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Abstract 

Sverige har en problematisk lärarbrist parallellt med en stor efterfrågan på 

välutbildade medborgare med gymnasieexamen. De förväntningar som från 

arbetsgivares sida ställs på gymnasielärare utgör den centrala utgångspunkten för 

denna studie. Vilken typ av lärare som är önskvärd och anställningsbar beror bland 

annat på samhällets krav på skolan och dess profil. Studien bygger vidare på tidigare 

forskning om lärarkonstruktioner i ett historiskt perspektiv, hur önskemålen på 

lärare ser ut beroende på huvudmannaskap, samt den makt som arbetsgivare besitter 

över platsannonsernas konstruktion. Platsannonser nyttjas som analysmaterial med 

förutsättningen att arbetsgivarnas makt över formuleringarna skapar konstruktioner 

av en anställningsbar lärare. Syftet är att bidra till en fördjupad förståelse för hur 

konstruktioner av en önskvärd och anställningsbar gymnasielärare tar form i dagens 

platsannonser och vilka förväntningar som däri ställs på läraren, samt att granska 

om dessa förväntningar skiljer sig beroende på huvudmannaskap. Studien syftar 

även till att belysa arbetsgivarnas makt över förväntningarna som ställs på lärare och 

vad det kan innebära för den sociala praktiken som annonserna utgör del i. Kritisk 

diskursanalys används som teoretisk förankring, där platsannonsernas språk ses som 

en social interaktion som konstruerar diskursen. Faircloughs tredimensionella 

diskursanalysmodell inspirerar metodvalet. För att analysera annonsernas nyckelord 

nyttjas en kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod. Resultatet tyder på 

konstruktioner av en önskvärd och anställningsbar gymnasielärare som en i första 

hand samarbetsvillig person, som arbetar engagerat och utvecklingsfokuserat. 

Läraren förväntas anta ett professionellt och byråkratiskt förhållningssätt i det att 

denne ska arbeta kollegialt samt utifrån styrdokument. En tydlig marknadsdiskurs 

framträder, något starkare i fristående skolor än i offentligt drivna. Offentliga skolor 

uttrycker mer relationella aspekter medan fristående efterfrågar individualistiska 

egenskaper. Över lag fokuserar platsannonserna mer på hur läraren ska vara, än 

dennes ämneskunskaper. Vad förväntningarna på lärare kan ha för innebörd 

diskuteras i relation till den problematiska lärarbristen. 

Nyckelord 

Gymnasielärare, lärarbrist, förväntningar, platsannonser, språk, lärarkonstruktioner, 

Fairclough, kritisk diskursanalys 
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1. Inledning 

 

”Knappast någon annan kategori av offentliga tjänstemän har möjlighet 

att påverka medborgarnas uppfattningar om demokratins funktion som 

just gymnasielärare.” (Fredriksson, 2010, s. 17) 

 

 

Gymnasieläraren har en betydelsefull roll i det svenska samhället. Det behövs fler 

lärare och vid rekrytering via platsannonsering konstruerar arbetsgivare vilken typ 

av lärare som önskas. Lärarens sätt att vara, ageranden och beslut är viktiga för varje 

elevs aktuella skolsituation. Även elevens framtida värderingar, demokratiska 

synsätt och möjligheter att förverkliga sina livsprojekt, influeras av lärarens 

beteende. Läraren formar elevernas förtroende för staten och dess tjänstemän. Det 

finns knappast någon annan offentlig tjänsteman som kan påverka medborgarnas 

syn på demokrati så mycket som just gymnasieläraren, hävdar Fredriksson (2010, s. 

17). Gymnasieskolan i Sverige berör också väldigt många. År 2018 fanns det 1307 

gymnasieskolor med 352 286 elever och 29 518 lärare (Skolverket, 2019b). 

Gymnasielärare har inflytande på sina elever både genom undervisningens innehåll 

och genom hur läraren tar sig an rollen som offentlig tjänsteman. Vikten av att ha 

bra lärare nämns ofta i den allmänna debatten. Exempelvis startade Lärarförbundet 

2009 en kampanj med namnet Allt börjar med en bra lärare som har fått stor 

uppmärksamhet (Lärarförbundet, 2015). Lärarens roll är mångfacetterad, och som 

relativt ny i yrket har jag upplevt att lärare blir bedömda från flera håll: av elever, 

föräldrar, kollegor, skolledning och i media. Det ställs olika och ibland 

konkurrerande krav på läraren, från exempelvis det civila samhället, kollegor, 

statliga styrdokument och kommunala politiska beslut. Vilken typ av lärare som är 

önskvärd att anställa för en skola beror både på samhällets krav på skolan och dess 

uppgift, profil samt värderingar. Förväntningar på den önskvärde och 

anställningsbare gymnasieläraren, med perspektivet ställt från arbetsgivarens sida, 

utgör den centrala utgångspunkten för denna studies syfte. För att anställa pedagoger 

till landets gymnasieskolor behövs det anställningsbara lärare, som det idag finns en 

stor brist på. 
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Bristen på lärare åskådliggjordes 2016 då regeringen gav ett uppdrag åt Skolverket 

att i samarbete med Universitetskanslersämbetet skapa återkommande prognoser 

över lärarbehovet. Statistiska centralbyrån utarbetade prognosen som visar på en 

stor brist på lärare och pedagoger. Fram till 2031 beräknas behovet av lärare öka 

med omkring 35 000 heltidstjänster, vilket betyder en ökning med 20 procent 

framförallt inom grundskolans årskurs 4–6 och 7–9 samt gymnasieskolan 

(Statistiska centralbyrån, 2017a). Försämrad arbetsmiljö för lärare, med minskad 

status och större utsatthet, samt en löneutveckling som inte har följt liknande 

yrkesgrupper, är allmänt debatterade ämnen (Magnússon, 2019). Lärare byter yrke 

och många som undervisar i skolorna är obehöriga. En stor andel obehöriga lärare 

på en skola skapar en risk för hög omsättning på lärare, vilket drabbar eleverna som 

inte får en sammanhållen undervisning, relationerna till lärare försämras och en 

rättvisande betygssättning kan påverkas (Lärarförbundet, 2019).  

 

Andelen behöriga lärare i gymnasieskolan har ökat något det senaste året, från 80,6 

procent 2018 till 81,4 procent 2019. I grundskolan har dock andelen behöriga lärare 

minskat från 71,4 procent till 70,5 procent under samma tid. Skillnaderna i 

behörighetsgrad mellan kommunala och fristående skolor har också ökat. Peter 

Fredriksson, Skolverkets generaldirektör, säger i ett pressmeddelande att ”Det är 

glädjande med ökningen i gymnasieskolan men att behörigheten minskar i 

grundskolan från en redan låg nivå är allvarligt. Lärarbristen är en ödesfråga som 

alla med ansvar för den svenska skolan måste samlas kring” (Skolverket, 2019a). 

Samtidigt betraktas en lärare som behörig om denne har lärarlegitimation med 

behörighet i minst ett undervisningsämne, vilket alltså i praktiken betyder att många 

undervisande lärare inte är behöriga i alla ämnen de faktiskt undervisar i.  

 

Parallellt med denna ödesfråga som den problematiska lärarbristen utgör, är det stor 

efterfrågan från näringsliv och offentlig sektor på välutbildade medborgare med 

gymnasieexamen. Statistiska centralbyråns (2017b) prognos som sträcker sig till år 

2035, visar att tillgången på arbetskraft med yrkesinriktad gymnasial utbildning inte 

kan möta efterfrågan. Det finns risk för brist på utbildade inom bygg, industri och 

fordon, vård och omsorg, samt restaurang och livsmedel. Inte heller de utbildningar 

riktade mot personer som gått högskoleförberedande gymnasieprogram, väntas 
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täcka upp efterfrågan på exempelvis fritidspedagoger, specialistutbildade 

sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor, fysioterapeuter och 

biomedicinska analytiker. Fler kompetenta, behöriga gymnasielärare behövs 

anställas. För att gymnasieskolor ska kunna rekrytera lärare, nyutbildade eller redan 

anställda på andra skolor, behöver de uttrycka vilken typ av lärare de önskar anställa 

och detta sker ofta genom platsannonsering.  

 

Platsannonser utgör en kommunikationsväg mellan arbetssökande lärare och skolor. 

De fungerar som ett tidsdokument och visar hur arbetslivets värderingar förändras 

över tid (Helgesson, 2011, s. 1). Valen av ord kan tänkas bero både på förändringar 

i samhället och i språkbruk. Platsannonserna utgör en kraftfull arena där skolor som 

arbetsgivare sitter på makten att konstruera en bild av vilken typ av lärare de önskar 

och förväntar sig. Olika typer av arbetsgivare, i detta magisterarbete uppdelat i 

antingen offentligt eller privat drivna skolor (fristående gymnasieskolor), kan tänkas 

ha olika önskemål på den lärare som de efterfrågar. Platsannonserna öppnar upp en 

möjlighet att tydliggöra konstruktioner av de lärare som eftersöks för anställning ur 

ett arbetsgivarperspektiv: vad skolan som arbetsgivare förväntar sig av en 

anställningsbar lärare. Arbetsgivaren har makten över dessa lärarkonstruktioner och 

sitter på tolkningsföreträdet. Genom utformningen av sina platsannonser formar de 

diskursen om den önskvärda och anställningsbare gymnasieläraren. 

 

Sammantaget har Sverige en mål- och resultatinriktad skola med konkurrens om 

elever mellan offentligt drivna och fristående gymnasieskolor. Det råder stor 

lärarbrist med färre lärare på plats i skolan, lärare som byter till andra yrken eller 

undervisar utan behörighet samtidigt som efterfrågan på välutbildade medborgare 

är stor. Hur kan vi finna lösningar på denna ödesfråga som lärarbristen utgör? Vilka 

är de lärare som ses som lämpade att möta denna samhällsutmaning? Hur utövar 

arbetsgivare den makt de har över platsannonsernas utformning och vilken typ av 

lärare de efterfrågar för anställning? Finns skillnader mellan vad offentligt drivna 

och fristående skolor efterfrågar? Är arbetsgivarnas efterfrågade och önskvärde typ 

av lärare rimlig med tanke på skolans lärarkris? Detta är några av de frågor som jag 

har ställt mig och som lett mig till att forma denna studies syfte och frågeställning. 
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2. Syfte och frågeställning 

I Sverige idag saknas välutbildad personal inom en rad för samhället viktiga 

yrkeskategorier. Mot bakgrund av denna utveckling torde den tilltagande bristen på 

behöriga gymnasielärare utgöra ett allvarligt samhällsproblem. De som har till 

uppgift att utbilda en ny generation av medborgare, är till följd av pensionsavgångar, 

avhopp och större barnkullar, alldeles för få. I detta utsatta läge framstår det som 

angeläget att undersöka vilken lärare som arbetsgivarna söker efter. Via 

platsannonsernas utformning har de makt att formulera vad som för dem framstår 

som önskvärda egenskaper, erfarenheter och kvaliteter bland framtidens lärare. 

Maktbegreppet används här i en diskursanalytisk bemärkelse. Det handlar inte om 

makt i termer av lagar och regler, utan makt som inte är omedelbart synlig. Genom 

språk och ordval i platsannonserna påverkas synen på den önskvärde läraren. 

 

Syftet med denna studie är att bidra till en fördjupad förståelse för hur konstruktioner 

av en önskvärd och anställningsbar gymnasielärare tar form i dagens platsannonser. 

Vidare vill jag undersöka om det finns skillnader mellan vad offentligt drivna och 

fristående skolor efterfrågar. Studien syftar således även till att granska om de 

förväntningar som uttrycks i platsannonserna skiljer sig mellan offentligt och privat 

drivna skolors platsannonser. Slutligen syftas till att belysa arbetsgivarnas makt över 

de förväntningar som ställs på lärare och vad det kan innebära för den sociala 

praktiken som platsannonserna utgör del i.  

 

I relation till skolans tilltagande lärarbrist svarar denna studie mot denna 

frågeställning: 

 

• Hur konstrueras arbetsgivarnas förväntningar på en önskvärd och 

anställningsbar gymnasielärare i platsannonser 2019? 

• Hur ser förväntningarna på gymnasieläraren ut i platsannonserna beroende 

på huvudmannaskap? 

• Vad kan arbetsgivarnas makt över ordvalen innebära för skolan som social 

praktik?  
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3. Tidigare forskning 

Konstruktionerna av en önskvärd gymnasielärare omformas i takt med samhälleliga 

förändringar. I detta avsnitt behandlas hur tidigare forskning beskriver olika 

lärarkonstruktioner utifrån följande tre aspekter: konstruktioner i ett historiskt 

perspektiv, hur förväntningarna på gymnasieläraren ser ut beroende på typ av 

huvudman, samt den makt som arbetsgivare besitter över denna konstruktion i 

platsannonserna. Sedan sammanfattas det som i tidigare forskning skildras som 

förändrade förväntningar på gymnasielärare. Slutligen beskrivs vad denna studies 

tänkta kunskapsbidrag är. 

 

Konstruktioner av gymnasieläraren då och nu 

Tidigare forskning rörande vilka egenskaper som oftast eftersöks i platsannonser 

visar att många tjänster, oavsett bransch, efterfrågar liknande personliga egenskaper 

hos den arbetssökande. Helgesson (2011) undersöker i sin doktorsavhandling 

mängder av platsannonser publicerade under en lång tidsrymd, mellan åren 1955 

och 2005. Genom att skildra platsannonsernas utformning historiskt vill Helgesson 

(2011, s. 2–3) se på arbetsmarknadens och samhällets utveckling över tid.  Under 

åren 1965–1995 efterfrågas framförallt följande tre egenskaper: samarbet*, 

självständ* och initiativ* (Helgesson, 2011, s. 213). År 2000 ersätts samarbet* av 

driv* som det mest frekventa ordet (Helgesson, 2011, s. 216). Dessa avser alltså 

önskemål i platsannonser generellt i olika branscher, även inkluderande 

lärartjänster. Efter år 2000 ska en ideal medarbetare vara drivande och självständig, 

kunna samarbeta och styra sig själv mot mål och resultat, enligt Helgesson (2010, s. 

218).  Före 1975 uttrycker platsannonserna formella krav och efterfrågar färdigheter 

och kompetenser. Efter detta år fokuserar annonserna istället mer på subjektiva krav 

som personliga egenskaper och social förmåga. Helgesson (2011, s. 306–307) tolkar 

det som att mellan åren 1955 och 1975 ställs vad den sökande kan i centrum, för att 

på senare tid fokusera mer på hur den sökande är. Förväntningarna ändras i takt med 

att arbetsmarknad och samhället förändras. För att se hur lärarrollen skiftat beskrivs 

i följande stycke skolans förändringar de senaste decennierna. 
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Skolan genomgick ett systemskifte under 1990-talet. Från att tidigare ha haft 

hierarkiska och innehållsrelaterade styrsystem i skolan, infördes ett mål- och 

resultatstyrt system, med mer mätbara kvalitetsaspekter (Nordin, 2010, s. 2). 

Fredriksson (2010) beskriver i sin doktorsavhandling hur förväntningarna på 

gymnasielärare förändrats i samband med detta systemskifte. Resultaten pekar på 

att dessa förändringar har format läraren som tjänsteman. Det systemskifte som 

Fredriksson (2010, s. 18–19) skildrar kan delas upp i tre aspekter: 

1. Decentraliseringen 

2. Kommunaliseringen 

3. Marknadsanpassningen 

Vad gäller decentraliseringen av beslutsfattandet i skolan, där staten ska skapa 

övergripande mål och skolor sedan bestämma själva hur dessa mål skall nås, är 

införandet av mål- och resultatstyrningen relevant. Kommunaliseringen gav 

kommuner mer frihet i att organisera skolorna och gymnasielärarnas arbetsgivare 

var inte längre staten, utan kommuner eller privata aktörer (Fredriksson, 2010, s. 

19). I och med kommunaliseringen blev styrningsfilosofin New Public Management 

(NPM) mer framträdande inom offentlig verksamhet. Detta innebar liknande ideal 

som inom privat näringsliv, med bland annat stark ekonomistyrning. Enligt 

Arensmeier och Lennqvist Lindé (2017, s. 51) baseras NPM-styrning mer på misstro 

och kontroll, än den tidigare styrningen som baserades mer på tilltro. Därmed går 

det att se denna typ av styrning som mer ifrågasättande till lärarprofessionen och 

yrkesskickligheten. Arensmeier och Lennqvist Lindé (2017, s. 53) använder 

begreppet profession för att beskriva en yrkesgrupp som måste använda sitt omdöme 

och tillåts att göra det av omgivningen, både för att avgöra vad arbetsuppgifter består 

av och hur de ska utföras. Den tredje aspekten av det systemskifte som skolan 

genomgick enligt Fredriksson (2010, s. 19), var marknadsanpassningen av skolan. 

Denna förändring innebar att elever i större grad började välja skola även utanför 

boendekommunen och privata aktörer kunde driva offentligt finansierade skolor. 

