställningar (Parding, m. fl., 2018, ss. 50, 59). 

På den första frågan svarade 878 respondenter vilket innebär att cirka 37 % av de gymnasie-

lärare som besvarade enkäten skrev ett svar på denna fråga. På den andra frågan svarade 792 

respondenter, vilket innebär att cirka 33 % av de gymnasielärare som besvarade enkäten skrev 

ett svar på den andra frågan.  

4.3.2 Kodning, kategorisering, tolkning och tematisering 

Empirin bestod initialt av 1.670 öppna svar som behövde bearbetas, organiseras och sorteras 

för att kunna hanteras på ett strukturerat sätt. Välorganiserad empiri underlättar även 

analysarbetet och understödjer att resultatet blir korrekt (Ejvegård, 2009; Bryman, 2011; 

Backman, m. fl., 2012). Den första bearbetningen av empirin som skedde var att koda varje 

öppet svar efter huvudmannaskap. Detta skedde genom att varje öppet svar är behäftat med ett 

identitetsnummer som Statistiska centralbyrån upprättat när de administrerade enkäten. Detta 

identitetsnummer jämfördes med den SPSS datalista som Statistiska centralbyrån samman-

ställt. Därigenom kunde respondentens huvudmannaskap fastställas, det vill säga vilken org-

anisationsform som äger och driver den gymnasieskola som respondenten är yrkesverksam 

på. De öppna svaren kodades i tre kategorier utifrån huvudmannaskap. Kodningen resulterade 

i tre kategorier: offentliga-, aktiebolags- och övriga huvudmän. I kategorin offentlig huvud-

man ingår följande huvudmän: kommun, kommunalförbund, landsting och gymnasieförbund. 

Kategorin aktiebolag avser aktiebolagshuvudmän. Kategorin övrigt inkluderas inte i denna 

studie men omfattar ekonomiska föreningar, handelsbolag, fysiska personer, kommandit-

bolag, offentliga korporationer och anstalter, ideella föreningar samt stiftelser och fonder. 

I samband med kodning utifrån huvudmannaskap färgmarkerades alla öppna svar utifrån dess 

huvudmannaskap, för att göra empirin mer hanterbar och lättöverskådlig. Alla öppna svar som 

kom från en offentliganställd gymnasielärare markerades med rosa och alla aktiebolags-

anställda gymnasielärares svar markerades med blått. Vidare gavs varje öppet svar ett internt 

svarsnummer, som en del av kodningen. Såväl färgmärkningen som det nya interna 

svarsnumret kom att underlätta analysarbetet dels genom att det bidrog till att lättare och 

snabbare hitta det aktuella öppna svaret vid det fortsatta analysarbetet och dels gav 

färgmarkeringarna en god översikt vid tematisering och analys av empirin. 

Efter kodningen utifrån huvudmannaskap kunde följande konstateras: totalt 717 offentlig-

anställda gymnasielärare har besvarat den första frågan, vilket innebär att cirka 82 % av de 

öppna svaren på fråga nummer ett kommer från kategorin offentliganställda gymnasielärare. 

Cirka 13 % av svaren kommer från kategorin aktiebolagsanställda gymnasielärare, vilket 

motsvarar 112 öppna svar. På den andra frågan utgör de 642 svaren av offentliganställda 

gymnasielärare cirka 81 % av de totala svaren medan de 104 aktiebolagsanställda gymnasie-

lärarna som besvarat den andra frågan står för ca 13 % av de öppna svaren. 95 öppna svar 

kom från kategorin övrigt, vilka sorterades bort eftersom kategorin inte ingår i denna studie. 
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De öppna svaren varierar i omfång och djup. De medräknade öppna svaren varierar från att 

respondenten endast har svarat nej till kortare eller längre kommentarer. Alla svar har 

inkluderats i den ovan angivna svarsfrekvensen men alla svar är inte av intresse för den här 

studiens syfte. I fråga nummer ett avsåg 22 öppna svar ämnen som inte är relevanta för denna 

studie: 16 stycken kom från offentlig- och 6 stycken kom från aktiebolagsanställda respon-

denter. Motsvarande uppgifter för fråga nummer två är: 110 öppna svar, varvid 100 öppna 

svar kom från offentlig- och 10 stycken kom från aktiebolagsanställda respondenter. Därmed 

inkluderades totalt 1.443 öppna svar i studien, fördelat på öppna svar från 1243 offentlig- 

respektive 200 aktiebolagsanställda gymnasielärare. 

Nästa steg i att bearbeta de öppna svaren var att organisera dem, vilket bör ske vid exempelvis 

omfattande och ostrukturerat datamaterial för att åtskilja underlaget (Bryman, 2011). Varje 

öppet svar kodades och etiketterades under en eller flera kategorier (se Figur 4.1) som ett led i 

att organisera empirin  (Bryman, 2011). De öppna svaren tolkades och kodades utifrån dess 

innehåll, baserat på sakområde/ämne, i enlighet med Esaiassons, m. fl., (2012) rekommenda-

tioner. Esaiasson, m. fl., (2012) förespråkar tydliga och klara tolkningsregler vid bearbetning 

av empiri, vilket i detta fall hade kunnat åstadkommas genom att konstruera endast ett ytterst 

begränsat antal kategorier, såsom arbetsmiljö och arbetsvillkor. Detta hade i sin tur kunnat 

innebära att det hade varit mycket svårare att orientera sig i empirin vid analysarbetet och 

relevant empiri hade därmed kunnat förbises. Av de anledningarna konstruerades istället ett 

stort antal kategorier och ett enskilt öppet svar kunde placeras in under en eller flera 

kategorier, en metod som går under namnet totaltäckningsprincipen (Esaiasson, m. fl., 2012). 

Vetenskaplig forskning ska ske systematiskt, metodiskt och generera ny kunskap (Lundahl & 

Skärvad, 1999), vilket motiverar att koda och kategorisera de öppna svaren enligt 

heltäckningsprincipen. Ytterligare en anledning till att koda de öppna svaren under flertalet 

kategorier var att de öppna svaren ibland kunde tolkas på flera olika sätt, varvid det bedömdes 

vara mest rättvist mot respondenten att tolka svaret enligt heltäckningsprincipen och med ett 

öppet sinne och inte göra en strikt tolkning. Kategorierna identifierades och skapades dels 

genom att vissa ord och fraser förkom frekvent och uttryckligen i de öppna svaren och dels 

genom tolkning av svaren. En hermeneutisk tolkning av de öppna svaren har därmed skett för 

att ”försöka få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft” 

(Bryman, 2011, s. 507). Kodningen av de två öppna svarsfrågorna dokumenterades i separata 

dokument för varje kategori för att öka graden av struktur och därmed underlätta kommande 

analysarbete (Backman, m. fl., 2012). När en kategori identifierades i de öppna svaren 

noterades det interna svarsnumret i det dokument som hörde till kategorin. Svarsnumret 

skrevs med antingen blå eller rosa färgpenna för att tydliggöra huruvida ett svar kom från en 

offentlig- eller aktiebolagsanställd gymnasielärare. För att säkerställa att kodning och 

kategoriering skett på ett likvärdigt sätt genom hela processen utfördes ett reliabilitetstest, 

som innebär att kodning och kategorisering av ett mindre antal öppna svar dubbelkollas, en tid 

efter förfarandet avslutats (Esaiasson, m. fl., 2012). Därefter studerades kategorierna 

noggrant, varvid förbindelser och kopplingar mellan de olika kategorierna kunde skönjas 

utifrån samhörighet mellan kategorierna. Detta ledde till att fyra övergripande teman 

gestaltades. 
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Nedan presenteras en illustration (Figur 4.1) för att tydligare åskådliggöra de kategorier och 

övergripande teman som framkom vid bearbetning av de öppna svaren. 

 

Figur 4.1: Översikt av de kategorier och teman som gestaltades vid bearbetning av empirin. 
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En respondent kan ha besvarat både fråga nummer ett och två eller endast ha besvarat den ena 

frågan. Detta framgår inte i studien därför att det inte är relevant för studiens syfte eftersom 

studien inte avser att ange exakt hur många av respondenterna som har en viss uppfattning. 

Mängdangivelser i resultatkapitlet, såsom många eller flertalet, avser gymnasielärare som i de 

öppna svaren berör sakområdet/ämnet som beskrivs och inte det totala antalet gymnasielärare 

som besvarat de öppna frågorna eller deltagit i enkätundersökningen. 

Ovan beskrivna förfaringssätt bedömdes bidra till att ge en god överblick över hur ofta ett 

ämne återkom, vilket framkom av antalet nedtecknade interna svarsnummer i de separata 

dokumenten för varje kategori. En annan fördel med metoden var att färgmarkeringen 

medverkade till att ge en lättöverskådlig bild över fördelningen av uppfattningar avseende 

offentlig- och aktiebolagsanställda gymnasielärare inom en kategori. Vidare gav den nog-

granna kodningen en god överblick över det stora antal ämnen som gymnasielärarna 

behandlar i sina öppna svar, vilket kan bidra till att ge studien såväl djup som bredd.  

4.4 Bedömning av forskningskvalité  

Det är rekommenderbart att tydligt beskriva och redogöra för forskningsprocessen genom att 

redogöra för forskningsmetod och med vilken teknik datainsamling skett och behandlats som 

ett led i att öka studiens transparens och därmed förbättras möjligheten till bedömning av 

studiens kvalité (Bryman, 2011; Ejvegård, 2009; Backman, m. fl., 2012), varvid forsknings-

processen i sin helhet ingående beskrivits. Vid bedömning av forskningskvalitet vid 

kvantitativ forskning används ofta de kända begreppen reliabilitet och validitet. Begreppen 

används även vid kvalitativ forskning men vissa forskare menar att kvalitativ forskning bör 

bedömas utifrån andra kriterier, företrädesvis tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2011). 

Begreppen reliabilitet och validitet anses inte som lämpliga bedömningsgrunder vid kvalitativ 

forskning eftersom det inte går att beskriva den sociala verkligenheten som absolut sanning, 

utan varje beskrivning är en av många möjliga tolkningar (Bryman, 2011). 

4.4.1 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) kan tillförlitlighet delas i i fyra delkriterier: 

 Trovärdighet – motsvarar överensstämmelse med verkligheten 

 Överförbarhet – motsvarar generaliserbarhet 

 Pålitlighet – motsvarar tillförlitlighet 

 En möjlighet att styrka och konfirmera – motsvarar objektivitet 

Studiens resultat påvisar att gymnasielärarnas uppfattningar om deras arbetssituation påverkas 

av gällande lagstiftning, vilket enligt Bryman (2011) styrker forskningens trovärdighet därför 

att resultatet styrks av kausalitet. Ett annat kriterium för trovärdighet är att forskningen skett 

enligt vedertagna forskningsmetoder (Bryman, 2011), varvid den utförliga metodbeskriv-

ningen och gedigna genomgången av tidigare forskningsresultat torde bidra till att den här 

studiens mottagare upplever forskningen som trovärdig. Det är emellertid inte praktiskt 

möjligt att erbjuda respondenterna att bekräfta forskningsresultaten, vilket enligt Bryman 

(2011) påverkar trovärdigheten negativt. Trovärdigheten i forskningsresultatet hade möjligen 

styrkts av att använda en triangulerande forskningsmetod (Bryman, 2011) exempelvis genom 
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att komplettera de öppna svaren med intervjuer med gymnasielärare. Den omfattande 

mängden svar ansågs emellertid uppnå teoretisk mättnad (Bryman, 2011) varvid vidare 

empiriinsamling inte bedömdes kunna bidra med ytterligare information. 

Den studerade gruppen gymnasielärare är stratifierat och slumpmässigt utvalda över hela 

landet (Parding, m. fl., 2018) vilket skiljer sig från den normalt förekommande kvalitativa 

forskningen som vanligtvis sker genom att studera ett litet och begränsat antal grupper eller 

individer och där resultaten ofta inte är avsett att vara överförbara på andra grupper eller 

individer (Bryman, 2011). Det går att diskutera huruvida det emipriska underlaget i denna 

studie är nog omfattande för att kunna generera generella slutsatser. Samstämmigheten mellan 

svaren från alla respondenter och mellan de öppna svaren och tidigare forskningsresultat tyder 

emellertid på att forskningsresultatet besitter hög grad av överförbarhet. 

Det fjärde delkriteriet pålitlighet, som motsvarar den kvantitativa forskningens term 

reliabilitet, innebär i den kvalitativa forskningen att forskningsprocessens alla delar tydligt 

och klart redovisas för personer som tar del av det slutliga forskningsresultatet (Bryman, 

2011). Även om processen är väl beskriven i den här studien, är det diskutabelt om det ens är 

möjligt för en annan individ att bedöma kvaliteten och tillämpningen av forskningsprocessen, 

utan att ha tillgång till all empiri som ligger till grund för studien. 

Delkriteriet möjlighet att styrka och konfirmera avser huruvida forskningsresultaten bygger på 

forskarens medvetna personliga värderingar, dolda avsikter eller på forskarens uppriktiga 

arbete (Bryman, 2011). Den samstämmighet som resultatet uppvisar dels inom empirin men 

även mellan empiri och tidigare forskning styrker att forskningsresultatet inte styrts av 

forskarens personliga värderingar. Å andra sidan har alla individer, även forskare, omedvetna 

attityder och uppfattningar som påverkar förståelsehorisonten och tolkningen av omvärlden 

som aldrig helt går att undkomma (Backman, m. fl., 2012). 

4.4.2 Äkthet 

Äkthetskriterierna speglar de forskningspolitiska konsekvenser som bör tas i beaktande vid 

kvalitativ forskning. Nedan presenteras fem delkriterier för äkthet (Bryman, 2011): 

 Rättvis bild – bidrar studien till en rättvis bild av de studerades åsikter och 

uppfattningar? 

 Ontologisk autenticitet – bidrar studien till att ge de som studerats en bättre förståelse 

för sin social situation och deras sociala miljö? 

 Pedagogisk autencitet – bidrar studien till att de som studerats får en ökad förståelse 

för hur andra individer i samma situation upplever situationen? 

 Katalytisk autenticitet - bidrar studien till att de som studerats kan förändra sin 

situation? 

 Taktisk autenticitet – bidrar studien till att de studerade får förbättrade möjligheter till 

att vidta de åtgärder som behövs? 

Studiens resultat styrks av att det bygger på flera hundra gymnasielärares uppfattningar kring 

sitt yrke, vilket styrker att studien ger en rättvis bild av gymnasielärarnas uppfattningar om 

deras arbetssituation. Dessutom presenteras och stöds studiens resultat av citat från de öppna 
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svaren, vilket styrker studiens äkthet även om citaten ibland är editerade för att erhålla ett 

bättre skriftspråk. Editering har emellertid skett varsamt för att säkerställa att respondentens 

mening består. Detta innebär att studien kan bidra till att ge en ökad förståelse för hur 

gymnasielärarna upplever sin vardag, varvid kriterierna ontologisk autenticitet och peda-

gogisk autencitet uppfylls (Bryman, 2011). Det är däremot diskutabelt huruvida studien kan 

bidra till att gymnasielärare kan förändra sin situation eller erhålla förbättrade möjligheter till 

att vidta de åtgärder som gymnasielärare anser behövs, vilket indikerar att resultatet har låg 

grad av katalytisk- och taktisk autenticitet (Bryman, 2011). Resultatet kan däremot fungera 

som stöd vid diskussioner eller vidare forskning kring gymnasielärares arbetssituation 

eftersom studien bygger på vittnesmål från flera hundra yrkesverksamma gymnasielärare som 

är belägna över hela Sverige. Studiens forskningsmetod och tillvägagångssätt presenteras med 

transparens för att öka möjligheten för studiens mottagare att själva avgöra studiens 

tillförlitlighet och äkthet (Backman, 2016). 

