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Abstract 
 

The lack of teachers is a widespread problem in Sweden. The importance of being 

able to attract and retain their expertise is therefore great. The purpose of this study 

is to gain an understanding of obstacles that affect the ability to attract and retain 

teachers. The study is based on teachers at elementary- and upper secondary 

schools in Borlänge and their views on what is attractive and unattractive in the 

profession. This through more in-depth interviews to access underlying motives 

and thought patterns. The result shows that what the teachers perceive as attractive 

in their work is that the profession is deemed as important and meaningful, is 

varied and changeable, contains a lot of social contact and good relations and gives 

them a recognition by being sought after. The factors that teachers mainly 

emphasize as unattractive are low salaries, heavy workload and great stress in 

combination with lacking leadership and poor communication, as well as conflicts 

with the students’ parents who place unreasonable demands and interferes in the 

teaching in a disturbing way. 

Keywords: teachers, teacher shortage, talent attraction, attractive work, 

employer branding, employer value proposition (EVP) 

  



 

 
 

Sammanfattning 

 
Lärarbristen är ett utbrett problem i Sverige. Vikten av att kunna attrahera samt 

behålla lärarnas kompetens är därför stor. Syftet med denna studie är att få en 

förståelse för hinder som påverkar möjligheten att attrahera samt behålla lärare. 

Studien bygger på lärare vid grund- samt gymnasieskolor i Borlänge och deras 

uppfattningar kring vad som är attraktiv respektive oattraktivt i yrket. Detta genom 

mer djupgående intervjuer för att komma åt bakomliggande motiv och 

tankemönster. Resultatet visar att det lärarna främst uppfattar som attraktivt i sitt 

arbete är att yrket upplevs som viktigt och meningsfullt, är varierat och ombytligt, 

innehåller mycket social kontakt samt goda relationer och ger dem en erkänsla 

genom att vara eftertraktad. De faktorer som lärarna främst lyfter fram som 

oattraktiva är att lönerna i kommunen är för låga, arbetsbördan och stressen är stor, 

ledarskapet och kommunikationen brister samt konflikter med elevernas föräldrar 

som ställer orimliga krav och lägger sig i undervisningen. 

 

Nyckelord: Lärare, lärarbrist, talent attraction, attraktivt arbete, employer 

branding, employer value proposition (EVP) 
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1. Inledning  

Brist på lärare är ett problem som vi har i hela landet (Lärarförbundet, 2018). För 

att möta lärarbehovet fram till 2031 krävs det att drygt 15 000 examineras varje år 

i Sverige enligt prognoser från SCB (u.å). Om allt fortsätter i det tempot vi har 

idag beräknas dock igenomsnitt endast 10 000 lärare att examineras årligen under 

perioden, vilket är ett underskott på cirka 5000 lärare. Prognoserna visar även att 

antalet barn och ungdomar i Sverige hela tiden ökar. Det kommer alltså att finnas 

ett kraftigt underskott av lärare även på sikt om inget händer (ibid). 

 

I Borlänge är lärarbristen ett faktum och det drabbar såväl grund- som 

gymnasieskolorna i kommunen hårt. De närmaste åren beräknas minst 2 000 

legitimerade lärare saknas i Dalarna enligt rapporter från Lärarförbundet (2017). 

För få söker lärarutbildning och alltför många studenter på lärarutbildningen 

hoppar av under utbildningens gång (ibid). Även stora pensionsavgångar och ökat 

elevantal påverkar. Rektorer beskriver problem med lägre antal sökanden på lediga 

tjänster samtidigt som elever drabbas av inställda lektioner och frekventa 

lärarbyten (Stenback, 2018). 

Mari Jonsson (S), ordförande i Barn- och bildningsnämnden om lärarbristen i 

Borlänge. ”– Vi har ett väldigt prekärt läge. Men vi klarar av det om vi lyckas 

rekrytera personal och behålla den personal vi har” (Kjellberg, 2015). Uttalandet 

styrker vikten av ett aktivt arbete gällande att attrahera samt ta hand om den 

personal som finns. 

Bristen på lärare drabbar inte minst lärarna själva då deras arbetsbörda samt 

arbetsmiljö påverkas negativt när bristen på personal ökar (Lärarförbundet, 2018). 

Då lärare är väldigt attraktiva på marknaden till följd av lärarbristen kan de också 

med enkelhet byta arbetsplats (ibid). Vad är det då som lockar med arbetet och gör 

att lärare arbetar kvar, samt vad attraherar nya förmågor in i läraryrket? 

1.1 Problemdiskussion 

En viktig fråga avseende organisationers överlevnad och utveckling är möjligheten 

att kunna rekrytera och samtidigt bibehålla kompetent personal menar Hedlund, 
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Andersson och Rosén (2010). Bristen på lärare i Borlänge sätter press på 

skolledning och politiker att ta hand om den kompetens och de lärare som finns i 

kommunen. Det är viktigt att kunna behålla de nuvarande lärarna och samtidigt ha 

möjlighet att attrahera nya lärare. För att förhindra att lärare lämnar Borlänges 

skolor för att söka sig till andra kommuner är det viktigt att lyssna till vad de 

efterfrågar i sitt arbete. Detta för att se till att de är så nöjda som möjligt med både 

sitt arbete och sin arbetsgivare. För att arbetet skall anses attraktivt menar Vroom 

(1995) att arbetet skall innehålla variation och kontroll över de egna arbets-

uppgifterna, ett bra arbetstempo, en lön som är tillfredsställande och motsvarar det 

arbete som utförs. Han menar att även karriärmöjligheter, socialt samspel och 

medbestämmande är av vikt. För att lyckas med detta behöver politiker och 

skolledning veta vilka faktorer som är viktiga för de anställda lärarnas beslut att 

stanna kvar hos sin arbetsgivare. Även faktorer som anställda anser är 

otillfredsställande i sitt arbete som lärare behöver belysas. Detta för att det ska 

finnas möjligheter till förändring och därmed potential att förbättra lärarnas 

arbetsvillkor i Borlänge, samt förbättra attraktiviteten inom yrket för att behålla 

kompetensen inom kommunen. Åteg och Hedlund (2011) menar att de två främsta 

anledningarna till att anställda lämnar arbetsgivaren är missnöje samt andra 

jobbmöjligheter. Vidare menar Åteg (2006) att det är särskilt viktigt att utforma ett 

attraktivt arbete inom områden och organisationer där det råder brist på personal.  

 

En stor del av den tidigare forskningen inom området ”attraktivitet i läraryrket” är 

kvantitativ, exempelvis KVAR-enkäten om den psykosociala arbetsmiljön i 

läraryrket som är genomförd av Arbetslivsinstitutet. Likaså ”Teachers matters” 

vilken är en internationell analys som bygger på kvantitativ forskning kring trender 

och utveckling i lärararbetet med utgångspunkt från 25 länder runt om i världen 

som OECD (2005) tagit fram. Även Ladd (2011) står bakom en kvantitativ studie 

som har undersökt förhållandet mellan lärarnas uppfattning om deras 

arbetsförhållanden och deras avsedda och faktiska beslut att byta arbete/arbetsplats 

vilken genomfördes i Amerika. Tidigare forskning visar på att yrkets attraktivitet 

framförallt finns i inneboende motiv och att det även är en bidragande faktor till att 

individer väljer att utbilda sig till lärare (Persson, 2006; Bergmark, Lundström, 

Manderstedt & Palo, 2018). Flera tidigare studier pekar på att missnöjet i arbetet 
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framförallt är kopplat till arbetsförhållandena så som arbetstider, arbetsvillkor, 

löner, stöd i jobbet samt administrativa arbetsuppgifter (Persson, 2006; OECD, 

2005).  

 

Det finns även en del kvalitativ forskning på området, till exempel Lundström och 

Parding (2011) som intervjuade lärare rörande fenomenet friskolor och dess 

påverkan på läraryrket. Resultatet visar att lärare upplever att de stundtals måste 

göra avkall på professionella avgöranden för att inte förlora elever. Att 

tillfredsställa ”kunden” har blivit ett nytt fokusområde. Almqvist (2012) har 

liksom Lundström och Parding (2011) gjort en kvalitativ studie gällande lärares 

arbetsmiljö. Studien visar hur lärares arbetstid påverkas av för mycket 

administration och elevernas ständiga behov. Detta resulterade i att lärarna tvingas 

arbeta på sin fritid för att hinna med de uppgifter som fått stå tillbaka under 

arbetsdagen (Almqvist, 2012). Samtliga studier presenteras mer ingående i 

teorikapitlet.  

 

Jag anser att nyare studier behövs i området då lärarbristen är ett fenomen som 

bara under de senaste åren eskalerat. Bergmark et al. (2018) studie är ny men 

presenterar då enbart kvantitativa data. Nyare kvalitativa studier i dessa tider av 

lärarbrist kan ge en djupare förståelse för lärarnas perspektiv och eventuella 

bakomliggande orsaker till problemen med att attrahera och behålla lärare. Trots 

den växande lärarbristen i landet så ökade antalet arbetslösa lärare under 2018. 

Orsaken är att allt fler lärare säger upp sig till följd av hälsoskäl kopplat till 

bristande arbetsmiljö (Arevik, 2019). En risk med en kvantitativ studie är att 

forskaren inte har med alla tänkbara svarsalternativ på en enkät och därför missar 

att göra nya upptäckter kring tänkbara problem och brister som lärare upplever i 

sitt arbete idag. En kvalitativ metod kan fånga upp nya hypoteser som kan bidra till 

ökad förståelse. Denna nya och utvecklade förståelse kan senare användas i 

utformningen av nya kvantitativa studier (Repstad, 2007).  

 

1.2 Forskningsfråga 

 Vilka faktorer upplever lärare som attraktiva respektive hindrande i deras arbete 

och påverkar lärarnas val att arbeta kvar i en skola eller kommun?  
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1.3 Syfte 

Denna studie syftar till att beskriva och skapa förståelse för vad lärare uppfattar 

som attraktivt i sitt arbete samt de hinder som påverkar möjligheten att attrahera 

och behålla lärare. 

 

1.4 Frågeställning 

• Vad upplever lärare i Borlänge som attraktivt i sitt yrke? 

• Vilka faktorer upplever lärare i Borlänge har negativ inverkan på yrkets 

attraktivitet? 

• Hur kan arbetsvillkoren för lärare i Borlänge förbättras för att attrahera och 

behålla lärarkompetens och därmed minska lärarbristen? 

 

1.5 Studiens bidrag 

Avsikten är att studien ska ge en djupare förståelse för vad lärare anser är attraktivt 

respektive oattraktivt i läraryrket idag. Det är kunskap som kan användas av 

skolledningar och politiker i alla kommuner med lärarbrist. Detta för att göra 

arbetet som lärare attraktivare på sikt vilket kan resultera i att nya lärare och 

lärarstudenter attraheras till kommunen ifråga. Genom att lyssna på och försöka 

förstå de som arbetar inom yrket kan förändringar genomföras för att förbättra 

arbetsmiljön samt villkoren för lärarna och försöka att möta deras behov och 

önskningar. Lärarbristen i Borlänge indikerar att detta är frågor och kunskap som 

är av största vikt att lyssna till och lära ifrån. Om läraryrkets rykte förbättras i 

kommunen och det i sin tur resulterar i fler lärare i skolorna så kommer även 

samhället att påverkas positivt på sikt. Detta genom en bättre och tryggare skola 

med högre kvalitét i undervisningen vilket ger barn och unga bättre möjligheter till 

en god utbildning (Lärarförbundet, 2016).  
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2. Teoretisk referensram 

I avsnittet presenteras en bakgrund och inblick i läraryrket. Vikten av anställdas 

kompetens kommer belysas. Begreppen ”employer branding” och ”employer 

value proposition” förklaras samt vad som gör ett arbete ”attraktivt”. Även 

tidigare forskning kommer att läggas fram. Dessa teorier ligger till grund för mina 

”teoretiska glasögon”. 

 

2.1 Läraryrket 

Hartman (1995) beskriver hur läraryrkets status och roll har gått igenom stora 

förändringar sedan 1842 när folkskolestadgan infördes. Det nya systemet innebar 

att undervisningen gjordes av utbildade lärare till skillnad från hemundervisning 

genomförd av föräldrar med övervakning av kyrkans män. Skolplikt infördes. Den 

nya yrkeskåren folkskollärare var därmed skapad. Till en början menar Hartman 

(1995) att folkskollärarens status var låg, men under 1880-talet när yrkesgruppen 

började organisera sig fackligt förändrades statusen efter hand. Runt sekelskiftet 

hade folkskollärare mycket hög status i samhället. De förde ofta talan inom den 

lokala politiken samt var inblandade i kulturaktiviteter. Varken tidigare eller 

senare har lärarna haft en sådan stark och upphöjd position i samhället. Samhället 

förändrades mycket under den här tiden och skolans uppgift förändrades från att ge 

en samhällsbevarande kyrklig fostran till att ge eleverna en medborgarfostran för 

en demokratisk samhällsutveckling. Lärarens roll sågs numera som både 

folkbildare och samhällsbyggare (ibid). 

 

Genom hela skolans historia har två skolsystem funnits parallellt, det ena för 

folkundervisning och det andra för högre studier, lärdomsskolan. För lärare i 

lärdomsskolan har statusen alltid varit högre och så även lönen (Hartman, 1995). 

Förändringar skedde när en gemensam grundskola infördes 1962 och i och med 

detta ändrades lärarbeteckningarna småskollärare, folkskollärare och adjunkt till 

att istället betecknas lågstadielärare, mellanstadielärare samt ämneslärare (ibid). 

 

Forskning visar att förändringar i lärarrollen idag har fört med sig en ökad 

belastning, vilket i sin tur innebär att lärare inte får den tid till raster och 

återhämtning som de behöver menar Nordänger (2002). Många lärare prioriterar 
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elevernas behov framför sina egna. Även fler arbetsuppgifter tar tid ifrån lärarnas 

raster och tid till vila. Nordänger (2002) beskriver hur många lärare upplever en 

stress över viljan att göra ett gott arbete kombinerat med samhällets krav och 

förväntningar. Avståndet mellan lärare och elev har minskat. Förr var det inte 

accepterat att elever knackade på dörren till lärarrummet om det inte gällde något 

akut, idag är det vardag för lärarna. Det gör att lärarna ständigt har en känsla av att 

de behöver finnas tillgängliga samtidigt som de faktiskt vill ha en nära och bra 

interaktion med eleverna. Önskan om att vara en god lärare brottas med känslor 

om stress, skuld och känslan att vara ”jagad”. Lärare upplever att de inte får ta en 

paus från arbetet. Den nära kontakten mellan lärare och elev gör dock att läraren 

blir bekräftad (Nordänger, 2002). 