Fredriksson (2010, s. 19) menar att även om gymnasielärarna har en frihet att styra 

sitt undervisningsinnehåll och sina metoder, förväntas de traditionellt sett ändå ha 

en byråkratisk och professionell inställning i sin roll som offentlig tjänsteman. Den 

marknadsmodell som införts har lett till att gymnasielärare har fått en ökad 

förväntning på sig att vara mer marknadsorienterade och anpassa sig till kundens 
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efterfrågan. De ska se rektorn som VD och eleverna som kunder. Elever har rätt att 

göra aktiva val i sin utbildning och det har därmed blivit ännu viktigare att attrahera 

elever för skolans överlevnad på utbildningsmarknaden. Det fria skolvalet och att 

det finns olika aktörer som driver skolor är en utmaning för skolans likvärdighet, 

menar Skolverket (2014, s. 63). 

 

Förutom denna marknadsmodell har även en brukarmodell införts, där elever och 

deras föräldrar som brukare har större möjlighet att påverka lärarens arbete och 

beslut. Från att gymnasielärarna före 1990-talsreformerna antogs vara byråkratiska 

och professionella, antas de numer även vara marknads- och brukarorienterade 

(Fredriksson, 2010, s. 22). En klar majoritet av gymnasielärarna håller sig till den 

marknadsorienterade attityden ”Mina elever är mina kunder” och till den 

brukarorienterade attityden ”Som lärare ska jag arbeta gemensamt med mina elever 

och låta dem påverka den undervisning som jag bedriver”, vilket Fredriksson (2010, 

s. 96–97) menar tyder på att marknads- och brukarmodellen, samt deras regel- och 

normsystem, har betydelse för lärares sätt att se på sin myndighetsutövning.  Lärarna 

har i sin roll som offentliga tjänstemän förändrat sitt sätt att arbeta, efter införandet 

av marknads- och brukarmodellen. Att lärare numer förväntas använda sig av 

samtliga fyra förhållningssätt i sin tjänstemannaroll, ger dem möjlighet att 

situationsanpassa sitt arbete. Det kan också påverka likvärdigheten inom skolan 

negativt, påpekar Fredriksson (2010, s. 190), då utsikterna för att liknande fall ska 

bedömas lika av lärare minskar med flera olika styrningsmodeller. 

 

Skillnader mellan offentligt och privat drivna gymnasieskolor 

År 2018 finns i Sverige 873 kommunala gymnasieskolor och 434 skolor med 

enskilda huvudmän, och 72 procent av gymnasieeleverna går i kommunala skolor 

(Skolverket, 2019b). Gymnasielärarna fördelar sig på dessa skolor enligt tabell 1. 

Över tre fjärdedelar av gymnasielärarna arbetar på offentligt drivna skolor medan 

under en fjärdedel arbetar på privat drivna skolor. 
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Tabell 1. Fördelning av lärare utifrån skolors huvudmannaskap (Skolverket, 2019b) 

 

Huvudman Antal gymnasielärare, heltidstjänster 

Riket, samtliga huvudmän 29 518 

Riket, kommunal huvudman 22 473,9 = 76,1% 

Riket, enskild huvudman 6709,2 = 22,7% 

Riket, landsting huvudman 252,7 = 0,9% 

Riket, internationella skolor 82,3 = 0,3% 

 

Av landets nästan 30 000 gymnasielärare arbetar 77 procent på offentligt drivna 

skolor. Dit räknas både kommunala och landstingsdrivna skolor in. Genom att 

finansiera, budgetera, bestämma lokaler och ledning, har kommunerna en politisk 

möjlighet att påverka sina egna gymnasieskolor. Privata huvudmän bedriver sin 

gymnasieutbildning med offentlig finansiering. En viktig skillnad mellan 

kommunala och privata skolor är att de privata friskoleägarna får ta ut vinster av 

verksamheten, vilket inte sker i kommunala skolor. De fristående skolorna är 

reglerade av aktiebolagslagen och bolagsstyrelser istället för kommunallagen och 

demokratiskt vald fullmäktige. Aktieägarna kan dessutom ha sin hemvist utanför 

Sverige (Fredriksson, 2010, s. 64). Fristående skolor kan variera kraftigt 

sinsemellan. De kan vara olika stora och ha olika profil, eller inrikta sig mot en 

speciell elevkategori. Fredriksson (2010, s. 72–74) menar att de privatdrivna 

skolorna ofta bygger på marknadsmodellen, har en tydlig profil eller koncept samt 

har tydliga gränser mot andra skolor utanför sin koncern. De är relativt autonoma 

från den politiska styrningen i kommunen, samt är mindre byråkratiska och 

professionella organisationer än kommunala skolor. Detta syns bland annat genom 

att de fristående skolorna har större andel obehörig personal samt fler visstids- och 

deltidsanställningar. Andelen lärare med pedagogisk examen är för skolor med 

kommunal huvudman 81,9 procent och för enskilda huvudmän 69,5 procent enligt 

statistik från Skolverket (2019b). Fredriksson (2010, s. 72–74) beskriver att de 

kommunala skolorna istället mer utgår från den professionella och byråkratiska 

modellen, har en mindre tydlig gräns gentemot andra skolor samt inte lika tydlig 

profilering. De kommunala skolorna är underställda den politiska styrningen i 

kommunen. Lärarna i kommunala gymnasieskolor har dock relativt stor 

handlingsfrihet gentemot organisationen för beslutsfattande i sin dagliga 
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verksamhet. De styrs mestadels av professionella regler och normer som utvecklas 

utanför den enskilda skolan, som exempelvis i lärarutbildning och fackliga debatter. 

Lärarna i fristående skolor har inte lika stor möjlighet att forma den pedagogiska 

profilen, utan detta sker inom koncernen och inom skolledningen, som har en 

starkare ställning gentemot lärarna än i kommunala skolor. Även om friskolornas 

lärare är mindre styrda i sitt klassrumsarbete ur politiska aspekt är de istället mer 

styrda av rektorerna, hävdar Fredriksson (2010, s. 74).  

 

Fredriksson (2010, s. 179) visar genom sin studie att fyra olika förhållningssätt syns 

i gymnasielärares attityder och beteenden i deras roll som offentlig tjänsteman. Detta 

har stor betydelse för hur lärare tänker och agerar i sin myndighetsutövning och 

Fredrikssons analys visar att förhållningssätten är ungefär i lika stor grad 

framträdande hos lärarna. Det innebär att läraren antar ett byråkratisk, ett 

professionellt, ett marknadsorienterat eller ett brukarorienterat förhållningssätt i 

rollen som offentlig tjänsteman. De fyra typerna är ytterligare konkretiserade genom 

att delas i fyra underaspekter: överordnat yrkesideal, beslutsgrunder, synsätt på 

elever (och föräldrar), samt grund för legitimitet. I figur 1 förtydligas specifikt de 

två aspekterna överordnat ideal i yrkesutövandet samt syn på elever. 

 

Byråkratiskt förhållningssätt 

Överordnat yrkesideal:  

Följa regelverk, styrdokument 

 

Syn på elever (och föräldrar): 

Medborgare 

Professionellt förhållningssätt 

Överordnat yrkesideal: 

Beakta professionell kunskap och 

yrkesetik 

Syn på elever (och föräldrar): 

Klient 

Marknadsorienterat förhållningssätt 

Överordnat yrkesideal: 

Vara lojal mot organisationen 

 

Syn på elever (och föräldrar): 

Kund 

Brukarorienterat förhållningssätt 

Överordnat yrkesideal: 

Visa hänsyn och samarbeta med 

brukaren  

Syn på elever (och föräldrar): 

Brukare 

Figur 1. Lärares förhållningssätt i deras roll som offentliga tjänstemän, utifrån 

aspekterna ”överordnat ideal i yrkesutövandet” samt ”syn på elever” enligt 

Fredriksson (2010, s. 48). 
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De fyra sätten som Fredriksson (2010, s. 48) menar att dagens gymnasielärare 

förhåller sig till, har olika överordnade ideal och syn på eleverna i sitt 

yrkesutövande. Lärare agerar utifrån detta på olika sätt i olika praxissituationer som 

Fredriksson (2010, s. 98–102) exemplifierat. Den byråkratiska läraren har ett 

överordnat ideal att lyda regelverket och skolans styrdokument såsom läroplaner 

och skollag. Egna ideologiska åsikter skall ta så liten plats som möjligt vid 

beslutstagande, det är neutrala bedömningar utifrån regelverket som gäller för denne 

lärare. Eleverna ses som medborgare med både rättigheter och skyldigheter mot 

skolan. Elever och deras föräldrar har rätt att bli bemötta i linje med 

styrdokumenten, men också skyldighet att godta lärarens beslut och 

myndighetsutövande. Det är lärares sätt att agera, snarare än dennes attityd, som har 

betydelse för vilka konsekvenser som fås genom lärarens myndighetsutövning, 

enligt Fredriksson (2010, s. 97). Därför ger Fredriksson exempel på lärares 

beteenden i olika praxissituationer. Exempelbeteenden för den byråkratiskt 

orienterade gymnasieläraren är: Lägger upp undervisningen så att innehållet 

överensstämmer med målen i kursplanen, går igenom kursplanerna för kursen och 

beslutar därefter om det är lämpligt att ändra undervisningen enligt förslag från 

elever (Fredriksson, 2010, s. 99). För den professionella läraren är det överordnade 

idealet i yrkesutövandet istället att vara lojal mot yrkesgruppen snarare än med 

regelverket. Den professionella kunskapen, kollegial dialog och etiska 

ställningstaganden är viktigast. Synen på eleverna är att de är klienter som läraren 

ska bistå i deras inlärningsprocess. Enskilda elevers kunskaper och utveckling är 

viktigare än att exakt följa regelverket. Exempelbeteenden för den professionellt 

orienterade gymnasieläraren: Diskuterar betyg med kollegor som kan ha erfarenhet 

av liknande situationer och beslutar därefter vilket betyg eleven ska få. Använder 

sina kunskaper i ämnet och tidigare erfarenheter för att utvärdera förslag från elever 

och beslutar därefter om det är lämpligt att ändra undervisningen (Fredriksson, 

2010, s. 99). För den lärare som har ett marknadsorienterat förhållningssätt är det 

överordnade idealet i yrkesutövandet att vara lojal mot skolledning och huvudman. 

Skolledningen förväntas leda och forma verksamheten och läraren följer 

uppmaningar och anpassar arbetet efter det koncept som skolan arbetar efter, även 

om det ibland innebär kompromisser med regelverket. Synen på eleverna är att de 

är kunder och läraren ska därmed lyssna på elevernas önskemål och utforma 
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undervisningen inte i första hand utifrån sin kunskap eller styrdokument, utan 

snarare det eleverna tycker är tilltalande. Exempelbeteenden för den 

marknadsorienterade gymnasieläraren enligt Fredriksson (2010, s. 100): Lägger upp 

kursen i linje med det koncept som skolan står för. Överväger om förslag från elever 

överensstämmer med skolans profil och beslutar därefter om det är lämpligt att ändra 

undervisningen. Kan tänka sig att marknadsföra skolan eftersom om skolan inte 

visar upp sig riskerar den att inte få tillräckligt med elever. Den sista av de fyra 

lärartyperna är den brukarorienterade läraren. Det överordnade idealet i 

yrkesutövandet är här att visa hänsyn mot brukaren, där elevernas och föräldrarnas 

erfarenheter är lika viktiga vid beslutstaganden som lärarens. Verksamheten ska 

utformas av lärare och elev tillsammans. Synen på eleverna är att de är brukare 

snarare än klienter eller kunder. Brukaren kan göra sin röst hörd och ha ett proaktivt 

inflytande genom samarbete mellan lärare och elevråd. Exempelbeteenden för den 

brukarorienterade gymnasieläraren är enligt Fredriksson (2010, s. 100): Väntar med 

att bestämma kursinnehåll tills eleverna fått vara med och besluta om upplägget. 

Diskuterar ändringar i undervisningen med eleverna. Diskuterar betyg med elever 

för att gemensamt komma överens om ett rimligt betyg på kursen. Kan tänka sig att 

marknadsföra skolan om eleverna vill att läraren deltar i detta arbete. 

 

Fredriksson (2010, s. 73) menar att kommunalt drivna skolor är mer byråkratiska 

och professionella organisationer än privat drivna skolor, medan lärare i 

vinstdrivande fristående skolor är betydligt mer marknadsorienterade. Det 

framträder ett svagt, negativt samband mellan marknadsorganisering och det 

professionella förhållningssättet i Fredrikssons (2010, s. 158) studie. De fyra 

förhållningssätten har alla stor inverkan på gymnasielärares myndighetsutövning 

samt hur lärare anpassar sig till de förväntningar som skolan har på dem. Något 

svagare framträder det marknadsorienterade förhållningssättet när det gäller lärares 

beteenden i sin roll som offentlig tjänsteman gällande kortsiktiga och klassrumsnära 

beslut. Istället blir det marknadsorienterade förhållningssättet mer betydelsefullt i 

långsiktiga och strategiska beslut. Dock poängterar Fredriksson (2010, s. 177) att 

sammantaget styr både organiseringen av skolan och lärarnas bakgrund, såsom 

yrkesålder och kön, hur lärare tänker och agerar och i vilken utsträckning läraren 

antar de fyra förhållningssätten.  
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Arbetsgivarnas makt på platsannonsernas arena 

Studier av yrken baserade på analys av platsannonser har gjorts tidigare, bland annat 

i undersökningen av Omstedt (2002) som kom till genom Skolverkets projekt 

Språkrum. Där studeras synen på skolbibliotekariens roll i skolan och 

undervisningen genom att analysera platsannonser och vilka krav som däri ställs på 

bibliotekarien. Omstedt konstaterar att platsannonserna ofta består av text där 

skolorna profilerar sig och beskriver skolans ”förträfflighet” (Omstedt, 2002, s. 11) 

för att synas i konkurrensen om elever och personal, samt att denna text ofta ges mer 

utrymme än själva tjänstebeskrivningen. Helgesson (2011, s. 264) menar också att 

den text som beskriver arbetsgivaren har tagit allt mer plats i platsannonserna. Nu 

för tiden har nästintill samtliga platsannonser denna typ av innehåll och det upptar 

större del av varje annons än tidigare. Arbetsgivarinformationen bygger upp en bild 

av ”den framgångsrika organisationen” (Helgesson, 2011, s. 266). Fairclough 

(1993) som med hjälp av diskursanalys använt platsannonser som analysmaterial, 

dock på universitet och inte gymnasienivå, betonar marknadifieringen av den 

diskursiva praktiken. Skolorna utformar sina platsannonser på ett sätt som liknar 

vilket företag som helst som vill sälja sina produkter till konsumenterna och detta 

skapar en press på de anställda lärarna att se sina studenter som kunder. Detta, menar 

Fairclough (1993, s. 143), har ändrat kraven som ställs på lärarna och deras 

professionella identitet. I annan diskursorienterad forskning (Fredriksson, 2010, s. 

107; Arensmeier & Lennqvist Lindé, 2017, s. 51) framställs att lärarna påverkas 

mycket av styrning och organisation, samt att de står under ökad politisk kontroll 

och styrning i och med den NPM-inriktade styrningen i skolan. Arbetsgivarna sitter 

på makten då de genom valt språk i platsannonserna påverkar synen på verkligheten, 

på vilken lärare som är önskvärd att anställa. Detta maktutövande sker både genom 

vad som sägs och vad som inte sägs i platsannonserna. Platsannonser är totalt sett 

en social situation där parterna utgörs av en arbetsgivare i behov av personal och av 

platsannonsernas läsare. Dessa läsare kan vara många fler än just de som söker, eller 

är potentiella sökare av, en tjänst. Därför utnyttjas platsannonserna inte bara för att 

övertyga en sökande om att ansöka utan även som reklam för den framgångsrika 

arbetsplatsen, menar Helgesson (2011, s. 302). 
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Förändrade förväntningar på gymnasielärarna 

Sammanfattningsvis tyder tidigare forskning på att gymnasielärarnas roll och 

identitet har förändrats. Dels genom att NPM-styrningen baseras mer på misstro och 

kontroll samt ifrågasättande till lärarprofessionen och yrkesskickligheten, som 

Arensmeier och Lennqvist Lindé (2017, s. 51) beskriver. Dels genom den ökade 

förväntningen på gymnasielärare att vara mer marknadsorienterade och anpassa sig 

till kunderna, och där marknadsstyrningen ger upphov till spänningar mellan lärare 

som Fredriksson (2010, s. 130) menar. Att förväntningarna ändrats kan också ses i 

de platsannonser som Helgesson (2011, s. 306–307) analyserat, där resultatet tyder 

på att det som efterfrågas av den arbetssökande handlar mer om hur personen är, än 

dennes kompetens. Strandler (2017, s. 17) som i sin doktorsavhandling undersöker 

vad som sker när ökad fokus på prestation möter lärares praktiker, menar att dagens 

lärare påverkas mycket av styrning och organisation. De står under ökad politisk 

kontroll och styrning. Alltfler kontroller, uppföljningar och utvärderingar, nationella 

prov, karriärtjänster och skärpta inspektioner har införts i skolan för att förbättra 

elevers, lärares och skolors prestationer. Även Fredriksson (2010, s. 20) påpekar att 

lärares arbete utvärderas och är föremål för inspektioner i allt större omfattning. 