4.5 Etiska överväganden 

Några avgörande etiska överväganden förekom inte under forskningsprojektet eller vid 

insamlandet av det empiriska materialet då de öppna svaren är en del av en enkät-

undersökning som är genomförd av forskargrupp vid Luleå tekniska universitet, med hjälp av 

Statistiska centralbyrån. I det informationsbrev som medföljde enkäten till de utvalda 

respondenterna framgick det tydligt att Luleå tekniska universitet kommer att ha tillgång till 

det avidentifierade underlaget för framtida forskningsprojekt (Parding, m. fl., 2018). I det 

underlag som ligger till grund för den här studien saknas dessutom tillgång till responden-

ternas personuppgifter så såsom namn, personnummer eller andra identitetsuppgifter som kan 

avslöja individen bakom det öppna svaret, vilket innebär att ingen av respondenterna kan 

identifieras av varken forskaren eller av någon som tar del av studien. Svaren kommer från 

gymnasielärare som är yrkesverksamma över hela Sverige, vilket också styrker responden-

ternas anonymitet.  
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5. Resultat, analys och diskussion 
Övervägande del av de öppna svaren berörde någon aspekt av gymnasielärarnas arbetsvillkor 

och/eller arbetsmiljö. Vid bearbetning och tolkning av empirin gestaltades fyra övergripande 

teman av gymnasielärarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö; Inflytande, ledning och styrning, 

Yrket och arbetsplatsen, Samverkan och kompetensutveckling samt Nutid och framtid som 

kommer att presenteras, analyseras och diskuteras i detta kapitel.  

5.1 Inflytande, ledning och styrning 

Läraryrket påverkas av flertalet faktorer och i detta avsnitt presenteras, analyseras och 

diskuteras gymnasielärarnas vardag utifrån inflytande från externa intressenter, statlig- och 

kommunal styrning samt skolledare.  

5.1.1 Kommunalisering, friskolereform och marknadsanpassning 

Såväl tidigare forskning (SOU, 2014:5) som de offentlig- och aktiebolagsanställda gymnasie-

lärarna i den här studien härleder lärares försämrade arbetssituation till kommunaliseringen av 

skolverksamheten. I de öppna svaren anför gymnasielärarna huvudsakligen de negativa 

konsekvenser som kommunaliseringen anses ha inneburit. Kommunaliseringen har försämrat 

möjligheterna för gymnasielärarna att utföra sitt uppdrag på ett sätt som leder till ”goda 

resultat”, ”god arbetsmiljö” och ”god löneutveckling” samt ”personlig utveckling”, enligt 

majoriteten av gymnasielärarna i den här studien. En vanligt förekommande lösning, som 

gymnasielärarna anger, är att skolan bör återgå till statlig regi:  

Skolan behöver bli statlig igen! Ta bort kommunen som ansvarig! (Offentliganställd 

gymnasielärare) 

Friskolereformen (Prop. 1991/92:95) är en annan strukturell förändring som lett till stora 

förändringar av yrkets premisser. Friskolereformen har lett till att skolan har marknads-

anpassats och gymnasieskolor arbetar numera intensivt och medvetet med marknadsföring 

(Parding, 2011; Lärarförbundet, 2016; Lärarnas Riksförbund, 2016). Flertalet gymnasielärare 

uttrycker tvivel över den nya strukturella ordningen: 

Tyvärr har marknadstänkandet förstört mycket i skolans värld. Elever som kund och privata 

företag i skolvärlden är feltänk. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Marknadsanpassningen har lett till nya arbetsuppgifter som såväl offentlig- som aktiebolags-

anställda gymnasielärare förväntas engagera sig i: 

Marknaden har ätit sig in i verksamheten. Även den kommunala skolan måste sälja sig och 

anordna reklamkampanjer, i vilka lärare förväntas deltaga.  (Offentliganställd 

gymnasielärare) 

Det är främst de aktiebolagsanställda gymnasielärarna som understryker att skolorna som de 

arbetar på har högt ställda vinstkrav, vilket medför krav på att gymnasielärarna ska rekrytera 

nya elever och aktivt arbeta för att behålla befintliga elever. De offentliganställda gymnasie-

lärarna tenderar istället att betona att de ständigt måste förhålla sig till kommunala sparkrav, 

som enligt dem leder till att de ekonomiska aspekterna av skolverksamheten prioriteras över 



Annika Pekkari • Kandidatuppsats • 2019 

22 

 

de pedagogiska. Så här beskriver en gymnasielärare konsekvenserna av kommunaliseringen 

och friskolereformen: 

Skolans marknadsanpassning har lett till mer budgettänk än pedagogiska mål och visioner. 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Resultatet påvisar att majoriteten av gymnasielärarna, oavsett huvudmannaskap, är negativt 

inställda till kommunaliseringen och friskolereformen (Prop. 1991/92:95). Två konsekvenser 

av friskolereformen är dels förskjutningen mot marknadsanpassning och dels den så kallade 

skolpengen som flertalet offentlig- och aktiebolagsanställda gymnasielärare hävdar är orättvis 

och svår att förutspå på längre sikt. Skolpengen leder, enligt många gymnasielärare, till att 

enskilda skolor har svårt att planera långsiktigt, något som i sin tur bidrar till att gymnasie-

lärarna upplever sina arbetsvillkor som osäkra, otrygga och oförutsägbara. Gymnasielärarna 

är avogt inställda till de marknadsföringsuppgifter som åläggs dem, dels på grund av att de 

anser att det tar för mycket tid från undervisningsrelaterade arbetsuppgifter och dels för att de 

anser att det helt enkelt inte är deras jobb. Detta skulle kunna tolkas som att gymnasielärarna 

upplever att de har minskad kontroll över sitt arbete eftersom de känner sig tvingade att utföra 

arbetsuppgifter som de inte anser bör ankomma på dem. Detta skulle vidare kunna tolkas som 

att reformerna har inneburit att kraven på gymnasielärarna ökat då det numera ingår i arbetet 

att rekrytera elever, beakta ekonomiska aspekter av verksamheten och marknadsanpassa sig. 

Gymnasielärarna anser även att marknadsanpassningen har bidragit att förskjuta skolans fokus 

från kunskapsmål till ekonomiska mål. Studiens resultat tyder på att gymnasielärarnas 

uppfattningar om att kommunaliseringen och friskolereformen har försämrat deras 

arbetssituation går i linje med såväl tidigare forskning (SOU, 2014:5) som Karasek och 

Theorells (1990) tvådimensionella modell som förutspår att höga krav och låg grad av 

egenkontroll i arbetet påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt. 

5.1.2 Kultur, förväntningar och målsättningar 

Kommunaliseringen och friskolereformen har förändrat läraryrket (SOU, 2014:5), vilket 

flertalet gymnasielärare i studien vittnar om. Så här säger en gymnasielärare:  

Utvecklingen de senaste 20 åren har lett till en allt högre arbetsbelastning. Situationen är nu 

närmast hopplös. Det finns inga möjligheter att följa alla de krav som ställs. Som situationen 

är nu kan jag tyvärr inte rekommendera jobbet som lärare till ungdomar.  (Offentliganställd 

gymnasielärare) 

Ovanstående uttalande kan tolkas som att den ökade arbetsbelastningen och de krav som ställs 

på gymnasielärare kan leda till att yrket upplevs som hopplöst, vilket skulle kunna vara en 

konsekvens av obalans mellan krav och kontroll (Karasek & Theorell, 1990). Flertalet 

gymnasielärare uppger att de inte rekommenderar andra personer att bli lärare, vilket kan 

tolkas som en tydlig missnöjesyttring över yrket som helhet. Många gymnasielärare tillkänna-

ger dock att de genuint trivs med sitt yrke men ett antal av dessa gymnasielärare påpekar 

samtidigt att det är ovanligt att gymnasielärare uttrycker yrkesglädje och trivsel. Detta kan 

tolkas som att det råder en missnöjeskultur som inte uppmuntrar gymnasielärare att känna 

eller uttrycka arbetsglädje. Resultatet indikerar att tidigare forskning och medias negativa 

framställning av yrket (Larsson, 2013; Lärarförbundet, 2016; SOU, 2014:5; Kjellström, m. fl., 
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2016; SCB, 2017; SOU, 2017:51; SOU, 2018:17) kan ha en negativ inverkan på 

gymnasielärarnas egen uppfattning om yrket. En del gymnasielärare uppger att de drar sig 

från att berätta för personer som de inte känner så väl att de är lärare därför att de inte orkar 

bemöta andras kritiska uppfattningar om yrket. Resultatet indikerar att den negativa fram-

toningen av yrket skulle kunna inverka på yrkesaktiva lärares vilja att stanna kvar i yrket och 

kan ha en avskräckande effekt på den viktiga nyrekryteringen av lärare, vilket i sin tur kan 

påverka den lärarbrist som råder idag (Larsson, 2013; Lärarnas Riksförbund, 2018b; 

Statistiska centralbyrån, 2017). Den negativa uppfattningen av läraryrket i samhället och den 

missnöjeskultur som resultatet indikerar, skulle kunna vara en förklaring till varför gymnasie-

lärare säger sig vara tämligen restriktiva med att uttrycka stolthet och glädje över sitt yrke. Å 

andra sidan ger gymnasielärarna i den här studien konkreta exempel på missförhållanden som 

de upplever i yrket, vilket styrker och bekräftar den kritik av skolan som framförts i tidigare 

forskning (se t ex: SOU, 2014:5; SOU, 2015:22; Erlandson & Karlsson, 2018; Jansson & 

Parding, 2011). Sammantaget indikerar resultatet att det råder en kritisk inställning till hela 

skolsystemet bland gymnasielärarna, som även ifrågasätter gymnasieskolans målsättning och 

intention. En gymnasielärare uttrycker sig enligt följande: 

Skolan är i mångt och mycket gränslös och ägnar mer tid åt att förvara ungdomar istället för 

att fokusera på kunskap och undervisning. Jag ångrar starkt mitt yrkesval och tänker förbjuda 

mina barn att följa i mina spår. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Det är endast ett fåtal gymnasielärare som delgivit sin uppfattning i ämnet som anser att det är 

eleverna som är det största problemet i skolan. Nästan samtliga offentlig- och aktiebolags-

anställda gymnasielärare anser istället att skulden och ansvaret ligger hos de vuxna och 

samhället. Många gymnasielärare anser att skolan fokuserar på fel saker medan andra 

gymnasielärare anser att det ställs för låga krav på eleverna, vilket också påverkar 

gymnasielärarnas arbete. Så här menar en gymnasielärare:  

För låga krav på dagens elever leder till ökad prägel av omsorg på yrket. 

(Aktiebolagsanställd gymnasielärare)  

Oberoende av huvudmannaskap råder en allmänt utbredd oro över gymnasieskolans fokus och 

utveckling bland gymnasielärarna. Resultatet tyder på att den största farhågan bland 

gymnasielärarna är att de upplever att skolan frångått att fokusera på kunskap och lärande, 

vilket somliga gymnasielärare anser beror på att ekonomiska aspekter av verksamheten 

prioriteras medan andra hävdar att gymnasiet förändrats till att bli en social instans, såsom 

denna gymnasielärare:  

Skolans fokus idag är som social instans och inte som kunskapsbärare.  (Offentliganställd 

gymnasielärare) 

Studiens resultat indikerar att gymnasielärarna uppfattar gymnasieskolan som social 

förvaring, vilket skulle kunna tolkas som ett uttryck för bristande motivation och känsla av 

meningslöshet som uppstår då gymnasielärarna upplever höga krav och låg grad av kontroll i 

sitt arbete, vilket Karasek och Theorells (1990) kategoriserar som ansträngda jobb. Gymnasie-

lärarnas uppfattning om att gymnasiet är social förvaring omnämns inte i tidigare forskning, 

vilket kan tyda på att detta är ett nytt fenomen alternativt att resultatet kan skönjas på grund av 
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att studien baseras på ett osedvanligt stort antal gymnasielärares uppfattningar, vilket gör det 

möjligt att fånga upp tendenser som inte synliggörs vid undersökningar som baseras på ett 

färre antal respondenter (Bryman, 2011). Resultatet indikerar att det är en mer utbredd upp-

fattning bland offentlig- än aktiebolagsanställda gymnasielärare att gymnasieskolan utgör 

social förvaring för ungdomar, vilket skulle kunna stödja tidigare forskningsresultat 

(Kjellström, m. fl., 2016; Friskolornas Riksförbund, u.d.) som påvisar att aktiebolags-

anställda lärare är mer nöjda med sina arbetsvillkor än offentliganställda lärare.  

Ytterligare en aspekt som många gymnasielärare belyser är att de förväntas kunna bemästra 

många olika arbetsuppgifter och roller, vilket de upplever som stressande och orimligt. Så här 

formulerar sig en gymnasielärare: 

Efter så många år i yrket där jag jobbat mycket hårt, börjar jag inse att läraruppdraget blir 

alltmer omöjligt att ro i land. […] Vi ska alla vara övermänniskor som lärare, allt från 

socialarbetare till marknadsförare.  (Offentliganställd gymnasielärare) 

Det finns även gymnasielärare som anser att de problem som gymnasieskolan är behäftade 

med egentligen inte är skolrelaterade problem, utan samhällsproblem som förskjutits till 

skolan, vilket leder till att det ställs orimliga krav på gymnasielärare eftersom de förväntas 

iklä sig flertalet roller utöver lärarrollen, vilket beskrivs så här av en gymnasielärare:  

Jag trivs som lärare för det mesta men anser att lärare ska klara omöjliga saker som istället 

är samhällsproblem, helt utan koppling till pedagogik. Vi är inte kuratorer, föräldrar eller 

poliser.  (Offentliganställd gymnasielärare) 

Enligt gymnasielärarna förväntas de axla andra roller än lärarrollen, vilket kan leda till stress 

och frustration eftersom dessa roller kräver andra kunskaper och tar mycket tid från under-

visningen. Ovanstående uttalanden kan tolkas som att gymnasielärarna upplever höga krav, 

låg grad av kontroll och låg grad av stöd från samhället. Under dessa förutsättningar påverkas 

den psykosociala arbetsmiljön negativt och de anställda riskerar att drabbas av ohälsa enligt 

Karasek och Theorells (1990) tredimensionella modell, vilket resultatet i den här studien 

indikerar överensstämmer med den tredimensionella modellens teori. Resultatet påvisar 

emellertid att det även råder andra diametralt olika uppfattningar kring vem eller vad som bär 

ansvaret för lärares upplevelse av sitt yrke, så här menar en gymnasielärare: 

En lärare har själv ett stort (det största) [sic] ansvaret för sin arbetssituation. 

Resultatstyrning, mätbara mål och glädje till arbetet leder till ett lustfyllt lärande både för 

elever och lärare. Martyrkulturen och en ovilja att pröva nya arbetssätt är förödande. 