 

Åteg, Andersson & Rosén (2005) menar att förändringar i samhället har lett till 

ökade förväntningar på materiella, sociala och personliga plan. Detta har gett ett 

ökat intresse för relationen mellan individen och arbetets meningsfullhet och 

värde. Individen vill se ett samband mellan det egna arbetet och samhället omkring 

dem och önskar en attraktivare framtid i organisationen. 

 

2.2 Vikten av mänsklig kompetens 

Pfeffer (1994) diskuterar att människor och hur vi hanterar dem blir allt viktigare 

eftersom många andra källor till konkurrenskraftig framgång är mindre kraftfulla 

än de en gång var. Finansiella resurser blir mindre viktiga medan betydelsen av 

människors kompetenser och kunskaper hela tiden ökar.  

 

Det är underförstått att behandling av anställda som en källa till strategiskt värde 

bidrar till en organisations prestation och hållbarhet. Således bör anställda ses som 

en kostnad men också som en tillgång och investering som kan innebära ökad 

avkastning samt bidra till organisationens framgång (Rydell, Andersson & 

Hedlund, 2014).  

 

2.3 Employer branding 

Ett sätt att marknadsföra sig till nuvarande och potentiella medarbetare som har 

den kompetens som eftersöks är genom ”employer branding”. Backhaus och Tiiko 
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(2004) menar att ”branding” numera används för att differentiera människor, 

platser och organisationer och inte längre enbart materiella produkter. Det handlar 

om vad som skiljer en arbetsgivare från konkurrenterna. Det kan vara aspekter som 

anställningserbjudanden eller miljö. Employer branding kan enligt dem ses som en 

arbetsgivarens varumärke med avseende på förmåner, "paketet”, med funktionella, 

ekonomiska och psykologiska fördelar som tillhandahålls av anställning och 

identifierad med den anställande organisationen. Parment och Dyhre (2009) 

liksom Backhaus och Tiiko (2004) beskriver att employer branding innebär att 

kunna attrahera, rekrytera samt behålla nuvarande och potentiella medarbetare. Att 

arbeta med employer branding innebär alltså att främja både inom och utanför 

organisationen vad som gör den annorlunda och önskvärd som arbetsgivare. 

Begreppet employer branding kan delas in i intern och extern employer branding. 

Extern employer branding syftar till att locka nya talanger till organisationen 

medan intern employer branding syftar till att skapa värde för de redan anställda 

(Backhaus & Tikoo, 2004). 

 

Ett sätt att främja ett attraktivt employer brand är att se till att nuvarande anställda 

upplever en god arbetsmiljö och goda relationer, då dessa blir ambassadörer för 

organisationen gentemot omgivningen (Backes-Gellner & Tuor, 2010). Gaddam 

(2008) menar att anställda idag byter arbete oftare än vad som var vanligt tidigare. 

Då bytte anställda arbete två till tre gånger under sin karriär medan anställda 

numera byter arbete betydligt oftare än så, vilket tyder på en förändring i 

anställdas lojalitet. Arbetsgivare kan motverka denna trend genom att arbeta med 

intern employer branding för att få sina anställda att identifiera sig med 

arbetsgivarvarumärket och därmed stanna. 

 

Johansson (2015) menar att alla arbetsgivare har ett employer brand, oavsett om de 

vill eller inte. Individer har ofta en egen uppfattning om hur organisationer är som 

arbetsgivare, även om organisationen i fråga inte aktivt arbetar med sitt varumärke. 

Johansson (2015) definierar däremot EVP (employer value proposition) som ”en 

unik uppsättning av erbjudanden, associationer och uppfattningar som en 

arbetsgivare vill förknippas med för att attrahera rätt medarbetare”. 
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2.4 Employer value proposition 

EVP är ett strategiskt verktyg för att rekrytera och behålla den kompetens som är 

önskvärd i en organisation och är direkt kopplat till ett företags arbete med 

employer branding. EVP bidrar till att synliggöra vad organisationen vill 

förknippas med, vad som är attraktivt med att arbeta hos dem och syftar till de 

fördelar en organisation kan erbjuda befintliga och potentiella anställda i utbyte 

mot deras kompetens. Ett företags EVP bör framhålla vilka speciella fördelar en 

individ får ut av att arbeta hos just dem (Pawar & Charak, 2015; Botha, Bussin & 

de Swardt, 2011).  

 

Botha et al. (2011) menar att strategin består av fem huvudelement, nämligen: 

arbetsmiljö och tillhörighet (som inkluderar värderingar, kultur, kvaliteten på 

kollegor, chefer och ledare), arbetsinnehåll inklusive utmanande arbete och balans 

mellan arbete och privatliv, fördelar samt utveckling, karriär och ersättning. Botha 

et al. (2011) belyser hur en differentierad EVP spelar en viktig roll i arbetsgivarens 

varumärkes succé. Organisationer riskerar större omsättning av anställda när deras 

EVP uppfattas som mindre attraktiv och konkurrenskraftigt än vad andra 

organisationer erbjuder.  

 

Förmågan att attrahera rätt arbetskraft är viktig i kunskapsintensiva organisationer 

där attraherande av arbetssökande med framstående kunskap samt kompetens 

utgör en viktig konkurrensfördel på marknaden (Berthon, Ewing & Hah, 2005; 

Parment & Dyhre, 2009). 

 

2.5 Attraktivt arbete 

Ett arbete definieras som attraktivt om en person vill ha, vill stanna kvar, samt är 

engagerad i arbetet (Åteg et al., 2004). De kvaliteter som är viktigast för att 

arbeten ska vara attraktiva handlar om arbetsförhållanden kopplat till relationer 

och ledarskap samt även arbetstillfredsställelse kopplat till att vara eftertraktad, 

stimuleras och ha inre erkänsla menar Hedlund et al. (2010). 

 

Åteg et al. (2004) anser att faktorer som påverkar en organisations attraktivitet 

beror på hur stor och framgångsrik organisationen är, vilken anställningstrygghet 
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och vilka avancemangsmöjligheter som finns samt vilka förmåner som erbjuds. En 

trygg anställning kommer av låg personalomsättning, goda ekonomiska utsikter 

hos organisationen samt att ett förtroende för ledningen finns. Det är därmed flera 

faktorer som har betydelse för hur attraktiv en organisation uppfattas som en 

arbetsgivare. 

 

Enligt Bussin, Schlechter & Thompson (2015) är lön och finansiella förmåner inte 

det enda som attraherar arbetstagare utan det är hela paketet. De ledande 

faktorerna är tillhandahållande av olika inlärningsmöjligheter, vilket bidrar till 

engagemang och ökad kunskap. Att ge utrymme till karriärutveckling lockar ofta 

den typen av individer. Även balans mellan arbete och fritid är en viktig faktor för 

många arbetstagare vilken bidrar till ett ökat välbefinnande menar de. Den 

tillfredsställelsen ökar ofta individernas prestanda och både anställda och 

organisationen vinner på det i längden. Allt fler kvinnor arbetar i 

kunskapsorganisationer idag och det har resulterat i att en balans mellan arbete och 

fritid blivit attraktivt för många inom den gruppen som har familj och barn. 

Möjligheten att balansera arbete och familj är ett sätt för organisationer att locka 

kvinnliga kunskapsarbetare (ibid). 

 

Åteg et al. (2004) har tagit fram en modell för vad som utgör ett attraktivt arbete. 

Författarna har delat upp modellen i tre dimensioner. Varje dimension innehåller i 

sin tur olika kategorier som förklarar de olika faktorerna vilka de menar ska finnas 

för att ett arbete ska vara attraktivt. Dessa tre dimensioner är enligt författarna; 

attraktivt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse samt attraktiva arbetsförhållanden. 

Den första dimensionen ”attraktivt arbetsinnehåll” beskriver vad arbetet innefattar 

och hur det genomförs, det den anställde gör under sin arbetstid (Åteg et al., 2004). 

Den andra dimensionen ”arbetstillfredsställelse” innefattar kategorier som 

förklarar vad den anställde upplever att arbetet bidrar med. Den tredje och sista 

dimensionen är ”attraktiva arbetsförhållanden” och berör kategorier som är 

gemensamma för alla på en arbetsplats. Totalt innehåller Åtegs et al. (2004) 

modell om vad som utgör ett attraktivt arbete 22 olika kategorier vilka presenteras 

i Figur 1. (Specificering av dimensionerna i de tre kategorierna av attraktivt arbete 

finns under bilaga 3). 
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Figur 1. Attraktivt arbete (Åteg et al., 2004) 

 

2.6 Tidigare forskning inom läraryrket 

I avsnittet presenteras tidigare forskning i läraryrket. Inledningsvis med avsnitt 

2.6.1 som lyfter fram forskning på internationell nivå för att sedan övergå till 

avsnitt 2.6.2 som belyser forskning från Sverige. 

 

2.6.1 Internationell forskning 

Ladd (2011) står bakom en amerikansk kvantitativ studie som undersökte 

förhållandet mellan lärarnas uppfattning om deras arbetsförhållanden och deras 

avsedda samt faktiska beslut att byta arbete/arbetsplats. Enkäten skickades till 

samtliga lärare på grundskole- samt gymnasienivå i North Carolina. Resultaten i 

studien visade att lärarnas uppfattning om arbetsförhållanden har stark koppling 

för en enskild lärares avsikt att lämna en skola, skolledningen pekades ut som den 

viktigaste faktorn. Desto bättre kvalité på ledningen ju större är chanserna att 

lärare stannar kvar längre på sin arbetsplats, detta var särskilt framträdande bland 

lärare på gymnasienivå. Ladd (2011) såg även att otillräcklig tid för planering och 

samverkan var kopplat till att en högre andel lärare valde att sluta, detta mönster 

framträdde starkast hos lärare på grundskolenivå. Skillnaderna mellan olika skolor 

gällande arbetsförhållanden som uppfattas av lärare är starka orsaker för enskilda 
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lärares avsikter att lämna sin nuvarande skola. Dessa jämförde sina 

arbetssituationer med andra möjliga arbetsgivares erbjudanden. 

 

”Teachers matters” är en internationell studie som bygger på kvantitativ forskning 

kring trender och utveckling i lärararbetet i 25 länder runt om i världen som OECD 

(2005) tagit fram. Forskningen handlar om att locka till sig, utveckla och behålla 

lärare. Resultatet visar att lärarna lägger stor vikt vid kvaliteten på sina relationer 

med studenter och kollegor, en stödjande skolledning samt på goda 

arbetsförhållanden och på möjligheter att utveckla sina färdigheter. Faktorer som 

tydligast har framgått som oattraktiva och lett till att lärare slutat sina tjänster 

(förutom pensionering) är kopplade till arbetsförhållandena. Främst av att 

arbetsbelastningen är för stor, stressen för hög samt elevbeteendet för dåligt men 

även beroende på låga löner. Den sammanvägda bilden av detta påverkar i hög 

utsträckning en lärares beslut att byta karriär och arbetsplats. De oattraktiva 

faktorer som påverkade lärarna minst var svårhanterliga föräldrar och dålig 

utrustning. Lärarna ansåg även att de hade för lite tid samt resurser och de förslag 

som de själva främst lyfte fram för att förbättra arbetsvillkoren handlar om att öka 

lönerna samt att fördela ut mer resurser till skolorna för avlastning. Bättre 

möjligheter till planering önskas vilket skulle bidra till att öka sammanhållningen 

mellan kollegor och ge mer flexibla arbetsförhållanden. Detta skulle kunna 

förhindra karriärutbrändhet och därmed vara en bidragande faktor till att behålla 

viktiga färdigheter i skolorna. Lärarna i studien önskade även ett större 

engagemang från ledningen och att de ska tillgodose behovet av att värdera, 

uppskatta samt stödja sina anställda (OECD, 2005). 

 

2.6.2 Svensk forskning 

En omfattande enkätundersökning rörande psykosocial arbetsmiljö inom tolv 

yrken som betecknades som ”human service-arbeten” genomfördes 2002 av 

Arbetslivsinstitutet i Malmö under namnet KVAR-enkäten. Persson (2006) har 

analyserat en del av enkätfrågorna som besvarades av de totalt 506 lärarna som 

deltog i studien. Han såg ett mönster där lärarna var den yrkesgrupp som 

tillsammans med läkare och arbetsförmedlare var mest missnöjd med sin 

psykosociala arbetsmiljö. Samtidigt uppgav nästan alla lärarna i undersökningen 
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att de upplevde sitt arbete som meningsfullt. Mönstret som Persson (2006) lyfter 

fram är att meningen finns i själva lärararbetet, i mötet med eleverna och deras 

lärande. Missnöjet sammanhänger med anställningen som lärare, om arbetstider, 

arbetsvillkor, löner, stöd i jobbet samt administrativa arbetsuppgifter som påverkar 

undervisningen och arbetet som lärare negativt.  

 

I en studie av Bergmark et al. (2018) ombads lärarstudenter vid Luleå universitet 

att skriva en reflekterande text kring vilka motiv de hade för att utbilda sig till 

lärare. Det var 259 respondenter som deltog i studien och dessa var fördelade på 

lärarprogram mot både grundskola och gymnasiet. Resultatet visade att det fanns 

fyra huvudskäl till att dessa individer utbildade sig till lärare. Den första 

drivkraften handlar om viljan att skapa goda skolupplevelser. Det andra skälet var 

att få ett givande yrke som är tryggt, meningsfullt och utvecklande. Det tredje 

motivet handlar om att fostra goda medborgare. Till sist var vikten att forma 

värdefull kunskap och engagemang ett motiv bland studenterna. Bergmark et al. 

(2018) noterade att det framförallt var inneboende motiv som lockar studenter in i 

läraryrket. Yttre faktorer som exempelvis lön eller långa sommarlov nämndes 

sällan som motiv. 

 

Dessa två studier pekar båda på att det framförallt är läraryrkets meningsfullhet 

och viljan att göra något viktigt som gör yrket attraktivt. 

 

Lundström och Parding (2011) intervjuade lärare i en studie om fenomenet 

friskolor och dess påverkan på läraryrket. Resultatet visar att lärare upplever att de 

stundtals måste göra avkall på professionella avgöranden för att inte förlora elever. 

Friskolorna har bidragit till en utökad konkurrens mellan skolor inom kommuner. 