Denna ökade kontroll och fokus på prestation i lärares praktiker kan betraktas som 

performativa förskjutningar, menar Strandler (2017, s. 21–22). Detta skapar ett 

spänningsfält mellan å ena sidan kraven på lärares förutsägbarhet, mätbarhet och 

prestation och å andra sidan de läraruppgifter som är mer av omsorgs- och relationell 

karaktär. Lärarna är ställda inför förändrade uppgifter, roller, förväntningar och 

krav, vilket både kan skapa möjligheter och begränsningar för dem, fortsätter 

Strandler (2017, s. 22). Offentligt drivna gymnasieskolors lärare förväntas ha mer 

byråkratiska och professionella förhållningssätt, jämfört med lärare på fristående 

gymnasieskolor som är mer brukar- och marknadsorienterade, enligt Fredriksson 

(2010, s.73). Dock framträder marknadsinslaget starkt överlag i dagens svenska 

skolors sätt att sälja in sig själva, menar Börjesson (2003, s. 150). Säljspråket på 

skolors hemsidor är tydligt talande, vad skolan kan erbjuda en presumtiv elev. 

Kompetens och en framtid som är stark är det som tydligast framträder i Börjessons 

analys av rektorers texter på internet där de skriver om sina respektive skolor. 

Marknadsdiskursen är stark i rektorernas tal och texter, ord som ”...’frihet’, ’framtid’ 

och ’stora vyer’ är viktiga i gymnasieretoriken” (Börjesson, 2003, s. 150). 
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Detta magisterarbetes tänkta kunskapsbidrag 

Helgesson (2011) undersöker platsannonser för alla branscher under lång tid, medan 

denna studie inriktas specifikt på gymnasielärare. Hur förväntningarna på lärarna 

formats i takt med samhällets förändringar och nu ter sig. Omstedt (2002) beskriver 

kraven och synen på skolbibliotekarierollen genom platsannonsanalys och denna 

studie tar steget vidare för lärarrollen. Språket som används i platsannonser som 

söker gymnasielärare under en kortare period 2019 analyseras för att söka en ökad 

förståelse för hur konstruktioner av en önskvärd och anställningsbar gymnasielärare 

tar form och vilka förväntningar som däruti ställs på läraren. Studien ämnar granska 

vilken typ av lärare som arbetsgivarna ser som lämplig att anta samhällsutmaningen 

med den tilltagande bristen på behöriga gymnasielärare som skolan står inför. 

Arbetsgivare har makten över platsannonsernas utformning och därmed också 

lärarkonstruktionerna som talar om vad framtidens lärare önskas ha för egenskaper, 

erfarenheter och kvaliteter. Hur Fredrikssons (2010, s. 48) olika förhållningssätt hos 

gymnasielärare framträder i platsannonserna används för att hjälpa till att tydliggöra 

dessa konstruktioner. I studien synas den skillnad som i tidigare forskning beskrivs 

finnas mellan kommunala och fristående skolors lärare. Detta sker genom att 

jämföra om uttalade förväntningar skiljer sig mellan offentligt och privat drivna 

skolors platsannonser. Inom ramen för denna studie diskuteras kritiskt vad 

platsannonsernas ord står för, både de ord som uttrycks och de som inte uttrycks i 

annonserna. Vidare diskuteras vilken lärare som arbetsgivarna söker och om de 

lärarkonstruktioner som skapas i annonserna ger en rimlig förväntning på lärare, satt 

i relation till skolans tilltagande lärarbrist. Diskussionen går även in på 

maktaspekten som ligger i arbetsgivarnas förväntningar och vad de kan innebära för 

skolan som social praktik. 

 

 

4. Teoretisk ansats 

I följande avsnitt kommer det teoretiska perspektivet för detta magisterarbete 

redogöras. Först beskrivs det valda diskursanalytiska perspektivet och dess 

socialkonstruktionistiska epistemologi. Detta följs av en redogörelse för kritisk 

diskursanalys som teori med inspiration från Norman Fairclough. Slutligen 
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förtydligas länken mellan den kritiska diskursanalysens teori och denna studies 

metod. 

 

Diskursanalys och socialkonstruktionism 

Enligt Fejes och Tornberg (2015, s. 22) betraktas världen ur ett diskursanalytiskt 

perspektiv som fragmentarisk och i ständig förändring. Utifrån detta synsätt finns 

inte endast en verklighet, utan flera verkligheter som kan beskrivas genom analys 

av diskurser. Diskursbegreppet är inte helt entydigt och begreppet kan definieras 

olika både med avseende på omfattning och den betydelse det kan erbjuda. 

Hyldgaard (2008, s. 23) beskriver ordet diskurs som en språklig dimension av det 

vetenskapliga arbetet. Där ses språket inte bara som ett medel för att representera en 

extern verklighet, utan det är ”språket – som system betraktat – som bestämmer vad 

som är verkligt, förnuftigt, meningsfullt, väsentligt och sant.” (Hyldgaard, 2008, s. 

23). Språk används inte bara som hjälp för att konstatera något, utan man gör något 

med det. Språket är performativt, tal är talhandlingar och skapar sociala band, 

fortsätter Hyldgaard. När diskursbegreppet används är utgångspunkten att orden inte 

avspeglar världen utan att de istället konstruerar världen (Hyldgaard, 2008, s. 196). 

Diskursen är verkligheten, inte bara en representation av den. Enligt Boréus och 

Bergström (2018, s. 308), är det centrala med diskursbegreppet att det avser 

semiotiska praktiker, det vill säga hur vi uttrycker oss genom exempelvis tal och 

skrift. En viss diskurs handlar då om en semiotisk praktik rörande ett specifikt tema 

i ett visst socialt sammanhang. I denna studie är den aktuella diskursen hur 

arbetsgivare framställer en önskvärd och anställningsbar lärare under en viss period 

i Sverige där lärarbrist råder. Diskurser kan innehålla motsättningar och olika 

synvinklar, exempelvis kan privata arbetsgivare möjligen beskriva andra önskemål 

om en anställningsbar lärare än arbetsgivare från den offentliga sektorn.  

 

Det intressanta i en diskursanalys är att tydliggöra ”vad som är möjligt att säga, av 

vem och när” (Hyldgaard, 2008, s. 208). Diskurser och sociala konstruktioner 

framträder genom att fundera över vad som sägs och hur det sägs, samt hur det 

annars kunde ha sagts (Börjesson, 2003, s. 21). Den maktfråga som avspeglas i detta 

återfinns i det att ”när något förs på tal bringas samtidigt något annat till tystnad” 

(Hyldgaard, 2008, s. 209).  
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Diskursanalysen vilar på en socialkonstruktionistisk grund (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000, s. 11–12), Med detta menas att den kunskap vi har om världen inte 

kan ses som en objektiv sanning. Sättet vi ser på världen och våra identiteter 

förändras över tid. Det är vårt sociala handlande som skapar vår sociala värld och 

kunskap skapas genom social interaktion. Vår konstruktion av kunskap och vad som 

är sant får konkreta sociala konsekvenser. Utifrån ett diskursanalytiskt synsätt finns 

ingen absolut sanning, bara en uppfattning om den. Vår kunskap om världen 

uppfattas således som en konstruktion. Målet med diskursanalys är således inte att 

klarlägga hur saker och ting är eller vad människor egentligen menar, då detta 

”egentligen” inte existerar. Det som verkligen existerar är språket och dess 

representation av världen. Vårt språk är en konstruktion och det som går att studera 

är hur olika diskurser är konstruerade. 

 

I denna studie är det diskursen där arbetsgivarnas förväntningar på gymnasielärare 

som söks för anställning som lyfts fram. Platsannonser är texter som är en del av 

vardaglig social interaktion, vilket är en viktig del inom teoribildningen kritisk 

diskursanalys utarbetad av Norman Fairclough (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000, s. 71). De lärarkonstruktioner som framträder vid en granskning av 

platsannonsers texter, med iakttagande av vad som sägs och vad som inte sägs i 

dessa, kan avslöja arbetsgivarnas makt över denna diskurs. Detta för att möjliggöra 

förändring av sociala förhållanden som kan anses orättfärdiga. Enligt Boréus och 

Bergström (2018, s. 307) kan detta som utgångspunkt också tala för att använda en 

kritisk diskursanalys.   

 

Kritisk diskursanalys som teori 

Norman Fairclough kan anses vara en av frontfigurerna för kritisk diskursanalys.   

Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 66) beskriver att det finns flera varianter 

av kritisk diskursanalys (CDA), men att Faircloughs angreppssätt är det som ses 

vara den mest utvecklade teorin och metoden gällande kommunikation, kultur och 

samhälle. Det finns dock fem gemensamma drag hos de olika varianterna av CDA. 

Dessa anges vara (Winther Jørgensen & Phillips (2000, s. 67–70): 

1) Diskursiv praktik (produktion och konsumtion av texter) ses inom CDA som en 

viktig social praktik som konstituerar den sociala världen. 
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2) Diskurser bidrar inte bara till att forma sociala strukturer, utan speglar dem också. 

3) Inom CDA görs konkreta lingvistiska textanalyser av det språk som används i det 

sociala växelspelet. 

4) Diskursiva praktiker bidrar till ojämlika maktförhållanden mellan olika sociala 

grupper. 

5) Med en kritisk diskursanalytisk ansats vill man ställa sig på de undertryckta 

samhällsgruppernas sida. Genom den kritiska hållningen ska ojämlikhet i 

maktförhållanden avslöjas och användas i kampen för social förändring. 

 

Fairclough beskriver att teorin utgår från tre grundegenskaper: en relationell, en 

dialektal samt en transdisciplinär (Fairclough, 2010, s. 3). Med detta menas att CDA 

har fokus på sociala relationer, inte på individer. Dessa relationer innefattar 

kommunikation mellan människor och kommunikativa händelser som exempelvis 

artiklar i tidningar och som kan sträcka sig över olika vetenskapliga discipliner. 

Fairclough (2010, s. 4–5) poängterar att vår sociala värld är beroende av mänskliga 

handlingar. Alltså är den socialt konstruerad och CDA kan således ses som en sorts 

socialkonstruktionism. 

Det kritiska i kritisk diskursanalys 

CDA är kritisk i det att den utgår från att klarlägga diskursiva praktikers roll i 

bevarandet av den sociala värld som ger utrymme för ojämlika maktförhållanden 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 70). Genom CDA kan undersökas vad som 

är fel enligt normerna i ett samhälle och hur det kan göras bättre eller mer rätt 

(Fairclough, 2010, s. 7). Identiteter, exempelvis en läraridentitet, kan ses som 

relativt låsta utifrån de ramar och normer som finns. Det är ramarna som anger vad 

som accepteras eller inte (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 12). Människor i 

ett samhälle kan dock ha väldigt olika syn på vad som är normalt och inom ramarna. 

Därför är kritisk socialt inriktad forskning nödvändig för att diskutera normer och 

värderingar. Genom denna kritiska ansats belyses vad som existerar och vad som 

skulle kunna existera (Fairclough, 2010, s. 7). Detta för att synliggöra glapp mellan 

vad ett samhälle ser som exempelvis rättvist eller demokratiskt, och vad det 

verkligen är. Det som syftas att uppnå med CDA är mer jämlik makt i den 

kommunikation som sker i samhällen. Fairclough (2010, s. 7) skiljer på negativ och 
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positiv kritik. Den negativa analyserar hur ett samhälle skapar sociala felaktigheter 

(engelska: social wrongs). Den positiva analysen fokuserar på sökandet efter sätt att 

korrigera eller mildra dessa sociala fel. 

Språket som faktor för makt inom CDA 

Börjesson (2003, s. 180) beskriver Norman Faircloughs tanke om den kritiska 

diskursanalysens mål att sprida uppmärksamhet om vårt språk. Ett annat mål med 

CDA är att skapa kunskap om språket som en viktig faktor för dominans och makt. 

I sin avhandling om platsannonser använder sig Helgesson (2011, s. 44) av 

Faircloughs tanke om att kombinera en språkvetenskaplig och en 

samhällsvetenskaplig syn på diskurser, samt dess maktutövande innebörd. 

Diskurserna både reflekterar sociala praktiker (exempelvis språket) och konstruerar 

dem. Maktbegreppet är centralt inom den kritiska diskursanalysen. Vårt språk 

skapar vår värld, därför besitter det makt. Diskursiv praktik, alltså produktion och 

konsumtion av texter, är del i en hegemonisk kamp som bidrar till att reproducera 

eller förändra den diskursordning och de maktrelationer den ingår i. När diskursiva 

element uttalas på ett nytt sätt kan en diskursiv förändring ske (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2000, s. 80). Begreppet hegemoni kan beskrivas som det en text gör 

gällande som sant. Detta påverkar statusen eller makten mellan olika grupper. 

Makten inom denna studie ses genom vad som ges uttryck för eller ej i 

platsannonserna. Jag vill utforska makten genom att studera språket. Arbetsgivaren 

som utformar annonsens text har makten över hur konstruktionerna av en önskvärd 

och anställningsbar lärare skapas. Genom CDA möjliggörs en kritisk analys av den 

bild av gymnasieläraren som framhålls och vad detta kan innebära för den sociala 

praktiken som platsannonsernas texter utgör en del av. Detta satt i relation till 

skolans problematiska lärarbrist. 

Analys enligt CDA 

Fairclough (1993, s. 136) menar att en diskursiv händelse kan analyseras på tre 

nivåer: texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. Faircloughs 

modell med de tre dimensionerna kan användas för att studera den kommunikation 

som sker i platsannonserna. Texten är den innersta delen och här finns den text som 

ska analyseras, i denna studie utgör platsannonserna den innersta dimensionen. Den 
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mittersta delen är den diskursiva praktiken. Den innefattar produktionen av 

platsannonser, där arbetsgivaren som utformar sin platsannons bygger på diskurser 

som redan existerar i tidigare platsannonser, distributionen av desamma i 

Platsbanken samt konsumtionen av dem, där arbetssökande och andra läser 

platsannonserna. Mottagaren/läsaren av platsannonsen använder diskurser och 

genrer för att motta och tolka platsannonsens text. Den sociala praktiken utgör den 

yttersta ramen i Faircloughs modell. Här inryms samhälleliga tankemönster och de 

värderingar som för tillfället råder. En analys av en kommunikativ händelse innebär 

att det behövs övervägas ”huruvida den diskursiva praktiken reproducerar eller 

omstrukturerar den existerande diskursordningen, och vilka konsekvenser det har 

för den bredare sociala praktiken.” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 75). 

 

Den kritiska diskursanalysens teori har betydelse för metodvalet och enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000, s. 10) är diskursanalysens teori och metod tätt 

sammanlänkade och ska ses som en ”paketlösning”. Denna studies metod är 

inspirerad av Faircloughs tredimensionella diskursanalysmodell. Den kan användas 

för att undersöka samband mellan vårt språk och vårt samhälle, samt för att utmana 

befintliga föreställningar om olika samhällsfenomen. Modellen beskrivs nedan i 

metodavsnittet. 

 

 

5. Metod 

I detta avsnitt beskrivs först de överväganden som gjorts inför att använda 

platsannonserna som källa, samt hur datainsamlingen och urvalet har gjorts. 

Därefter beskrivs diskursanalysen som metod och hur analysen av insamlade data 

utförts, vilket följs av ett stycke om samhällsvetenskapliga studiers trovärdighet. Till 

sist redogörs för de forskningsetiska överväganden som gjorts under 

magisterstudien. 

 

Platsannonser som källa, datainsamling och urval 

Vad gäller platsannonser som analyskälla, menar Helgesson (2011, s. 1) som 

analyserat ett stort antal platsannonser under flera decennier, att dessa är vardagliga 
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texter med praktisk funktion som läses av många. Det som annonserna uttrycker kan 

antas påverka människors tankar och språk samt värderingar. Därför är det viktigt 

att studera och granska dessa texter som vi möter i vardagen.  

 

Fairclough (1993) har analyserat platsannonser utlysta av universitet i 

Storbritannien, i syfte att belysa den ökade marknadsorienteringen hos skolorna. 

Platsannonser är således ett beprövat material för analys inom kritisk diskursanalys 

och för liknande studier som denna. 

 

Möjligheterna att utlysa lediga tjänster är idag många. Platsannonser publiceras via 

olika webbsidor, sociala medier eller tryckta medier. För denna studie används 

Arbetsförmedlingens webbsida Platsbanken för att inhämta platsannonser. 

Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet och dess officiella 

webbplats har två miljoner unika besökare i månaden. Arbetsförmedlingen är 

Sveriges största förmedlare av arbeten (Arbetsförmedlingen, 2019). För att 

annonsera i Platsbanken krävs att arbetsgivaren har F-skattsedel, är momsregistrerad 

och betalar arbetsgivaravgifter. Arbetsförmedlingen granskar alla annonser innan 

publicering för att de inte ska strida mot gällande svensk lagstiftning. Platsbanken 

fungerar som mötesplats mellan jobbsökare och arbetsgivare samt är geografiskt 

heltäckande. Ovanstående är skälen till att Platsbanken har valts för datainsamling.  

 

Platsannonser tillgängliga den 3 maj, med publiceringsdatum 7 mars till 3 maj 2019, 

används som analysunderlag. Tidsavgränsningen beror dels på̊ tidpunkten för 

magisterstudiens påbörjan för att se på konstruktionerna av en anställningsbar 

gymnasielärare ”idag”, dels på att våren är en tidpunkt då många skolor utlyser 

tjänster inför kommande läsår. Då Fredrikssons (2010) avhandling utgör en central 

del av den tidigare forskningen för detta magisterarbete och han har utformat sina 

fyra lärarförhållningssätt just för gymnasielärare, begränsas således sökningen för 

lediga tjänster med sökordet gymnasielärare. Platsannonserna avser tjänster i hela 

Sverige, då ort är irrelevant för denna undersökning. Vidare används Platsbankens 

avgränsning vanlig anställning, varvid behovsanställning samt sommarjobb eller 

feriejobb sållas bort, för att få fram tillsvidareanställningar. Heltidsanställning och 

lärarlegitimation används som sökbegränsning för platsannonserna, då 
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heltidsanställning ses som norm i ett välfärdssamhälle, enligt Sveriges kommuner 

och landsting (2019). Skolan, liksom vården och omsorgen, behöver rekrytera 

väldigt många nya medarbetare. Om fler medarbetare arbetar heltid, kan 

rekryteringsbehoven minska något samt leda till attraktivare jobb och ökad 

jämställdhet. Att lärarlegitimation sätts som krav för annonsurval är på grund av 

Skollagens andra kapitel, 20 § som säger att för de allra flesta lärartjänster gäller ett 

absolut krav på legitimation för tillsvidareanställning (Skollagen, 2010:800).  

 

Träffresultatet med ovan beskrivna urvalskriterier är totalt 160 annonser1. Av dessa 

är 94 utannonserade av offentligt drivna gymnasieskolor och 66 av privat drivna 

gymnasieskolor. Detta innebär en fördelning på 59 respektive 41 procent av 

platsannonserna, vilket kan anses vara en rimlig skillnad med hänsyn tagen till att 

77 procent av Sveriges gymnasielärare arbetar i offentligt drivna skolor (som visats 

i tabell 1). 

 

Kvalitativ och kvantitativ textanalys 

Som tillnärmelseperspektiv har för denna studie valts en kombination av kvantitativ 

och kvalitativ. Båda dessa perspektiv har som mål att jämföra teori och verklighet. 

De ställs ofta som motpoler till varandra men dagens forskning inom samhälls- och 

beteendevetenskap befinner sig ofta någonstans däremellan. Dock har perspektiven 

olika tillnärmelsesätt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18–19):  

 

Denna studies kvantitativa del består av en frekvensanalys av nyckelord. Detta för 

att se hur olika nyckelord framträder i platsannonserna, samt för att jämföra dessa 

mellan offentliga och fristående skolors annonser. I enlighet med det kvantitativa 

perspektivet håller jag som undersökare en viss distans till problemet. Jag är så 

neutral och objektiv som möjligt under insamling, tolkning och beskrivning av data. 

Detta följs av den kvalitativa delen för att nå kunskap om platsannonsernas 

egenskaper och innehåll: vilka konstruktioner av läraren som kan tolkas ur 

materialet. I enlighet med det kvalitativa perspektivet befinner jag mig under denna 

 
1 Bortsorterade annonser som trots urvalskriterierna kom med i sökresultatet: lärare till 

folkhögskola, trafiklärare på yrkesskola samt rektorstjänst. 
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del av analysen nära problemet och insamlandet, tolkandet och beskrivandet av data. 

Genom att kombinera de kvantitativa och kvalitativa delarna blir det möjligt att 

belysa ämnet från olika håll för att få en mer komplett förståelse.  

 

Slutledningsmetoden är i huvudsak induktiv, vilket passar framförallt med den 

kvalitativa ansatsen för studien som förutsättningslöst söker förstå och tolka 

verkligheten (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48, s. 100). Med hjälp av induktion 

upptäcks diskursen i verklighetens platsannonser.  

 

Kritisk diskursanalys som metod 

Diskursanalys är en metod för att kritiskt läsa vardagliga texter och analysera 

meningar och mönster däri för att beskriva diskurser. Diskursanalysen gör det 

möjligt att synliggöra värderingar genom att studera språket, vilket är det intressanta 

för denna studie. Texterna i platsannonserna utgör data för analys, med 

utgångspunkt i att platsannonsernas ordval formar synen på verkligheten och skapar 

en föreställning om en önskvärd och anställningsbar lärare. Fairclough (1993) har 

beskrivit hur CDA kan användas för att analysera platsannonser och granska hur den 

diskursiva praktiken (produktion, distribution och konsumtion av platsannonserna) 

påverkar bland annat lärares professionsidentitet (i Faircloughs fall lärare på 

universitet). Syftet med CDA i Faircloughs anda är att påvisa sociala, asymmetriska 

maktförhållanden och i och med det kunna bidra till social förändring och mer 

jämlik kommunikation (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 69).  

 

Kritisk diskursanalys består av flera språkvetenskapligt inspirerade metoder för att 

analysera texter i olika genrer. Med genre menas att texter har olika syften och 

användningar och utvecklas över tid och i olika sammanhang (Boréus & Bergström, 

2018, s. 22). I denna studie är genren platsannonserna. Gemensamt för kritiska 

diskursanalyser är att de har grund i språkvetenskap och att de har ett 

samhällskritiskt inslag (Boréus & Bergström, 2018, s. 306). Genom analysen ska 

perspektiv och budskap som inte sägs tydligt eller bokstavligt i platsannonserna, 

uppdagas. Denna studie vill se vilka konstruktioner av lärare som kan urskiljas i 

platsannonsernas ordval, samt om olika förväntningar på den anställningsbare 

läraren ställs av offentliga huvudmän jämfört med privata. Genom att studera de 
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begrepp som framträder mer prominent i platsannonsernas text, så kallade 

nyckelord, kan förståelsen för vad arbetsgivarna anser vara viktigt fördjupas. Ord är 

viktiga instrument och utgör kärnan i platsannonsernas utsagor och i 

kommunikationen mellan arbetsgivare och de som läser annonserna. De är centrala 

delar och särskilt intressanta i en diskursanalys.  Nyckelord har hög 

användningsfrekvens, står i fokus i kommunikationen och förmår uttrycka ideal. De 

upplevs betydelsefulla och framhävs i diskursen. För att ett ord ska anses vara ett 

nyckelord, ställs följande kriterier upp (Boréus & Bergström, s. 323): 

• Hög användningsfrekvens  

• Semantiskt reproduktiva (skapar nya ordbildningar) 

• Centrala i kommunikationsprocessen 

• Bär idéer och program 

• Kontextberoende och semantiskt dynamiska 

• Framhävs ofta i diskursen 

• Introducerar nya betydelser 

• Ofta del i en semantisk kamp 

Nyckelordskonceptet är utvecklat inom disciplinen diskurssemantik. Där ses de 

centrala begreppen som indikatorer på både sociala och historiska processer, såväl 

som att de har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Med denna 

diskurssemantiska syn ges att ordet är inbäddat i en diskurs och det som är intressant 

är ordets funktion i denna diskurs.  

 

Analysens steg 

Att närma sig kritisk diskursanalys inspirerad av Fairclough kan göras i följande 

steg, enligt (Boréus & Bergström, 2018, s. 312–313): 1) utgå från en maktfråga och 

identifiera ett socialt missförhållande, 2) samla in texter för att ringa in aktuell 

diskurs, 3) hitta mönster i texterna som är relevanta för frågeställningen och som 

speglar diskursen, samt 4) söka möjligheter att överkomma hindren. Att studier 

följer alla delar av Faircloughs fullt utvecklade CDA är ovanligt, enligt Boréus och 

Bergström (2018, s. 312), och i denna studie är det fjärde steget utelämnat. 
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Dessa tre utvalda steg har knutits in i denna studie på följande sätt: 

1. Missförhållande och makt:  

Marknadsanpassningen med kraven på lärare att anpassa sig efter marknad och 

brukare och som tidigare forskning tyder på lett till performativa förskjutningar av 

förväntningarna på lärare, samt skolans problematiska lärarbrist, kan förstås som 

aktuella missförhållanden. Arbetsgivarna har makten över att forma platsannonserna 

och genom sitt ordval konstruera de förväntningar som ställs på en önskvärd och 

anställningsbar gymnasielärare. De avgör vilken lärare som görs gällande som 

lämplig att anta den utmaning samhället står inför. Den bild av gymnasieläraren som 

konstrueras i platsannonserna kan tänkas påverka den sociala praktiken och sätten 

som framtidens lärare förhåller sig till sitt yrke.  

2. Insamling av texter:  

I denna studie utgörs texterna av platsannonser som är en kommunikationsväg 

mellan arbetssökande lärare och skolor. De fungerar som en kraftfull arena för 

arbetsgivare att uttrycka sina förväntningar på gymnasielärare. För att ringa in 

aktuell diskurs om hur en anställningsbar gymnasielärare konstrueras i annonserna 

och vilka förväntningar som ställs på läraren, samlas platsannonser in under en 

period våren 2019. 

3. Hitta mönster:  

För att hitta mönster i platsannonserna som är relevanta för frågeställningen och som 

speglar diskursen, används verktygen korpus- och frekvensanalys. Korpusanalys 

används inom den kritiska diskursanalysen för att studera ordval och för att se 

mönster i språkanvändningen i platsannonserna (Boréus & Bergström, 2018, s. 338–

339). Med en korpus menas en samling språkligt material, som är insamlat utifrån 

en genomtänkt utformning och med ett innehåll som är anpassat för ändamålet, och 

som är lagrat på dator för att kunna bearbetas i en analys (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 161). En korpus anpassad till frågeställningen konstruerades genom att samla in 

texter från Platsbankens platsannonser. Annonsernas olika delar urskildes till att 

börja med. Annonserna var uppbyggda på liknande vis, dock ej enligt exakt samma 

mall. Först kom en rubrik med vilken lärare som söktes och vart, exempelvis 

Gymnasielärare i spanska och svenska som andraspråk, Karlskoga kommun. Sedan 

följde en löpande text med beskrivning av orten, kommunen och/eller skolan, samt 

arbetsuppgifter för den lärare som skulle anställas och de kvalifikationer som 
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eftersöktes. Efter detta kom underrubriker som arbetslivserfarenhet, lön, lönetyp och 

anställningsvillkor, ibland även språk- eller körkortskrav, som endast hade kortare 

text eller enstaka ord knutet till sig. Slutligen meddelades arbetsgivarens postadress, 

webbside-adress och kontaktuppgifter, ibland även till fackliga representanter, samt 

platsannonsens ID-nummer. Mest relevant för frågeställningen var att 1) urskilja 

vanligt förekommande ord i den löpande texten i annonsen och i de underrubriker 

som gäller erfarenhet och kvalifikationer, samt 2) dela upp annonserna efter 

huvudmannaskap. Platsannonsernas delar som handlade om staden, kommunen, 

arbetsgivaren, anställningsvillkor eller liknande sorterades därför bort. Endast det 

som handlade om lärararbetet, arbetsuppgifter, arbetssätt, kvalifikationer, 

erfarenheter och personliga egenskaper behölls, eftersom detta var det relevanta 

analysmaterialet för denna studie. Platsannonserna delades upp utifrån om de var 

offentligt eller privat drivna. Ord från Helgessons (2011, s. 214) avhandling gällande 

de mest förekommande orden i generella platsannonser söktes upp i analysmaterialet 

och kvantifierades. Likaså gjordes en sökning på ord knutna till Fredrikssons (2010, 

s. 48) förhållningssätt för gymnasielärare. Förutom att söka efter ord från Helgesons 

och Fredrikssons resultat, gjordes även en frekvensanalys för att ringa in de 

vanligaste orden i korpusarna. Frekvensanalyser lämpar sig, enligt Boréus och 

Bergström (2018, s. 339), för att jämföra korpusar. I denna studie jämförs offentligt 

drivna skolors nyckelord med fristående skolors dito. För att kunna göra denna 

frekvensanalys urskildes nyckelorden i de båda korpusarna genom att alla ord i den 

flytande texten förutom själva nyckelorden togs bort. Nyckelorden sorterades sedan 

i bokstavsordning för att det tydligare skulle gå att se ordvarianter med samma 

betydelse och dela in dessa i grupper. De ord som hade liknande betydelse fick ingå 

i samma grupp, exempelvis fick ordgruppen samarbet* stå för både 

samarbetsförmåga, lätt för att samarbeta och så vidare. För skolor som hade flera 

likadana annonser slogs annonserna ihop, som om skolan haft en platsannons. Detta 

för att det inte skulle skilja i mängd annonser, då en del skolor hade endast en 

platsannons men som angavs avse flera tjänster. För att kunna göra denna korpus- 

och frekvensanalys med kvantifiering av de vanligast förekommande nyckelorden 

som beskriver förväntningarna på den lärare som eftersöks i annonsen, användes ett 

gratis webbverktyg för textanalys: www.voyant-tools.org. De 35 mest frekventa 

nyckelorden för vardera offentligt och privat drivna skolors annonser sållades ut, för 
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att få en bred bild av förväntningarna. Extra fokus lades på de 13 mest frekventa i 

resultatdelen för att få en specifikare bild av vilka ord som främst formar 

konstruktionerna av en önskvärd och anställningsbar gymnasielärare. 

 

Studiens trovärdighet 

En god analys kastar ljus över ett samhällsvetenskapligt forskningsproblem. För att 

den ska anses vara god behöver studien mäta det den är avsedd att mäta. Validiteten 

påverkas av valet av texter att analysera för att svara på en viss forskningsfråga 

(Boréus & Bergström, 2018, s. 39). Kan jag tyda konstruktionerna av en önskvärd 

och anställningsbar läsare genom att analysera platsannonser? Kan jag jämföra 

korpusar från offentligt och privat drivna skolors annonser för att kunna svara på 

om förväntningarna skiljer sig mellan huvudmännen? Kan jag säga att arbetsgivarna 

sitter på makten över lärarkonstruktionen och att detta styr bilden av den 

anställningsbare gymnasieläraren och får lärare att anta ett visst förhållningssätt? 

Boréus och Bergström (2018, s. 39–40) påpekar att svaret på dessa frågor och om 

detta är en valid metod kan bli olika beroende på vilken teoretisk idé som används 

som utgångspunkt. Dessutom är jag som undersökare inte bara en utomstående 

observatör när det ställs frågor om makt eller andra samhällsvetenskapliga 

studieobjekt, utan min förförståelse påverkar de möjliga svaren på frågeställningen. 

Detta måste tas hänsyn till för att bedöma validiteten, fortsätter Boréus och 

Bergström (2018, s. 39–40). Jag som undersökare behöver vidga förståelsen av min 

egen förförståelse för att förbättra validiteten. För att en studie ska bli trovärdig 

behöver mätningen vara utförd med precision. Detta handlar om reliabilitet. För att 

nå hög reliabilitet behöver min analys vara korrekt och noggrant gjord, felkällor 

elimineras och tolkningen vara tillräckligt noggrann för studiens syfte. Ett sätt att 

avgöra reliabiliteten är att jämföra med andra studier av samma fenomen för att se 

om olika undersökare kan komma fram till samma resultat, detta kallas 

intersubjektivitet. Detta kan vara omöjligt att nå fullständigt, menar Boréus och 

Bergström (2018, s. 41), men att försöka vara transparent och motivera resultaten 

för att en läsare tydligt ska kunna följa stegen fram till slutsatsen är viktigt för 

intersubjektiviteten. Intrasubjektivitet är en annan aspekt av en studies reliabilitet 

och handlar om att samma resultat nås vid analyser av samma material och samma 

person men vid olika tidpunkter. Om skillnaden mellan mina korpusar bäst förklaras 
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genom att jag tolkat texterna på olika sätt vid olika tidpunkter, innebär detta ett hot 

mot reliabiliteten.  

 

Boréus och Bergström (2018, s. 42) ställer upp kriterier för att en analys för 

samhällsvetenskapliga syften ska anses vara av god kvalitet. Här följer en lista på 

dessa kriterier, samt hur jag arbetat utifrån dessa: 

1. Frågeställningen ska vara väl formulerad - studiens syfte och frågeställning 

har anpassats och fördjupats under processens gång. Detta för att göra dem 

så relevanta och tydliga som möjligt. 