(Aktiebolagsanställd gymnasielärare)  

Detta är ett intressant uttalande ur flera aspekter, dels hävdar gymnasieläraren att de har 

möjlighet att organisera, planera och strukturera sitt jobb. Detta innebär att det till viss del 

ankommer på den enskilde gymnasieläraren, och inte ledning eller någon annan intressent, att 

skapa balans mellan krav och kontroll i arbetet. Detta skulle enligt Karasek och Theorell 

(1990) gå i linje med ett aktivt jobb därför att gymnasielärare upplever kontroll över sitt egna 

arbete, trots upplevda höga krav. Dels antyds det återigen att det förekommer en negativ 

kultur bland gymnasielärare, som skulle kunna ha en negativ inverkan på gymnasielärarnas 

psykosociala arbetsmiljö.  
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5.1.3 Inflytande över skolverksamheten 

Kommunaliseringen och friskolereformen medförde att politiker, föräldrar och elever fick 

ökat inflytande över skolan medan rektor och lärares självstyre minskade (Försäkringskassan, 

2018; SOU, 2014:5; SOU, 2015:22; Wermke & Forsberg, 2017; Kjellström, m. fl., 2016). 

Resultatet i denna studie påvisar att denna förskjutning av inflytande inte har mottagits 

positivt av gymnasielärarna, vilket går i linje med tidigare forskning (SOU, 2014:5; SOU, 

2015:22). Många gymnasielärare uppvisar frustration över den höga grad av inflytande som 

de upplever att externa intressenter har över verksamheten, vilket en gymnasielärare 

illustrerar på följande sätt: 

Genom kommunaliseringen fick amatör (fritids)[sic] politiker för stort inflytande på skolan. 

De styrande politikerna har gjort skolan till en ideologisk styrd verksamhet där kunskap inte 

står i centrum utan budgetmål. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Gymnasieläraren ovan hävdar att politikerna har så stort inflytande att hela skolverksamhetens 

fokus har förändrats medan andra gymnasielärare ifrågasätter politikernas kompetens att styra 

över skolverksamhet. Så här beskriver en gymnasielärare sin uppfattning kring att politiker 

fattar skolrelaterade beslut:  

Jag tycker att det är katastrofalt att politiker som sällan eller aldrig har/haft en inblick i 

skolan, aldrig träffar oss lärare men ändå tar beslut om skolans framtid. Deras inkompetenta 

beslut har förstört mycket. Ofta får beslut omprövas för att det blivit som vi lärare förutspått. 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Flertalet gymnasielärare, oavsett huvudman, betonar politikers brist på skolrelaterad 

erfarenhet och kunskap som ett stort problem och hinder i deras yrkesutövning. Gymnasie-

lärarna menar att politikernas okunskap leder till mer arbete, stress och oreda på grund av 

otydliga instruktioner, verksamhetsfrämmande lösningar eller felaktiga beslut som ofta 

resulterar i onödiga och tidskrävande omprövningar av beslut. Detta kan förstås med hjälp av 

Karasek och Theorells (1990) tvådimensionella modell. Enligt den tvådimensionella modellen 

kan det tolkas som att att gymnasielärarna beskriver sitt arbete som ett ansträngt jobb, vilket 

kan leda till bristande motivation, ökad stress och ohälsa (Karasek & Theorell, 1990) på grund 

av att de höga krav som gymnasielärare ställs inför (SkolL) samtidigt som de upplever att de 

har låg grad av kontroll över sitt eget arbete. Gymnasielärarna ifrågasätter även att andra 

intressenter än politiker såsom huvudmän och föräldrar har större inflytande över skolverk-

samheten än vad gymnasielärarna upplever att de själva har, trots att det är de som är 

utbildade inom professionen. Så här motiverar en gymnasielärare att de borde ha en högre 

grad av kontroll och beslutsutrymme i sin yrkesutövning: 

Klåfingriga skolhuvudmän försöker ibland styra för mycket. Föräldrar kan ha helt orimliga 

krav på insyn och anpassningar. Vi är faktiskt utbildade och kompetenta och det är orimligt 

att föräldrar ska lägga sig i undervisningens upplägg.  (Offentliganställd gymnasielärare) 

Gymnasieläraren påpekar att de är både utbildade och kompetenta yrkespersoner, vilket be-

kräftas av att de innehar lärarlegitimation (SkolL, 3. Kap. 16 §; SFS 2011:326). Uttalandena 

ovan kan tolkas som att gymnasielärare upplever misstroende från såväl politiker som 

huvudmän och föräldrar, vilket indikerar att lärarlegitimationen inte har uppfyllt förord-
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ningens samtliga avsikter (SFS 2011:326). Utsagorna kan även tolkas som att gymnasie-

lärarna upplever bristande socialt stöd i sitt arbete, varvid det kan tolkas som att gymnasie-

lärarna indirekt klassificerar sitt yrke som isolerade fångar enligt den tredimensionella 

modellen eftersom de upplever såväl lågt socialt stöd som höga krav och låg grad av kontroll 

över sitt arbete. Denna kategori löper hög risk att drabbas av stress och psykisk ohälsa 

(Karasek & Theorell, 1990). Resultatet tyder därmed på att en förskjutning har skett från att 

klassificera läraryrket som aktivt jobb/deltagande ledare till att kategoriseras som ansträngt 

jobb/isolerade fångar. 

5.1.4 Skolledningens inflytande över gymnasielärarna  

De offentlig- och aktiebolagsanställda gymnasielärarnas irritation över politikernas makt och 

inflytande över skolan framgår tydligt i de öppna svaren men även skolledningen är föremål 

för irritation, frustration och besvikelse. Detta framförs i varierande ordalag och följande 

uttalande är ett av de mer kraftfulla: 

Lärararbetet är ofta en plåga på grund av inkompetensen av skolledningen och skolcheferna 

högre upp i förvaltningen.  (Offentliganställd gymnasielärare) 

Studiens resultat bekräftar det resultat som presenterats i tidigare forskning (SOU, 2015:22) 

som hävdar att det är vanligt förkommande med bristande förtroende mellan lärare och rektor 

samt att det råder en negativ syn på ledarskapet bland lärare. Många gymnasielärare i den här 

studien är missnöjda med hur skolledningen utför sitt uppdrag samt bemöter och stödjer 

lärarkåren i sitt arbete. Med skolledning avses i det här sammanhanget alla yrkesgrupper som 

befinner sig högre upp i beslutskedjan än gymnasielärarna, exempelvis rektorer och 

gymnasieskolors ledningsgrupper. Följande kommentar är ett exempel på den återkommande 

uppfattningen att gymnasielärarna upplever bristande stöd från den interna skolledningen: 

Upplever inte att arbetsledningen (=rektor)[sic] stödjer personalen och är intresserad av att 

de trivs och stannar kvar… ännu konstigare med tanke på att det är svårt att rekrytera nya! 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Det finns dock gymnasielärare som har förståelse för skolledningens komplicerade styrkedja 

och förutsättningar (SOU, 2015:22; Wermke & Forsberg, 2017). Det utesluter emellertid inte 

att gymnasielärarna är besvikna på ledningen, vilket framgår den här gymnasielärarens 

beskrivning: 

Rektorer hamnar i kläm mellan uppdrag och budget. Rektorer är fega, de vågar inte se till så 

att folk gör sitt jobb. Vågar inte ställa krav på elever. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Resultatet indikerar även att såväl offentlig- som aktiebolagsanställda gymnasielärare 

upplever besvikelse över fackens minskade inflytande. De anser att facken inte gör tillräcklig 

mycket för att förändra och förbättra gymnasielärarnas arbetssituation. Detta skulle kunna 

tolkas som att gymnasielärarna upplever att de saknar en partner som klart och tydligt står på 

deras sida, som inte ”sitter på dubbla stolar” och som därmed endast har det bästa för 

gymnasielärarna i fokus, vilket illustreras på följande sätt av en gymnasielärare: 

Jag anser att vi lärare ska ha en personalchef, som inte har ansvar för våra elever. 

Anledningen till detta är att, om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter i vilken fråga som 
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helst, vill jag kunna lita på att min chef står på min sida. Som det är idag när eleverna är 

kunder (=pengar) [sic] vet man inte vems sida rektorn står på. Alltså; eleverna ska ha en 

rektor och vi lärare ska ha en egen rektor. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Resultatet påvisar att gymnasielärarna upplever bristande stöd från rektor och skolledning, 

vilket enligt Karasek och Theorell (1990) kan påverka arbetsmiljön negativt. Karasek och 

Theorell (1990) presenterade den tredimensionella krav-, kontroll- och socialt stöd modellen 

för att öka förståelsen för hur yrkesmässigt och socialt stöd påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön för cirka 30 år sedan och placerade då in läraryrket i den eftersträvansvärda 

kategorin deltagande ledare, en placering som den här studiens resultat möjligen föranleder 

eventuell revidering av. Studiens resultat tyder på att gymnasieläraryrket har förändrats: 

kraven har ökat medan kontrollmöjligheten över det egna arbetet och stödet från chefer har 

minskat, vilket kan leda till ohälsa (Karasek & Theorell, 1990; Arvidsson, m. fl., 2016; 

Försäkringskassan, 2018; Lärarförbundet, 2018). Enligt den tredimensionella modellen kan 

gymnasielärarnas upplevelser tolkas som att de tillhör kategorin isolerade fångar, vilket är den 

yrkeskategori som löper störst risk att drabbas av ohälsa (Karasek & Theorell, 1990). Karasek 

och Theorell (1990) påpekar emellertid att olika individer upplever arbetsmiljö på olika sätt, 

varvid inte alla gymnasielärare upplever sin arbetssituation på samma sätt, vilket illustreras av 

följande utsaga:  

Jag är väldigt stolt över min arbetsplats. En salig blandning av elever och kollegor som 

bemöter varandra som en medmänniska. […] Chefens dörr är alltid öppen för frågor, tips och 

energipåslag. (Aktiebolagsanställd gymnasielärare) 

Kommentaren kommer från en aktiebolagsanställd gymnasielärare men även vissa offentlig-

anställda gymnasielärare uttrycker tillfredsställelse med sin arbetsplats och arbetsmiljö. 

Resultatet i den här studien påvisar inga tydliga skillnader mellan offentlig- och aktiebolags-

anställda gymnasielärares uppfattningar kring det upplevda stödet eller brist på stöd från 

ledning. Detta resultat skiljer sig markant från enkätens kvantitativa forskningsresultat 

(Parding, m. fl., 2018) där andelen aktiebolagsanställda gymnasielärare som upplever vertikalt 

stöd från rektor är betydligt högre än de offentliganställda gymnasielärarna (Figur 2.1). De 

skiftande resultaten skulle kunna bero på att de gymnasielärare som upplever sig vara mer 

nöjda med det stöd de får av rektor möjligtvis är mindre benägna att beskriva sin positiva 

uppfattning i de öppna svaren än de som upplever missnöje med rektors stöd. Detta skulle 

även kunna förklara resultatet i den här studien som påvisar att gymnasielärarna, oavsett 

huvudman, i hög utsträckning är missnöjda med stödet från rektor. Å andra sidan går 

resultatet i den här studien i linje med tidigare forskning som konstaterar att bristande 

förtroende och stöd mellan lärare och skolledning är vanligt förekommande (SOU, 2015:22). 

Många gymnasielärare i den här studien anför att det saknas tydliga arbetsbeskrivningar och 

att styrdokument är otydligt utformade, vilket är ett resultat som det råder oenighet kring inom 

tidigare forskning. Skolverkets (2017) forskningsresultat tyder på att vissa styrdokument 

upplevs vara tydliga medan annan tidigare forskning (SOU, 2017:35) går i linje med den här 

studiens resultat. Otydliga arbetsbeskrivningar och återkommande förändringar omfattas av 

vad Karasek och Theorell (1990) avser med kontroll i såväl de två- som tredimensionella 
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modellerna, varvid dessa faktorer kan påverka den psykosociala arbetsmiljön. Så här uttrycker 

en gymnasielärare sig i den här studien, som menar att styrdokumenten är öppna för tolkning: 

Styrdokument: Tolkningsutrymmet är vansinnigt, varenda småpåve på vägen styr det i någon 

riktning. (Offentliganställd gymnasielärare) 

De otydliga dokumenten innebär att riktlinjer och regler kräver tolkning vilket i sin tur skapar 

”osäkerhet”, ”ojämlikhet” och är ”tidskrävande”, enligt gymnasielärarna. Det påpekas i 

tidigare forskning (SOU, 2016:77; SOU, 2017:35) att långsiktigheten inom skolan måste 

förbättras och många av gymnasielärarna i den här studien ger uttryck för att de känner oro 

inför bristande långsiktighet och kontinuitet avseende såväl arbetsbeskrivningar, arbets-

uppdrag som arbetsmetoder på grund av att förutsättningarna ofta förändras. Gymnasielärarna 

pekar återkommande ut skolpengen som orsak till svårigheterna med långsiktig planering men 

även skolledningen med rektor i spetsen anses vara ansvariga för kortsiktig planering och 

vaga direktiv. Gymnasielärarna uppger att osäkerheten kring hur de ska förhålla sig till de 

gällande lagar och förordningar skapar stress och tar mycket tid och energi. Detta 

överensstämmer med Karasek och Theorells (1990) modeller som gör gällande att låg grad av 

kontroll över sitt arbete ökar risken för att uppleva stress. Resultatet indikerar att otydligheten 

även leder till att olika gymnasielärare agerar på olika sätt vilket skapar konflikter och 

spänningar inom kåren och en ”vi och dom” attityd. Osämja uppstår såväl inom 

organisationen som mellan olika typer av gymnasieprogram såsom teoretiska- och praktiska-

program men även mellan nya och erfarna gymnasielärare. Gymnasielärarna i den här studien 

påpekar emellertid på att den största splittringen föreligger mellan gymnasielärare och 

förstelärare, vilket belyses i det kommande avsnittet. 

5.2 Yrket och arbetsplatsen 

I detta avsnitt presenteras, analyseras och diskuteras gymnasielärarnas uppfattningar kring 

deras yrke och arbetsplats. 

5.2.1 Förstelärare 

Resultatet tyder på att förstelärarreformen inte fått den effekt som reformen avsåg när den 

antogs (SFS 2013:70), vilket framgår av uttalandet nedan som kan betecknas representera en 

utbredd uppfattning bland såväl offentlig- som aktiebolagsanställda gymnasielärare: 

Förstelärartjänster ger för närvarande mycket interna splittringar inom lärarkåren då många 

gör exakt samma uppgifter som övriga och flera har fått tjänsten som förstelärare helt utan 

koppling till sin lärarskicklighet, det vill säga det saknas tydlig kravspecifikation/arbets-

beskrivning. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Tidigare forskning (Skolverket, 2015; SOU, 2018:17; Erlandson & Karlsson, 2018) styrker 

den här studiens resultat som påvisar att förstelärarsystemet mottages negativt av lärarkåren. 