Att tillfredsställa ”kunden” har blivit en ny och påtvingad aktivitet enligt många 

lärare. Lärarna beskriver hur nya uppgifter som marknadsföring och att synliggöra 

verksamheten utåt tillkommit. Lundström och Parding (2011) menar att många 

lärare ser detta som en motsättning till professionslogiken som de identifierar sig 

starkt med. Lärarna beskriver att de nya arbetsuppgifterna stjäl tid och resurser 

från själva arbetet som lärare. Att stå sig i konkurrensen, att attrahera elever och 

(för friskolorna) att generera vinst har nu blivit nya centrala frågor som lärare 
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måste förhålla sig till (ibid). Även Almqvist (2012) står bakom en kvalitativ studie 

gällande lärares arbetsmiljö. Hon observerade och gjorde intervjuer med flera 

lärare under tio veckor vid fem kommunala grundskolor i Haninge kommun. 

Studien visar hur lärares arbetstid påverkas av för mycket administration och 

elevernas ständiga behov. Detta resulterade i splittrad arbetstid och att lärarna 

därför tvingas arbeta på sin fritid för att hinna med de uppgifter som fått stå 

tillbaka under arbetsdagen (Almqvist, 2012). Några bakomliggande orsaker var 

resursbrist, utökade administrativa uppgifter, elever med diagnoser men också alla 

störningsmoment så som sena ankomster och stökiga lektioner som tar tid och 

energi av läraren (ibid).  

 

2.7 Teoretiska glasögon 

Samtliga teorier som har presenterats i kapitel 2 under avsnitten 2.1–2.6 rörande 

läraryrket, vikten av mänsklig kompetens, employer branding, EVP, attraktivt 

arbete samt tidigare forskning inom läraryrket utgör mina teoretiska glasögon. 

Dessa teorier har använts vid analysen av empirin. Framförallt ligger Åteg et al. 

2004 modell till grund för utformningen av studien och är en grundsten även för 

att presentera empirin i resultatanalysen.  

 

2.7.1 Sammanfattning av teorier 

Läraryrket som Hartman (1995) beskriver som ett statusyrke omkring sekelskiftet 

(1900-talet) har genom åren förändrats. Nordänger (2002) menar att lärare idag 

arbetar under en hög arbetsbelastning och stress, samt att avståndet till eleverna 

minskat. Yrkets status och attraktivitet tycks ha förändrats.  

 

Det är viktigt ur ett arbetsgivarperspektiv att ta hand om den kompetens som finns 

och arbeta för att attrahera samt behålla lärarna. Genom att arbeta med sina 

employer brand och EVP kan kommuner och skolledningar framstå som mer 

attraktiva som arbetsgivare vilket leder till att fler lärare vill arbeta i dessa 

organisationer. Detta genom att arbeta med att förbättra sitt varumärke genom att 

åtgärda brister för att se till att anställda trivs och i sin tur talar gott om 

organisationen (Backes-Gellner & Tour, 2010). Genom att också differentiera sig 

gentemot konkurrenter till följd av ett attraktivt EVP och lyfta fram de unika 
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erbjudanden anställda får i utbyte mot sin kompetens, så ökar chanserna till 

varumärkets succé. Detta leder i sin tur till minskad omsättningen av personal 

(Botha et at., (2011). Således leder ett lyckat arbete med employer branding och 

EVP till att arbetet samt organisationen uppfattas som attraktiv.  

 

Ur ett individperspektiv visar Åteg et al. (2004) modell ”attraktivt arbete” vilka 

faktorer ett arbete ska innehålla för att upplevas som attraktivt i de tre 

dimensionerna; attraktivt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och attraktiva 

arbetsförhållanden. För att kunna arbeta effektivt med sitt varumärke och EVP 

måste organisationer veta vilka faktorer som anställda upplever som attraktiva 

respektive oattraktiva. Tidigare forskning visar att attraktiviteten finns i 

inneboende motiv framförallt (Persson, 2006; Bergmark et al., 2018). Inneboende 

motiv är framförallt kopplade till dimensionen arbetstillfredsställelse i Åteg et al. 

(2004) modell (Se Figur 1). De oattraktiva faktorerna tycks främst vara kopplade 

till arbetsförhållandena så som arbetstider, löner, ledarskap och administrativa 

uppgifter (Persson, 2006; OECD, 2005; Ladd, 2011).  
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3. Metod 

I metodkapitlet presenteras hur studien har genomförts och hur material har 

samlats in men också operationalisering av teorin samt bearbetning av data 

klargörs. Även etiska förhållningssätt diskuteras. 

 

3.1 Design 

Studien har genomförts med en kvalitativ ansats med syfte att nå en djupare 

förståelse för bakomliggande motiv, upplevelser och erfarenheter. Fördelen med 

kvalitativa metoder är att de går på djupet snarare än på bredden. Forskaren har en 

närmare kontakt med de miljöer eller personer som studeras (Repstad, 2007). Detta 

möjliggör för mer uttömmande svar och en djupare förståelse för varje individ. 

 

Studien utgår från en abduktiv ansats. Alvesson & Sköldberg (1994) menar att 

abduktion är en kombination av både den deduktiva- och den induktiva ansatsen. 

Under processens gång utvecklades dels det empiriska användningsområdet 

successivt, dels korrigerades och förfinades teorierna för att bättre passa det 

empiriska materialet. Den empiriska undersökningen tillsammans med det 

teoretiska ramverket ligger till grund för uppsatsens analys. Tidigare formulerade 

teorier och den information som uppkommit genom insamlad empiri har jämförts 

mot varandra och tolkats i skenet av varandra (Alvesson & Sköldberg, 1994; Patel 

& Davidson, 2003). Den abduktiva ansatsen har använts för att forskningsarbetet 

inte ska låsa sig vid förutbestämda teorier vilket har resulterat i en större frihet för 

mig som forskare (Alvesson och Sköldberg, 1994).  

 

3.2 Datainsamling 

För att samla in primärdata till studien har intervjuer genomförts. Då intervjuer ger 

en mer flexibel och öppen miljö möjliggörs djupare analyser av bakomliggande 

orsaker till respondenternas åsikter kring vad som gör läraryrket attraktivt 

respektive oattraktivt samt att en dialog kan föras för att utröna detta. 

  

Intervjumetoden kritiseras ibland för att vara alltför fokuserad på några enskilda 

personers åsikter (Repstad, 2007). Därför är det viktigt att förstå att kvalitativa 
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studier sällan leder till att det går att generalisera. Däremot ger de ett djup som inte 

går att nå genom kvantitativa studier. 

 

Jag har använt mig av det semistrukturerade tillvägagångssättet vid intervjuerna. 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att de ger mer flexibilitet. 

Respondenterna kan tala friare och utveckla sina resonemang. Detta gjorde det 

även möjligt för mig som forskare att ställa följdfrågor för att få en djupare 

förståelse istället för att avbryta och därmed hämma respondenterna i deras 

berättande. Intervjuerna har utgått från en mall men har förändrats beroende på hur 

intervjuerna har fortlöpt. Enligt Denscombe (2009) är det viktigaste att frågorna 

besvaras, ordningen de följer är av sekundär betydelse. Det semistrukturerade 

sättet att intervjua skiljer sig markant från strukturerade intervjuer som kan liknas 

vid ett frågeformulär där forskaren har mycket stark kontroll över frågornas 

utformning och intervjun blir mer ”hårt hållen” inom en bestämd ram vilket jag 

ville undvika. Avsikten med att använda semistrukturerade intervjuer är att 

samtalet ska upplevas som mer naturligt och fånga upp fler frågor, erfarenheter 

och upplevelser utanför intervjumallen. Detta för att få med så bra bild som 

möjligt av respondentens åsikter och synsätt (ibid).  

 

Alla intervjuer har spelats in, som ensam forskare är det då lättare att vara 

närvarande i intervjun samt ta vara på möjligheter som uppkommer till följdfrågor. 

Risken att missa att ta viktiga anteckningar eller att minnet sviker reduceras då. En 

risk som Repstad (2007) nämner med att spela in intervjuer på ljudband är att det 

ibland hämmar respondenten, men han menar att fördelarna väger upp 

nackdelarna. Att respondenterna skulle ha blivit hämmade av ljudinspelningarna 

var inget jag märkte av och min upplevelse är att detta moment glömdes bort så 

fort intervjuerna startade. 

 

För att respondenterna ska känna sig så bekväma och trygga som möjligt har de 

själva fått välja plats för mötet vilket resulterade i att jag träffade fyra av fem 

lärare på deras respektive arbetsplatser och den sistnämnda på ett café. Repstad 

(2007) menar att en neutral plats där respondenten känner sig avslappnad är att 

föredra.  
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För att komplettera den primärdata som respondenterna bidragit med har jag även 

granskat sekundärdata från Borlänge kommuns verksamhetsplaner för grund- och 

gymnasieskola. Detta för att få en inblick gällande hur Borlänge kommun arbetar 

för att förbättra arbetsmiljön i skolorna samt hur de arbetar för att attrahera och 

behålla lärare.  

 

3.3 Urval 

Respondenterna är lärare på grundskole- samt gymnasienivå vid skolor i Borlänge. 

Ett krav var minst ett års erfarenhet i arbetet som lärare för att de skulle ha 

tillräckligt lång yrkeserfarenhet för att ha bildat sig uppfattningar om hur de 

upplever attraktiviteten i arbetet som lärare. Lärarstudenter inkluderas om de 

samtidigt arbetat som lärare vid sidan av studierna på en skola vid Borlänge 

kommun i minst ett år. För att få olika perspektiv var det av intresse att intervjua 

lärare med olika lång erfarenhet. Detta för att få olika vinklar omkring vad de ser 

som attraktivt respektive oattraktivt i läraryrket. Mer oerfarna lärare som nyligen 

studerat kan svara på varför de sökt sig till yrket och vad som attraherade dem att 

bli lärare i dagens läge. Erfarnare lärare kan ha intressanta synpunkter kring 

attraktiviteten i arbetet över tid och hur utvecklingen sett ut. Repstad (2007) menar 

att ett allsidigt dataunderlag fås genom en bra spridning av respondenter avseende 

ålder, kön och position i fältet. När dessa skiljer sig åt finns en högre sannolikhet 

att fånga nya och relevanta data till studien. Jag har därför efter bästa förmåga 

försökt att hitta respondenter på olika skolor i kommunen och med olika lång 

erfarenhet för att få ett bredare dataunderlag. 

 

Valet av respondenter är ett så kallat målstyrt urval, vilket Bryman och Bell (2013) 

beskriver som ett urval som görs av strategiska skäl där respondenter som är 

relevanta för studien väljs ut. Via en bekant som arbetar på en skola har jag fått 

hjälp att nå ut med information till lärare om att jag söker respondenter till mitt 

examensarbete. Två intresserade lärare återkopplade till mig och sedan har jag via 

dem båda fått hjälp att hitta ytterligare tre lämpliga respondenter vilket benämns 

som ett ”snöbollsurval” och innebär att en respondent introducerar ytterligare 

tänkbara respondenter (Repstad, 2007). Ett snöbollsurval har gjort det möjligt för 
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mig att komma i kontakt med individer som uppfyller mina uppsatta kriterier och 

som jag annars inte hade kommit i kontakt med på egen hand. Denscombe (2016) 

menar att ett snöbollsurval passar när småskaliga, kvalitativa studier genomförs. 

 

3.4 Etiskt förhållningssätt 

De forskningsetiska principerna; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har efterlevts i studien. Det innebär att 

respondenterna har informerats om att de när som helst kan välja att avbryta sitt 

deltagande (Vetenskapsrådet, 2017). Respondenterna har innan intervjuerna 

informerats om sina rättigheter. För att skydda de individer som valt att ingå i 

studien är de anonyma och namnen är utbytta mot pseudonym. Vetenskapsrådet 

(2017) betonar att anonymisering av uppgifter är i vissa fall en förutsättning för att 

etikprövningsnämnder ska godkänna en studie. I vissa typer av studier är de 

enskilda individernas identitet inte heller intressanta för studien. I denna studie 

kommer inte identiteten tillföra något, tvärtom kan respondenterna hämmas av att 

deras namn publiceras tillsammans med de åsikter som de har. Detta är något som 

jag strävat efter att undvika.  

 

En annan aspekt att ha i åtanke vid genomförandet av denna studie är GDPR (The 

General Data Protection Regulation) vilket är en lagstiftning som syftar till att 

skydda enskildas grundläggande rättigheter, friheter och rätt till skydd av 

personuppgifter (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, 

förordning, 2016). De ljudinspelningar som skett i samband med intervjuerna har 

skett i samtycke med respondenten och behålls för forskningen under en begränsad 

tid för att sedan raderas när studien avslutats. En anmälan om behandling av 

personuppgifter har upprättats till dataskyddsförordningen på Högskolan Dalarna 

och dessa har i sin tur bekräftat och godkänt denna. 

 

3.5 Operationalisering av teorin 

De semistrukturerade intervjuerna utgick från en förutbestämd mall (se bilaga 1, 

Intervjuguide). Jag utgick delvis från Åteg et al. (2004) modell ”Attraktivt arbete” 

när jag utformade intervjuguiden. Detta för att fånga upp så mycket information 

som möjligt kring vad som utgör ett attraktivt arbete och de tre dimensionerna i 
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modellen; attraktivt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och attraktiva 

arbetsförhållanden. Vid intervjuerna fick respondenterna ha en kopia av Åteg et al. 

(2004) modell framför sig för att de skulle förstå frågorna som ställdes bättre. Min 

förhoppning var att det skulle möjliggöra för mer uttömmande svar, vilket jag 

också upplever att det gjorde. Andra frågor är utformade för att få förståelse om 

respondenternas syn gällande hinder för att attrahera och behålla lärare 

(Operationaliseringen av samtliga undersökningsfrågor finns att läsa i Bilaga 2).  

Beroende av svaren jag fick från respondenterna ställdes följdfrågor för att öka 

förståelsen för dessas bakgrund och tankegångar. Jag fick därför svar på frågorna i 

intervjuguiden av samtliga, följdfrågorna var dock väldigt individuella och 

baserades på den information som respondenten gav. Samtliga intervjuer tog 

mellan 30 minuter och en timme. 