2. Metoderna väl valda - jag har använt mig av analysverktyg anpassade för 

kritisk diskursanalys ur metodlitteraturen (Boréus & Bergström, 2018) för 

att ta mig an min valda studie. Tidigare forskning inom kritisk diskursanalys 

(Fairclough, 1993) har använt denna typ av analysmaterial tidigare, 

platsannonser är beprövade som material. 

3. Validitet - denna har jag sökt stärka genom att söka rätt metod för att svara 

på frågeställningen samt motivera valet av texter för att svara på 

frågeställningen. Därutöver genom att reflektera över hur min förförståelse 

kan påverka analysen. 

4. Reliabilitet – denna har jag försökt tillgodose i det att jag varit noggrann i 

min hantering av analysmaterialet samt använda datoriserad beräkning av 

frekvenser och korpusjämförelser för att undvika mänskliga räknefel. Jag har 

försökt beskriva mina steg under arbetets gång noga för att någon annan ska 

kunna upprepa studien. En medvetenhet om att bedöma korpusarna 

konsistent och utan längre tidsuppehåll, kan också bidra till en högre 

reliabilitet. 

5. Transparens - jag beskriver alla steg i min studie så tydligt som möjligt för 

att göra det lätt för en läsare att förstå stegen. 

6. Motivera resultaten och mina tolkningar väl - genom att beskriva mina 

tankegångar och tolkningar samt jämförelser med tidigare forskning som 

görs under analysen, försöker jag tydliggöra dessa steg. 

7. Hantera källor adekvat - hanteringen av källor sker på ett adekvat sätt, jag 

använder platsannonser från en trovärdig källa (Arbetsförmedlingen). 
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Då en studies resultat har analyserats och tolkats, ska tillförlitligheten i resultaten 

bedömas. Detta är en viktig aspekt gällande studiens kvalitet. Ett vanligt misstag 

enligt Vetenskapsrådet (2017, s. 28) är att överskatta resultatens betydelse och att 

generalisera dem till andra områden. Om resultaten från en studie kan tänkas gälla 

bortom den studerade populationen handlar om studiens generaliserbarhet. Det vill 

säga om det går att dra generella slutsatser av en studies resultat. Detta beror bland 

annat på om: studiens frågor besvaras på ett metodologiskt korrekt sätt, en hög grad 

av reliabilitet och validitet har nåtts, felkällor är eliminerade, bortfall analyserats 

samt databearbetningen kontrollerats (Olsson & Sörensen, 2011, s. 257). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (antagna 1990) samt deras publikation God 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) beaktas vid detta magisterarbete, då etiska 

överväganden utgör en mycket viktig roll i forskningsprocessen. Forskningskravet 

och individskyddskravet utgör grunden. Forskningskravet innebär att forskningen 

ska hålla hög kvalitet samt handla om väsentliga frågor. Eftersom gymnasielärare 

har en viktig roll i samhället, kanske den yrkesroll som starkast formar 

medborgarnas uppfattningar om demokratin som beskrivits i inledningen, menar jag 

att det är en väsentlig fråga att granska vilka förväntningar som ställs på en lärare 

från arbetsgivarnas sida. I det utsatta läge som lärarbristkrisen innebär kan det också 

ses som angeläget att undersöka vilken lärare som eftersöks för anställning. 

Individskyddskravet handlar om deltagares rättigheter, såsom informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Platsannonserna som 

utgör grund för analysmaterialet, finns tillgängliga publikt och kräver därmed ingen 

anonymitet eller kan anses vara etiskt känsliga. Inga undersökningsdeltagare 

engageras till studien, varvid ingen heller behöver ge samtycke till medverkan eller 

informeras om att undersökningen är frivillig och kan avbrytas. Inga 

personuppgifter finns lagrade.  
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6. Förväntningar på gymnasielärare  

För att visa upp arbetsgivarnas konstruktioner av en önskvärd och anställningsbar 

gymnasielärare som tar form i dagens platsannonser och vilka förväntningar som 

däruti ställs på läraren, samt om förväntningarna skiljer sig mellan offentligt och 

privat drivna skolors platsannonser delas resultatavsnittet upp i fyra delar. I första 

delen tas frekvenserna av nyckelorden för samtliga skolors platsannonser upp. I del 

två och tre presenteras resultaten för de offentligt respektive de privat drivna 

skolornas platsannonser. Samtliga dessa tre delar har en kort resultatanalys direkt 

efterföljande sig. Den fjärde delen beskriver resultaten om vad som inte sägs i 

platsannonser med hänsyn tagen till de olika huvudmannaskapen. Analys av denna 

fjärde del ryms i den sammanfattande diskussionen som följer under rubrik sju.  

 

Nyckelord i samtliga platsannonser oavsett huvudman 

Med platsannonserna text i sin helhet, innan nyckelord sållas ut och likadana 

platsannonser slås ihop, söks efter Helgessons (2011, s. 213) mest förekommande 

ord. Detta ger följande sökresultat: 

 

Ordet samarbet* förekommer 185 gånger, antalet går att jämföra med Helgessons 

näst vanligaste ord självständ* som i denna studies platsannonser påträffas 19 

gånger, initiativ* som figurerar vid 20 tillfällen, samt driv* som förekommer 56 

gånger. Efter att nyckelorden för samtliga skolors platsannonser sållas ut, erhålls en 

korpus bestående av 3227 ord med 500 unika ordformer. De mest frekventa orden 

och dess antal listas nedan i figur 2. För att få fram en tydlig bild av förväntningarna 

på de efterfrågade gymnasielärarna, har nyckelord som kan sammanfattas ha samma 

innebörd slagits ihop till en kategori i figuren (exempelvis att kunna samarbeta, 

lagarbete, att arbete sker tillsammans med kollegor samt kollegialt lärande). 
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Figur 2. Samtliga platsannonsers mest förekommande ord samlat i kategorier med 

samma innebörd. 

 

 

De förväntningar som ställs på gymnasieläraren är att denne, som framgår i figur 2, 

handlar till allra största del om att vara en samarbetande lärare. Att kunna och 

dessutom tycka om att arbeta i lag, lösa olika arbetsuppgifter tillsammans med 

kollegor, delta i kollegialt arbete och så vidare. Inte lika dominant framträdande som 

samarbetsförmågan, men ändå tydligt framkommande, är förväntningen på läraren 

att vara engagerad och arbeta med utveckling av sin egen undervisning och annat 

utvecklingsarbete på skolan. Läraren behöver därutöver besitta goda IT-kunskaper.  

Delanalys av resultatet för samtliga platsannonser oavsett huvudman 

De förväntningar på gymnasieläraren och konstruktionerna av denne som växer 

fram i samtliga skolors platsannonser, betonar samarbetsförmåga. Att kunna och 

vilja samarbeta är det som är av allra största vikt. Detta är kongruent med det 

Helgesson (2011, s. 213) beskriver är den mest efterfrågade egenskapen i 

platsannonser för samtliga branscher. Läraren ska tillsammans med sina kollegor 

engagerat utveckla undervisningsarbetet, samt besitta goda IT-kunskaper. Att vara 
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driven efterfrågas, vilket också är ett av de vanligaste orden i Helgessons studie, till 

och med det allra vanligaste från år 2000 och framåt (Helgesson, 2011, s. 214). 

Läraren förväntas vara pedagogisk och ha en god förmåga att skapa förtroendefulla 

relationer. Dessutom ska läraren ha en tro på framtiden eller en vilja att arbeta för 

framtiden, vilket är samstämmigt med den marknadsdiskurs som Börjesson (2003, 

s. 150) menar syns i säljspråket med ”en framtid som är stark” och att framtid som 

begrepp är viktigt i gymnasieretoriken. Utöver detta efterfrågas god 

planeringsförmåga och att läraren förväntas vara en trygg person för sina elever. 

Vilket av Fredrikssons (2010, s. 48) förhållningssätt som tydligast framkommer här 

i samtliga skolors platsannonser, skulle å ena sidan kunna vara den professionella 

med tanke på det kollegiala samarbete, engagemang för yrket samt pedagogisk 

förmåga som eftersöks för tjänsten. Å andra sidan kan det framstående talet om 

framtid och att vara driven peka mot ett mer marknadsorienterat förhållningssätt. 

Skolan som företag behöver lärare som förväntas ha ett driv att sköta sitt uppdrag 

självständigt och enligt uppsatta mål. 

 

Nyckelord i offentligt drivna skolors platsannonser 

Med annonserna text i sin helhet, innan nyckelord sållas ut och likadana 

platsannonser slås ihop, söks efter Helgessons (2011, s. 214) mest förekommande 

ord. Detta ger följande sökresultat: 

 

Ordet samarbet* existerar 185 gånger, varav 119 i de 94 offentligt drivna skolornas 

annonser, självständ* förekommer 19 gånger varav elva i offentliga skolors 

annonser, initiativ* påträffas vid 20 tillfällen varav 13 i offentliga annonser, samt 

driv* figurerar 56 gånger, varav 20 i offentliga annonser. Nyckelorden som sållas 

ut ur de offentligt drivna skolornas platsannonser ger en korpus bestående av 

1873 ord med 376 unika ordformer. De 13 mest frekventa nyckelorden och dess 

antal visas i tabell 2. Även exempel samt varianter av samma ordabetydelse som är 

hopslagna anges. I bilaga 1 presenteras en mer utförlig lista med de 35 mest 

förekommande nyckelorden.  

 

Att vara en lagarbetare, med god samarbetsförmåga och utvecklingsfokus, är de tre 

viktigaste egenskaperna som offentligt drivna skolor förväntar sig av den 
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gymnasielärare som de vill anställa. Den typ av samarbete som efterfrågas i de 

offentliga skolorna rör kollegialt samarbete oftare än med elever/föräldrar eller 

skolledning, dessa förekommer i förhållande till varandra 33 procent, 7 procent 

respektive 2 procent i samtliga offentliga skolors annonser. Varför jag valt att 

poängtera just samarbetsaspekten här i resultatpresentationen, är eftersom det är den 

mest övervägande egenskapen/förmågan som efterfrågas i platsannonserna. Det är 

inte alltid som det specificeras med vem samarbetet ska ske, utan det skrivs bara 

exempelvis samarbetsförmåga, detta förekommer 38 procent av gångerna. Ibland 

Vid 14 procent av tillfällena anges samarbete med ”övriga på skolan” eller externa 

samarbetspartner, såsom högskolor eller bransch. 

 

 

Tabell 2. De 13 mest förekommande nyckelorden i offentligt drivna skolors 

platsannonser. 

 

 Nyckelord Frekvens Exempel och varianter 

1 Lag 78 kunna arbeta i team/arbetslag/programlag, 

arbetslagsarbete, lagarbetare 

2 Samarbet* 75 samarbetsförmåga, lätt för att samarbeta 

3 Utvecklar 65 utvecklingsfokus, utvecklingskompetens, ansvar för 

att utveckla skolan eller undervisningen 

4 Mentor 44 mentorskap förväntas/ingår i tjänst 

5 Engagerad 40 arbetar engagerat, med engagemang 

6 IT 40 IT-kompetens, kunna arbeta med digitala 

verktyg/hjälpmedel/lärplattform/lärmiljöer/lärverktyg, 

digitaliserad, IT-teknik, datorkunskaper, office 

7 Kolleg* 40 kollegial/t samarbete, kollegialt lärande, kollektivt 

lärande 

8 Tillsammans 35 kunna arbeta tillsammans, vi arbetar tätt tillsammans 

9 Lämplighet 29 stor vikt läggs vid personlig lämplighet 

10 Framtid 28 framtidsfokus, framtidsinriktad, forma framtiden, 

framtidstro 

11 Trygg 27 bidra till trygg miljö, trygg som person 

12 Pedagogisk 26 pedagogisk kompetens/förmåga 

13 Planera  26 förmåga att planera, kunna planera sin tid 

 

Mentorskap är det fjärde mest framträdande nyckelordet som beskriver vad som 

väntar för den blivande offentligt anställde läraren. Nästföljande fem ord beskriver 

att den offentlige gymnasieläraren förväntas arbeta engagerat, vara IT-kunnig och 

arbeta med kollegialt lärande tätt tillsammans, samt att stor vikt läggs vid personlig 

lämplighet. 
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Delanalys av resultatet för offentliga skolor 

Konstruktionerna av gymnasielärare i offentligt drivna skolors platsannonser visar 

på en person som förväntas ha en stor förmåga att arbeta i lag, tillsammans med 

kollegor. Samarbetsförmåga är av största vikt och kollegialt lärande en viktig del i 

arbetet. Den anställningsbare läraren ska arbeta med ständig utveckling, både av sin 

egen undervisning och skolans utvecklingsarbete. Mentorskap ingår ofta i 

tjänsteutövandet och läraren förväntas visa stort engagemang. Goda IT-kunskaper 

är en självklar kompetens och läraren ska dessutom ha framtidsfokus, vara en trygg 

och pedagogisk person som planerar sin undervisning och tid väl. I de offentligt 

drivna skolorna läggs stor vikt vid de personliga egenskaperna vid anställning, 

precis som Helgesson (2011, s. 306–307) beskrivit att diskursen för platsannonser 

generellt har blivit. Se figur 3 för ett visuellt beskrivande i ordmoln av den i 

offentligt drivna skolors platsannonser konstruerade gymnasieläraren och 

förväntningarna på denne. 

 

 

Figur 3. Nyckelord som framträder i offentligt drivna skolors platsannonser. 

 

 

Med tanke på den starka betoning på kollegialt samarbete som framkommer i 

offentligt drivna skolors platsannonser, ser jag tydligast det professionella 

förhållningssättet för lärare framträda. Även samarbete med exempelvis högskolor 

och universitet, liksom den pedagogiska kompetens som efterfrågas, kan tolkas som 

att det efterfrågas ett professionellt förhållningssätt. Att kunna samarbeta med 
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elever, föräldrar eller skolledning framkommer inte alls lika starkt, utan det är just 

det kollegiala som betonas. Att mentorskap betonas tydligt skulle kunna tolkas som 

att även det brukarorienterade förhållningssättet visar sig, med det överordnade 

yrkesidealet att visa hänsyn och samarbeta med brukaren (elev/förälder), samt att 

verksamheten ska utformas av lärare och elev tillsammans. 

 

Nyckelord i privatdrivna skolors platsannonser 

Med annonserna text i sin helhet, innan nyckelord sållas ut och likadana 

platsannonser slås ihop, görs en sökning på Helgessons (2011, s. 213) oftast 

förekommande ord. Detta ger följande sökresultat: 

 

Ordet samarbet* påträffas 185 ggr, varav 66 gånger i de 66 annonserna från 

fristående skolor, självständ* återfinns vid 19 tillfällen varav åtta i privata skolors 

annonser, initiativ* förekommer vid 20 tillfällen, varav sju i privata annonser, samt 

driv* figurerar 56 gånger, varav 36 i privata skolors annonser. Nyckelorden som 

sållas ut för de fristående skolornas platsannonser ger en korpus bestående av 

1354 ord med 283 unika ordformer. De 13 mest frekventa nyckelorden och dess 

antal visas i tabell 3. Även exempel samt varianter av samma ordabetydelse som är 

hopslagna anges. I bilaga 2 presenteras en mer utförlig lista med de 35 mest 

förekommande nyckelorden.  

 

Att arbeta med engagemang, ha lätt för att samarbeta och kunna arbeta i lag, är de 

tre viktigaste egenskaperna för den gymnasielärare som de privatdrivna skolorna 

efterfrågar. Den typ av samarbete som efterfrågas i de privata skolorna rör kollegialt 

samarbete oftare än med elever/föräldrar eller skolledning, dessa förekommer i 

förhållande till varandra 35 procent, 6 procent respektive 4,5 procent. Ospecificerat 

samarbete (med ”övriga på skolan” eller inte alls utan bara exempelvis 

samarbetsförmåga) förekommer 23 procent av gångerna. Externa samarbetspartner 

såsom högskolor eller bransch, anges till en grad av 21 procent. 
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Tabell 3. De 13 mest förekommande nyckelorden i privat drivna skolors 

platsannonser. 

 Nyckelord Frekvens Exempel och varianter 

1 Engagerad 65 arbetar engagerat, med engagemang 

2 Samarbet* 54 samarbetsförmåga, lätt för att samarbeta 

3 Lag 48 kunna arbeta i team/arbetslag/programlag, 

arbetslagsarbete, lagarbetare 

4 Kolleg* 37 kollegial/t samarbete, kollegialt lärande, kollektivt 

lärande 

5 Driv 35 driven, drivande, drivkraft 

6 Tillsammans 32 kunna arbeta tillsammans, vi arbetar tätt tillsammans 

7 Relationsskapande 27 bra på att skapa relationer 

8 Pedagogisk 26 pedagogisk kompetens/förmåga 

9 Kvalité 25 arbeta för god kvalité, kvalitetsmedveten 

10 Utvecklar 25 utvecklingsfokus, utvecklingskompetens, ansvar för 

att utveckla skolan eller undervisningen 

11 IT 23 IT-kompetens, kunna arbeta med digitala 

verktyg/hjälpmedel/lärplattform/lärmiljöer/lärverktyg, 

digitaliserad, IT-teknik, datorkunskaper, office 

12 Intresse 22 intresserad av, stort intresse för ämnen/arbeta med 

ungdomar etcetera 

13 Brinner 21 brinner för yrket/undervisning, brinnande intresse 

 

 

Det fjärde vanligaste nyckelordet i de privata platsannonserna är kollegialt lärande. 