Av resultatet kan utläsas att stor del av gymnasielärarna är mycket hårda i sin kritik mot 

förstelärartjänsten, vilket följande gymnasielärare vittnar om: 

Karriärtjänster med det vansinnigt orättvisa och otydliga systemet med förstelärare i spetsen 

är en styggelse. Gör om, gör rätt! (Offentliganställd gymnasielärare) 
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Karriärstegsreformen anses orsaka split och avundsjuka inom lärarkåren, dels pågrund av den 

löneskillnad som uppstår och dels för att de gymnasielärare som inte är förstelärare upplever 

att de är ”andrelärare”. Så här säger en gymnasielärare som delar med sig av sin uppfattning 

av försteläraresystemet: 

 Den stora dundertabben från beslutande politiker är tillsättningen av förstelärare med 

betydligt högre lön. De är ”särskilt skickliga lärare” vilket är ett slag i ansiktet på övriga 

lärare som underförstått, naturligtvis, känner sig ”mindre skickliga” som lärare med fortsatt 

verkligt låg lön. Samtliga dessa känner självklart en betydligt mindre glädje i sitt arbete. 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Resultatet tyder på att grundvalen för tillsättningen av tjänsterna uppfattas som oklara och 

orättvisa, vilket leder till att gymnasielärarnas upplevelse av bristande stöd och tillit till 

ledningen styrks. Detta påverkar även tilliten gymnasielärarna emellan, vilket i sin tur bidrar 

till att skapa ännu mer spänning inom kåren: 

Individuella löner förpestade lärarrummen. Förstelärarreformen blev spiken i kistan. De utses 

på lösa grunder av några på en förvaltning långt bort från verksamheten. Det bäddar för 

fjäsk, amatörism och negativ utveckling. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Flertalet av de gymnasielärare som innehar förstelärartjänster uppger att tjänsten saknar 

tydligt formulerade arbetsuppgifter och ansvarsområden, vilket påpekas i tidigare forskning 

(Skolverket, 2015) och att dessa ständigt förändras av rektor vilket leder till ökad stress och 

osäkerhet, enligt dessa gymnasielärare. Betraktat ur Karasek och Theorells (1990) 

tredimensionella modell kan gymnasielärarnas uppfattning om att förstelärarsystemet bidragit 

till försämrad psykosocial arbetsmiljö förstås genom att gymnasielärarna upplever att 

reformen inneburit att de upplever minskat stöd från såväl skolledning som kollegor emellan, 

i kombination med låg grad av kontroll över hur förstelärartjänster utses samtidigt som höga 

krav ställs på gymnasielärarna. Detta kan leda till stress och negativ psykosocial arbetsmiljö 

och denna arbetssituation kategoriseras av Karasek och Theorell (1990) som isolerade fångar 

enligt den tredimensionella modellens termenologi. Vidare tyder resultatet på att såväl 

förstelärare som de gymnasielärare som inte innehar tjänsten uttrycker missnöje med 

reformen. De som inte utsetts till förstelärare känner sig ”förbigångna” och ”icke sedda” 

medan några av de gymnasielärare som fått förstelärartjänster uppger att de blivit ”förpassade 

till tystnad och kyla” av sina kollegor. Ett fåtal förstelärare uttrycker oro inför att uppdraget 

ska upphöra, varvid de tvingas gå ned i lön motsvarande den löneförhöjning som 

förstelärartjänsten medförde. Det finns emellertid flertalet förstelärare som anser att tjänsten 

har inneburit ett lyft för dem i form av arbetsglädje och personlig utveckling, vilket kan tolkas 

och förklaras utifrån Karasek och Theorells (1990) tredimensionella modell genom att dessa 

gymnasielärare upplever att de förvisso har höga krav på sitt arbete men de besitter samtidigt 

högre grad av kontroll och påverkansmöjligheter över sitt eget arbete samt känner stöd från 

sina överordnade, eftersom de erhållit förstelärartjänsten. Dessa gymnasielärare skulle därmed 

kunna tolkas tillhöra kateogorin deltagande ledare enligt den tredimensionella modellen 

(Karasek & Theorell, 1990). Resultatet indikerar att förstelärartjänsterna bidrar till att 

försämra den psykosociala arbetsmiljön för majoriteten av gymnasielärarna, på bekostnad av 

ett fåtal utvalda förstelärares förbättrade arbetsvillkor och förhöjda känsla av trivsel och 
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meningsfullhet. Enligt resultatet är förstelärartjänsterna är en viktig faktor för gymnasie-

lärarna avseende arbetsvillkor och arbetsmiljö, vilket är anledningen till det relativt stora 

utrymme som ämnet ges i den här studien.   

5.2.2 Arbetsbelastning  

Resultatet påvisar att det finns ett antal faktorer som de allra flesta gymnasielärare är helt 

överens om, exempelvis att arbetsbelastningen är för hög och att lönen är för låg. Det råder 

emellertid olika uppfattningar om varför lönen är låg, en del gymnasielärare anser att det är 

rektorerna som tillämpar orättvis lönesättning och att de håller nere lönenivån medan andra 

anser att det är en konsekvens av kommunaliseringen, vilket stödjs av tidigare forskning 

(SOU, 2014:5). Orsaken till den ökade arbetsbelastningen uppges vara kommunaliseringen 

och friskolereformen (SOU, 2014:5). Det förändrade skolsystemet anses ha medfört negativa 

konsekvenser för läraryrket, vilket beskrivs av en gymnasielärare på följande sätt: 

Arbetsbelastningen har ökat oerhört under de 15 år jag jobbat. Krav på oss från skolledning, 

elever och vårdnadshavare är så mycket större nu. Den mördande konkurrensen har lett till 

att resultaten förväntas höjas på bekostnad av kvalité, resurser och trivsel. Ekonomi 

genomsyrar dessutom all fokus hos skolledning istället för pedagogik.  (Offentliganställd 

gymnasielärare) 

Såväl offentlig- som aktiebolagsanställda gymnasielärare uppger att de på grund av den höga 

arbetsbelastningen och de differentierade arbetsuppgifterna känner sig splittrade, stressade 

och otillräckliga, vilket går i linje med Karasek och Theorells (1990) teorier kring psykosocial 

arbetsmiljö. Nedan vittnar en gymnasielärare om att arbetsbördan påverkar gymnasielärarens 

känsla av stress och arbetstillfredsställelse:  

Tidsbrist på grund av arbetsbörda gör att jag aldrig kan känna mig tillfreds, utan är alltid 

stressad och trött. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Karasek och Theorell (1990) kategoriserade läraryrket som ett aktivt jobb som inte leder till 

negativ psykisk belastning och som karaktäriseras av att lärarna upplever arbetstillfreds-

ställelse. Resultatet tyder på att läraryrket inte längre kan kategoriseras som aktivt jobb utan 

snarare kan tolkas tillhöra kategorin ansträngda jobb, som uppstår då individen upplever höga 

krav och låg grad av kontroll i arbetet och som innebär ökad risk för ohälsa (Karasek & 

Theorell, 1990). Den höga arbetsbelastningen och de höga kraven är något som många 

gymnasielärare vittnar om, däribland följande gymnasielärare som sammanfattar gymnasie-

lärarnas generella uppfattningar kring yrket och dess arbetsbelastning: 

På de ca 20 år som jag arbetat som gymnasielärare har antalet arbetsuppgifter ökat och 

ansvaret har förskjutits från elever och föräldrar till lärare och skolan. Kringpersonalen har 

minskat och lärarna får överta deras uppgifter […]. Eleverna har kuratoriska behov, och 

eftersom kuratorerna är för få blir mycket förskjutet till mentorer. Allt större krav på 

anpassningar till exempel ADHD, dyslexi, många svaga elever och nyanlända som brister i 

språket, utan att tid eller resurser ges. Utredningar kring elever med särskilda behov. På vår 

skola har vi också idrottselever som är på läger och tävlingar och då ska det anpassas till det. 

Alla lektioner ska dokumenteras på datorn, så att de som är sjuka och de som är till exempel 

på läger ska kunna ta del av. En bra sak som tar tid. Inom kollegiet upplever vi att 

anmälningsviljan har ökat och i de fallen har våra chefer varit snabba att välja sida utan att 
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först undersöka saken. I och med det fria skolvalet så ägnas mer tid till marknadsföring och 

det pressas hela tiden på att fler lektioner ska göras, utan att något tas bort. (Offentliganställd 

gymnasielärare) 

En annan gymnasielärare anger fler orsaker till den höga arbetsbelastningen: 

Jag skulle vilja betona att jag tycker att läraryrket blivit alltmer pressande och stressigt. Jag 

tror det beror på att vi fått mer administrativt arbete med många krav på uppföljning, tid för 

elev- och föräldrakontakter, CSN, närvaro och åtgärdsprogram etcetera. (Offentliganställd 

gymnasielärare) 

Såväl offentlig- som aktiebolagsanställda gymnasielärare anser att det ökade dokumentations-

kravet är sprungen ur en ”ryggen-fri” mentalitet, vilket en gymnasielärare uttrycker så här: 

”Ryggen fri” mentaliteten: dokumentation för att allt ska kunna eventuellt bevisas  – 

motbevisas. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Denna mentalitet anses av gymnasielärarna leda till ökad stress och generera stora mängder 

arbete som upplevs som onödigt. Resultatet indikerar att gymnasielärarna upplever att 

”ryggen-fri” mentaliteten hos skolledning är ett uttryck för att skolledningen inte skyddar och 

backar upp gymnasielärarna utan främst skyddar sig själva. Detta skulle vidare kunna tolkas 

utifrån Karasek och Theorells (1990) tredimensionella modell som hävdar att lågt socialt stöd, 

höga krav och låg kontroll kan leda till stress och ohälsa, vilket går i linje med resultatet i den 

här studien. En annan gymnasielärare påpekar att arbetsbelastningen har ökat och försöker 

beskriva förändringen på ett annat sätt för att visa vilka konsekvenser det fått för yrket: 

Observera att 100 % tjänst idag är något annat än för 10 år sedan, för att ha motsvarande 

arbetsbörda nu som då behöver man idag jobba 75-80 %! (Offentliganställd gymnasielärare) 

Resultatet tyder på att det finns ett antal förslag till hur yrkets arbetsvillkor och arbetsmiljö 

kan förbättras, som majoriteten av gymnasielärare ställer sig bakom. En klar majoritet av 

gymnasielärarna anser att högre lön, fler lärarkollegor och annan skolpersonal är absolut 

nödvändigt för att förbättra arbetssituationen, vilket illustreras av en gymnasielärare så här: 

Det viktigaste för mig är att ge mer resurser till skolan. Det behövs personal, tid och pengar 

till löner och utrustning. (Aktiebolagsanställd gymnasielärare)  

En annan gymnasielärare poängterar emellertid att högre lön inte kan kompensera för en 

orimlig arbetssituation: 

Högre lön kan aldrig fullt ut kompensera för orimlig arbetsbelastning. (Offentliganställd 

gymnasielärare) 

I Karasek och Theorells (1990) två- och tredimensionella modeller utgör arbetetsbelastning en 

viktig faktor som påverkar de anställdas psykosociala arbetsmiljö. Resultatet stärker tidigare 

forskningsresultat (SOU, 2014:5; SCB, 2017; Lärarförbundet, 2016; Kjellström, m. fl., 2016; 

Lärarförbundet, 2017) som fastslår att lärare har en mycket hög arbetsbelastning. För att orka 

med en arbetssituation som har högt ställda krav, såsom lärare har, krävs enligt Karasek och 

Theorell (1990) att lärarna upplever att de har handlingsutrymme och kontroll över sitt arbete 

samt socialt stöd från överordnade och/eller kollegor för att inte drabbas av stress och ohälsa. 
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Resultatet i denna studie tyder emellertid på att många såväl offentlig- som aktiebolags-

anställda gymnasielärare upplever hög arbetsbelastning men saknar såväl kontroll som stöd i 

sitt arbete, vilket ökar risken för att en negativ psykosocial arbetsmiljö skapas (Karasek & 

Theorell, 1990). Balans är en elementär faktor i såväl den två- som tredimensionella modellen 

avseende psykosocial arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990) och balans mellan lön, 

arbetsbelastning, arbetstid och fritid är frekvent återkommande ämnen bland gymnasielärarna. 

Gymnasielärarna anger att dessa faktorer i hög grad påverkar deras önskan om att byta yrke, 

vilket går i linje med både Lärarnas Riksförbund (2018b) och Statistiska centralbyråns (2017) 

forskningsresultat. Vikten av balans mellan krav-, kontroll- och socialt stöd (Karasek & 

Theorell, 1990) stärks av tidigare forskningsresultat som påvisar att obalans i arbetet påverkar 

lärarnas hälsa negativt (Ljungblad & Näswall, 2009; Kjellström, m. fl., 2016; 

Försäkringskassan, 2018; Lärarförbundet, 2017; Lärarförbundet, 2018). Den höga 

arbetsbelastningen anges även vara en av de vanligaste orsakerna till att lärare byter eller 

överväger att byta yrke (Statistiska centralbyrån, 2017; Lärarnas Riksförbund, 2018). 

5.2.3 Arbetstid  

Gymnasielärarnas arbetstid är ett återkommande ämne bland de öppna svaren och resultatet 

tyder på att arbetstiden inte anses vara i paritet med varken arbetsbelastning eller lön. 

Arbetstiden framställs som varierande och gränslös, vilket en gymnasielärar beskriver så här: 

Som lärare finns inga start och stopp i arbetstider. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Gymnasielärares arbetstid är reglerad i lag (SFS 1982:673) och genom kollektivavtal 

(Lärarnas Riksförbund, 2011) men arbetstiderna varierar i praktiken utifrån graden av 

arbetsbelastning, uppdrag och tjänstebeskrivningar. Arbetstiderna kan även skifta exempelvis 

under perioder av nationella prov och när eleverna är på arbetsplatsförlagda praktik. 

Resultatet pekar på att gymnasielärarna anser att arbetstiden är ojämnt fördelad över året och 

upplevs både orättvis och ojämlik, vilket leder till misstro inom kollegiet. Såväl offentliga- 

som aktibolagsanställda gymnasielärare framför önskemål om tydligare regelverk kring hur 

många uppdrag, kurser och arbetsuppgifter som en gymnasielärare kan åläggas. Därför 

efterfrågas tydligare arbetsbeskrivningar för att erhålla en drägligare arbetssituation. Den 

mångfald av arbetsuppgifter som gymnasielärare förväntas utföra leder till att de ständigt 

avbryts i deras arbete och deras arbetsdag beskrivs som ”fullständigt sönderhackad av 

mängder av uppgifter, stora som små”. Detta leder bland annat till att gymnasielärarna i den 

här studien förmedlar en utbredd känsla av att inte räcka till, vilket kan manifesteras som 

stress och/eller känsla av meningslöshet. Enligt Karasek och Theorells (1990) modeller kan 

detta förklaras av gymnasielärarnas upplevelse av att ha otydliga arbetsbeskrivningar och 

begränsade möjligheter till att själva planera och styra över arbetet. I nedanstående uttalande 

belyses återigen hur gymnasielärare slits mellan vad de anser är det viktigaste i sitt arbete och 

skolledningens prioritering. Uttalandet kan även tolkas utifrån hur gymnasieläraren agerar för 

att upprätthålla sin känsla av mening: 

Som lärare känner jag ofta att min tid inte räcker och om eleverna fick välja vill de har mer 

tid med mig. Chefer vill ge mig mindre tid och tycker att jag ska prioritera bort eleverna. 

Något jag vägrar, då jag finns för dem. (Aktiebolagsanställd gymnasielärare) 
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Det är många såväl offentlig- som aktiebolagsanställda gymnasielärare som intygar att arbetet 

med eleverna är det som motiverar dem och som de prioriterar att lägga sin arbetstid på. 

Enligt gymnasielärarna medför det dock att de måste utföra sina andra arbetsuppgifter utanför 

ordinarie arbetstid, så här beskriver en gymnasielärare sin situation: 

Att vara lärare är roligt – men man känner aldrig att man räcker till! Svårt yrke att kombinera 

med familjeliv. Sitter många kvällar och helger och jobbar och offrar min egen fritid. Det 

leder till psykisk stress. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Gymnasielärarna i de sista citaten anför att arbetstiden och de själva räcker inte till. Det är 

uppfattningar som flitigt förkommer bland de öppna svaren och som kan jämföras med de 

kvantitativa resultatet av studien som påvisar att 46 % av såväl offentlig- som aktiebolags-

anställda gymnasielärare anser att deras arbetstid inte räcker till (Parding, m. fl., 2018). 