 

3.6 Bearbetning av data 

Jag har använt mig av Rennstam och Wästerfors (2015) modell för att hantera 

materialet som samlats in. Modellen innefattar sortering, reducering och 

argumentation. Materialet som jag fått in från respektive lärare har transkriberats 

från ljudfiler ord för ord. Nästa steg innefattade reducering av material som var 

irrelevant för studiens ändamål. Materialet som återstod jämfördes gällande 

respondenternas olika svar för att få fram mönster kring likheter och olikheter 

rörande dessas åsikter. Jag kategoriserade även materialet utifrån 

frågeställningarna till en början och efter det kategoriserades materialet även i de 

tre dimensionerna i Åteg et al. (2004) modell. Respondenternas svar i de olika 

kategorierna analyserades mot varandra. Detta för att kunna påstå någonting 

utifrån de mönster som upptäcktes i materialet. Det är något som Rennstam och 

Wästerfors (2015) kallar för att teoretisera vilket innebär att observera, begrunda 

eller se. De mönster som framträdde i analysen har jag sedan även presenterat i 

Åteg et al. (2004) modell om attraktivt arbete i de tre dimensioner om vad som gör 

ett arbete attraktivt. Detta för att på ett tydligt sätt lyfta fram och presentera 

resultaten. Jag har dels utgått ifrån befintliga teorier i teorikapitlet samt tidigare 

forskning vid utformningen av studien men vid analysen har jag beroende av de 

mönster som framkommit även lyft fram ytterligare teorier som kan kopplas till de 

mönster som framkommit. Jag utgår därmed både ifrån empiri och befintlig teori 
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och där av anser jag att studien är av en abduktiv ansats med en växelverkan 

mellan teori och empiri. 

 

Respondenternas svar har också jämförts emot den sekundärdata som tagits fram 

av Borlänge kommun gällande hur de arbetar för att förbättra lärarnas arbetsmiljö 

och attrahera samt behålla kompetens. Detta för att se hur Borlänge kommun 

arbetar med de brister som lyfts fram av respondenterna men också för att få en 

inblick gällande hur de arbetar med employer branding och EVP.  
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4. Resultatanalys 

I detta avsnitt presenteras den data som samlats in från respondenterna genom 

intervjuer. Det innebär att respondenternas svar har reducerats och 

sammanfattats för att lyfta fram de mest tongivande delarna. Materialet har 

analyserats och satts i relation till befintlig och relevant teori. 

Kapitlet inleds med en presentation av respondenterna och följs sedan av vad 

dessa anser är attraktivt respektive oattraktivt i sitt arbete som lärare. 

Avslutningsvis presenteras det hur Borlänge kommun kommunicerar att de arbetar 

för att förbättra arbetsvillkoren men också för att attrahera och behålla lärare. 

 

4.1 Respondenter 

Jag har träffat fem olika lärare i Borlänge som har intervjuats, dessa är mellan 27 

och 66 år och har varierande erfarenhet i arbetet som lärare. I Tabell 1 visas 

övergripande information om varje lärare.  

 

Namn Malin Lena Martin Anders Anna 

Kön Kvinna Kvinna Man Man Kvinna 

Ålder 27 år 66 år 31 år 62 år 30 år 

Erfarenhet av 
yrke 

1,5 år 39 år 2 år 21 år 6 år 

Arbetsplats Gymnasieskola Gymnasieskola Högstadieskola Högstadieskola Lågstadieskola 

Tabell 1. Presentation av respondenterna 

 

Malin och Martin som har kortast erfarenhet i läraryrket är inte legitimerade lärare 

ännu och har 1,5 respektive 2 år kvar av sina studier. De har därmed kommit mer 

än halvvägs in i sin utbildning samtidigt som de båda arbetar vid sidan av 

studierna som undervisande lärare. Martin arbetar som lärare i flera ämnen och 

undervisar mellan årskurs 4–9 idag på en grundskola i Borlänge och har därmed 

erfarenhet från arbete på både mellanstadiet och högstadiet. Anna har nyligen 

slutat sitt arbete som lärare på en lågstadieskola i Borlänge och arbetar idag istället 

som lågstadielärare i Falun. Anders har arbetat nästan samtliga av sina 21 år som 

verksam lärare på olika skolor i Borlänge med undantag för två år i Säters 

kommun. Anders har liksom Martin erfarenheter i yrket ifrån arbete på både 
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mellan- och högstadieskolor. Av Lenas 39 år i läraryrket har hon arbetat de senaste 

20 åren i Borlänge.  

 

4.2  Attraktiva faktorer i läraryrket 

I avsnitten 4.2.1–4.2.4 lyfts faktorer som samtliga respondenter anser är attraktiva 

i arbetet. Dessa är också är de faktorerna som respondenterna främst belyser som 

attraktiva i intervjuerna. I avsnittet 4.2.5 presenteras en sammanfattning av 

samtliga attraktiva faktorer vilken även inkluderar faktorer som enbart två 

respondenter nämnt som attraktiva. 

 

4.2.1 Ett viktigt och meningsfullt yrke 

Samtliga respondenter är överens om att arbetet de utför är viktigt och 

meningsfullt vilket gör läraryrket attraktivt för dem. Det stämmer överens med de 

tidigare studierna av Persson (2006) och Bergmark et al. (2018) där 

meningsfullheten i arbetet och viljan att skapa goda skolupplevelser framgick som 

två av de mest attraktiva attributen i läraryrket. Lena om vad som motiverar henne 

i läraryrket:  

 

”Att vara med och påverka kommande generationer, att ha en roll där. Jag 

vill att eleverna ska formas till goda samhällsmedborgare med arbete och 

möjlighet att försörja sig. De ska klara sig på egen hand! Det är så 

spännande att följa hur de utvecklas, det tycker jag väger upp mycket av 

slitet i arbetet.” 

 

Samtliga fem lärare uttrycker en stolthet över sitt yrke och det arbete som de utför. 

Anna beskriver detta: 

 

”Jag känner mig stolt över att vara lärare. Att kunna se varje individ och 

hjälpa dem framåt gör arbetet meningsfullt att gå till varje dag.” 

 

Anders liksom Anna beskriver hur han upplever stoltheten över yrket: 

 

”Yrket vi lärare utövar är enormt viktigt, det ligger till grund för hur hela 

samhället formas och utvecklas skulle jag säga. Jag tycker om att kunna 

bidra med att lära ut och se dessa individer växa. Jag känner mig stolt 

över att vara en del av elevernas positiva utveckling.” 
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Alla fem beskriver även en tillfredställelse när eleverna når upp till målen och 

deras ansträngningar ger resultat. Åteg et al. (2004) menar att genom att se direkta 

och synliga resultat av det arbete som utförs så ökar tillfredställelsen. Lena 

beskriver vad som ger henne arbetstillfredsställelse: 

 

”Att få gå hem efter arbetet och känna att man gjort något viktigt under 

dagen som gett resultat är väldigt tillfredställande”. 

 

Anders motiveras precis som Lena av att se synliga resultat: 

 

”När jag ser att en elev som tidigare inte nått upp till målen faktiskt klarar 

ett godkänt i slutet av terminen tack vare den stöttning och tid jag lagt ner 

på att hjälpa denne så känner jag en stor tillfredställelse.” 

 

4.2.2 Tillfredsställelse i att vara eftertraktad 

Alla fem lärarna känner en tillfredställelse i yrket genom att de är behövda och 

eftertraktade på marknaden. Att känna sig eftertraktad betyder enligt Åteg et al. 

(2004) att den anställde upplever sig ha ett viktigt arbete, känner sig behövd samt 

att den anställdes kompetensen är efterfrågad. Lena beskriver detta: 

 

”Idag finns det inte så många lärare att tillgå som kan sätta betyg, då 

känner jag mig extra uppskattad och behövd som har lärarlegitimation och 

kompetens, det finns erfarenhet.” 

 

Malin beskriver tillfredställelsen: 

 

”Jag känner att jag gör ett viktigt arbete och att det inte finns så många 

lärare som det skulle behövas vilket gör mig attraktiv och unik på 

arbetsmarknaden.” 

 

Anna berättar att hon känner att en fördel med att vara eftertraktad i sitt yrke är att 

det är lätt att byta arbete när hon inte trivs på en arbetsplats av olika skäl. Det ger 

en större valfrihet. Nästan alla skolor i kommunen samt grannkommunerna saknar 

kompetens och det menar hon kan användas för att få upp lönen. 
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4.2.3 Ett varierat och ombytligt arbete 

Alla fem lärarna nämner att de stimuleras samt engageras av att arbetet som lärare 

är varierat och ombytligt. Variation i ett arbete innebär att det i arbetsuppgifterna 

finns en blandning av olika arbetsmoment (Åteg et al., 2004). Det är något som 

samtliga respondenter anser gör deras arbete spännande och roligt att gå till varje 

dag. Martin berättar: 

 

”Variationen i arbetet är något jag verkligen gillar, ingen dag är den 

andra helt lik. Det gör att man aldrig riktigt vet hur en arbetsdag blir i 

förväg och att arbetet aldrig känns tråkigt.” 

 

Även Malin beskriver detta: 

 

”Arbetsmiljön är väldigt rolig och omväxlande vilket gör att 

arbetsdagarna går väldigt fort.” 

 

Anna, Malin och Martin beskriver även att de har en handlingsfrihet inom ramar 

att lägga upp undervisningen vilket är utvecklande och roligt. Anna uppskattar att 

kunna vara kreativ då hon tycker om att planera och förbereda undervisningen. 

Hall (1990) beskriver att ett engagerande arbete ger en känsla av stimulans, rörelse 

och utveckling vilket bidrar till energi, vitalitet och bättre hälsa hos anställda. 

 

4.2.4 Ett socialt arbete och relationer 

Ännu en faktor som alla respondenterna nämner under intervjuerna är att de 

uppskattar den sociala interaktionen med både kollegor och elever, vilken de 

menar bidrar till en ökad trivsel på arbetsplatsen. Ur ett forskningsmässigt och 

historiskt synsätt så har relationer och socialt samspelet haft en naturlig och viktig 

roll när det gäller arbetets attraktivitet (Vroom, 1995). Lena beskriver lärarrollen: 

 

”För att vara lärare måste man vara social och tycka om att arbeta med 

människor och det är något som ger mig tillfredsställelse i arbetet.” 

 

Anna beskriver varför hon valde att utbilda sig till lärare: 
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”Anledningen till att jag utbildade mig till lärare är just interaktionen med 

människor, det var lärare eller polis jag vägde mellan redan på 

gymnasiet”. 

 

Vidare nämner Malin, Anna, Anders och Lena att de uppskattar stödet kollegor 

emellan på sina arbetsplatser. Anna berättar: 

 

”Relationer är otroligt viktiga på arbetsplatser men jag tror faktiskt att det 

är särskilt viktigt för lärare på grund av arbetsklimatet och den press och 

tempo som finns. Man behöver ha varandra som stöd och så. Det känner 

jag att jag har idag vilket är skönt. Det är inte bara ett jobb. Jag tycker 

även att det är viktigt att ha bra kollegor som man klickar med eller har 

gemensamma intressen med då man tillbringar så mycket tid i skolan.” 

 

Lena, Anders och Martin berättar alla tre hur de stimuleras av utbytet med sina 

respektive kollegor. De beskriver att de uppskattar att hela tiden själva få lära sig 

nya saker genom utbyte med kollegor och därmed ständigt utvecklas i arbetet. 

Åteg et al. (2004) menar att stimulans handlar om att arbetet är intressant, 

utvecklande och utmanande. 

 

4.2.5 Sammanfattning av attraktiva faktorer 

I Figur 2 har de faktorer som respondenterna anser är attraktiva i sitt arbete 

sammanfattats i enighet med Åteg et al. (2004) modell och kategoriserats i de tre 

dimensionerna attraktivt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och attraktiva 

arbetsförhållanden. De faktorer som ingår i modellen nedan har minst två 

respondenter nämnt som attraktiva.  

 



 

26 
 

 
Figur 2. Respondenternas åsikter om attraktiva faktorer i deras arbete som lärare 

i Borlänge kommun (Åteg et al., 2004) 

 

Faktorer kopplade till arbetstillfredsställelse och attraktiva arbetsförhållanden är de 

som respondenterna främst lyft fram som attraktiva i läraryrket. Alla respondenter 

var dock överens om att variationen i arbetet var en av de mest attraktiva 

faktorerna i yrket så även dimensionen attraktivt arbetsinnehåll har belysts trots 

färre attribut. 

 

4.3 Oattraktiva faktorer i läraryrket och brister i kommunen 

I avsnitten 4.3.1–4.3.4 lyfts de faktorer som framträtt som mest oattraktiva i 

läraryrket enligt de fem respondenterna. I avsnittet 4.3.5 sammanfattas de faktorer 

som minst två av respondenterna lyft fram som oattraktiva. 

 

4.3.1 Lönen är otillräcklig kontra arbetsbördan 

Samtliga respondenter anser att lönen som lärare är låg generellt men att den har 

varit väldigt låg i just Borlänge under lång tid. Alla fem menar att den höga 

arbetsbördan och den långa utbildningen till lärare borde vara värd mer. Malin, 

Martin och Anna nämner alla tre att de tror att lönen kan hänga ihop med 

läraryrkets låga status idag. Lön avser monetär ersättning för utfört arbete och 

motsvarar värdet av en individs prestation menar Åteg et al. (2004). För att lönen 

ska uppfattas attraktiv bör fyra faktorer uppfyllas; lönen bör ligga på en viss nivå, 

Attraktivt 
arbetsinnehåll

• Varierande arbete

• Handlingsfrihet 
inom ramar

Arbetstillfredställelse

• Meningsfullt arbete

• Eftertraktad på 
arbetsmarknaden

• Tillfredställelse i att 
gör något viktigt

• Resultat, när 
eleverna når målen

• Stimulans genom 
utbyte med kollegor

• Uppskattning från 
erfarenhet

Attraktiva 
arbetsförhållanden

• Lönerna är på 
uppgång

• Arbetstid

• Stöttning kollegor 
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kollegor och elever

• Goda relationer 
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baseras på prestation, ge möjlighet till försörjning och stegvis öka (Åteg et al., 

2004). Samtliga respondenter är överens om att lönen är för låg i förhållande till 

prestationen av arbetet. Anna beskriver missnöjet med lönen: 

 

”Man lägger ner 4,5 år på utbildning och kommer sen ut till en hög 

arbetsbelastning och en alldeles för liten lön. Sen finns det folk utan 

högskoleutbildning som tjänar 10,000 kr mer än mig på att göra något helt 

annat. Det känns snedvridet då arbetet är så viktigt och handlar om att 

utbilda framtiden. Jättekonstigt faktiskt att statusen är så låg, alla vet att 

det är viktigt med vård och skola och ändå prioriteras dessa yrken inte. 