Nästföljande fem nyckelord handlar om att läraren ska arbeta med ett eget driv men 

samtidigt tillsammans med andra. Läraren förväntas också vara bra på att skapa 

relationer, ha en pedagogisk kompetens och vara kvalitetsmedveten. 

Delanalys av resultatet för privata skolor 

Den gymnasielärare som efterfrågas till privatdrivna skolor ska framförallt visa stort 

engagemang och dessutom ha god förmåga att arbeta tillsammans med kollegor i 

lag. Samarbetsförmåga är av stor vikt och kollegialt lärande en viktig del i arbetet. 

Läraren förväntas ha ett eget driv och god relationell förmåga. Pedagogisk, 

kvalitetsmedveten och med utvecklingsfokus är andra förväntningar som 

framkommer. Goda IT-kunskaper är en självklar kompetens och läraren ska ha ett 

stort intresse för sitt yrke och att arbeta med ungdomar. Läraren ska helt enkelt 

brinna för sitt yrke i de privatdrivna skolorna. Se figur 4 för ett visuellt beskrivande 

i ordmoln av den i privata skolors platsannonser konstruerade gymnasieläraren. 
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Figur 4 Nyckelord som framträder i fristående skolors platsannonser. 

 

 

Engagerad är det ord som framträder starkast i de fristående skolornas annonser. Ett 

värdeord som är möjligt att tolka olika. Är det engagemang i undervisning och 

kunskapsdelning går detta att se som ett mer professionellt förhållningssätt. Är det 

engagemang menat som att läraren är engagerad i att uppfylla elevernas (kundernas) 

behov, blir ordet mer marknadsorienterat. I de privata liksom i de offentligt drivna 

skolornas platsannonser betonas kollegialt samarbete. Även här framträder en 

efterfrågan på lärare med ett professionellt förhållningssätt. Samtidigt framstår 

önskningar som driv, kvalitetsmedveten och brinner för yrket, vilket kan tänkas tyda 

på ett mer marknadsorienterat förhållningssätt. 

 

Vad som inte sägs i platsannonser med motsatt huvudmannaskap 

För att ytterligare förstå vilka förväntningar som ställs på en önskvärd och 

anställningsbar gymnasieläraren samt för att granska om förväntningarna på 

gymnasieläraren i platsannonserna ser olika ut beroende på huvudmannaskap, visas 

i tabell 4 de nyckelord som saknas bland de 35 vanligaste orden för motsatt 

huvudmannaskap. 
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Tabell 4. De nyckelord som saknas i topp 35 för motsatt huvudmannaskap. 

  

Uttrycks endast i offentligt drivna 

skolors platsannonser 

Uttrycks endast i privat drivna 

skolors platsannonser 

Kommunikationsförmåga Brinner 

Öppen Nytänkande 

Stödjande Inspirerande 

Delaktig Nyfiken 

Samverkande Strukturerad  

Förtroendeskapande Ambitiös 

Nyckelord med huvudsakligen 

relationell karaktär 

Nyckelord med mer individuella eller 

personliga egenskaper utan 

relationell karaktär 

 

 

Nyckelorden för offentligt drivna skolor som inte förekommer alls i topp 35 för 

privat drivna skolor är: kommunicera, öppen, stöd, delaktig, samverka och 

förtroende. Dessa är ord som kan ses vara av en relationell karaktär. Nyckelorden 

för privatdrivna skolor som inte förekommer alls i topp 35 för offentligt drivna 

skolor är: brinner, nytänkande, inspirerande, nyfiken, strukturerad och ambitiös. 

Dessa ord har inte samma relationella uttryck som de offentliga skolornas nyckelord, 

utan de beskriver önskemål på mer individuella eller personliga egenskaper. 

 

 

7. Diskussion 

Syftet med denna studie är att bidra till en fördjupad förståelse för hur konstruktioner 

av en önskvärd och anställningsbar gymnasielärare tar form i dagens platsannonser. 

Studien syftar även till att granska om de förväntningar som uttrycks i 

platsannonserna skiljer sig mellan offentligt och privat drivna skolors platsannonser. 

Vidare syftas även till att belysa arbetsgivarnas makt över de förväntningar som 

ställs på lärare, samt vad det kan innebära för den sociala praktiken som 

platsannonserna utgör del i.  
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Satt i relation till skolans tilltagande lärarbrist vill denna studie svara mot 

frågeställningen 1) Hur konstrueras arbetsgivarnas förväntningar på en önskvärd 

och anställningsbar gymnasielärare i platsannonser 2019, 2) Hur ser förväntningarna 

på gymnasieläraren ut i platsannonserna beroende på huvudmannaskap, samt 3) Vad 

kan arbetsgivarnas makt över ordvalen innebära för skolan som social praktik? 

 

För att diskutera studiens resultat i relation till ovanstående syfte och frågeställning 

delas detta avsnitt upp i följande delar: Först förs en resultatdiskussion uppdelad i 

fyra delar. Detta följs av en kvalitetsdiskussion och till sist en avslutande reflektion. 

I denna återfinns frågor som dykt upp under studiens gång och tankar om möjliga 

vidare studier. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen delas upp i följande delar: För att svara mot den första frågan 

i frågeställningen diskuteras först de konstruktioner av en önskvärd och 

anställningsbar gymnasielärare som framkommer genom platsannonsernas 

formuleringar. I anknytning till detta resonerar jag om hur förväntningarna går att 

relatera till Fredrikssons (2010) olika förhållningssätt för gymnasielärare. Den andra 

frågan diskuteras genom att belysa likheter och skillnader i förväntningarna 

beroende på huvudmannaskap, både genom att se till vad som efterfrågas och vad 

som inte efterfrågas i platsannonserna. För att belysa arbetsgivarnas makt över de 

förväntningar som ställs på lärare samt vad dessa kan innebära för den sociala 

praktiken, samt för att svara mot den sista frågan i frågeställningen, förs slutligen en 

kritisk diskussion över vad nyckelorden kan tänkas stå för och innebära. Även vad 

som inte uttrycks i annonserna, diskuteras i den avslutande delen av 

resultatdiskussionen. Återkoppling till tidigare forskning som tagits upp i första 

delarna av uppsatsen görs under samtliga underrubriker i detta avsnitt. 

Förväntningar på gymnasielärare 

Den bild av en önskvärd och anställningsbar gymnasielärare som konstrueras i 

platsannonserna och vilka förväntningar av denne som framträder i nyckelorden, är 
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i denna underrubrik relaterat till de förhållningssätt som Fredriksson (2010) menar 

går att urskilja hos gymnasielärare.  

 

Sammanslagna styrdokumentrelaterade ord såsom regelverk, styrdokument, 

läroplan, kursplan och skollag kommer på plats 20 bland de 35 vanligaste 

nyckelorden i alla annonser. Både offentligt och privat drivna skolor efterfrågar en 

lärare som är väl förtrogen med styrdokument och/eller van att arbeta efter 

läroplan/kursplan (plats 21 respektive 20 bland de 35 vanligaste orden). Detta går 

att tolka som en förväntning på läraren att anta ett byråkratiskt förhållningssätt. Det 

skulle även kunna gå att tolka som att arbetsgivarna helt enkelt vill ha en 

professionell lärare som kan regelverket. Dock kommer inte dessa ord särskilt högt 

upp i tabellen över de vanligaste nyckelorden. Ordet medborgare som också kan 

knytas till det detta förhållningssätt (då det gäller synen på elever som medborgare), 

är ett nyckelord som inte framhålls särskilt starkt i platsannonserna. 

 

Ord som går att knyta an till ett mer professionellt förhållningssätt, är profession*, 

etik, kollegial*, klient och kunskap. Av dessa är alla utom etik tydligt framträdande 

i både offentliga och privata skolors platsannonser. Diskursen som framträder har 

professionella drag, där kollegialt lärande och samarbete mellan kollegor tillmäts 

stor vikt. Att kunna samarbeta just med kollegor är det som främst specificeras i 

både offentliga och privata skolor (33 procent respektive 35 procent). Samarbete 

riktat gentemot exempelvis elever eller skolledning anges inte lika ofta, vilket 

istället skulle kunna tyda på ett mer marknads- eller brukarorienterat 

förhållningssätt. 

 

Det marknadsorienterade förhållningssättet framträder i ord som lojal* (mot 

skolledning), kund, koncept, profil, marknadsför*, driv, framtid och nytänkande. 

Lojalitet förekommer endast en gång i platsannonserna. I två offentligt drivna 

skolors annonser beskrivs att läraren förväntas delta i marknadsföringen av skolan. 

Med tanke på detta är den marknadsorienterade diskursen inte så starkt 

framträdande. Däremot syns tydligt ord som att ha ett eget driv eller drivkraft, som 

kommer på plats 20 för offentliga och plats fem för privata. Text om att arbeta för 

framtiden eller ha framtidstro, kommer på plats tio i offentliga och plats 14 i privata. 
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Att vara nytänkande och utmana gamla arbets- eller tankesätt kommer på plats 23 i 

privata. Detta går sammantaget att tolka som att det marknadsorienterade 

förhållningssättet framträder ganska starkt i samtliga platsannonser, framför allt i 

fristående skolors. Dessutom presenteras tydligt skolornas koncept, profil och 

värdeord i alla skolors annonser som del i beskrivningen av arbetsplatsen. Språket i 

dessa delar av texten blir också en del av konstruktionen av den lärare som eftersöks. 

Jag utgår ifrån att lärare som söker tjänst och får anställning på en skola, förväntas 

anpassa sig till det koncept och arbetssätt som skolan har. Omstedt (2002, s. 11) 

beskriver att platsannonser ofta ger stort utrymme för skolans profilering och 

beskrivningar av skolans förträfflighet för att synas i konkurrensen om personal, 

vilket syns på liknande vis i denna studies platsannonser. Detta går att tolka som att 

en stark marknadsdiskurs framträder, med en tydlig konstruktion av en 

marknadsorienterad lärare. Detta gäller både i offentligt och privat drivna skolors 

platsannonser. Med betänkande på det som inte skrivs i annonserna, blir 

marknadsdiskursen något tydligare i privata skolor. Mer om detta beskrivs under 

rubriken som tar upp skillnader mellan skolorna samt i tabell 4. Som nämnts i 

avsnittet om tidigare forskning, betonar Fairclough (1993, s. 143) att 

marknadifieringen gjort att skolornas platsannonser liknar vilket företag som helst, 

vilket påverkar lärarnas professionella identitet. Den marknadsanpassning som 

framkommer även i denna studies analys, som passar in med den NPM-inriktade 

styrningen i skolan som bland andra Arensmeier & Lennqvist Lindé (2017, s. 51) 

beskriver, kan påverka de lärare som söker en tjänst (eller bara läser platsannonsen) 

till att anta ett mer marknadsorienterat förhållningssätt. 

 

För att se hur det brukarorienterade förhållningssättet framträder har ord som hänsyn 

(mot elever/föräldrar), brukare, samarbet* (med brukaren/eleven), elevinflytande 

och marknadsför* beaktats. Samarbete mellan lärare och elev eller vårdnadshavare 

specificeras i sju procent av fallen i offentliga annonser och i sex procent för privata 

skolor. Att läraren ska deltaga i marknadsföringen av skolan framkom endast två 

gånger (som nämnts ovan i marknadsorienterade diskursen) och det var i offentligt 

drivna skolors annonser. Detta skapar en lärarkonstruktion och ett förhållningssätt 

som inte är markant brukarorienterat, varken i offentliga eller privat drivna skolor. 

Dock är det tänkbart som beskrivits tidigare i delanalysen under resultatdelen, att 
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det mentorskap som ofta förväntas av offentligt anställda lärare, kan tillskrivas ett 

mer brukarorienterat förhållningssätt. Detta med tanken att mentorskapet bygger på 

samarbete mellan lärare och elev/förälder, att läraren finns till för att hjälpa och 

coacha elever i sitt skolarbete. Och detta inte i ett specifikt undervisningsämne utan 

på mer individuell bas och där eleven är med och formar sin skolsituation. 

Likheter mellan offentligt och privat drivna skolor 

I följande stycke belyses hur förväntningarna på gymnasielärare uttrycks i 

platsannonserna och vilka konstruktioner som framträder på liknande vis vid en 

jämförelse mellan offentliga och fristående skolors nyckelord. 

 

Den absolut tydligast viktigaste egenskapen som efterfrågas, oavsett huvudman, är 

att läraren ska ha god förmåga till samarbete. Detta är samstämmigt med Helgessons 

resultat (2011, s. 213) där det mest förekommande ordet i alla platsannonser oavsett 

bransch under lång tidsperiod, är just samarbet*. För gymnasieläraren är det 

framförallt kollegialt samarbete som förutsätts, i arbetslag, ämneslag och så vidare. 

Vid en jämförelse av nyckelorden från Helgesson (2011) förekommer självständ* 

och initiativ* relativt lika jämfört mellan offentliga och privat drivna skolors 

platsannonser, ratio 12 vs 12 respektive ratio 14 vs 11. Ration är uträknad med 

hänsyn tagen till att offentligt och privat drivna skolor hade olika många 

platsannonser2. Lärarens personliga egenskaper ska innefatta både utvecklad 

samarbetsförmåga och samtidigt förmåga till att arbeta självständigt och att kunna 

ta egna initiativ, oavsett om arbetsplatsen är en offentligt driven skola eller en 

fristående skola. Jag tolkar det som att det söks efter en flexibel person, som skall 

kunna passa in i båda dessa personliga egenskaper. Just ordet flexibel förekommer 

också ofta i platsannonserna, på plats 26 i offentliga och plats 24 i privata skolors 

annonser. 

 

Att vara engagerad och utvecklingsfokuserad, både i sitt eget undervisningsarbete 

och i skolans arbete i stort, är också av stor vikt inom både offentligt och privat 

 
2 Ratio uträknat på detta sätt: ordet initiativ* förekommer 13 gånger i de 94 platsannonserna från 
offentligt drivna skolor och 7 gånger i de 66 platsannonserna från privat drivna skolor. 13/94=14 och 
7/66=11, således ratio 14 vs 11. 
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drivna skolor. Olika typer av IT-kunskaper behövs oavsett huvudman, även om 

begreppet IKT bara förekommer i offentliga annonser och andra ord används i 

privata. Läraren ska ha god pedagogisk förmåga, vilket kan tyda på att lärarens 

professionella och relationella kompetens trots allt inte kommer i skymundan för 

mer personliga egenskaper som driven eller nytänkande. Detta satt som motvikt till 

det som Helgesson (2011, s. 306–307) menar att platsannonser, nu jämfört med förr, 

fokuserar mer på hur den sökande är än vad den kan. 

Skillnader mellan offentligt och privat drivna skolor 

I följande stycke belyses hur förväntningarna på gymnasieläraren skiljer sig mellan 

huvudmännen. Vilka är de konstruktioner som framträder vid en jämförelse mellan 

offentliga och fristående skolors nyckelord. 

 

Vid en jämförelse av nyckelorden från Helgesson (2011) förekommer samarbet* 

oftare i offentliga skolors annonser (ratio offentliga 127 vs privata 100). Bland de 

tretton vanligaste orden i de offentliga skolornas annonser saknas driv, 

relationsskapande, kvalitet, intresse och brinner. I privatdrivna skolor är det större 

fokus på dessa ord. I offentliga skolor är det istället ord som kommunicera, öppen, 

stöd, delaktig, samverka och förtroende som framträder. Dessa är ord som inte träder 

fram bland de fristående skolornas nyckelord. Mentorskap är också en mycket 

vanlig del i de offentliga skolornas lärararbete, ej lika mycket i de privata skolornas. 

Som nämnts i delanalysen för offentliga skolors nyckelord, skulle detta kunna tolkas 

som en brukarorientering. De offentliga skolornas annonser uttrycker oftare att stor 

vikt läggs vid personlig lämplighet, att det krävs en framtidstro och att läraren är 

trygg och kan planera sin tid, vilket inte finns med i de tretton vanligaste orden i 

privat drivna skolors annonser. Intressant att notera är att uttrycket personlig 

lämplighet i många fall inte ytterligare definieras. Kanske denna flytande 

beskrivning används i platsannonserna för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att 

lägga vikt vid personkemin. De torde vilja kunna välja att anställa en person i 

konkurrens bland flera sökanden utan att göra sig skyldig till exempelvis 

diskriminering. 
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Driv eller drivkraft som är ett annat av Helgessons (2011, s. 214) vanligaste 

nyckelord, det allra vanligaste från år 2000 och framåt, förekommer oftare i privata 

skolors annonser (ratio offentliga 4 vs privata 27). För privata skolor framträder 

också särskilt ordet brinner, som inte alls förekommer i topp 35 i de offentliga 

skolorna. Att ha ett brinnande intresse, brinna för undervisning eller att brinna för 

att arbeta med ungdomar är ett slående inslag i de privata skolornas annonser. 