Gymnasielärarnas öppna svar ger emellertid ett intryck av att det är mer än 46 % av 

gymnasielärarna som anser att de inte hinner med sitt jobb på arbetstid. Detta skulle kunna 

bero på att de gymnasielärare som anser sig hinna med sitt jobb på arbetstid har avhållit sig 

från att uttrycka sin uppfattning i de öppna svaren. Å andra sidan påvisar det kvantitativa 

resultatet som kommer från samma undersökning att 86 % av de offentlig- och 78 % av de 

aktiebolagsanställda gymnasielärarna arbetar på kvällar och helger (Parding, m. fl., 2018), 

vilket skulle kunna tyda på att en majoritet av gymnasielärarna inte hinner med sitt arbete 

under ordinarie arbetstid. Det bör dock noteras att många gymnasielärare bestämmer själva 

vilka tider och dagar som de arbetar på (SFS 1982:673, 1982; Lärarnas Riksförbund, 2011) 

varvid kvälls- och helgarbete inte nödvändigtvis utgör arbetstid utöver ordinarie arbetstid. 

Resultatet i den här studien påvisar inga skillnader mellan de offentlig- och aktiebolags-

anställda gymnasielärarnas uppfattningar avseende deras arbetstid. 

5.2.4 I klassrummet  

En av de få skillnader som kan skönjas utifrån huvudmannaskap avseende gymnasielärarnas 

arbetssituation är att de aktiebolagsanställda gymnasielärarna tenderar att i högre grad än de 

offentliganställda gymnasielärarna belysa de utmaningar som de upplever till följd av elever 

med diagnoser och särskilda behov. Det råder en allmän uppfattning om att elevantalet med 

diagnoser har ökat markant de senaste åren, vilket påverkar deras arbetssituation. Så här säger 

en gymnasielärare: 

Arbetstiden räcker inte till och eleverna har allt fler tidskrävande problem och diagnoser att 

ta hänsyn till. (Aktiebolagsanställd gymnasielärare) 

Den ideologiska förskjutningen mot individualisering av skolan som skett sedan 1990-talet 

(SOU, 2014:5; Prop. 1991/92:95; SkolL) innebär bland annat att undervisningen ska anpassas 

efter elevens behov och förmåga (SkolL, 3 kap.). En del gymnasielärare anser att kravet på 

individuellt anpassad undervisning gått för långt, vilket en gymnasielärare vittnar om på 

följande sätt: 

Det finns ingen begränsning av antalet anpassningar läraren skall göra till enskilda elevers 

behov. Mitt kreativa yrke med positivt ledarskap riskerar att förvandlas till ett ineffektivt 

slaveri. (Offentliganställd gymnasielärare) 
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Många gymnasielärare anser å andra sidan att individuell undervisning är positivt men 

betonar återkommande att antalet elever i varje klass har ökat och att elevgrupperna har blivit 

mer heterogena, vilket försvårar den individuella undervisning på grund av tidsbrist och de 

mångskiftande behov av hjälp och stöd som eleverna har. Så här uttrycker sig en gymnasie-

lärare: 

Det är stressigt att hinna ge alla elever den tid som de behöver och jag önskar att jag kunde 

arbeta mer enskilt med dem. Jag önskar också att jag kunde ha mer tid att ”se” varje elev och 

stötta dem. När man har oroliga klasser tar det mycket energi och man får sällan hjälp. 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Många gymnasielärare uttrycker en stark önskan om att få ägna mer tid till undervisning och 

dess för- och efterarbete, vilket inkluderar att ge elever extra stöd vid behov. Detta indikerar 

att gymnasielärare upplever att de inte själva styr över tidsfördelningen av olika arbets-

uppgifter. För att gymnasielärarna ska kunna lägga större del av sin arbetstid på under-

visningsrelaterade arbetsuppgifter föreslår gymnasielärarna att antalet personer med andra 

arbetsuppgifter i skolan ökar, tydligare direktiv från skolledning och Skolverket samt färre 

antal elever per klass. Gymnasielärarnas egna lösningsförslag går i linje med tidigare 

forskning (Lärarförbundet, 2016; SOU, 2016:77; Lärarförbundet, 2016) och med Karasek och 

Theorells (1990) teori angående hur balans mellan krav-, kontroll- och socialt stöd påverkar 

den psykosociala arbetsmiljön. Gymnasielärarna upplever hög arbetsbelastning samtidigt som 

de saknar tydliga arbetsbeskrivningar och stöd i form av avlastande yrkespersoner och 

lednings stöd, vilket ökar risken för att den anställde ska uppleva stress, frustration och 

uppgivenhet (Karasek & Theorell, 1990). En gymnasielärare exemplifierar den frustration och 

uppgivenhet som en del gymnasielärare ger uttryck för så här: 

Skolan har blivit för mycket av en uppfostrande anstalt, istället för en kunskapsförmedlanre. 

Elever måste matchas bättre så att vi får fungerande elevgrupper. Elever som är skoltrötta ska 

inte vara i skolan! (Offentliganställd gymnasielärare) 

I tidigare forskning (Skolverket, 2017) framgår det att dagens elever har för låga kunskaper 

när de börjar gymnasiet, vilket är en uppfattning som delas av många gymnasielärare i den här 

studien. Gymnasielärarna betonar dessutom att eleverna har såväl låg som varierande 

kunskapsnivå efter avslutad grundskola, vilket innebär ökade krav på gymnasielärarna att 

individanpassa undervisningen efter den enskilde elevens förmåga (SkolL). Detta vittnar 

gymnasieläraren nedan om: 

Jobbet som lärare är fantastiskt roligt. Dock ställs höga krav på att anpassa undervisningen 

från högt till lågt. Stora grupperoch många elever gör det svårt att hinna med alla. 

Variationen i elevgrupper kan göra det svårt att anpassa undervisningen så att den passar 

alla. Det vore fantastiskt om man kunde få färre undervisningsgrupper för att hinna se alla på 

ett bättre sätt. (Offentliganställd gymnasielärare) 

En gymnasielärare resonerar kring elevernas kunskapsnivå och föreslår en alternativ lösning 

avseende klassindelning: 
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Elevernas kunskapsnivå sjunker för varje år, eleverna har mer problem med sig själva och 

hemmet än någonsin. […] Har vi en kunskapsskola så måste vi göra om och inte dela in elever 

utifrån ålder utan utifrån just kunskap. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Resultatet påvisar att flertalet offentlig- och aktiebolagsanställda gymnasielärare anser att de 

utför ett viktigt och meningsfullt arbete, vilket går i linje med tidigare forskning 

(Lärarförbundet, 2016) och de har en särskilt positiv inställning till undervisningsdelen i 

yrket. Resultatet pekar på att det gymnasielärarna helst av allt vill göra är att undervisa och 

ägna sin arbetstid åt lärande och kunskapsutveckling men många gymnasielärare uppvisar 

frustration över att de upplever att undervisningen kommer i sista hand. Detta kan tolkas som 

att gymnasielärarna upplever låg grad av kontroll över sitt arbete. Undervisningen är dock 

förknippad med höga krav såsom gymnasielärares ansvar över att eleverna uppnår kursmålen 

(SkolL, 3 kap.), vilket enligt gymnasielärarna leder till frustration eftersom de upplever att 

ansvaret för elevers skolgång åligger främst lärarkollegiet och inte eleven själv. En gymnasie-

lärare delar med sig av sin uppfattning: 

Upplever att allt ansvar för hur väl eleverna lyckas läggs på lärarna och skolledningen talar 

mindre och mindre om elevers ansvar för sina studier och även hur elever uppträder och 

sköter sitt skolarbetet vilket ofta hindrar en normal undervisningssituation. (Offentliganställd 

gymnasielärare) 

Gymnasielärarnas uppfattning om att ansvaret för elevers skolgång ankommer främst på skola 

och lärare framför att föräldrar och eleven själv ansvarar för sina skolprestationer, kan tolkas 

som en konsekvens av den nya Skollagens utformning (3 kap.). Det bör emellertid noteras att 

lagen inte uttryckligen varken fråntar elev eller föräldrar ansvaret för elevens skolresultat. 

Kravet på att alla elever ska klara gymnasiekurserna (SOU, 2014:5) leder till vanmakt bland 

en del gymnasielärare till följd av att de ska bistå med hjälp och stöd trots att eleven själv inte 

uppvisar ett eget intresse för att klara utbildningen. Så här säger en gymnasielärare: 

Mycket tid och mental energi ägnas åt elever som själva inte har tillräcklig lust/motivation att 

försöka själva. De försöker ofta inte ens att lära sig det de förväntas lära sig. 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Många gymnasielärare upplever att de har högt ställda krav på sig från skolledning, media och 

föräldrar men att de får lite stöd i sitt arbete:  

Vi förväntas uppfostra ungdomar utan att ha de rätta verktygen och utan att ha föräldrar som 

backar upp. Det blir en omöjlig situation. (Aktiebolagsanställd gymnasielärare) 

Betraktat ur Karasek & Theorells (1990) krav-, kontroll- och socialt stödmodell kan 

gymnasielärarnas upplevda känsla av stress, frustration och vanmakt bero på den obalans som 

gymnasielärarna upplever mellan hög arbetsbelasning, begränsat handlingsutrymme och 

bristande stöd från kollegor, ledning och samhälle. Även inom detta tema kan 

gymnasielärarna tolkas tillhöra kategorin isolerade fångar som, enligt Karasek & Theorells 

(1990) terminologi, löper hög risk för arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Resultatet indikerar 

därmed att läraryrket genomgått en negativ utveckling eftersom yrket för några decenier 

sedan ansåg tillhöra kategorin deltagande ledare (Karasek & Theorell, 1990). Resultatet styrks 

av tidigare forskningsresultat som hävdar att läraryrket försämrats de senaste åren (SOU, 
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2014:5; Kjellström, m. fl., 2016; Lärarförbundet, 2016; Ekornes, 2017; Lärarförbundet, 2017; 

Wermke & Forsberg, 2017; Erlandson & Karlsson, 2018). 

Blande de öppna svaren framträder tre elevrelaterade faktorer som påtagligt påverkar 

gymnasielärarnas vardag. Först och främst anges de ökade klasstorlekarna med heterogena 

elevgrupper som skiljer sig stort i kunskapsnivå, motiviation och behov. För det andra anges 

det ökade elevantalet med olika diagnoser och särskilda behov och de konsekvenser det 

medför för den individanpassade undervisningen som Skollagen (1 kap. 4 §) föreskriver. Den 

tredje faktorn som nämns är mentorsuppdraget som är ålagt gymnasielärare (SkolL, 15 kap. 

19a §). Mentorsuppdraget anses vara problematiskt ur flera aspekter såsom uppdragets 

otydlighet, den stora tidsåtgång som uppdraget kräver och de kunskaper som gymnasielärarna 

förväntas besitta för att kunna bemöta elevernas olika behov. Tidigare forskning påvisar att 

stress hos lärare ökar när lärare känner sig ansvariga för elevers psykiska hälsa i kombination 

med att lärare upplever att de inte kan hjälpa eleverna (Ekornes, 2017), vilket gymnasielärarna 

nedan vittnar om:  

Mentorskapet kan vara den absolut största orsaken till stress, tycker jag. Man räcker inte till. 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Detta går även i linje med Karasek och Theorells (1990) teorier kring hur kombinationen av 

höga krav och låg grad av kontroll kan påverka den anställda och den psykosociala miljön. Så 

här beskriver en gymnasielärare sin situation: 

Elever med diagnoser blir fler, av mina 15 mentorselever har 11 olika diagnoser. Känns 

övermäktigt. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Sammantaget påvisar resulatatet att många gymnasielärare anser att mentorskapet är 

”orättvist”, ”tidskrävande”, ”rättsosäkert” och ”kräver mycket administration”, vilket enligt 

gymnasielärarna leder till att de upplever känslor av stress, otillräcklighet och osäkerhet. De 

negativa aspekter som gymnasielärarna tillskriver mentorskapet och den negativa psyko-

sociala arbetsmiljö som följer med uppdraget går i linje med Karasek och Theorells (1990) 

förutsägelse om att höga krav såsom hög arbetsbelastning och otydliga arbetsbeskrivningar 

kan leda till känslor av stress. 

Enligt SOU (2016:25) är lärare generellt positiva till nationella prov men negativt inställda till 

den arbetsbelastning som proven medför, vilket överensstämmer med resultatet i den här 

studien. Resultatet i denna studie påvisar även en tydlig ”vi-och-dom” attityd mellan 

gymnasielärare som undervisar i ämnen som har nationella prov och de gymnasielärare som 

undervisar i ämnen som inte har nationella prov respektive mellan gymnasielärare som har 

många nationella prov i sitt ämne och de som har färre prov i sitt ämne. Det råder även en 

utbredd uppfattning om att det nya betygssystemet är komplicerat och att gymnasielärarna 

skulle behöva få mer utbildning i hur betyg ska sättas, framförallt för att betygen ska vara 

rättvisa. Endast ett ytterst begränsat antal gymnasielärare hävdar att betygssättningen skiljer 

sig mellan offentlig- och aktiebolagsägda skolor, vilket inte kan tolkas varken styrka eller 

motsäga tidigare forskningsresultat (Skolverket, 2019b; Parding, 2011). Det är dock intressant 

att notera att detta inte framstår som någon av de viktigare frågorna bland gymnasielärarna. 
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Resultatet tyder istället på att flertalet gymnasielärare, oavsett huvudman, känner sig pressade 

av såväl rektor, föräldrar som elever att sätta högre betyg på eleverna än vad gymnasielärarna 

själva anser är rimligt, vilket går i linje med tidigare forskning (Parding, 2011; Alm & 

Colnerud, 2015; Lärarnas Riksförbund, 2016). Gymnasielärarna fäster även uppmärk-

samheten på att ökningen av klasstorlekarna innebär ökat betygsarbete, vilket de själva anser 

har lett till ökad risk för orättvisa betyg därför att de inte hinner göra genomtänkta och 

välgrundade bedömningar och i sällsynta fall har de till och med har svårt att veta vem eleven 

är. Flertalet gymnasielärare påpekar att betygssättningen inte alltid sker utifrån elevens 

kunskapsnivå utan andra faktorer påverkar, något som uppmärksammats och stöds av tidigare 

forskning (Berg, Palmgren, & Tyrefors, 2019; SOU, 2016:25; Skolverket, 2019b; Alm & 

Colnerud, 2015). Ett antal gymnasielärare framför önskemål om att Skolverket ska utforma 

tydligare direktiv alternativt bistå med central rättning av nationella prov, vilket en 

gymnasielärare motiverar enligt följande: 

Betygssättningen av kurslärare borde avskaffas och införa centrala prov istället, på så vis 

hade lärare kunnat vara mer en coach och inte den som eleven ”fjäskar” för. På så vis hade 

eleverna även vågat visa sina brister mer utan att vara rädd för att bli bedömd om de visar att 

de inte förstått, vilket skulle leda till att de presterade bättre och alla elever i Sverige bedöms 

likvärdigt. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Andra elevrelaterade faktorer som gymnasielärarna belyser är svårigheten med att hantera 

elever som är nyanlända till Sverige, trots att enkäten är utskickad innan den stora 

flyktigströmmen år 2016. Nyanlända elever för med sig andra utmaningar såsom språk-

svagheter, annan eller obefintlig tidigare skolgång och kulturkrockar, vilket även belyses i 

tidigare forskning (Lärarförbundet, 2016). Vidare framför flertalet gymnasielärare oro inför 

det hot och våld som de utsätts för, som de önskar att skolledning och samhälle skulle ta på 

större allvar.  