Lönen är ett skäl till missnöje för många. Skulle jag inte brinna för det jag 

gör så skulle jag ju ha slutat som lärare, men så är det också det som 

många lärare gör ändå. Slutar alltså! Jag trivs ju nu och det är ju bra, 

men om 10 år så kanske jag är mättad om inget ändras så att lärare får 

den uppskattning de förtjänar.” 

 

Anders beskriver liksom Anna missnöjet över lärarlönerna i Borlänge: 

 

”Vi lärare har så mycket på arbete på vårt bord som vi inte ens bör göra 

och sliter för att skolorna ska fungera för eleverna trots resursbrist, jag 

upplever dock inte att politikerna värderar lärarna i kommunen så som de 

förtjänar. Titta bara på lönerna i Borlänge, de är bland de sämsta i landet. 

Vi förtjänar bättre!” 

 

Det Anna och Anders beskriver stöds av en kvantitativ undersökning i Finland 

som avslöjade att 91% av lärarna tyckte att resultaten av deras arbete inte 

uppskattades eller värderades så att det påverkade deras lönenivåer. Tre av fyra 

lärare uppfattade att det arbete som inte erkänns i lönesystemet har ökat de senaste 

åren (Korhonen, 2000). Anna om problemet med de låga lönerna i Borlänge, som 

hon menar leder till att lärare måste söka sig till andra kommuner för att ha 

möjlighet till en ökning: 

 

”Borlänge ligger lägre i lön än tillexempel Falun och många andra 

kommuner, vilket gör Borlänge kommun mer oattraktivt att arbeta för som 

lärare. Jag har flera kollegor som bytt från Borlänge till Falun för att få 

upp lönen, om så bara för en termin för att sedan ibland komma tillbaka. 

Det är sjukt att man ska behöva göra så och det ställer ju till det i hela 
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organisationen, kollegor drabbas när belastningen ökar och vikarier tas in 

istället. Men det är tyvärr ibland enda sättet att få upp sin lön!” 

 

Anna berättar att en av främsta anledningarna till att hon slutade arbeta i Borlänge 

kommun var på grund av lönen. Genom att börja arbeta i Falun fick hon upp lönen 

med 5000 kr direkt. Lena, Martin och Malin nämner alla tre att lönerna äntligen är 

på väg uppåt i Borlänge. De hoppas alla tre att den utvecklingen kommer att 

fortsätta. Lena om den positiva utvecklingen av lärarlöner i Borlänge: 

 

”Lönerna har blivit bättre i Borlänge och det är tur det för lärare har 

blivit underbetalda under många år. Det är något jag hoppas fortsätter att 

utvecklas positivt för det är ändå det man får för sin prestation som man 

faktiskt ser. Det blir ett bevis på uppskattning då lönesättningen är 

individuell. Så lön är inte oviktigt om man säger så.” 

 

Malin är precis som Lena positiv till att hon upplever en ökning av lönerna. Hon 

beskriver hur viktigt det är att lönerna faktiskt blir bättre i kommunen: 

 

”Genom att öka lönerna tror jag fler skulle vilja bli lärare, yrket blir mer 

attraktivt och statusen kommer att öka med lönen. Borlänge med sin dåliga 

lönestatistik och lärarbrist borde verkligen prioritera lärarlönerna. 

Samhället kan bara vinna på det. Lönerna börjat faktiskt gå åt rätt håll här 

i Borlänge äntligen, inte en dag för tidigt. Jag hoppas att trenden håller i 

sig.” 

 

Det är tydligt att samtliga respondenter anser att lönen är viktig och det talar emot 

studien av Bergmark et al. (2018) som pekar på att lönen inte är så viktig för att 

lärarstudenter ska motiveras att utbilda sig. Enligt studien om attraktivt arbete av 

Åteg et al. (2004) är lön den dimension som flest av deras respondenter angett kan 

kompensera brister i andra dimensioner och kvaliteter. Negativa faktorer i arbetet 

kan alltså accepteras genom att höja de anställdas löner menar Åteg et al. (2004). 

Det överensstämmer med att samtliga fem respondenter anser att lönefrågan är av 

central betydelse. Detta talar även emot Herzbergs (1966) klassiska 

arbetsmotivationsteori som menar att hygienfaktorer så som lön inte bidrar till 

motivation utan enbart förhindrar låg arbetstillfredsställelse. Respondenterna är 
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dock samtliga överens om att de tror att lön och motivation hänger ihop och ser 

lönen som en form av kvitto för uppskattning. 

 

4.3.2 Hög arbetsbörda och stressnivå samt för få resurser 

Alla fem respondenter är överens om att arbetsbördan och stressnivån i arbetet 

ständigt är påtaglig i yrket och tidvis påfrestande. De anser att Borlänges skolor 

har problem med att det finns för få resurser gentemot arbetsbelastningen. 

Samtliga upplever även att arbetstiden inte räcker till för alla arbetsuppgifter som 

måste genomföras under en arbetsdag. Malin, Martin, Anders och Anna anser att 

det borde införas lärarassistenter som hjälper till att avlasta lärarna med 

administrativa uppgifter. Hall (1990) menar att för att arbetet ska vara engagerande 

måste det vara relevant. Han beskriver att det är vanligt att organisationer skapar 

irrelevanta uppgifter både i förhållande till målen men även i relation till vad de 

anställda uppfattar som viktigt. Dessa uppgifter leder till en känsla av 

meningslöshet och minskar motivationen hos de anställda. Detta leder även till att 

kompetensen används på fel sätt och är ofta ineffektivt för både organisationen och 

den anställde. Hall (1990) argumenterar för att fokusera kompetensen på 

kärnfrågorna och ge dem utmanande uppgifter samt större frihet som tillåter de att 

växa. Åteg et al. (2004) menar att arbetet ska innehålla både perioder av intensitet, 

lugna perioder och pauser för att vara attraktivt. Det ska finnas tid för 

återhämtning. Detta är något som samtliga respondenter uppger saknas då de alltid 

är tillgängliga för eleverna och ofta får arbeta på rasterna. Lena, Martin och Anna 

beskriver hur de ofta tar med sig stressen hem och har ibland svårt att koppla bort 

arbetet från fritiden. Martin beskriver problemen med hög arbetsbelastning och 

stress: 

 

”Det är mycket övrigt arbete utanför undervisningen som tar mycket tid. 

Konflikter med elever och även sociala problem i elevgruppen som lärare 

egentligen inte ska behöva lägga tid och energi på. Det tar tid från våra 

raster att lösa dessa konflikter och det som man ska hinna göra under 

arbetsdagen läggs på hög. Det skapar stress och sänker ju även kvalitéten 

i undervisningen för hela elevgruppen. Det behövs mer resurser och att 

man tar tag i dessa stökiga elever. Jag upplever dock att många föräldrar 

sätter stor press på skolan och dess förmåga att lösa problemen.” 
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Nordänger (2002) styrker det Martin beskriver och menar att lärare idag har 

mindre tid och utrymme för raster och vila än förr. Malin anser också stressen och 

arbetsbördan är stor: 

 

”Många elever har diagnoser eller behöver mer stöd. Det finns inte 

resurser för att ta hand om dessa individer på ett bra sätt. Det skulle 

behövas stödklasser eller fler elevassistenter. Det påverkar istället en hel 

klass negativt att några få förstör ordningen väldigt mycket. Arbetsron 

försvinner och som lärare ligger fokus på att få lugnt i klassrummet vilket 

påverkar undervisningen negativt. Det blir en stress för alla. Jag har hört 

att det pratas om att införa fler lärarassistenter som hjälper till att avlasta 

lärarna med administrativa uppgifter som inte lärare egentligen ska 

behöva göra. Det tror jag skulle kunna hjälpa till att ge lärarna mer tid 

och energi till undervisningen.” 

 

Lena och Anders som har lång erfarenhet i läraryrket ser en förändring över tid 

och menar att stressnivån och arbetsuppgifterna ökat. Deras argument styrks av 

Nordänger (2002) som menar att belastningen i läraryrket är större idag än vad den 

tidigare varit. Tidigare upplevde Lena att det fanns mer tid att sitta ner och vila på 

rasterna. Både Lena och Anders upplever att det fanns mer tid över att umgås med 

kollegorna och prata för 20 år sedan. Idag stänger lärarna in sig på sina kontor och 

hinner inte umgås på samma sätt. Lena och Anders upplever att det finns för 

mycket administrativa uppgifter att lösa idag. I likhet med Åteg et al. (2004) studie 

varierade respondenternas åsikter om arbetstiden. Martin och Malin anser att 

arbetstiderna är bekväma trots den höga arbetsbelastningen och är positiva till att 

möjligheten finns till ledighet och återhämtning under vissa av loven när eleverna 

är lediga. Anna, Anders och Lena anser att arbetstiden inte räcker till för allt som 

ska hinnas med och att det resulterar i att arbetet följer med hem. Lena beskriver 

stressen och känslan av att inte räcka till: 

 

”Arbetstiden räcker inte till. Det är nästan ovanligt när den gör det. Ett 

möte kan kännas stressande och man sitter bara och skruvar på sig och 

tänker på allt jobb man skulle behöva skynda iväg och genomföra. Att 

hinna med kurserna är nästan ouppnåeligt, det är ju inte bara lektionerna 

som ska hinnas med utan det är även mycket annat som ska göras, särskilt 

när man även är mentor. Det är stressande! Något jag känner mycket 

stress över är betygsättningen och det tror jag många lärare med mig 
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känner. Även mycket samverkan med elevernas föräldrar upplever jag är 

stressande.” 

 

Även Anna beskriver en hög stressnivå: 

 

”Barngrupperna är stora, att vara själv i en klass med 30 elever varav 3 

har en diagnos utan resurs där vissa bråkar och springer ut ur 

klassrummet ger ju en ständigt hög stressnivå, det går till slut inte att göra 

ett bra jobb. Ingen ska behöva ha det så, men lärare är också bra på att 

trolla, lösa situationer och släcka bränder. Inte ens på rasterna får vi 

andas ut då det ständigt knackar på dörren, en kollega som behöver hjälp 

eller en konflikt som ska lösas. Man är hela tiden in action.” 

 

Martin, Anna, Anders och Malin berättar alla att de vid flera tillfällen ifrågasatt sitt 

yrkesval till följd av den höga arbetsbelastningen och stressnivån. De upplever alla 

att det sliter på dem. Anna, Anders och Malin berättar alla tre att de haft kollegor 

som blivit utbrända. Även Anna har drabbats av utbrändhet: 

 

”Jag var sjukskriven förra hösten och det var också två av mina närmaste 

kollegor. Det är ju något fel då med arbetsbelastningen som gör att folk 

blir utbrända.” 

 

Malin och Martin upplever båda två att de får för mycket ansvar trots att de inte är 

färdigutbildade ännu då bristen på lärare med lärarlegitimation är så stor. De 

upplever att de får för lite stöttning och vägledning av ledning samt kollegor vid 

exempelvis bedömningar av elever. De ifrågasätter kvalitéten gentemot eleverna 

och den stress de känner över att ta rätt beslut. 

 

4.3.3 Elevernas föräldrar 

Lena, Anna, Anders och Martin upplever att kontakten med elevernas föräldrar 

kan vara påfrestande att hantera. De menar alla fyra att föräldrarna sätter stor press 

på lärarna. Lena menar att föräldrarnas förväntningar ofta kan vara svåra att 

uppfylla. Det är något som tar mycket tid att reda ut och är även något hon tar med 

sig hem på kvällarna och funderar över. Både Lena och Anders menar att 

problemet med elevernas föräldrar är något som har förändrats över tid. Lena 

berättar att när hon började arbeta som lärare så la sig föräldrarna inte i lärarnas 
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arbete på samma sätt. Anders menar även han att problemet inte var märkbart för 

20 år sedan när han var ny som lärare. Anna, Anders och Martin som arbetar mot 

grundskolan upplever att föräldrarna förväntar sig att lärarna ska uppfostra och ta 

ansvar för eleverna på alla sätt. Det är inte ovanligt att föräldrar till och med lägger 

sig i undervisningen menar de. Anna beskriver problemet: 

 

”Föräldragruppen kan vara det som nästan tar mest tid och energi av en. 

Jag är inte där för att tillfredsställa varje enskild förälder. Man måste få 

upp statusen i yrket, ingen skulle klampa in till en läkare som opererar och 

ifrågasätta dennes arbete och metod. Men på en skola anser föräldrarna 

att det är fritt fram att ifrågasätta det mesta. Har man inte skinn på näsan 

blir det tufft. Det är något som hänt i samhället över tid. Föräldrarna 

skäller på lärarna när eleverna missköter sig eller får dåliga betyg i 

skolan.” 

 

Även Martin beskriver problemet med att föräldrarna lägger sig i lärarnas arbete. 

Han menar att det är vanligt att lärarna får skäll för att eleverna inte presterar 

tillräckligt bra eller att de får tillräckligt höga betyg. Anna upplever att när hon 

kom ut som nyexaminerad lärare blev hon chockad över många föräldrars 

bristande respekt gentemot henne. Hon kände att hon som ung och oerfaren i yrket 

förminskades av många elevers föräldrar. Detta är något hon tycker 

lärarutbildningen bör lyfta fram. Anna menar att lärarstudenter bör förberedas 

kring bemötande av föräldrar och konflikthantering med både föräldrar och elever. 

Hon berättar att det saknades helt när hon utbildade sig till lärare men det är något 

som lärare möter varje dag i yrket.  

 

Anna känner att hon som lärare inte har några rättigheter men däremot 

skyldigheter. Anna menar att det fria skolvalet är bra på många sätt men att det 

också är ett verktyg som används av föräldrarna för att hota lärarna att flytta 

eleverna om de inte får sin vilja igenom: 

 

”Om man ska se till skolan som ett företag så är eleverna och deras 

föräldrar våra kunder. Utan elever i skolan så får vi mindre pengar att 

röra oss med. Jag som lärare har ansiktet utåt och förväntas möta och 

hantera dessa föräldrar på bästa sätt så att de inte flyttar sina barn till en 

annan skola. Många gånger känner jag att jag skulle behöva vara bättre 

på att säga nej.” 
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Det som Anna beskriver stämmer väl överens med det som Lundström och 

Parding (2011) studie visar gällande att lärare idag känner att de måste 

marknadsföra sig och skolan till följd av det fria skolvalet idag och det nya 

fenomenet med konkurrerande friskolor. Eleverna och deras föräldrar blir 

”kunder” med utökad makt på grund av den ökade konkurrensen mellan olika 

skolor. 

 

Anna, Anders och Martin tror att problemen med elevernas krävande föräldrar 

delvis bottnar i den låga statusen som lärare har idag. De menar att det saknas 

allmänt respekt och förtroende för lärare idag i samhället. 