Nyckelord i topp 35 för privat drivna skolor som inte förekommer alls i offentligt 

drivna skolor är förutom brinner också: nytänkande, inspirerande, nyfiken, 

strukturerad och ambitiös. Högt tempo eller att kunna arbeta snabbt uttrycks endast 

i privata skolors platsannonser. Även nytänkande, att kunna tänja på gränser och 

utmana mönster eller sig själv, förekommer endast i privata skolors annonser. Detta 

ger för mig inte intrycket av en förväntning på läraren att vara särskilt byråkratisk 

eller professionell, utan mer marknadsorienterad. Det skapar en bild av att läraren 

hellre ska vara snabb och kan anpassa sig till andra, än ämneskunnig och följandes 

uppsatta styrdokument eller egna etiska och moraliska ställningstaganden i sin 

lärarroll. Likaså intresserad av människor mer än av ämnen är ett exempel från en 

privat annons som inte tyder på ett särdeles professionellt förhållningssätt utan att 

den sociala kompetensen värdesätts högre. Privatdrivna skolors platsannonser ger 

alltså starkare uttryck för ord som driv, brinna för yrket, nytänkande, tänja på gränser 

och förmåga att arbeta snabbt. Detta kan tolkas ge ett mer marknadsorienterat 

intryck än i offentliga skolor, i enlighet med Fredrikssons (2010) resultat. Även om 

det professionella samarbetet framhävs, tar dessa mer marknadsorienterade ord över 

vid läsningen av annonserna.  

 

De nyckelord som finns i offentliga skolors annonser men saknas i fristående 

skolors, och vice versa, kan hjälpa till att tolka konstruktionerna. En bild av en lärare 

av mjukare sort som är mer relationellt orienterad, framträder i de offentligt drivna 

skolornas annonser jämfört med de privatdrivna skolornas. Den offentligt anställde 

läraren förväntas ha en mer social interaktion med kollegor och elever, där lärande 

och kunskap kan tänkas främjas av detta relationsskapande. De ord som bara 

uttrycks i privata annonsers, uttrycker mer individuella egenskaper som inte på 

samma sätt ger betydelsen av att kunna samarbeta i team. Samtidigt är 

samarbetsförmåga det enskilt viktigaste också för privata skolor, likaså att vara bra 
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på att skapa relationer som kommer med bland de vanligaste förväntningarna i 

privata skolors annonser. På något vis förväntas läraren vara lite av allt, eller kanske 

till och med mycket av allt. 

 

Sammanfattningsvis framträder konstruktioner av gymnasielärare som går att tolka 

som att de framförallt ska vara professionella och samarbeta med kollegor. Denna 

förväntning ställs oavsett arbetsgivare. De andra förhållningssätten framträder 

också. Det byråkratiska i det att läraren förväntas följa styrdokument, även detta 

oavsett huvudmannaskap. Det marknadsorienterade i det att skolorna marknadsför 

sig genom sina platsannonser och läraren förväntas arbeta efter skolans koncept. 

Detta kan ses oavsett huvudmannaskap, men tydligare för privata skolor där lärarens 

oftare förväntas arbeta snabbt, tänja på gränser och vara nytänkande. Det 

brukarorienterade förhållningssättet kan tolkas framträda i offentliga skolors 

platsannonser i det att mentorskapet och samarbetet med eleven framhävs tydligt. 

De konstruktioner av läraren som framstår genom platsannonsernas ordval, skapar 

ramar och normer som anger vad som accepteras eller inte. Läraridentiteten hos den 

lärare som ska arbeta på en fristående jämfört med en offentligt driven skola 

konstrueras till viss del olika i platsannonserna.  

Nyckelordens innebörd: Vad sägs och vad sägs inte  

Här följer en granskning av de vanligaste nyckelorden och deras betydelse, ur ett 

kritiskt perspektiv. Men också de ord som inte uttrycks i platsannonserna utgör del 

av den makt som arbetsgivarna har över konstruktionerna av en önskvärd 

gymnasielärare. Därför är både vad som sägs och inte sägs av intresse att analysera. 

Jag har valt ut några aspekter som tydligt framträder i denna studies resultat och 

diskuterar detta satt i relation till den lärarbrist som råder i Sverige och det ökade 

behovet av välutbildade elever. Konstruktionerna av en önskvärd lärare som skapas 

genom platsannonsernas ordval, visar på vad arbetsgivarna förväntar sig och ser som 

en lämplig lärare att möta denna samhällsutmaning. Här diskuteras också vad dessa 

förväntningar kan innebära för skolans sociala praktik. 
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• Samarbetsförmåga som den viktigaste egenskapen 

Till att börja med går det att diskutera de mest framträdande orden som har med 

lagarbete och samarbete att göra. Det är tänkbart att den dominanta fokuseringen på 

det kollegiala samarbetet framträder nästan för starkt. Visst låter det bra med lärare 

som samarbetar och hjälper varandra i det gemensamma uppdraget som skolan har. 

Och kollegialt samarbete är en viktig del i lärarprofessionen. Men vad hände med 

lärares djupa ämneskunskaper eller goda pedagogiska förmåga, är det viktigaste 

verkligen att anställa lärare som har att arbeta i lag som främsta förmåga? Precis 

som Helgesson (2011, s. 306–307) belyser framkommer i generella platsannonser, 

fokuserar dessa på senare tid mer hur personen är, än dennes kompetens. Kan det 

leda till en rekrytering av personer med liknande ideologisk bakgrund för att lärare 

ska passa ihop och arbeta bra ihop i ett arbets- eller ämneslag? Är det inte just 

blandningen av personligheter och kompetenser som är viktig? Och behöver lärare 

kunna arbeta ihop för att vara just bra lärare?  Alla legitimerade gymnasielärare har 

både lärarexamen och legitimation. Något som ger läraren en kvalifikation att vara 

lämplig för uppgiften att skapa kunskap hos våra medborgare på väg in i vuxenlivet. 

Samtidigt har alla lärare sitt sätt att undervisa, alla är individer. Lärare har alla sina 

specialintressen, erfarenheter och sätter sin prägel på undervisningen. Och detta 

tänker jag är skolans styrka: att lärare inte är en homogen grupp eftersom inte heller 

elever är det. Jag ställer mig frågande till om samarbetsförmåga ska gå före att vara 

en pedagogisk ämneskunnig lärare som kan göra det bästa för att nå ut till eleverna 

inom sitt ämne, på sitt sätt. Om lärare förväntas samarbeta i flera olika lag och 

grupper (arbets-, ämnes- och samverkansgrupp etcetera) med skiftande uppdrag kan 

det dessutom tänkas betyda utmaningar för lärarna i dennes olika roller med olika 

ställda förväntningar. Detta påminner om det som Strandler (2017, s. 22) skriver om 

spänningsfältet som uppstår mellan de olika kraven på lärare, samt deras förändrade 

uppgifter och roller. Vad skapar detta för möjligheter och begränsningar för lärarna? 

Det gäller att utgå från vad som är skolans uppdrag. Om det är att ha ämneskunniga 

pedagoger eller samarbetskompetenta personer som leder till att skolan kan leva upp 

till sitt uppdrag.  

 

Kanske är det på grund av den stora bristen på behöriga lärare som gör att lärare 

behöver samarbeta i så hög grad. Obehöriga lärare som behöver samarbeta med 
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behöriga om bedömning och betygsättning exempelvis. Bra samarbete i ämnes- och 

arbetslag kan tänkas gynna särskilt de obehöriga lärarna. Skolor som har många 

obehöriga lärare kan öka sin förmåga att hantera problem som detta kan innebära 

genom att prioritera samarbetsförmåga. Det är kanske därför arbetsgivarna 

formulerar sina platsannonser så att samarbetsförmåga uttrycks som den viktigaste 

egenskapen. Genom detta kan det göras gällande som sant: att lärare förväntas både 

kunna och vilja samarbeta med andra och att det är det rätta sättet att vara en god 

lärare. 

 

• En nytänkande lärare som utmanar gamla mönster 

Att arbeta utifrån olika typer av styrdokument framställs i platsannonsernas 

nyckelord som något viktigt hos den lärare som efterfrågas. Det känns glädjande för 

mig själv som gymnasielärare, då jag ser det som väsentligt att lärare följer uppsatta 

styrdokument för att få exempelvis likvärdighet över landet. För att nå högre 

likvärdighet behöver kanske läroplanerna förtydligas, vilket Skolverket håller på 

med i vissa ämnen just under skrivandet av detta magisterarbete3. Dock är det inte 

så hård betoning på styrdokumenten i platsannonserna. Många andra nyckelord 

framstår tydligare, exempelvis kreativ. Detta är ett ord som förekommer i annonser 

från båda typerna av huvudmän och går att tolka på flera sätt. Är det kreativitet i 

undervisningsmetoder eller handlar det om kreativitet i att kringgå styrdokument 

och hjälpa elever nå högre betyg än deras egentliga kunskapsnivå? Detta 

framkommer än tydligare i privata skolors annonser där det syns formuleringar om 

att läraren förväntas tänja på gränser och vara nytänkande. Det får mig att undra 

vilka gränser det är som ska tänjas på: är det styrdokumentens? Detta kanske också 

har sin grund i bristen på behöriga lärare. Har läraren inte lärarutbildning och 

legitimation, kanske denne heller inte har så god insikt i styrdokument och hur dessa 

ska användas. Då blir kreativitet och att kunna bedriva undervisning på ett 

nytänkande sätt ett tillvägagångssätt ta sig an läraruppdraget, att hitta sin egen väg. 

Kreativitet och nytänkande kanske är modeord som låter bra och ger intryck av 

framgång. Men samtidigt är många personer, både lärare och elever, i behov av 

trygghet och tydlig struktur. Dessutom kan det kanske finnas risker med att vara 

 
3 September 2019 https://www.skolverket.se/om-
oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-09-25-skolverket-presenterar-forslag-pa-
forandrade-kursplaner 
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alltför kreativ och tänka utanför ramarna, som del i en arbetsgrupp eller ämneslag. 

Jag kan tänka mig att en sådan person lätt kan sticka ut och hamna lite utanför 

lagarbetet, som ju är den allra mest efterfrågade egenskapen. Å andra sidan kan 

kreativitet såklart även vara en lämplig egenskap hos lärare. Eftersom alla elever 

och elevgrupper är olika och kräver anpassning i exempelvis undervisningsmetoder, 

så kan en alltför traditionell (som tänkbar motsats till kreativ och nytänkande) lärare 

tänkas möta på problem. 

 

• Konkurrens om lärare i lärarbristens Sverige 

Den tydliga marknadsorientering som framträder i denna studies platsannonser 

genom beskrivningar av skolors profil, koncept och arbetssätt, samt förväntningen 

att läraren ska ha stark framtidstro, kan tolkas som att det går att hålla med tidigare 

forskning (Fairclough, 1993, s. 143; Börjesson, 2003, s. 149–152; Helgesson, 2011, 

s. 306–307; Arensmeier & Lennqvist Lindé, 2017, s. 51) i att förväntningarna på 

gymnasieläraren förändrats. Lärarnas professionella identitet påverkas, 

lärarprofessionen och yrkesskickligheten är till viss del ifrågasatt då läraren 

förväntas anpassa sig till kunderna. Arbetsgivarna fokuserar mindre på lärares 

kompetens och mer på hur läraren är som person. Samtidigt är kompetens som 

resultat inför kommande arbetsmarknad för gymnasieeleverna viktigt enligt 

Börjesson (2003, s. 150). Kunskap och kvalitet är också frekventa nyckelord i denna 

studies platsannonser, men lärarens ämneskompetens kommer först på plats 33 i 

offentliga skolors annonser. I privata kommer ordet kompetens högre upp, på plats 

15. Men trots det kommer ändå samarbetsförmåga, att vara engagerad och driven, 

samt att arbeta utvecklingsfokuserat med flera nyckelord, före kompetens i både 

offentliga och fristående skolors platsannonser. Sverige har brist på lämpliga och 

behöriga lärare som ska vara med att lösa efterfrågan på välutbildade medborgare, 

samtidigt ger inte arbetsgivarna sken av att eftersöka en kompetent och 

ämneskunnig person. Det råder hårt konkurrens om de lärare som finns och 

annonsernas säljspråk vill locka lärare att byta arbetsplats. Det skulle kunna vara 

därför som lojalitet inte nämns så ofta i platsannonserna. Det borde vara större fokus 

på lärare som blir kvar längre tid på samma skola, för att få kontinuitet och 

långsiktighet både för lärare och elever. Detta i synnerhet eftersom så mycket arbete 

ska ske i lag. Många byten av medlemmarna i arbetslaget gör arbetet tungrott, enligt 
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min egen erfarenhet. Dessutom skapar en hög omsättning på lärare en 

osammanhållen undervisning för eleverna och påverkar deras relationer till lärarna. 

Men istället för att betona lojalitet och trygghet ligger fokus på marknadsanpassning, 

samarbete och flexibilitet. 

 

• En flexibel lärare 

Vår tids skola lägger mycket vikt vid mätbarhet, kontroll och prestation. Det är 

uppföljningar, utvärderingar, nationella prov och skärpta inspektioner som Strandler 

(2017, s. 17) ger exempel på. Vad betyder då detta? Läraren ska å ena sidan vara 

förutsägbar: mål- och prestationsinriktad. Å andra sidan ska läraren vara 

oförutsägbar: relationsskapande och inge förtroende och trygghet i den dagliga 

verksamheten, där läraren ständigt ställs inför olika föränderliga situationer och 

relationer med både elever och kollegor. Denna dubbelhet som framträder i 

platsannonsernas nyckelord kan tänkas påverka hur lärare tar sig an den dagliga 

lärarpraktiken. Läraren avkrävs både förutsägbarhet och oförutsägbarhet, vilka kan 

innebära svårigheter att kombinera. På det sätt som Strandler (2017, s. 17–18) 

menar, skapas ett spänningsfält mellan de olika förväntningarna på lärarna. Kanske 

är det läraryrkets varierade praktiska uppgifter som kräver olika förmågor och som 

därmed får arbetsgivaren att ställa upp ganska komplexa förväntningar i 

platsannonserna. Där läraren ska vara flexibel: samarbetande kontra ha eget driv; 

arbeta utifrån styrdokument kontra vara nytänkande: vara trygg, tydlig och 

ansvarsfull kontra att arbeta snabbt. Konstruktionerna av en önskvärd lärare som 

framkommer i denna studies resultat, visar en person som är bra på det mesta. Som 

innehar en stor flexibilitet. Det skulle nästan behövas en supermänniska för att 

uppfylla alla förväntningar som ställs på samma individ. Dessa är dessutom 

uttryckta med ganska luddiga och spridda krav på personliga egenskaper och som 

därmed kanske passar in på de allra flesta. Flexibilitet efterfrågas i ungefär lika grad 

av offentliga och privata huvudmän, enligt denna studies resultat. Att vara flexibel 

kan för en lärare tänkas innebära flera olika saker. Förmåga att anpassa sin 

undervisning efter elevgrupp och oförutsedda händelser är en tolkning. Men det går 

också att tolka som att lärare förväntas vara flexibla i arbetstid, arbetsuppgifter, 

tjänstefördelning eller anställningsform. Flexibilitet hör förmodligen ihop med 

marknadifieringen av skolan, arbetsgivarna behöver kunna rationalisera och 
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effektivisera skolan som företag. De behöver då lärare som fogar sig i detta och är 

anpassningsbara. Otydliga gränser, växlande förväntningar och arbetsuppgifter kan 

göra att lärare känner att de utvecklas. Samtidigt kan detta leda till att läraren arbetar 

mer och mer, får ökande ansvar, stress och överbelastning. Vilket kan vara en 

bidragande faktor till försämrad arbetsmiljö och att lärare slutar och byter yrke, så 

som beskrivits i bakgrundsavsnittet. 

 

• Betoningen mellan huvudmännen skiljer sig 

De offentliga huvudmännen efterfrågar, enligt denna studies resultat, en lärare som 

har en relationellt inriktad och trygg karaktär. En som kan kommunicera, är öppen, 

delaktig, samverkar och inger förtroende. De söker en person med lämpliga 

egenskaper, samtidigt som dessa personliga egenskaper inte alltid ytterligare 

specificeras. Den offentligt anställde läraren ska besitta framtidstro eller en vilja att 

arbeta för framtiden. Detta skulle kunna tolkas som att denne ska ha ett positivt eller 

optimistiskt tänk. Även om skolan är i kris och många lärare slutar och byter karriär, 

så ska läraren ha förmåga att tro på en framtid som är stark. Detta liknar det som 

poängteras i rektorers tal och texter om sin skola, enligt Börjesson (2003, s. 150). 