5.2.5 Fysisk arbetsmiljö  

Resultatet tyder på att gymnasielärare anser att det finns förbättringsområden inom den 

fysiska arbetsmiljön som skulle kunna leda till såväl förbättrad psykosocial arbetsmiljö som 

förbättrade förutsättningar för gymnasielärarna att utföra sitt arbete. Både offentlig- och 

aktiebolagsanställda gymnasielärare anför att personalutrymmena är för trånga och dåligt 

planerade, vilket motverkar möjligheten att arbeta ostört och i lugn miljö. Gymnasieskolorna 

anses ofta vara slitna och lokalerna framställs som icke ändamålsenliga. Återkommande för-

bättringsområden som nämns är  ljudmiljöer, klassrummens storlek och möblemang, 

ventilation, värme och avstånd mellan de olika rum som läraren rör sig mellan. Flertalet 

gymnasielärare påpekar att de sällan eller aldrig hinner ta riktiga raster därför att tiden går åt 

till att transportera sig mellan olika klassrum och arbetsrum eftersom lokalerna ofta är 

utspridda över hela skolan. Citatet nedan sammanfattar stora delar av gymnasielärarnas 

uppfattningar kring skolans fysiska arbetsmiljö:  

Nu förfaller institutionerna då ingen har tid i tjänsten att sköta detta. Ämneslärarna sitter 

spridd i skolan, vilket försvårar ämnesutbyte och diskussioner. Det är för stora klasser, börjar 

bli 33 elever som norm. Lektionssalarna är inte byggda för så många elever – trångt och dålig 

luft. För lite förberedelsetid till lektioner etcetera. Arbetslag – för många personer i varje 

rum/grupp. Ej tillräckligt lugnt, många störningsmoment. Elever outtömligt behov av läraren 
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– det räcker att gå i korridoren för att generera mer arbete. En gemensam rast (20 min) per 

vecka för lärarna, då ger skolledningen information samtidigt! För många skolledare, det 

behövs mer ”folk på golvet”, dags att agera… Det behövs inga fler utredningar – lärarnas 

löner och arbetsförhållanden är bedrövliga! (Offentliganställd gymnasielärare) 

Karasek och Theorells (1990) två- och tredimensionella modeller är applicerbara även när det 

gäller att förstå och förklara hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas av den fysiska 

arbetsmiljön. Resultatet kan tolkas som att den höga arbetsbelastning som gymnasielärarna 

upplever och den bristande känslan av kontroll som ges uttryck för avseende de rumsliga och 

fysiska aspekterna av arbetsmiljön samt avsaknaden av stöd från skolledningen att åtgärda de 

icke tillfredsställande förutsättningarna leder till stress och frustration, vilket Karasek och 

Theorells (1990) modeller förutsäger.  

5.3 Samverkan och kompetensutveckling 

Av resultatet att döma engagerar frågor rörande samverkan och kompetensutveckling 

gymnasielärarna. De delar generöst med sig av sina uppfattningar i de öppna svaren, vilket 

kommer att redovisas, analyseras och diskuteras i detta avsnitt.  

5.3.1  Kompetensutveckling 

Gymnasielärarna delar samma uppfattningar inom flertalet aspekter av kompetensutveckling, 

varvid den mest framträdande åsikten är att gymnasielärarna inte får tillräckligt med 

kompetensutveckling i allmänhet och inom sitt eget undervisningsämne i synnerhet, vilket går 

i linje med tidigare forskning (Lärarförbundet, 2016; Parding & Berg-Jansson, 2018; Lärarnas 

Riksförbund, 2018a). Så här säger en gymnasielärare:  

Det behövs mer av ämnesfortbildning – storföreläsningar i aulan av någon för tillfället 

pedagogisk guru, som är i ropet uppskattar jag överhuvud inte. Det är bara ett stort lidande. 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Tidigare forskning fastslår att det råder diskrepans mellan skolledare och gymnasielärares 

uppfattningar kring vad som är kompetensutvecklande (Lärarförbundet, 2016; Parding & 

Berg-Jansson, 2018), vilket går i linje med den här studiens resultat och som gymnasieläraren 

ovan illustrerar. Av tidigare forskningsresultat framgår likaledes att lärare även önskar annan 

kompetensutveckling än förkovran inom lärarens eget undervisningsämne (Lärarförbundet, 

2016; Skolverket, 2019b), vilket resultatet i denna studie stödjer. Resultatet indikerar att 

annan kompetensutveckling är uppskattad men får inte ske på bekostnad av ämnesrelaterad 

kompetensutveckling, vilket gymnasieläraren nedan uttrycker så här: 

Jag får så gott som aldrig fortbildning i mina ämnen […] Detta är inte fel, men det leder till 

en frustration att den så kallade fortbildningen hela tiden handlar om något annat. 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Resultatet pekar på att många gymnasielärare förvisso upplever att de erbjuds kompetens-

utveckling men den är av allmän, påtvingad och inte behovsanpassad karaktär. Generellt sett 

anser gymnasielärarna i den här studien att den kompetensutveckling som erbjuds inte täcker 

deras behov, ett resultat som överensstämmer med det kvantitativa resultatet av enkätunder-

sökningen (Parding, m. fl., 2018). Det kvantitativa resultatet påvisar en relativt stor skillnad 
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mellan de offentlig- och aktiebolagsanställda gymnasielärarnas uppfattningar angående 

bristen på tillräcklig kompetensutveckling (Figur 2.1), vilket är ett resultat som inte bekräftas i 

denna studie Resultatet i den här studien tyder istället på att uppfattningen är lika utbredd 

bland samtliga gymnasielärare, oavsett huvudman. Det skulle kunna vara så att de kvantitativa 

och kvalitativa resultaten skiljer sig åt därför att kompetensutveckling är en fråga som 

engagerar gymnasielärarna och ligger dem nära hjärtat, varvid benägenheten att belysa 

problematiken med bristande kompetensutveckling i de öppna svaren ökar. Därmed bidrar 

den höga svarsfrekvensen till att ge ett starkare intryck av att offentlig- och aktiebolags-

anställda gymnasielärare i samma omfattning anser att de inte får tillräcklig kompetens-

utveckling. Det bör noteras att gymnasielärarna uppger att de erbjuds kompetensutveckling 

men att denna inte är tillfredsställande, varken till dess form eller innehåll. Detta kan tolkas 

som att den allmänna kompetensutveckling som erbjuds inte betraktas av gymnasielärarna 

som relevant eller godtagbar kompetensutveckling, vilket styrker forskningsresultaten som 

hävdar att skolledare och lärare inte delar samma uppfattning om vad kompetensutveckling är 

(Lärarförbundet, 2016; Parding & Berg-Jansson, 2018). Flertalet gymnasielärare som delger 

sina uppfattningar kring kompetensutveckling är kritiskt inställd till den allmänt hållna 

kompetensutveckling som många gymnasielärare uppger är vad som erbjuds av 

huvudmannen. Ett antal av dessa gymnasielärare, såsom gymnasieläraren i citatet nedan, är av 

uppfattningen att den kompetensutveckling som ges huvudsakligen syftar till att 

skolledningen ska kunna påvisa att kompetensutveckling skett (SkolL, 2 kap. 34 §) istället för 

att verkligen höja yrkeskompetens-nivån hos gymnasielärarna: 

Frustration över centralt bestämda kompetensutvecklingskurser/-moment som är till för att 

billigt kunna visa på att kompetensutveckling sker inom kommunen men som inte ger mig som 

lärare något alls i min yrkesutövning. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Resultatet i tidigare forskning (Parding, m. fl., 2017) såväl som resultatet i denna studie 

påvisar att kompetensutvecklingen ser olika ut i olika gymnasieskolor, vilket kan tolkas vara 

en konsekvens av Skollagens (2 kap. 34 §) utformning. Endast ett fåtal gymnasielärare har i 

de öppna svaren tydligt framfört önskemål om nationella riktlinjer för kompetensutveckling, 

vilket föreslagits i forskningsrapporter (SOU, 2015:22; SOU, 2017:35; SOU, 2018:17) som är 

genomförda efter den här enkätstudien slutförts. Resultatet i den här studien kan emellertid 

tolkas som att gymnasielärarkollegiet skulle välkomna ett nationellt professionsprogram efter-

som många gymnasielärare i de öppna svaren framför uppfattningen att kompetens-

utvecklingssystemet är ”orättvist”, ”ojämlikt”, ”amatörmässigt” och ”saknar långsiktighet”, 

vilket ett nationellt professionsprogram skulle kunna motverka genom att kompetens-

utvecklingen för lärare skulle bli mer systematisk och likvärdig (SOU, 2015:22; SOU, 

2017:35; SOU, 2018:17). 

Ett antal gymnasielärare berättar att de ombesörjer sin kompetensutveckling själva, ofta 

genom att gå högskole- eller universitetskurser på fritiden medan andra säger att de skulle 

delta i den typen av kompetensutveckling om det var möjligt under arbetstid. Gymnasie-

läraren i citatet nedan är kritisk till den kompetensutveckling som erbjuds på arbetsplatsen och 

axlar därför själv ansvaret för sin kompetensutveckling: 
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Dessutom bekymrar det mig att mycket arbete i skolan inte vilar på vetenskaplig grund. 

Mycket tyckande. Därför söker jag efter den typen av kunskap utanför skolans 

fortbildningsuppdrag. Det tar dock en hel del tid som inte finns. (Offentliganställd 

gymnasielärare) 

Viss kompetensutveckling är enligt gymnasielärarna obligatorisk, såsom stormöten på skolan 

medan annan kompetensutveckling är frivillig och utgår ifrån att gymnasielärarna själva söker 

efter lämplig kompetensutveckling som skolledare ska godkänna. Gymnasieläraren i citatet 

ovan visar på handlingskraft och att ”rätt” kompetensutveckling anses så viktigt att 

gymnasieläraren är villig att offra sin fritid till det. Resultatet indikerar att gymnasielärare inte 

har kontroll eller inflytande över vilken kompetensutveckling som arbetsgivaren erbjuder, 

vilket innebär att gymnasielärare har höga krav på att vara kompetenta (SFS 2011:326; SkolL) 

men samtidigt har låg grad av kontroll och lågt stöd från skolledare när det handlar om 

kompetensutveckling. Resultatet kan tolkas som att gymnasielärare kan kategoriseras som 

isolerade fångar, vilket utgör en arbetssituation som kan leda till negativ psykosocial 

arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990). De flest återkommande uppfattningarna om vad som 

fattas angående kompetensutveckling är just att gymnasielärarna själva vill få välja 

kompetensutveckling efter individuella behov och önskemål. Resultatet indikerar att 

faktororer såsom brist på utbud av bra och relevant kompetensutbildning, tid, pengar och 

vikarier påverkar deras möjligheter till kompetensutveckling. Många gymnasielärare i den här 

studien och tidigare forskning (Parding, m. fl., 2017) framför även synpunkter på att det 

saknas geografiskt närliggande kompetensutvecklingsutbud: de attraktiva kurserna finns i 

storstäderna medan gymnasielärarna är spridda över hela Sverige, varvid en del gymnasie-

lärare avstår från kompetensutveckling. En gymnasielärare motiverar sitt val att avstå från 

kompetensutveckling så här:  

De största skälen till att jag inte går på kurser är dels att jag inte har tid att själv söka 

relevanta kurser, dels att är jag borta så får jag jobba dubbelt när jag kommer tillbaka. 

(Aktiebolagsanställd gymnasielärare) 

Resultatet påvisar att såväl offentlig- som aktiebolagsanställda gymnasielärare anser att det är 

svårt att vara borta från arbetet på grund av den extra tunga arbetsbelastning som väntar dem 

när de kommer tillbaka, varvid de avstår från kompetensutveckling. Detta kan tolkas som att 

låg grad av stöd från skolledning hämmar och hindrar kompetensutveckling. Det råder en 

allmänt utbredd uppfattning bland gymnasielärarna i den här studien att de saknar stöd från 

skolledning för kompetensutveckling, vilket styrks av den kvantitativa delen av under-

sökningen (Parding, m. fl., 2018). Det kvantitativa resultatet påvisar att bristen på stöd 

upplevs som högst bland offentliganställda gymnasielärare (Figur 2.1) medan resultatet i den 

här studien inte påvisar några skillnader utifrån huvudmannaskap avseende gymnasielärarnas 

uppfattning kring skolledningens intresse och stöd för kompetensutveckling. Detta kan bero 

på att de gymnasielärare som valt att besvara de öppna svaren kring kompetensutveckling är 

likaledes negativt inställda oavsett huvudman medan det möjligen råder större åsiktsvariation 

bland det större antal gymnasielärare som besvarat de kvantitativa enkätfrågorna kring 

kompetensutveckling. Detta skulle kunna förklara de olika resultaten men det bör framhållas 

att både de kvalitativa- och kvantitativa resultaten påvisar ett utbrett missnöje bland 

gymnasielärarna som anser att skolledningen inte stödjer i önskvärd utsträckning, och därmed 
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hindrar, kompetensutveckling. Resultatet påvisar att gymnasielärarna upplever att de har ringa 

inflytande över sin kompetensutveckling, medan flertalet gymnasielärare påtalar att de önskar 

att de fick bestämma över sin kompetensutveckling själva, såsom den här gymnasieläraren:  

Att styra över vad som är bäst fortbildning/kompetens utbildning själv. Inte tvingas sitta av 

dagar som någon i skolledningen hittat på. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Resultatet påvisar att gymnasielärarna förespråkar individuellt baserad kompetensutveckling, 

vilket skulle kunna förklaras genom att olika individer avser olika saker med kompetens-

utveckling (Lärarförbundet, 2016; Parding & Berg-Jansson, 2018) alternativt som motreaktion 

mot, och ett sätt att bemöta, skolledningens upplevda bristande stöd och intresse för 

kompetensutveckling. Det kan även tolkas som ett uttryck för att de vill öka den egna 

kontrollen över sin kompetensutveckling och det är möjligt att ökat individuellt inflytande 

över kompetensutvecklingen skulle kunna bidra till förbättrad psykosocial arbetsmiljö 

eftersom det i praktiken innebär ökad kontroll över sin arbetssituation (Karasek & Theorell, 

1990). Att ombesörja sin egen kompetensutveckling brukar även betecknas som en viktig 

aspekt av arbeten som kräver särskilda kunskaper eller färdigheter såsom läraryrket (Parding 

& Berg-Jansson, 2018). Av resultatet framgår det emellertid att ett fåtal gymnasielärare 

önskar att någon annan tog sig tid och energi att aktivt analysera gymnasielärarnas 

utvecklingsbehov, på individnivå, vilket gymnasieläraren nedan illustrerar: 

Att någon tittar på djupet i mig; det här behöver du jobba med för att bli ännu bättre lärare. 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Gymnasielärarens uttalande kan tolkas som att gymnasieläraren efterfrågar feedback och stöd 

i sitt arbete vilket går i linje med Karasek och Theorells (1990) tredimensionella modell, som 

gör gällande att feedback och socialt stöd från ledare/arbetskamrater är betydelsefulla faktorer 

för att uppnå positiv psykosocial arbetsmiljö. Det är emellertid skolledare som har 

befogenheten att besluta över kompetensutveckling, vilket kan vara en orsak till att det 

bristande stödet från skolledning frekvent tas upp och varför det framställs som lika 

problematiskt bland såväl offentlig- som aktiebolagsanställda gymnasielärare i den här 

studien. En del gymnasielärare i den här studien hävdar att det inte spelar någon roll hur 

kompetenta de är eftersom deras kompetens ändå inte tas tillvara på och inte anses värdefull, 

eftersom läraryrkets fokus förflyttats från undervisning och lärande till omvårdnad, 

dokumentation och ekonomisk måluppfyllelse. Detta kan även tolkas som att gymnasielärarna 

förmedlar en känsla av uppgivenhet, vilket skulle kunna vara ett uttryck för att det råder 

obalans mellan krav-, kontroll och socialt stöd i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). 