 

4.3.4 Bristande ledarskap och kommunikation 

Alla respondenter anser att ett bra ledarskap och kommunikation med rektorer och 

skolledning är viktigt för att trivas. Malin, Anna och Martin är dock alla tre väldigt 

kritiska till hur ledarskapet fungerar idag medan Lena och Anders upplevs som 

mer tillfredsställda. Wolvén (2000) menar att unga och nyanställda medarbetare 

kan ha annorlunda förväntningar på sin ledare än de äldre. Unga tenderar att anse 

att ledaren ska ha ett mer demokratiskt och humanistiskt sätt att leda.  

Malin, Anna och Martin beskriver alla ledarskapet som ostrukturerat och 

bristfälligt, vilket skapar en otrygghet för lärarna. Enligt Barrow och Mosley 

(2005) har ledning och chefers attityd samt engagemang en tydlig koppling till 

arbetet med att behålla och motivera medarbetarna. Malin berättar om sina 

upplevelser gällande bristfälligt ledarskap: 

 

”På en grundskola som jag arbetade på i Borlänge fanns endast en rektor 

att tillgå på fyra olika skolor. Det var svårt att komma i kontakt med den 

rektorn för att kunna kommunicera. Denne hade en så hög arbetsbörda att 

det fanns ingen tid över för oss lärare. Det påverkade tryggheten så mycket 

att jag kände att det inte fungerade och bytte till slut arbetsplats. Mina 

kollegor upplevde samma sak och det var fler som slutade.” 

 

Anna och Martin beskriver liknande situationer som Malin kring att de upplever 

att många byter arbetsplats på grund av missnöje med ledningen. Även Martin har 

liksom Malin bytt arbete av på grund av bristande ledarskap och kommunikation. 
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Alla fem respondenter menar att kommunikationen mellan ledning, rektorer och 

lärare måste bli bättre. Lena känner att hon alltid kan knacka på rektorns dörr om 

hon behöver prata och känner förtroende för ledningen, men beskriver att det ofta 

ligger på lärarna själva att ta dessa initiativ. Anders beskriver liksom Lena en god 

kontakt med rektorn på skolan där han arbetar och han upplever att han kan få stöd 

när han behöver. Malin, Anna och Martin tycker inte att ledningen lyssnar 

tillräckligt på lärarna och tar beslut över deras huvuden. Åteg et al. (2004) menar 

att ledarskap innefattar hur väl förtroende och kommunikation samt information 

fungerar mellan ledning och anställda. De anställda ska få veta vad som sker inom 

organisationen. Martin upplever att det ofta brister i kommunikationen mellan 

ledning och anställda:  

 

”Ledningen sitter ofta i flera steg och har näst intill ingen kontakt med 

lärarna. Genom att kommunicera mer med sina medarbetare och höra 

deras åsikter tror jag bara att de kan vinna. Lärarna arbetar närmst och 

ser verksamheten inifrån, det är konstigt att våra åsikter inte tas på ett 

större allvar och lyssnas till.” 

 

Anna berättar om distansen hon ofta upplever finns mellan lärare och rektor: 

 

”Jag tror många bli rektorer av en slump och kommer in i en chefsroll 

utan att ha haft benen i verksamheten tidigare. Det kan nog bli slitage 

mellan lärare och rektor då. Om man tidigare arbetat som lärare tror jag 

att man har en bättre förståelse och förkunskap vilket i sin tur leder till en 

närmare kontakt.” 

 

Anna och Malin tror båda två att resurser (personal eller utrustning) till skolorna 

hade kunnat placerats ut mer fördelaktigt om kommunikationen varit bättre. De 

upplever att de ofta placeras fel och att det är tydligt att ledningen inte har den koll 

på situationen i skolorna som lärarna har. I form av en tydligare struktur kring 

kommunikationskanaler kan kontakten mellan ledning och chefer bli tydligare 

vilket skapar större förtroende hos medarbetarna menar Mossberg och Sundström 

(2011). 
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Anna, Malin och Martin har alla erfarenheter av ett bristfälligt mottagande när de 

kommit som nyanställda till olika skolor i Borlänge. Anna beskriver sin upplevelse 

kring mottagandet: 

 

”Mottagandet av nyanställda är sällan bra. Man blir ofta inkastad och 

förväntas leverera utan att ens få en vettig chans. Inga nycklar, ingen 

information om vad saker finns eller vad man ska tänka på. En 

överlämning av en elevgrupp är ganska viktigt kan man tycka, men det 

finns ingen tid. Det borde verkligen arbetas med att ta emot nyanställda 

bättre. Om det inte finns någon tid för att utbilda denne kanske man kan 

skapa en mapp med information till den nya läraren om vad denne behöver 

veta.” 

 

Alla respondenter upplever att rektorer samt ledning borde bli bättre på att visa 

uppskattning gentemot lärarna. De betonar alla vikten av att lärarna måste bli 

sedda och uppskattade för det viktiga arbete som de utför. Hall (1990) menar att 

ledningen ska undvika isolering, misstroende och anonymitet och bör istället vara 

tillgänglig, engagerad och stödjande. Han argumenterar för vikten av utbyte av 

tankar åsikter samt att ge både kritik och beröm för att utveckla och stimulera de 

anställda. Malin berättar om hur hon upplever bristen av uppskattning hos sin 

arbetsgivare: 

 

”Ledningen går ofta hårt mot mina mer erfarna kollegor och ställer höga 

krav upplever jag istället för att också ge uppskattning. Jag upplever ett 

missnöje bland många kollegor, de har hög kompetens och gör ett så bra 

arbete de kan med tanke på förutsättningarna men får inte höra det från 

ledningen på det sätt som de förtjänar. Det tror jag tyvärr kan vara en 

orsak till att många av mina kollegor slutat och börjat arbeta på andra 

skolor i Borlänge eller andra kommuner. Det är otroligt viktigt att ta hand 

om den kompetens som finns och visa dem uppskattning.” 

 

Samtliga anser att uppskattning kan visas genom lön eller genom att regelbundet 

kommunicera ut sin uppskattning till sina underordnade. Anna nämner även att 

bara enkla gester som julbord är något som skulle visa uppskattning. Det är något 

som Borlänge kommun inte erbjuder sina anställda menar hon, däremot får de 

julbord i Falu kommun där hon numera arbetar. Angelöw (2002) betonar vikten av 
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att en attraktiv, hälsosam och välfungerande arbetsplats bör ha ett uppskattande 

klimat mellan ledning/chefer och medarbetare. 

 

4.3.5 Sammanfattning av oattraktiva faktorer  

I Figur 3 nedan har de faktorer som respondenterna anser är oattraktiva i sitt arbete 

sammanfattats i Åteg et al. (2004) modell om attraktivt arbete. Nu har dessa ersatts 

av motsatser och kategoriserats enligt de tre dimensionerna oattraktivt 

arbetsinnehåll, otillfredsställelse i arbete och oattraktiva arbetsförhållanden. Detta 

för att tydligt kunna visa de faktorer som respondenterna saknar i sitt arbete vilka 

Åteg et al. (2004) betonar som viktiga för att arbetet ska vara attraktivt. De 

faktorer som saknar en motsats i Åteg et al. (2004) modell har placerats i den 

dimension där de bäst passar in. Faktorerna som ingår i modellen nedan har minst 

två av respondenterna nämnt som oattraktiva.  

 

 
Figur 3. Respondenternas åsikter om oattraktiva faktorer i deras arbete som 

lärare i Borlänge kommun (Åteg et al., 2004) 

 

Det mönster som framgår är att flest oattraktiva faktorer i arbetet återfinns i 

dimensionen oattraktiva arbetsförhållanden. Mönstret pekar på liksom Persson 

(2006) studie att missnöjet bland lärarna oftast beror av arbetsförhållandena så som 

arbetsvillkor, lön, stöd i jobbet samt administrativa arbetsuppgifter. Som synes i 

figuren har respondenterna i denna studie nämnt färre attribut i kategorin 

arbetsinnehåll i Åtegs et al. (2004) modell. Det är samma trend som när det gällde 

attraktiva faktorer i arbetet, då arbetsinnehållet inte heller var den dimension som 
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fokus var störst på. Detta skulle kunna bero på det sättet jag ställde frågorna eller 

kan också tyda på att dessa värden är mindre viktiga för respondenterna. De 

faktorer som nämns i kategorin arbetsinnehåll lyfts dock fram av samtliga 

respondenter som särskilt besvärande.  

 

4.4 Arbetsgivarperspektivet 

I avsnittet presenteras det hur Borlänge kommun kommunicerar att de arbetar för 

att förbättra arbetsmiljön för lärare och elever samt hur de arbetar för att 

attrahera och behålla lärare i sina skolor. Detta analyseras i sken av 

respondenternas erfarenheter och upplevelser samt relevanta teorier.  

 

4.4.1 Förbättringsarbete 

I Borlänge kommuns verksamhetsplan för grundskolan 2019 framgår att 

personalförsörjningen kommer att prioriteras med intensifierade ansträngningar för 

att säkra tillgången på kompetent personal. Detta är något samtliga respondenter 

har uttryckt ett stort behov av. Borlänge kommun ska arbeta med detta genom 

rekrytering och utbildning, de uttrycker att de är väl medvetna om både 

kompetensbristen samt resursbristen i skolorna. Det fattas idag lärare i så gott som 

alla ämnen i grundskolan. Särskild brist upplevs i ämnen som matematik och 

naturvetenskap, teknik, svenska som andraspråk, slöjd och specialpedagogik. 

Arbete pågår för att hitta nya vägar att säkra kompetenserna. Pensionerade lärare 

erbjuds fortsatt tjänstgöring och lärarstudenter ges möjlighet att arbeta under sin 

utbildning (Borlänge kommun, 2017). Detta är ett projekt som speglas genom 

respondenterna där två av dem är lärarstudenter och en respondent har valt att 

fortsatt arbeta som lärare trots pensionsålder. Ett projekt som kommunen hoppas 

ger resultat på lång sikt är anställningen av nyanlända akademiker som 

kompanjonlärare med sikte på kompletterande lärarutbildning (Borlänge kommun, 

2017). Det anställs också mer personal inom ledning, specialpedagogik och 

elevhälsa under 2019 där kommunen upplever ett stort behov just nu (Borlänge 

kommun, 2019). Respondenterna är eniga i frågan, de anser att ledningen brister 

och flera av dem upplever att ledningen inte hinner med att stötta samt 

kommunicera på ett tillfredställande sätt med lärarna. Även specialpedagoger är 

något som flera respondenter efterfrågat då de upplever att många elever behöver 

särskilt stöd. Åtgärder som Borlänge kommun började arbeta med 2016 



 

38 
 

tillsammans med HR-avdelningen gällande både grundskolan och gymnasiet är 

bland annat en översyn av annonsering för rekrytering med nya vägar och rutiner. 

Problemen med att rekrytera har påverkat kvaliteten i Borlänges skolor, att 

lärarbristen är ett nationellt fenomen menar de ökar svårigheterna. Skolstrateger 

och rektorer har därför haft möten för att ta fram nya förslag gällande annonsering 

och marknadsföring (ibid). Det är viktigt ur marknadsföringssyfte att Borlänge 

kommun arbetar med sitt EVP och de fördelar som kan erbjudas i utbyte mot 

kompetens för att kunna konkurrera om lärarna (Pawar & Charak, 2015; Botha et 

al., 2011). På skolorna arbetar Borlänge kommun aktivt för att förbättra 

arbetsmiljön samt för att skapa attraktiva arbetsplatser. En granskning av 

arbetsmiljöarbetet pågår och visar på att ett intensifierat arbete för att rekrytera och 

behålla personal är nödvändigt. Borlänge kommun arbetar för fler anställningar i 

skolorna så som stöd till pedagogerna exempelvis socialpedagoger, 

kompanjonlärare och elev-/lärarassistenter (Borlänge kommun, 2017). Detta är 

något som flera av respondenterna uttrycker ett behov av och saknar i sitt arbete 

idag. Gällande lönehanteringen är en arbetsgrupp tillsatt för att göra förbättringar 

och förtydliganden och Borlänge kommun är införstådda med att de behöver 

uppmuntra personalfrämjande insatser (Borlänge kommun, 2017). Flera 

respondenter upplever att lönerna i Borlänge börjar bli bättre och att de hoppas att 

utvecklingen fortsätter i rätt riktning. I Nämndeplanen för 2017 är nya 

förbättringsområden; ett systematiskt kvalitetsarbete, långsiktig 

kompetensförsörjning, kollegialt lärande, utökade dialoger med medarbetare och 

nämnd (Borlänge kommun, 2017). Respondenter uttrycker att de önskar en bättre 

dialog med ledningen. Utöver detta satsar Borlänge kommun på digitalisering som 

kräver kompetensutvecklingsinsatser, tekniskt samt pedagogiskt stöd och ökad 

tillgång till digitala verktyg. Ännu ett utvecklingsarbete som påbörjats i samverkan 

med Socialtjänsten är att bättre möta behoven hos barn i grundskolan, så att 

insatser och arbetssätt kan anpassas på ett effektivare sätt (Borlänge kommun, 

2017). Detta är något som flera respondenter uttrycker ett behov av då de upplever 

att flera elever inte får den hjälp eller stöd som de behöver på grund av resurs- och 

tidsbrist.  
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Borlänge kommun är tydliga med att lägga fram att förändringsarbete ofta tar tid 

och därför behåller flera skolor i kommunen samma förbättringsområden mer än 

ett år i följd (Borlänge kommun, 2017).  

 

4.4.2 Attrahera och behålla kompetens 

En del av lärarutbildningen inom grundlärarprogrammet på Högskolan Dalarna är 

verksamhetsförlagd. Det innebär att lärarstudenter deltar i den praktiska 

verksamheten på en partnerskola som är särskilt utvald av högskolan. På det sättet 

blir utbildningen även praktisk och samverkan mellan högskolan och 

partnerskolorna stärks. På enheten ska det finnas lärare som fått en särskild 

handledarutbildning på högskolan (Borlänge kommun, 2019). Detta ska delvis 

bidra till att göra lärarutbildningen mer attraktiv med förhoppning om att utbilda 

fler lärare till Falun/Borlänge och kan liknas vid extern employer branding då 

syftet är att locka nya lärartalanger (Backhaus & Tikoo, 2004). 