Utöver kompetensutveckling inom det egna undervisningsämnet framförs ett mycket brett 

spektra av ämnen och områden som många gymnasielärare önskar få kompetensutveckling 

inom, exempelvis: metodik, pedagogik, nya forskningsrön, didaktik, ledarskap, mentorskap, 

hot och våld samt betyg och bedömning, vilket överensstämmer med tidigare forskning 

(Skolverket, 2019c; Lärarförbundet, 2016; SOU, 2018:19; SOU, 2016:77; SOU, 2015:22). 

Resultatet indikerar däremot att det råder en splittrad uppfattning kring IT-utbildning bland 

gymnasielärarna, där somliga anser att det är för många IT-utbildningar medan andra anser att 

det behövs fler. Vidare indikerar resultatet att aktiebolags- i högre utsträckning än offentlig-
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anställda gymnasielärare efterfrågar kompetensutveckling avseende att undervisa och bemöta 

elever med särskilda behov, såsom språksvaga- och/eller omotiverade elever samt elever med 

låg kunskapsnivå eller diagnoser. Gymnasielärare i andra språk än svenska föreslår resor till 

undervisningsspråkets hemland som önskvärd kompetensutveckling för att utveckla sina 

språkkunskaper. Gymnasielärare som undervisar i yrkespraktiska ämnen framför önskemål 

om ökad samverkan med näringslivet och särskilt inom det yrke som de undervisar i för att 

följa med i utvecklingen. Ett flertal gymnasielärare anser att det vore postivt om de fick ta 

behörighetsutbildningar under arbetstid, dels i det ämne de redan undervisar i och dels i andra 

undervisningsämnen. Många gymnasielärare skulle välkomna ökad kontakt med högskola/ 

universitetet, vilket kan tolkas som ett uttryck för att gymnasielärare efterfrågar stöd i arbetet, 

vilket går i linje med Karasek och Theorells (1990) teori om att arbetsrelaterat stöd kan 

påverka den psykosociala arbetsmiljön. Så här säger en gymnasielärare:  

Jag saknar tid för att utveckla min undervisning på det sätt som jag önskar och jag vill ha 

kontakt med någon forskare på högskolan som ibland kan delta i min undervisning. 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Sammantaget framgår det av resultatet att gymnasielärarna är besvikna över hur 

huvudmännen hanterar kompetensutveckling. Ett antal gymnasielärare föreslår att en 

individuell kompetensutvecklingspott upprättas som gymnasieläraren ansvarar över. På så sätt 

säkerställs att alla gymnasielärare dels erhåller kompetensutveckling och att den dels utgörs 

av det som gymnasieläraren själv anser är relevant och givande. Kompetensutvecklingen 

skulle, enligt gymnasielärarna, även bli mer rättvis och jämlik och de skulle inte vara lika 

beroende av skolledare för att få tillgång till kompetensutveckling. Slutligen är det 

anmärkningsvärt att det är så få gymnasielärare som specifikt belyser vikten av kompetens-

utveckling utifrån perspektivet att hålla sig uppdaterade med nya lagar och förordningar och 

hur dessa ska tolkas, förstås och appliceras. 

5.3.2  Samverkan 

Studiens resultat tyder på att de flesta gymnasielärare, oavsett huvudman, delar samma 

uppfattningar kring yrkets möjligheter, hinder och utmaningar, förrutom när det handlar om 

uppfattningar avseende samverkan. I detta ämne är uppfattningarna splittrade. Splittringen 

kan inte härledas till huvudmannaskap utan kan snarare tolkas vara individuella och påverkas 

av förutsättningarna som råder på den enskilde gymnasielärarens arbetsplats. Flertalet 

gymnasielärare säger sig uppskatta kollegial samverkan men uppger samtidigt att det inte 

finns tid under arbetsdagen för samverkan. Dessa resultat går i linje med de kvantitativa 

resultaten av enkätundersökning (se Figur 2.1). Både offentlig- och aktiebolagsanställda 

gymnasielärare belyser i den här studien att personalutrymmena är ofta utspridda över hela 

skolan och indelade efter arbetslag istället för ämnestillhörighet vilket motverkar kollegialt 

lärande och samverkan mellan gymnasielärare inom samma undervisningsämne. Även detta 

resultat överensstämmer med det kvantitativa resultat från enkätundersökningen (se Figur 

2.1). Detta kan tolkas som att även om gymnasielärarna sällan hinner samverka så upplever de 

socialt stöd från sina kollegor, vilket enligt Karasek och Theorell (1990) utgör en viktig del av 

en positiv psykosocial arbetsmiljö. Gymnasielärarna anser istället att det otillräckliga 

kollegiala lärandet och de begränsade möjligheterna till samverkan beror på bristande stöd 
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från skolledning med hänvisning till de organisatioriska förutsättningarna som hindrar detta, 

vilket går i linje med tidigare forskningsresultat (Parding & Berg-Jansson, 2018). 

Resultatet påvisar en tydlig splittring, oavsett huvudman, angående gymnasielärarnas 

uppfattningar avseende teamindelning. Somliga förespråkar ämneslagsindelningar medan 

andra förespråkar arbetslagsindelningar, exempelvis utifrån gymnasieprogram. En tendens till 

att ämneslagsindelningar uppfattas som mer positivt kan skönjas ur perspektivet kollegialt 

lärande i sitt undervisningsämne, vilket är ett resultat som även framkommit i tidigare 

forskning (Jansson & Parding, 2011). Ur ett övergripande samverkansperspektiv tenderar 

resultatet däremot att påvisa att det inte har lika stor betydelse huruvida gymnasielärarna ingår 

i ett ämnes- respektive arbetslag. Resultatet i den här studien såväl som tidigare forskning 

(Parding & Berg-Jansson, 2018) påvisar att de flesta gymnasielärare anser att all form av 

samverkan är positivt men alla är inte odelat positivt inställda till samverkan, vilket 

gymnasieläraren nedan exemplifierar: 

Så kallade pedagogiska diskussioner blir bättre om de inte är påtvingade. Kollegialt lärande 

är just nu en överskattad modefluga. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Resultatet indikerar att gymnasielärare kan tolkas vara principiellt positivt inställda till 

kollegialt lärande och samverkan men att de anser att de inte har rätt förutsättningar för att 

samverka och lära av varandra. Detta kan enligt en gymnasielärare leda till negativa 

konsekvenser för den psykosociala arbetsmiljön: 

Kollegialt lärande kan kanske fungera på en skola med bra personal och goda resultat, men 

på många skolor verkar det vara som om man tror att de blinda ska leda de döva, eller att 

man ska kunna släppa loss en flock blinda höns och tro att de ska hitta ett guldkorn. 

Resultaten uteblir, men man får en negativ samförståndskultur istället. Behövs förbättringar, 

behövs även en input utifrån. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Gymnasieläraren poängterar att ”input” behövs utifrån, vilket är en uppfattning som delas av 

många såväl offentlig- som aktiebolagsanställda gymnasielärare. De gymnasielärare som är 

den enda gymnasieläraren i sitt undervisningsämne på skolan uttrycker ibland längtan efter 

ämneskollegor, även om de är med i en arbetslagsgrupp. De uppger att de känner sig ”lite 

utanför” och saknar kollegialt lärande i sitt undervisningsämne, vilket går i linje med tidigare 

forskning som konstaterar att arbetslag kan utgöra hinder för kompetensutveckling inom det 

egna ämnet (Jansson & Parding, 2011). Resultatet påvisar att gymnasielärarna efterfrågar 

ökad samverkan och erfarenhetsutbyte med gymnasielärare från andra skolor i kommunen, 

landet och även utländska lärare. Samverkansmötena ska, enligt gymnasielärarna, fungera 

inspirerande och kompetensutvecklande. Mötena bör förslagsvis beröra det egna 

undervisningsämnet, pedagogik och erfarenhetsutbyte kring att bemöta elever med särskilda 

behov samt hot och våld. En del gymnasielärare förespråkar mer sporadiska möten medan 

andra framför mer kontinueliga och långsiktiga visioner. En gymnasielärare beskriver sin 

vision av ökad samverkan så här:  

Mötesplats för att diskutera sitt undervisningsämne med lärare från hela landet. 

(Offentliganställd gymnasielärare) 
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Samverkan kan bidra till att lärarna upplever emotionellt stöd (Jansson & Parding, 2011) och 

utgör därmed en viktig faktor avseende psykosocial arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990). 

Resultatet pekar på att samverkan generellt sett värderas högt av gymnasielärarna. Å andra 

sidan påvisar resultatet att all form av samverkan inte uppskattas såsom förstelärares uppdrag 

att handleda, samverka och arbeta med kollegialt lärande, vilket går i linje med tidigare 

forskning (Skolverket, 2015). Många gymnasielärarare, oavsett huvudman, påpekar att 

förstelärartjänsterna är ett hot mot såväl den psykosociala arbetsmiljön som samverkan: 

Förstelärare; har förstört allt kollegialt samarbete och lett till bittra lärare.  

(Offentliganställd gymnasielärare) 

En annan gymnasielärare ger en förklaring till varför förstelärartjänsterna anses påverka den 

psykosociala arbetsmiljön negativt, så här säger gymnasieläraren: 

Jag upplever att utformningen av förselärare är djupt orättvist kollegialt och har slagit in en 

kil i det kollegiala samarbetet. Alla jobbar med samma elever men får orättvis lön. Ingen 

förstår vilka och varför några får 5.000 kr högre lön. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Avslutningsvis är det intressant att resultatet i den här studien tyder på att många 

gymnasielärare önskar att de hade mer tid för ”eftertanke och reflektion”, både självständigt 

och tillsammans med kollegor. Många gymnasielärare påpekar att det är en samverkansform 

som är ”underskattad” och ”oprioriterad” inom skolverksamhet, vilket kan förklara varför 

det sällan nämns i tidigare forskning.   

5.4 Nutid och framtid 

Resultatet i den här studien målar upp en bild av ett yrke i förändring och kris. Gymnasie-

lärarna förmedlar en utbredd oro inför framtiden men det finns även gymnasielärare som ut-

tycker arbetsglädje, vilket kommer att redovisas, analyseras och diskuteras i följande avsnitt.  

5.4.1 Hälsofrämjande strategier 

Många gymnasielärare uttrycker att de i grunden tycker om och trivs med sitt yrke men att det 

är för stressigt och slitsamt, varvid många förtäljer att de känner oro inför att orka med arbetet 

i framtiden, vilket gymnasieläraren nedan vittnar om: 

Jag älskar mitt jobb och arbetet med eleverna, dock vet jag inte hur länge jag orkar. 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Resultatet indikerar att gymnasielärare hanterar de yrkesmässiga kraven på olika sätt och 

tillämpar olika metoder och strategier för att orka med arbetet. Ett av dessa tillvägagångssätt 

är att gymnasieläraren, oavsett huvudman, medvetet utför ett sämre arbete. Så här uttrycker 

sig en gymnasielärare: 

Jag försöker hålla mig till 45 timmar i veckan. Lägger arbetgivaren in många kurser i tjänsten 

så ökar inte jag till mer än 45 timmar utan sänker kvaliteten på undervisingen, för att visa på 

att man inte kan lägga in hur mycket som helst. (Aktiebolagsanställd gymnasielärare) 

Detta tillvägagångssätt skulle kunna tolkas som att den obalans mellan krav, kontroll och 

socialt stöd som gymnasielärarna upplever påverkar deras känsla av meningsfullhet och 
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produktivitet (Karasek & Theorell, 1990), vilket leder till att gymnasielärare medvetet sänker 

kvaliteten på sitt arbete. Enligt Karasek och Theorells (1990) teorier kring psykosocial 

arbetsmiljö kan även obalans mellan krav och kontroll leda till minskad arbetstillfreds-

ställelse, vilket bekräftas av den här gymnasieläraren:  

Arbetsbelastningen har ökat markant de senaste åren […]. För att inte jobba mer än i snitt 45 

timmar per vecka har jag varit tvungen att sänka kvaliten på undervisningen i klassrummet 

(med skolledningens goda minne). Det gör att jag trivs sämre med mitt jobb än för 5-10 år 

sedan. (Offentliganställd gymnasielärare) 

De flesta gymnasielärare som uppger att de nyttjar detta tillvägagångssätt motiverar sitt 

agerande som nödvändigt för att inte drabbas av ohälsa och bli sjukskrivna, vilket är vanligt 

förekommande bland lärare (Försäkringskassan, 2018). Andra gymnasielärare bemöter den 

höga arbetsbelastningen genom att ändra sin mentala inställning och nöja sig med att utföra 

ett arbete som duger, vilket en gymnasielärare motiverar så här: 

Med åren lär man sig ”good enough” för att överleva. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Resultatet indikerar emellertid att flertalet gymnasielärare inte tummar på arbetets kvalitet 

utan istället väljer att gå ned i arbetstid, för att på så sätt undvika ohälsa. Så här beskriver en 

gymnasielärare sina tankar kring sitt tillvägagångssätt att hantera situationen: 

Jag valde att gå ner i tjänst för att inte bli utbränd. Jag upplever att det blir relativt mer 

arbete att jobba deltid, tiden räcker ännu mindre. Men nu är det möjligt att ta från min lediga 

tid för att känna mig någorlunda nöjd med mitt arbete. Samtidigt blir det lite tid över åt mig 

själv och familjen. Har ”köpt”[sic] mig fri eftersom vår familj har råd med det. 

(Aktiebolagsanställd gymnasielärare) 

Studiens resultat kan tolkas peka på att gymnasielärarna tillhör kategorin ansträngda jobb 

eftersom yrket karaktäriseras av höga krav i kombination med låg grad av kontroll och många 

gymnasielärare poängterar den ohållbara situation som detta medför. Detta är enligt Karasek 

och Theorell (1990) den jobbkategori som löper störst risk att drabbas av ohälsa, vilket är en 

oro som gymnasielärarna frekvent återkommer till i sina öppna svar. Många gymnasielärare 

uppmärksammar även att yrket påverkar deras hälsa, privatliv och fritid, vilket gymnasie-

läraren nedan intygar:    

Jag orkar inte jobba 100 % som gymnaseielärare, vilket är orsaken till att jag jobar deltid. 

Jag är inte sjukskriven, att jobba deltid är ett val jag fått göra för att hitta balans mellan 

arbete och fritid. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Å andra sidan indikerar resultatet att det finns gymnasielärare som inte till fullo delar sina 

kollegors syn yrket: 

Ibland tycker jag lärare är lite inrökta så att säga! Och kanske även bortskämda. Vi behöver 

alla lära oss att ta livet och jobbet för vad det är. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Gymnasieläraren i citatet ovan representerar en tämligen liten grupp gymnasielärare som 

anser att de negativa aspekterna av yrket är överdrivna. Resultatet stödjer därmed Karasek och 
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Theorell (1990) teori som gör gällande att individer kan uppleva samma situation på olika sätt 

på grund av individuella skillnader. 

5.4.2 Behålla befintliga och rekrytera nya kollegor  

Enligt tidigare forskning råder det i dagsläget brist på gymnasielärare och många gymnasie-

lärare överväger att byta yrke. De vanligaste orsakerna bakom ett branschbyte uppges vara 

gymnasielärarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö (Lärarnas Riksförbund, 2018b; SCB, 2017), 

vilket överensstämmer med den här studiens resultat. En gymnasielärares funderingar kring 

att lämna yrket illustreras så här: 

Om lönen varit i relation till arbetsbördan, om skolledningen haft kraft att göra ett bra jobb, 

om jag fick mer tid i klassrummet och om jag hade tid föråterhämtning skulle jag ha fortsatt. 

Nu vill jag byta yrke helt och hållet. (Offentliganställd gymnasielärare) 

En annan gymnasielärare anger delvis andra motiv till att lämna yrket och uttrycker samtidigt 

tvivel angående genomförbarheten i att stanna kvar i professionen under ett helt yrkesliv:  

Har sagt upp mig. Att hålla på (på topp) till 65-67 år är en utopi. Fler administrativa 

skituppgifter slängs över en hela tiden. Bristande ledarskap, generationsskifte, föräldrar som 

lägger sig i, märkligt betygssystem med mera gör att de som kan går hem. (Offentliganställd 

gymnasielärare) 

Gymnasielärarnas uppfattningar kan tolkas gå i linje med Karasek och Theorell (1990) som 

menar graden av krav-, kontroll och socialt stöd i arbetet kan ha stor inverkan på graden av 

arbetstillfredsställelse och hälsa. Resultatet indikerar även att ett antal gymnasielärare 

upplever oro inför att bli äldre, dels ur aspekten att orka med arbetet och dels huruvida äldre 

gymnasielärare kommer att bli bemötta av skolledare, kollegor, samhället och eleverna med 

respekt. Detta kan tolkas som att gymnasielärarna ger uttryck för misstro gentemot att yrkets 

status och arbetssituation kommer att förändras till det bättre inom en relativt snar framtid. 

Detta exemplifieras av en gymnasielärare som förutspår att de nya och kommande gymnasie-

lärarna kommer att få det ännu tuffare: 

Tänker gå i pension så fort jag kan och tycker synd om de unga lärarna med eller utan familj 

och barn. Många kommer att gå in i väggen och besparingarna bara fortsätter. 

(Aktiebolagsanställd gymnasielärare) 

Resultatet påvisar att flertalet gymnasielärare anser att lärarnas status måste höjas som ett led i 

att förbättra lärarnas arbetssituation och möjliggöra framtida rekrytering, vilket även framgår 

av tidigare forskningsresultat (Lärarförbundet, 2016; Statistiska centralbyrån, 2017; SOU, 

2014:5; SOU, 2017:51; SOU, 2018:17). Många gymnasielärare uttrycker oro inför framtiden 

medan många andra gymnasielärare uttrycker framtidstro, vilket innebär att resultatet inte är 

entydigt utan påvisar att det råder varierande uppfattningar kring yrkets framtid. 

5.4.3 Arbetsglädje och framtidstro 

I de öppna svaren som den här studien baseras på uppmanas gymnasielärarna att delge sina 

uppfattningar kring gymnasielärarnas arbetsvillkor (Parding, m. fl., 2018). Många tog chansen 

att föra fram de hinder, utmaningar, utvecklingsområden och den frustration som de upplever 

i sin yrkesvardag, vilket har beskrivits, analyserats och diskuterats i den här studien. Det vore 
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emellertid oetiskt och orättvist mot de gymnasielärare som ingår i den här studien om endast 

de negativa aspekterna av yrket som gymnasielärarna belyser skulle utgöra studiens resultat. 

För resultatet tyder även på att det finns gymnasielärare som uppskattar och trivs med sitt 

yrkesval, vilket bekräftas av den här gymnasielärarens vittnesmål: 

Att arbeta som lärare är världen bästa jobb! (Offentliganställd gymnasielärare) 

En annan gymnasielärare uttrycker sig mer återhållsamt men citatet kan ändå tolkas som att 

gymnasieläraren är nöjd med sitt yrkesval: 

Jag gillar att arbeta som lärare och hoppas kunna fortsätta med detta under lång tid 

framöver. (Offentliganställd gymnasielärare) 

Andra gymnasielärare är positivt inställda till det jobb de utför men önskar att de fick visa det 

bättre, såsom gymnasieläraren nedan: 

Vi är många duktiga och ambitiösa lärare, det gäller att vi får visa att vi är det!! 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Resultatet påvisar att gymnasieläraryrket är omgärdat av hinder och utmaningar, varvid det är 

viktigt att poängtera att resultatet tyder på att även om gymnasielärarna är medvetna om dessa 

utmaningar så finns det gymnasielärare som försöker känna stolthet över sitt arbete. Detta 

framgår av gymnasieläraren i citatet nedan, som sammanfattar vad många gymnasielärare i 

den här studien anser behöver förändras men ändå uttrycker sig positivt om sitt yrke: 

I grunden älskar jag mitt jobb! Allt som har med undervisning, elever, klassrummet att göra 

är kul! MEN jag är mycket frustrerad över en obildad bildningsnämnd, en dålig rektor, 

samhällets syn på lärare och skola, dålig lön och att det enbart är pengar som styr, inte 

pedagogiska idéer om hur man lär sig bäst. Jag önskar att lärarens status kunde höjas och att 

vi kunde bli respekterade för våra yrkeskunskaper. Vi gör ett otroligt bra jobb trots 

kommunpolitiker och dåliga resurser. Jag försöker vara stolt över mitt yrkesval. 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Studiens resultat kan tolkas gå i linje med teorier om att graden av krav, kontroll och socialt 

stöd i arbetet påverkar gymnasielärares uppfattningar kring sitt arbete och sin psykosociala 

arbetsmiljö (Karasek & Theorell, 1990). Resultatet påvisar att det finns stolta och engagerade 

gymnasielärare, oavsett huvudman, som brinner för sitt arbete. Många gymnasielärare i 

tidigare forskning (Lärarförbundet, 2016) såväl som i den här studien anser att deras arbete är 

viktigt och de glädjs över att få forma och utveckla unga människor, vilket följande gymnasie-

lärare intygar: 

Jag tycker att vi som lärare har ett fantasistiskt bra jobb. Att få se ungdomar utvecklas under 

tre år, vara med och forma framtidens undersköterskor är stimulerande och roligt! 

(Offentliganställd gymnasielärare) 

Resultatet indikerar att det finns gymnasielärare som uppskattar sitt yrke, men resultatet tyder 

samtidigt på att att dessa gymnasielärare, precis som majoriteten av gymnasielärarna i den här 

studien, upplever att yrket står inför stora utmaningar såväl nu som i framtiden. 
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6. Summerande slutsatser och avslutande reflektioner 
I detta avslutande kapitel besvaras studiens syfte och forskningsfrågor i kronologisk ordning 

varvid studiens resultat summeras och sammanställs. Kapitlet avslutas med reflektioner kring 

studien och dess resultat. 

6.1 Gymnasielärarnas uppfattningar om yrket 

Syftet med denna studie är att studera och analysera gymnasielärarnas egna uppfattningar om 

yrkets möjligheter, hinder och utmaningar utifrån arbetsmiljö och arbetsvillkor. Många 

gymnasielärare anger den kollegiala samverkan men främst arbetet och mötet med eleverna 

samt undervisningen som det bästa med yrket. Av resultatet framgår att majoriteten av 

gymnasielärarna upplever kommunaliseringen, friskolereformen, de högt ställda kraven, den 

tunga administrativa bördan, bristen på kringpersonal i skolan och bristande stöd från 

skolledare som yrkets största hinder. Vidare framgår det av resultatet att de flesta gymnasie-

lärare betraktar lönenivån och yrkets status som utmaningar i deras arbete. De anser därtill att 

det är inom dessa områden som de viktigaste förbättringsmöjligheterna finns. Resultatet 

påvisar även att det finns en utbredd uppfattning bland gymnasielärarna om att såväl 

mentorskapsuppdraget som förstelärarsystemet måste ses över och revideras. Merparten av 

gymnasielärarna påtalar att de erhåller för lite eller bristande kompetensutveckling, vilket 

utgör ett hinder i deras yrkesutövning. De efterfrågar mer kompetensutveckling och sam-

verkan, företrädesvis inom det egna undervisningsämnet men även kring exempelvis 

utmaningen att möta elever med särskilda behov. Många gymnasielärare anser vidare att 

skolan måste återgå till att vara kunskapsorienterad och att gymnasielärares erfarenheter och 

kunskaper måste bättre tas tillvara på som en del av att kunna bemöta framtidens utmaningar 

inom skolan. Resultatet påvisar att gymnasielärarna upplever att bristen på kontroll över sitt 

arbete är ett hinder som påverkar deras arbetssituation negativt. De anser därför att de måste 

återfå kontrollen över sitt arbete, ty de är en utbildad och kompetent yrkesgrupp. 

6.2 Likheter/skillnader utifrån huvudmannaskap 

Resultatet i den här studien påvisar inga tydliga skillnader mellan offentlig- och aktiebolags-

anställda gymnasielärares uppfattningar kring yrkets möjligheter, hinder och utmaningar 

avseende arbetsvillkor och arbetsmiljö. Möjligheten att identifiera och uttolka tydliga 

skillnader mellan de två gruppernas uppfattningar om yrket kan ha påverkats av att andelen 

aktiebolagsanställda gymnasielärare som besvarat de öppna frågorna är väsentligt lägre än 

andelen offentliganställda gymnasielärare. En annan möjlig förklaring till avsaknaden av 

tydliga skillnader utifrån huvudmannaskap skulle kunna vara att läraryrket är tämligen 

reglerat av olika lagar och förordningar som påverkar gymnasielärarnas uppfattningar om 

yrket i högre grad än vad huvudmannaskap gör. Trots att yrket är reglerat av lagar och 

förordningar indikerar resultatet att det råder olika yrkesmässiga förutsättningar på olika 

arbetsplatser. Resultatet indikerar att de olika yrkesmässiga förutsättningarna snarare beror på 

den enskilde arbetsgivaren än på huvudmannaskap. Studiens mest framträdande resultat är 

emellertid att gymnasielärarna i stor utsträckning har liknande uppfattningar om yrket, oavsett 

huvudmannaskap. 
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6.3 Psykosocial arbetsmiljö  

Resultatet har tolkats utifrån Karasek och Theorells (1990) två- och tredimensionella modeller 

och resultatet stödjer deras teorier om att den psykosociala arbetsmiljön påverkas av 

gymnasielärarnas upplevelse av krav-, kontroll- och socialt stöd från ledare och kollegor. 

Resultatet tyder på att gymnasielärarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö har förändrats så 

mycket de senaste decennierna att Karasek och Theorells (1990) 30 år gamla kategorisering 

av läraryrket som aktiva jobb alternativt deltagande ledare inte längre ter sig vara aktuella. 

Resultatet indikerar istället att gymnasieläraryrket förskjutits till kategorierna ansträngda jobb 

och isolerade fångar, vilket enligt de teoretiska modellerna innebär att gymnasielärare löper 

hög risk att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa. Detta bekräftas av tidigare forskning som gör 

gällande att läraryrket har högre sjuktal än många andra yrken (Lärarförbundet, 2017; 

Försäkringskassan, 2018). 

6.4 Lämna eller stanna kvar i yrket 

Gymnasielärarna i den här studien anger att de höga krav och den höga arbetsbelastning som 

följer med yrket är de främsta orsakerna till att lämna yrket, vilket går i linje med tidigare 

forskning (Statistiska centralbyrån, 2017; Lärarnas Riksförbund, 2018b). Resultatet tyder 

bland annat på att mängden administrativa uppgifter, yrkets status och avsaknaden av balans 

mellan arbete och fritid är faktorer som påverkar gymnasielärarnas val att lämna yrket. 

Studiens resultat påvisar även att det finns gymnasielärare som uppskattar sitt yrke och som 

stimuleras av att utveckla och forma framtidens svenska medborgare, vilket resultatet 

indikerar är en avgörande faktor till att gymnasielärare väljer att stanna kvar inom yrket.  

6.5 Områden för vidare forskning 

De olika yrkesmässiga förutsättningarna, som nämns ovan, skulle kunna vara föremål för 

framtida forskning. Det vore även intressant med framtida forskning kring förstelärarsystemet 

ur ett genusperspektiv och konsekvenserna av att införa en individuell kompetensutvecklings-

pott samt vidare forskning kring eventuella skillnader mellan offentlig- och aktiebolags-

anställda lärares arbetssituationer. Det vore även intressant med vidare forskning kring yrkes 

positiva aspekter och undersöka vilka faktorer som gör att gymnasielärare väljer att stanna 

kvar inom yrket. I den här studien ges inte gymnasielärarnas uppfattningar kring deras lön 

något större utrymme. Det bör dock noteras att lönefrågan är ett av de absolut mest frekvent 

återkommande ämnena bland de öppna svaren, vilket indikerar att detta är en mycket viktig 

fråga för gymnasielärarna. Gymnasielärarnas löneutveckling skulle därmed också vara ett 

intressant område att forska vidare kring. 

6.6 Avslutande ord 

Det skulle kunna argumenteras för att resultatet i denna studie är generaliserbart eftersom 

empirin utgår ifrån ett representativt urval av gymnasielärare i och med att empirin inkom i 

samband med en landsomfattande enkätundersökning om gymnasielärares arbetsvillkor 

(Parding, m. fl., 2018), vilket är ovanligt vid kvalitativa studier (Bryman, 2011). Å andra 

sidan bör det beaktas att de öppna frågorna inte har samma svarsfrekvens som studiens 

kvantitativa frågor och att de mer kritiskt inställda gymnasielärarna möjligen i högre 

utsträckning än de positivt inställda gymnasielärarna har besvarat de kvalitativa öppna 
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frågorna, vilket skulle kunna resultera i att yrket framställs mer negativt än om samtliga 

gymnasielärare besvarat de öppna frågorna. Det övergripande resultatet i denna studie är 

emellertid entydigt: majoriteten av såväl offentlig- som aktiebolagsanställda gymnasielärare 

upplever att det finns stora hinder och utmaningar kring deras arbetssituation, vilket går i linje 

med tidigare forskning som avhandlats i föreliggande studie. Gymnasielärarna identifierar ett 

stort antal faktorer som de anser har en negativ inverkan på deras arbetsvillkor och 

arbetsmiljö. Gemensamt för dessa faktorer är att de, betraktat ur Karasek och Theorells (1990) 

modeller för pyskosocial arbetsmiljö, upplevs medverka till höga krav i arbetet och låg grad 

av kontroll över arbetet samt låg grad av socialt stöd från skolledning, externa intressenter och 

kollegor. Slutligen bör det noteras att resultatet även påvisar att det finns gymnasielärare som 

trots detta uppskattar och trivs med sitt yrkesval. 
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