Lärare i Borlänge kommun kan söka karriärtjänst som förstelärare eller lektor 

vilket är en särskilt yrkesskicklig lärare som innehar forskarutbildning. Syftet är att 

belöna de bästa lärarna för att stärka kunskapsutvecklingen och professionalismen 

hos lärarna. Detta ska i sin tur öka läraryrkets attraktionskraft i Borlänge. För 

läraren ifråga innebär det ett steg uppåt i karriären samt löneökning. Förstelärare 

och lektorer får möjlighet att bidra till en långsiktigt hållbar skolutveckling för 

elever, kollegor och rektorer och verksamheten i stort. Uppdraget kan variera 

mellan olika skolor men tyngdpunkten i uppdraget består framförallt av 

undervisning (Borlänge kommun, 2019). Detta är ett tydligt exempel på hur 

Borlänge kommun idag arbetar med EVP då de lyfter fram fördelar som är 

attraktiva med att arbeta för just dem (Pawar & Charak, 2015; Botha et al., 2011). 
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5. Diskussion 

I avsnittet diskuteras resultatet av studien i förhållande till tidigare forskning. Det 

kommer även att fokuseras på de faktorer som är i behov av förbättring i 

läraryrket i Borlänge kommun baserat på de fem respondenterna i studiens 

uttalanden. Förslag på arbete för att förbättra lärarnas arbetsvillkor kommer att 

läggas fram. Till sist finns en diskussion kring hur arbetsgivare så som Borlänge 

kommun eller privata skolledningar kan arbeta med sitt EVP och employer brand 

för att öka sina chanser att kunna rekrytera och behålla önskvärd kompetens.  

 

5.1 Resultaten i förhållande till tidigare forskning 

Figur 2 och Figur 3 sammanfattar de attraktiva respektive oattraktiva faktorerna i 

läraryrket enligt respondenterna. De mönster som framgick gällande attraktiva 

faktorer speglar det som tidigare forskning också lyft fram gällande att lärare 

uppskattar meningsfullheten i yrket samt tillfredställelsen i att utföra ett viktigt 

arbete (Persson, 2006; Bergmark et al., 2018). Detta var något samtliga 

respondenter lyfte fram att de uppskattade med yrket. OECD (2005) studie visar 

att lärarna lägger stor vikt vid kvaliteten på sina relationer med studenter och 

kollegor, en stödjande skolledning, goda arbetsförhållanden samt på möjligheter 

att utveckla sina färdigheter vilket också bekräftas av respondenterna. Samtliga 

värdesätter social kontakt och goda relationer och anser att det är viktigt att ha en 

stödjande skolledning, det sistnämnda är något flera av respondenterna anser att de 

saknar idag. De faktorer som lyfts fram som positiva stämmer överens med min 

egen förförståelse om vad som är attraktivt i läraryrket och ingen faktor är direkt 

förvånande. 

 

När det kommer till oattraktiva faktorer i läraryrket lyfts bristande ledarskap och 

kommunikation samt otillräcklig arbetstid fram som framträdande faktorer till 

missnöje vilket stödjs av Ladd (2011) studie. Även Almqvist (2012) studie visar 

att arbetstiden inte räcker till för lärarnas alla uppgifter från administration till att 

fostra samt se till elevernas behov vilket också samtliga respondenter beskriver. 

Några oattraktiva faktorer i läraryrket som både OECD (2005) och Almqvist 

(2012) lyfter fram är att; arbetsbelastningen är för stor, stressen är hög samt dåligt 

elevbeteende påverkar arbetet negativt. Samtliga faktorer bekräftas av 
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respondenterna i Figur 3. Persson (2006) studie visar att missnöje sammanhänger 

med arbetstider, arbetsvillkor, löner, stöd i jobbet samt administrativa 

arbetsuppgifter som påverkar undervisningen och arbetet som lärare negativt. 

Detta stämmer väl överens med de åsikter som respondenterna har uttryckt. Lönen 

har varit en central faktor till missnöje för samtliga respondenter vilket stödjs av 

OECD (2005) studie som visar att låga löner i hög utsträckning påverkar lärare att 

byta karriär och arbetsplats. Tidsbrist, för få resurser och en önskan om ett bättre 

ledarskap som visar uppskattning samt engagemang har lyfts fram som faktorer i 

behov av förbättring enligt OECD (2005) studie, vilket även respondenterna i 

denna studie pekar på. En oattraktiv faktor som lyftes fram som särskilt 

besvärande i min studie var konflikter med elevernas föräldrar. Detta var oväntat 

då denna faktor inte nämns i någon tidigare forskning jag sett som ett betydande 

problem. OECD (2005) studie nämnde denna faktor men menade att svårhanterliga 

föräldrar var en av de oattraktiva faktorer som påverkade lärarna minst. Detta 

krockar med det som fyra av fem respondenter i min studie lyfter fram som en 

central faktor till stress och otillfredsställelse i arbetet.  

 

5.2 Elevernas föräldrar, en central och oväntad källa till 

missnöje 

Problemet som respondenterna lyfter fram med föräldrar som lägger sig i 

undervisningen, pressar lärarna samt ställer orimliga krav var ett oväntat inslag i 

intervjuerna. Fyra av respondenterna lyfter fram problemet som väldigt stressande 

och påfrestande. Problemet lyfts inte i de verksamhetsrapporter som Borlänge 

kommun publicerat på sin webbsida och jag hittar inte heller något stöd i tidigare 

forskning för detta. Enligt de två respondenterna som har lång erfarenhet i 

läraryrket är fenomenet nytt. Det kan vara en orsak till att det är svårt att hitta 

någon forskning i området, då det skulle krävas relativt ny forskning för att belysa 

det mönstret. Det skulle också kunna bero på att forskare vid kvantitativa studier 

har missat att ta med denna aspekt i enkäter i tron om att det inte är ett betydande 

problem i läraryrket och att det därför inte lyfts fram som en betydande faktor till 

missnöje tidigare. Det skulle kunna bero på de samhällsförändringar som 

uppkommit genom att föräldrar idag har högre utbildning och därmed både har 

högre krav samt anser sig veta bäst vad deras barn behöver. Det kan också bottna i 
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att föräldrar idag strävar efter att vara duktiga och gärna överbeskyddar samt curlar 

sina barn. Hougaard (2004) ligger bakom begreppet curlingförälder. Han är en 

dansk barnpsykolog och skapade begreppet för att kunna kategorisera en viss typ 

av föräldragrupp som han upplevt i sitt arbete. Hougaard (2004) menar att 

curlingföräldern är beredd att göra allt som står i dennes makt för att barnet skall 

ha det så enkelt och bra som det går. Denne sopar rent framför sitt barn och 

undanröjer de hinder som barnet kan tänkas stöta på. Barnet kan på det viset ta sig 

fram utan motgångar i livet. Hougaard (2004) beskriver att en curlingförälder 

oftast är välutbildad, hårt arbetande och ambitiös. Curlingföräldern känner sig 

samtidigt stressad och lider av dåligt samvete för att barnet inte får tillräckligt med 

tid eller för att denne känner sig otillräcklig som förälder vilket tar sig uttryck i att 

denne kompenserar detta genom att curla barnet. En annan aspekt som kan påverka 

föräldrarnas beteenden är det fria skolvalet som Lundström och Parding (2011) 

menar har bidragit till en utökad konkurrens mellan skolor inom kommuner. Att 

tillfredsställa ”kunden” har blivit en ny och påtvingad aktivitet enligt många lärare. 

Detta skulle kunna göra att föräldrar upplever att de har mer makt och möjligheter 

att påverka skolan. En av respondenterna lyfter problematiken med det fria 

skolvalet och att det används som ett verktyg av föräldrarna för att hota lärarna att 

flytta eleverna om de inte får sin vilja igenom. Resultatet blir då maktlösa lärare 

och ökande inflytande från föräldrarna. Något som talar emot det fria skolvalet 

som ensam bakgrund till konflikter mellan föräldragruppen och lärarna är att 

friskolereformen genomfördes redan 1992 samtidigt som det fria skolvalet infördes 

och gav eleverna rätt att välja skola (Skolvalet, u.å.). Då problemet gällande 

konflikter med elevernas föräldrar tenderar att vara ett nytt fenomen tyder det på 

att det fria skolvalet inte är en ensam faktor till problemet. Det fria skolvalet kan 

dock mycket väl vara en orsak till att förvärra konflikterna då lärarnas makt 

minskar och föräldrarnas ökar i och med detta. 

 

5.3 Hinder för att attrahera samt behålla lärare 

Denna studie syftar till att beskriva och skapa förståelse för vad lärare uppfattar 

som attraktivt i sitt arbete men också de hinder som påverkar möjligheten att 

attrahera och behålla lärare. Resursbristen är en bidragande orsak till att 

respondenterna upplever att arbetsbördan samt stressen blir extra stor. 
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Respondenterna beskriver alla en ohållbar arbetsbörda och stress. En av 

respondenterna har själv varit utbränd en period och berättar om flera tidigare samt 

nuvarande kollegor som blivit utbrända. Bristen på lärare är i sig själv en faktor till 

att avskräcka lärare att arbeta i Borlänge kommun vilket blir problematiskt då det 

är resurser som Borlänge framförallt behöver för att bli en mer lärartät kommun 

samt kunna erbjuda både lärare och elever en bättre och tryggare skola. Det är 

viktigt att förstå vilka faktorer lärare uppfattar som bristande för att kunna göra 

något åt dem. Ett förslag som flera av respondenterna nämner är att införa 

lärarassistenter som kan hjälpa till med de administrativa uppgifterna och 

därigenom ge lärarna mer tid över för undervisning samt andra nödvändiga 

uppgifter. Detta är även något Lärarförbundet (2016) ser ett behov av och 

argumenterar för då många lärare upplever sin arbetssituation som ohållbar. 

Lärarassistenter skulle bidra till att minska arbetsbördan samt stressnivån och 

därmed öka attraktiviteten på arbetsplatsen. Det innebär att individer som inte har 

lärarutbildning kan användas för att avlasta Borlänge kommuns lärare och göra 

skolorna i kommunen till attraktivare arbetsplatser. Enligt Borlänge kommuns 

verksamhetsrapport arbetar de för fler anställningar i skolorna så som stöd till 

pedagogerna exempelvis socialpedagoger, kompanjonlärare och elev-

/lärarassistenter och har gjort det under de senaste åren (Borlänge kommun, 2017). 

På respondenternas arbetsplatser saknas dock fortfarande dessa resurser, men de 

hoppas att det ska komma att ändras. 

 

Samtliga respondenter menar att lärarlönerna i Borlänge kommun är för låga och 

lönen tycks ha en central vikt i att respondenterna känner missnöje i arbetet. Lönen 

var ett skäl till att en av respondenterna slutade arbeta för Borlänge kommun. 

Genom att byta arbetsgivare till Falu kommun fick hon upp sin lön med 5000 

kronor direkt. Detta visar på att Borlänge kommun behöver höja lönerna så att de 

motsvarar lönenivåerna i omkringliggande kommuner för att behålla lärarna och 

ha möjlighet att attrahera fler nya förmågor till kommunen. Flera respondenter 

menar att lönerna måste höjas för att attrahera nya lärare samt nya sökanden till 

lärarutbildningarna. En ny skolundersökning som Lärarnas riksförbund tagit fram 

visar att Borlänge har bland de sämsta lönerna i Sverige för grundskolelärare. 

Borlänge listades på plats 287 av 290 kommuner enligt undersökningen och det 
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innebär att endast tre kommuner i landet har lägre lärarlöner än Borlänge kommun 

(Lärarnas riksförbund, 2019). Detta bekräftar respondenternas missnöje över 

Borlänges låga löner. Tre av respondenterna menar att de tror att statusen i yrket 

kan öka med lönen. Att statusen skulle öka med lönen är jag är tveksam till och det 

svårt att spekulera i, men det skulle med största sannolikhet leda till att Borlänge 

kommun blir mer attraktiv som arbetsgivare. Tillsammans med andra element är 

det möjligt att lönen kan vara bidragande faktor till att höja statusen i yrket. 

Gällande lärarlönerna är Borlänge kommun medvetna om att personalfrämjande 

insatser behövs och det arbetas med detta (Borlänge kommun, 2017). Flera 

respondenter har uppmärksammat att lönerna har ökat lite under senaste två åren 

men menar att det fortfarande finns utrymme för förbättringar. 

 

Även bristande ledarskap och dålig kommunikation är något som respondenterna 

anser skapar oattraktiva arbetsförhållanden. Två av respondenterna har bytt 

arbetsplatser på grund av bristande ledning och kommunikation. En tredje 

respondent har erfarenheter kring att kollegor bytt arbete på grund av bristande 

ledarskap. Samtliga fem respondenter önskar en bättre ledning, stöttning och 

kommunikation. Ladd (2011) och Delobelle et al. (2011) menar båda att 

ledarskapet är en bidragande orsak till att anställda väljer att sluta sin anställning, 

vilket stödjer det som respondenterna uttrycker. Detta visar på att det är av vikt för 

skolledningar i Borlänge att satsa på en bättre kommunikation. Respondenterna 

önskar en ledning som är mer kopplad till verksamheten och lärarna. Förslag till 

att förbättra kontakten kan vara att rektor och skolledning gör sig synlig och 

kontaktbar genom möten, besök i klassrummen och genom att lyssna på och 

samtala med lärarna regelbundet.  

Respondenterna önskar mer stöd i arbetet men också uppskattning för det arbete 

som de utför. Att visa uppskattning borde vara ett relativt enkelt behov att uppfylla 

för rektor och ledning och dess vikt bör inte bortses ifrån. Uppskattning behöver 

inte nödvändigtvis betyda högre lön utan kan framhävas genom gester eller ord 

vilket en av respondenterna också nämner i sin intervju. Det är tydligt att 

respondenterna känner sig förbisedda av sina arbetsgivare och att det kan vara en 

orsak till att lärare väljer att byta arbetsgivare och i värsta fall lämna kommunen. 

Wolvén (2000) menar att uppskattning och delaktighet påverkar trivseln och 
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därigenom ökar både engagemanget och arbetsinsatsen hos anställda. Borlänge 

kommun arbetar för att anställa fler i inom ledning under 2019 där de upplever ett 

stort behov just nu (Borlänge kommun, 2019). Detta skulle kunna leda till att 

ledarskap och kommunikation med tiden kan komma att upplevas som bättre av 

lärarna om fler resurser i ledarposition finns att tillgå som kan tillfredsställa de 

behov som finns gällande stöd, uppskattning samt en god dialog.    

 

Problemet som fyra av respondenterna lyfter med att elevernas föräldrar lägger sig 

i lärarnas arbete samt ställer orimliga krav på lärarna är komplext. Oavsett vad 

problemet bottnar i så är det svårt att lösa. Det som skulle kunna förbättras vilket 

även en av respondenterna nämner är att lärarutbildningen kan förbereda 

lärarstudenterna kring hantering av konflikter med föräldragruppen samt eleverna 

redan under studietiden då det tenderar att vara en del av vardagen i yrket. Jag tror 

även att genom att erbjuda lärare utbildning i konflikthantering finns möjlighet att 

öka tryggheten och kunskapen i området som de kan ha nytta av i dessa 

situationer. Om lärarna känner att de får stöttning och uppbackning av rektor och 

skolledning i hantering av konflikter så tror jag att det leder till att de blir mindre 

stressade av problemet. Problemet med elevernas föräldrar är inget som lyfts fram 

i Borlänge kommuns verksamhetsplaner idag men skulle kunna vara kopplat till 

bristande ledning och kommunikation. Om lärarna får mer stöd och uppmuntran 

kanske problemet kan hanteras på ett bättre sätt och upplevas minde stressande för 

lärarna. Hall (1990) lyfter vikten av att anställda ges den utbildning och stöd som 

behövs för att utföra sitt arbete, ett bra samarbete mellan ledning och anställda 

ökar såväl tryggheten som prestationen. 

 

Genom att arbeta med dessa brister kan lojaliteten öka bland lärarna i kommunen. 

Enligt Backhaus och Tikoo (2004) skapar ett lyckat employer branding arbete 

lojala anställda. Lojalitet i sin tur ökar chanserna att medarbetarna talar positivt om 

sin arbetsgivare på fritiden vilket enligt Barrow och Mosley (2005) kan bidra till 

ett tilltalande arbetsgivarvarumärke.   
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5.4 Attrahera samt behålla lärare genom arbete med EVP och 

employer branding 

Parment och Dyhre (2009) lyfter att det är viktigt att ha förmågan att attrahera rätt 

arbetskraft i kunskapsintensiva organisationer. EVP är ett strategiskt verktyg för 

att synliggöra de faktorer en organisation vill förknippas med, dess fördelar (Botha 

et al., 2011). Detta är något som arbetsgivare kan arbeta med att lyfta fram. Genom 

att välja några fördelar och marknadsföra dessa både inom och utanför 

organisationen kan en arbetsgivare upplevas som mer attraktiv och det kan i sin tur 

öka lojaliteten bland de anställda. Borlänge kommun vill visa att de värdesätter 

kompetens genom att erbjuda möjligheten att söka karriärtjänst som förstelärare 

eller lektor. Detta ska i sin tur öka läraryrkets attraktionskraft i Borlänge och är en 

av de fördelar som Borlänge kommun framhäver i sitt EVP idag (Borlänge 

kommun, 2019). Några fördelar som denna studie visar på och som skulle kunna 

framhävas i ett EVP hos Borlänge kommun eller privata skolor i Borlänge är 

exempelvis att arbetet som erbjuds är varierande och ombytligt samt innehåller 

social kontakt och goda relationer med kollegor. Det är viktigt att lyfta faktorer 

som överensstämmer med verkligheten. Backhaus och Tikoo (2004) förklarar att 

en ”realistic job preview” (RJP) innebär att organisationer ser till att blivande 

anställda får en överskådlig och ärlig bild av det arbete som de söker. Författarna 

menar att organisationer som arbetar med RJP minskar sin personalomsättning då 

det bidrar till att de anställdas tillit till organisationen ökar. 

 

Betydelsen av lärarnas kompetenser för skolorna är viktig och precis som Pfeffer 

(1994) menar är det av största vikt hur dessa hanteras. Jag tror att både Borlänge 

kommuns skolor och privata skolor i Borlänge skulle gynnas av att arbeta mer med 

sina varumärken eller employer brand för att marknadsföra sig både internt och 

externt. Backes-Gellner och Tour (2010) menar att det kan göras genom att ta hand 

om nuvarande anställda så att de upplever organisationen som attraktiv. Dessa 

kommer i sin tur tala gott om samt fungera som ambassadörer för 

skolan/kommunen. Genom att arbeta med sina brister kan Borlänges skolor bli en 

attraktivare arbetsplats för lärarna och därmed behålla samt attrahera ny 

kompetens till kommunen. Ett framgångsrikt arbete med employer branding kan 

enligt Gaddam (2008) leda till att de anställda börjar identifiera sig med 
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arbetsgivarvarumärket och därmed väljer att stanna kvar i organisationen längre än 

de annars hade gjort. 
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6. Slutsats 

Här presenteras ett sammanfattat resultat av vad studien frambringat, källkritisk 

reflektion samt förslag på vidare forskning. 

 

Syftet med studien var att beskriva och skapa förståelse för vad lärare uppfattar 

som attraktivt i sitt arbete samt de hinder som påverkar möjligheten att attrahera 

och behålla lärare. Detta genom att besvara vad lärare på grundskole- samt 

gymnasienivå finner attraktivt i sin yrkesroll samt att undersöka vilka faktorer som 

hämmar yrkets attraktivitet. Mina frågeställningar var;   

 

• Vad upplever lärare i Borlänge som attraktivt i sitt yrke? 

• Vilka faktorer upplever lärare i Borlänge har negativ inverkan på yrkets 

attraktivitet? 

• Hur kan arbetsvillkoren för lärare i Borlänge förbättras för att attrahera och 

behålla lärarkompetens och därmed minska lärarbristen? 

 

Resultatet visar att det som respondenterna främst uppfattar som attraktivt i arbetet 

som lärare i Borlänge är att yrket upplevs som viktigt och meningsfullt, är varierat 

och ombytligt, innehåller mycket social kontakt samt goda relationer och ger dem 

erkänsla genom att vara eftertraktad. De faktorer som respondenterna främst lyfter 

fram som oattraktiva och bristande är; att lönerna i kommunen är för låga, 

arbetsbördan och stressen är stor, ledarskapet och kommunikationen brister samt 

att elevernas föräldrar ställer orimliga krav samt lägger sig i arbetet. 

Det är genom att arbeta med dessa brister (se diskussionsavsnittet) som läraryrket 

kan göras mer attraktivt i Borlänge enligt respondenterna. Det i sin tur skulle 

kunna leda till att lärarbristen minskar genom att behålla kompetensen inom 

kommunen och samtidigt attrahera nya lärare till Borlänge.  

 

Syftet och frågeställningar anser jag därmed bör ses som besvarade. Jag hoppas att 

min studie kan bidra till att öka förståelsen för hur Borlänges lärare upplever sin 

arbetssituation och att kunskapen kan användas för att förbättra lärarnas 

arbetsvillkor vilket kan bidra till att förhindra lärarbristen. 
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6.1 Källkritik 

Denna studies resultat kommer från endast fem respondenter vilket gör att mitt 

resultat inte blir lika tillförlitligt som det hade blivit med ett större antal 

respondenter. En ytterligare svaghet är att tre av respondenterna är i åldersgruppen 

27–31 år. Det kan vara så att lärare i andra åldersgrupper mellan 35–55 år 

exempelvis hade svarat annorlunda. Dock lyckades jag komma i kontakt med två 

mer erfarna respondenter som båda var över 60 år, en respondent hade 39 års 

erfarenhet i läraryrket och den andra 21 år i yrket. Dessa två respondenter gav 

studien mera bredd. Jag har däremot fått en varierad spridning av lärare på olika 

skolor i Borlänge och som arbetar mot olika årskurser vilket jag önskade.  

En annan aspekt jag reflekterat över gäller snöbollsurval då Repstad (2007) menar 

att folk har en tendens att rekommendera personer som tycker likadant som dem 

själva. Detta har jag haft i åtanke vid analysen. Det hade varit svårt för mig att på 

ett smidigt sätt nå dessa respondenter utspridda på olika skolor utan denna hjälp. 

Då studien är småskalig blev det ett naturligt val trots detta. 

 

6.2 Vidare forskning  

Det är viktigt att Borlänge kommun aktivt arbetar med sitt arbetsgivarvarumärke 

för att konkurrera med andra kommuner om lärarnas kompetenser. För att ha 

möjlighet att göra detta krävs kunskap om vad de anställda lärarna tycker och 

tänker.  

Arbetet med EVP är något som går att utveckla, bland annat genom att fortsätta 

arbetet som jag småskaligt påbörjat genom att göra en IPI-analys. En IPI-analys 

syftar att undersöka identitet, profil och image och därmed identifiera Borlänge 

kommuns nuvarande EVP (Dyhre & Parment, 2009). Denna studie har berört det 

första I:et som handlar om en organisations identitet och syftar till att ta reda på 

vilka erbjudanden som redan finns i form av attraktiva faktorer i arbetet som lärare 

i Borlänge samt hos Borlänge kommun som arbetsgivare. Dock skulle studien 

behöva göras mer storskaligt och mer fokuserat på enbart EVP. Ytterligare 

forskning kan göras genom att ta fram även profil och image för att ta reda på vad 

Borlänge kommun strävar efter och hur de vill uppfattas av anställda samt 

potentiella anställda samt hur organisationen uppfattas av allmänhet idag. 
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Informationen kan sedan användas för att bygga upp ett EVP och lyfta fram 

faktorer kring vad som är attraktivt med att jobba som lärare i just Borlänge. Varje 

organisation behöver se över vad som är dess attraktionskraft för att kunna ta reda 

på vilka faktorer som gör dem attraktiva men också vilket som är just deras 

“erbjudande” till anställda och potentiella anställda (Barrow & Mosley, 2005). 
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Bilaga 1, Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

Ålder, kön? 

Hur länge har du arbetat som lärare och när blev/blir du färdigutbildad som lärare? 

Har du arbetat som lärare i andra kommuner än Borlänge tidigare? 

Beskriv din lärarroll samt lärarexamina (grundskollärare låg- eller mellanstadiet, 

ämneslärare högstadie- eller gymnasieskola)? 

Undersökningsfrågor: 

Varför valde du att utbilda dig till lärare? 

Finns det några särskilda skäl till att du valt att arbeta i just Borlänge? 

Trivs du i arbetet som lärare? 

Vad ska arbetet innehålla för att vara attraktivt för dig? 

Vad ger dig arbetstillfredsställelse i ditt arbete som lärare? 

Vilka faktorer anser du är attraktiva i ditt arbete gällande arbetsförhållandena? 

Vad motiverar dig i läraryrket? 

Vilka faktorer upplever du i ditt arbete som har en negativ inverkan på yrkets 

attraktivitet? 

Vilka brister upplever du i arbetet som lärare i Borlänge? 

Vilka brister upplever du hos din arbetsgivare? 

Har du några förslag på vad skolledning samt politiker bör förbättra i Borlänges 

skolor för att höja läraryrkets status i kommunen? 

Sidofråga till lärare med lång erfarenhet i yrket:  

Vilka förändringar ser du under de år som du har varit verksam som lärare? 
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Bilaga 2, Operationalisering av undersökningsfrågor 
 

 

 

 

 

Tema Intervjufråga 

Attraktivt arbete Varför valde du att utbilda dig till lärare? 

Attrahera samt behålla lärare: 

Employer branding och EVP 

Finns det några särskilda skäl till att du valt att 

arbeta i just Borlänge? 

Attrahera samt behålla lärare: 

Employer branding och EVP 

Trivs du i arbetet som lärare? 

Attraktivt arbetsinnehåll, modell om 

attraktivt arbete (Åteg et al., 2004) 

Vad ska arbetet innehålla för att vara attraktivt för 

dig? 

Arbetstillfredsställelse, modell om 

attraktivt arbete (Åteg et al., 2004) 

Vad ger dig arbetstillfredsställelse i ditt arbete 

som lärare? 

Attraktiva arbetsförhållanden, modell 

om attraktivt arbete (Åteg et al., 2004) 

Vilka faktorer anser du är attraktiva i ditt arbete 

gällande arbetsförhållandena? 

Attraktivt arbete Vad motiverar dig i läraryrket? 

Hinder för att attrahera och behålla 

lärare 

Vilka faktorer upplever du i ditt arbete som har en 

negativ inverkan på yrkets attraktivitet? 

Hinder för att attrahera och behålla 

lärare 

Vilka brister upplever du i arbetet som lärare i 

Borlänge? 

Hinder för att attrahera och behålla 

lärare 

 

Vilka brister upplever du hos din arbetsgivare? 

Förbättra arbetsvillkor.  

Informationen kan användas för arbete 

med Employer branding och EVP. 

Har du några förslag på vad skolledning samt 

politiker bör förbättra i Borlänges skolor för att 

höja läraryrkets status i kommunen? 
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Bilaga 3, Specificering av dimensionerna ”attraktivt arbete” 

 

 

Specificering av dimensionerna i de tre kategorierna av attraktivt arbete  

(Åteg et al., 2004) 

 

Kategori Specificering 

Attraktivt arbetsinnehåll  

Arbetstakt Tempot i arbetet, balans mellan intensitet, lugna perioder och vila 

Fysisk aktivitet Att det ingår fysisk aktivitet i arbetsuppgiften 

Tankearbete Att det ingår kognitiv verksamhet i arbetet 

Förtrogenhet Den anställde vet vad som ska göras och vad som väntar under dagen 

Handlingsfrihet Att ha möjlighet att styra och organisera sitt eget och andras arbete 

Praktiskt arbete Att det i arbetsuppgiften ingår praktiska moment 

Variation Att det i arbetsuppgiften ingår variation 

Arbetstillfredsställelse  

Status Arbetet innehåller stolthet, framgång och yrkesidentitet 

Eftertraktad Att känna sig behövd, eftertraktad och att arbetet som görs är viktigt 

Erkänsla Att känna att arbetet som utförts är bra eller att andra visar uppskattning 

Resultat Känsla av sammanhang genom direkta och tydliga resultat  

Stimulans Tillfredställelse till följd av att utföra arbete 

Attraktiva 

arbetsförhållanden 

 

Lön Monetär ersättning som är överenskommen för arbetet  

Arbetstid Den tid som den anställde är på arbetet 

Fysisk arbetsmiljö Miljön runt arbetstagaren i arbetet 

Lokalisering Den geografiska placeringen av arbetsplatsen 

Adekvat utrustning Modern, ergonomisk utrusning av hög kvalitét för att underlätta arbetet 

Organisationen Hur organisationen ser ut och fungerar 

Ledarskap Förtroende, information och kommunikation mellan ledning och anställda 

Lojalitet Lojalitet till organisationen, kollegor och över organisationsgränser 

Relationer Hur det sociala samspelet fungerar 

Social kontakt Mänsklig kontakt i arbetet 