De privata huvudmännen ger istället uttryck för starka individuella egenskaper. Med 

ord som driv, brinner, nytänkande, inspirerande, nyfiken, strukturerad, ambitiös 

samt att läraren ska kunna arbeta med högt tempo, ges intryck av att fokus ligger på 

att vara högpresterande. Läraren ska utmana mönster och tänja på gränser, arbeta 

snabbt och vara anpassningsbar mer än att vara ämneskunnig och kunna följa 

läroplaner. Vad kan detta innebära för den sociala praktiken som skolan utgör? Den 

mer företagslika driften på en fristående skola, som ofta har tydligare koncept och 

profiler, kan göra att lärarna får ett klarare mål att arbeta mot. Det kan också vara så 

att fristående skolor ofta är mindre vilket gör det lättare att som lärare föra dialog 

med skolledningen och påverka i besluten. Kanske vill då de privata arbetsgivarna 

framstå som mer marknadsmässiga, fartfyllda och driftiga, och därmed också locka 

denna typ av lärare till sig. I offentligt drivna skolor som är styrda av den 

kommunala politiken, blir det svårare för lärare att påverka. Dessa skolor är oftare 

större, huserar i klassiska skollokaler med skolbibliotek och gymnastiksal. De har 

inte vinst i fokus och kan till och med ha underskott i ekonomin men ändå leva kvar. 

Detta kanske tilltalar en lärare som trivs med det kollegiala, att ha flera 
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ämneskollegor och mer spritt elevunderlag. Där samarbete, delarkultur och den 

trygghet en kommunal anställning ger lockar en annan typ av personlighet. Eftersom 

arbetsgivarna sitter på makten över att uttrycka vilken lärartyp de vill ha, är det ju 

rimligt att de söker efter olika lärare och därmed formulerar sina annonser olika 

också. Även om arbetsgivarnas makt inte är omedelbart synlig, så påverkar deras 

val av ord i platsannonserna synen på den önskvärde läraren. Blivande lärare som 

inte redan har erfarenhet från en eller flera skolor och som läser platsannonserna kan 

påverkas mer än de erfarna. Det kan tänkas styra hur de nya lärarna förhåller sig till 

sitt nya yrke och vilken typ av skola de söker sig till. Även personer som funderar 

på att utbilda sig till lärare kan läsa platsannonserna och skapa förutfattade meningar 

om hur det är att arbeta på en fristående skola jämfört med en offentligt driven, i och 

med de olika konstruktioner som växer fram i annonserna.  

 

• Det som inte uttrycks alls 

Det är också relevant att diskutera vad som inte sägs i platsannonserna. Att ha ett 

demokratiskt eller formativt arbetssätt är relativt frånvarande ord i platsannonserna. 

Även formuleringar om att läraren förväntas arbeta med vetenskaplig grund är 

ovanliga, det står uttryckt endast en gång (fristående skolas platsannons). Detta är 

anmärkningsvärt eftersom dessa delar återfinns i Skollagen (2010:800). Lagen slår 

fast att skolan ska förmedla demokratiska värderingar med undervisning vilande på 

vetenskaplig grund. Även skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning 

(Skolverket, 2018) betonar att betygssättning ska vila på vetenskaplig grund och tar 

upp formativ bedömning som viktig del för att följa och främja elevernas 

kunskapsutveckling. Det är viktigt att läraryrket byggs på en vetenskaplig grund och 

lärare, skolledning och huvudmän har ett gemensamt ansvar för detta. Inte bara för 

att följa skollagen, utan också för att bidra till läraryrkets utveckling och status; en 

viktig aspekt för att motverka lärarbristkrisen. För att få till en social förändring i 

sättet att se på läraryrket kan jag tycka att det vetenskapliga arbetssättet tydligare 

borde framhävas i platsannonserna. 

 

Ordning och reda är något som beskrivs mest i privata skolors platsannonser. Varför 

är detta inte lika viktigt i offentliga skolor, när arbetsro är en rättighet för alla i skolan 

enligt Skollagen (5 kap 3 §)? Om vi vill ha lärare som stannar i yrket eller nya 

individer som söker sig till läraryrket, borde huvudmän och skolledning använda 
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den makt de innehar över lärarkonstruktionen och trycka mer på ordning och reda i 

skolans praktik. Det kan uppstå en statusskillnad mellan att arbeta på en offentligt 

driven eller fristående skola, om den ena skoltypen genom sina ordval gör för 

gällande som sant att den arbetar mer för god arbetsro (för både lärare och elever). 

 

Kvalitetsdiskussion 

Här förs en diskussion om studiens kvalitet och hur olika val i arbetets gång kan ha 

påverkat de nådda resultaten. Begreppet kvalitet används här enligt Fejes och 

Thornbergs definition: ”som ett överordnat begrepp för att beteckna en noggrann, 

systematiskt och väl genomförd kvalitativ studie” (Fejes & Thornberg, 2015, s. 

259). Urvalet av analysmaterial, valt tillnärmelseperspektiv, den kritiska 

diskursanalysen som metod såväl som de etiska övervägandena som gjorts, 

diskuteras i detta avsnitt.  

Urvalet av analysmaterial 

Att använda platsannonser för att svara på frågeställningen, är i ett kritisk 

diskursanalytiskt perspektiv en valid metod, analysmaterialet är beprövat i tidigare 

forskning och kan användas för syftet. Urvalet för denna studie kan dock ha 

påverkan på resultatet, exempelvis antalet platsannonser eller avgränsningarna för 

dessa. Antingen kunde ett större antal annonser använts för en starkare kvantitativ 

inriktning, eller så kunde färre annonser använts för en djupare och mer ingående 

kvalitativ inriktning. Uppdelningen i privata och offentliga skolor som huvudmän 

kan tänkas vara lite för grovt, eftersom det kan skilja mycket mellan olika friskolor 

såväl som mellan offentliga. Det torde finnas stora skillnader mellan hur skolor i 

stora respektive små städer eller skolor med stor skillnad i elev- och personalantal, 

formulerar sina platsannonser. Likaså mellan skolor med vitt skilda koncept. En del 

av platsannonserna i analysmaterialet kom från skolor tillhörande samma koncern 

och följde ibland liknande mall och ordval. I kvantifieringen av resultatet kan detta 

ha viss betydelse, eftersom samma ordval upprepas flera gånger kan detta nyckelord 

bli missvisande stort. Detta har jag försökt minimera genom att slå ihop exakt lika 

annonser från samma skola. Eftersom en del skolor publicerar en enda platsannons 

avseende flera tjänster, anser jag det rimligt att slå ihop de annonser från en enskild 
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skola som är exakt lika. Sammanslagning har gjorts endast för enskilda skolor, inte 

för skolor med liknande annonser på grund av samma koncern- eller 

kommuntillhörighet. Ett större och mer varierat urval kan ge denna aspekt än mindre 

betydelse för resultatet. Jag resonerar dock som så att då vissa platsannonser har 

liknande innehåll och ordval, möts läsaren av platsannonserna oftare av dessa 

nyckelord. Konstruktionerna av gymnasielärare som söks stärks därför ännu mer. 

Min uppfattning är att resultatet i sin helhet inte blir missvisande på grund av 

urvalets storlek. 

 

Att platsannonser från en ganska kort specifik tidsperiod används i denna studie bör 

inte ha någon större betydelse för resultatet. Annonsernas texter lär inte förändras så 

snabbt att analysmaterial insamlat under någon eller några månader till ger ett helt 

annat resultat.  Dock torde förändringar kunna ses vid en insamling över lång 

tidsperiod, på samma sätt som Helgesson (2011), eller vid en jämförelse mellan 

dagens platsannonser och annonser publicerade under en annan tidsperiod, 

exempelvis för tjugo år sedan. Detta är dock inte relevant utifrån denna studies syfte 

utan det är lärarkonstruktionerna och förväntningarna idag som ska tydliggöras. 

Endast platsannonser riktade till behöriga gymnasielärare och för heltidsanställning 

inkluderades. Exkluderingen av lärare från andra skolformer och andra 

anställningsformer kan påverka resultatet.  

 

En jämförelse av nyckelorden som framkom i frekvensanalysen av denna studies 

platsannonser, med Helgessons (2011) fynd från generella platsannonser visar att de 

mest framträdande nyckelorden inte skiljer sig så mycket från varandra. Detta är en 

faktor som kan tänkas stärka min studies reliabilitet. Jag har behandlat 

analysmaterialet noga samt använt mig av datoriserad kvantitativ analys för att 

minska felkällorna i den delen. 

Valt tillnärmelseperspektiv och CDA som metod 

Diskursanalys är valt för denna studie för att det är viktigt att studera diskurser. 

Eftersom diskurser uttrycker föreställningar om hur något är eller borde vara, bidrar 

de till att etablera en relation mellan grupper, här lärare och arbetsgivare. Dessutom 

konstrueras lärarens identitet i diskurser (Boréus & Bergström, 2018, s. 256). 
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Analysmetoden är vald för att uppdaga budskap i platsannonserna som kanske inte 

uttrycks tydligt eller bokstavligen formulerat. Diskursanalysens konstruktivistiska 

syn att världen är vad du tror att den är, innebär också att jag som tolkare av 

platsannonsernas ord är präglad av min förförståelse och uppfattning av min 

omvärld. Detta påverkar hur jag tolkar platsannonsernas nyckelord. Därmed går det 

att kritisera diskursanalysen, den diskurs som tolkas i denna studie är endast en 

variant av flera möjliga sätt att förstå förväntningarna på dagens gymnasielärare. Jag 

har läst alla platsannonser och försökt analysera dem utan att ha någon förutfattad 

mening om deras innehåll. Dock går det inte att förbise att jag har en förförståelse. 

Jag är själv gymnasielärare och arbetar i en offentligt driven gymnasieskola. Jag har 

en uppfattning av min omvärld och tolkar platsannonsernas ord utifrån detta. Att ha 

Fredriksson (2010) och Helgesson (2011) som nyckelstudier i tidigare forskning kan 

hjälpa mig att se hur olika förhållningssätt för lärare framträder. Men det kan också 

stjälpa mig åt ett eller annat håll, genom att de skapat konstruktioner som jag under 

min tolkning blir påverkad av. Detta utgör också en fråga för bedömningen av 

studiens validitet. För att stärka den kvalitativa tolkningen görs först den kvantitativa 

delen med korpus- och frekvensanalys med fokus på platsannonsernas nyckelord, 

för att sedan kvalitativt tolka dessa. Ett tänkbart metodalternativ är att välja färre 

platsannonser och analysera dessa genom en enbart kvalitativ och helhetlig läsning 

av dessa, och inte ha samma kvantitativa inslag. Detta kan möjligen ge ett 

annorlunda resultat.  

 

Vad gäller generaliserbarheten går det inte att direkt dra slutsatser från denna studies 

resultat till andra grupper. Resultaten kan bäst användas som underlag för nya 

hypoteser till kommande studier. Det kan vara svårt att tillämpa en diskussion om 

generaliserbarhet i tolkande studier. Analysmaterialet kan tänkas rymma andra 

tolkningsmöjligheter. Med en annan teoretisk ansats kan en annan tolkning av 

resultatet uppnås och bidra till ännu bättre förståelse inom ämnet. 

Etiska överväganden 

Eftersom Platsbankens platsannonser är publicerade för en allmän publik på 

webben, samt inga undersökningsdeltagare är engagerade för denna studie, finns 

ingen etisk problematik med metoden. De forskningsetiska anvisningar som finns 
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för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna har beaktats, likaså boken 

God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Avslutande reflektioner  

Jag har under analysens gång reflekterat över hur platsannonserna kanske mer ger 

uttryck för det en lärare vill läsa om en tjänst och söka till? Säljspråket i 

platsannonserna är tydligt talande, vad skolan kan erbjuda både tänkbara elever och 

den lärare som skall anställas. Hur annonsen utformas kan bero på vem som skriver 

platsannonserna, om det är HR-avdelningen för exempelvis en kommun eller 

friskolekoncern, eller enskilda skolors rektorer. Detta skulle kunna utgöra en 

intressant ingång till fortsatt forskning: Har vem som utformar platsannonserna 

påverkan på lärarkonstruktionerna i dessa? Samt: Är platsannonserna skrivna för att 

locka läraren och sedan är verkligheten, när läraren väl är på plats i skolan, 

annorlunda? 

 

Marknadsorienteringen som tydlig framkommer både i denna studie och i tidigare 

forskning behöver också problematiseras vidare i fortsatta studier: Kan en NPM-

styrning i skolan med en ekonomisk och politisk styrning, samt blandningen av 

offentligt drivna och fristående skolor gå ihop med likvärdighet i hela landet? Är 

denna marknadsorientering i dagens skola kompatibel med en professionell lärare 

som ska arbeta utifrån styrdokument och skolans uppdrag? Och vidare gällande 

styrdokument: detta som många platsannonser uttrycker om kreativitet eller att 

läraren förväntas tänja på gränser och vara nytänkande, skulle vara intressant att 

studera. Vad menar den som utformar platsannonserna med dessa formuleringar: 

vilka gränser är det som ska tänjas på, är det styrdokumentens eller hur elever 

betygssätts? 

 

En intressant notering under analysarbetet är att humor efterlyses i tre platsannonser. 

Vilken sorts humor, undrar jag. Vad som anses vara humor eller roligt är väl 

synnerligen subjektivt? Samtidigt är det positivt att arbetsgivarna efterfrågar detta, 

jag tänker att skratt på arbetsplatsen kan gynna den psykosociala miljön och minska 

den negativa stressen. Trots allt borde en välmående och glad lärare vara den bäste 

kunskapsförmedlaren och medhjälparen till att forma framtidens medborgare! 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. De 35 mest förekommande nyckelorden i offentligt driva 

skolors platsannonser 

1. Lag 78 (kunna arbeta i team, arbetslag, programlag, arbetslagsarbete, 

lagarbetare) 

2. Samarbet* 75 (samarbetsförmåga, lätt för att samarbeta) 

3. Utvecklar 65 (utvecklingsfokus, utvecklingskompetens, ansvar för att 

utveckla skolan eller undervisningen) 

4. Mentor 44 (mentorskap förväntas/ingår) 

5. Engagerad 40 (engagemang) 

6. IT 40 (IT-kompetens, kunna arbeta med digitala 

verktyg/hjälpmedel/lärplattform/lärmiljöer/lärverktyg, digitaliserad, IT-

teknik, digitalt klassrum, datorkunskaper, office) 

7. Kolleg* 40 (kollegial/t samarbete, kollegialt lärande, kollektivt lärande) 

8. Tillsammans 35 (kunna arbeta tillsammans, vi arbetar tätt tillsammans) 

9. Lämplighet 29 (stor vikt läggs vid personlig lämplighet) 

10. Framtid 28 (framtidsfokus, framtidsinriktad, forma framtiden, framtidstro) 

11. Trygg 27 (bidra till trygg miljö, trygg som person) 

12. Pedagogisk 26 (pedagogisk kompetens/förmåga) 

13. Planera 26 (förmåga att planera, planera sin tid) 

14. Ansvar 25 (tar ansvar, har ansvar, ansvarsfull, ansvarstagande) 

15. Kommunicera 25 (förmåga till kommunikation, kommunikationsförmåga, 

kommunikativ) 

16. Kreativ 25 (kreativitet) 

17. Erfarenhet 24 (undervisningserfarenhet/lärarerfarenhet/yrkeserfarenhet 

meriterande eller krävs) 

18. Relationsskapande 24 (bra på att skapa relationer) 

19. Ledare 23 (naturlig ledare, ledarskap) 

20. Driv 21 (driven, drivande, drivkraft) 

21. Styrdokument 21 (förtrogen med, arbeta efter läroplan/kursplan) 

22. Mål 20 (arbeta mot uppsatta mål) 

23. Kunskap 18 (förmåga till kunskapssdelning, kunskapsförmedling, utveckla 

kunskap, nå kunskapsresultat) 

24. Öppen 18 (öppenhet) 

25. Tydlig 18 (tydliggör) 

26. Flexibel 17 (flexibilitet) 

27. Intresse 17 (intresserad av, stort intresse för) 

28. Positiv 17 (positivt förhållningssätt, positiva förväntningar) 

29. Profession 17 (professionell, professionellt förhållningssätt, 

professionsutveckling) 

30. Kvalité 16 (arbeta för god kvalité, kvalitetsmedveten) 

31. Stöd 16 (stöttande, stödjer, ger stöd) 

32. Delaktig 15 (i lagets och/eller skolans arbete, delaktighet) 

33. Kompetens 15 (kompetent, ämneskompetens) 

34. Samverka 15 (med kollegor, elever, bransch mm) 

35. Förtroende 14 (förtroendeskapande, inger förtroende, förtroendefull) 
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Bilaga 2. De 35 mest frekventa nyckelorden i privat drivna skolors 

platsannonser 

1. Engagerad 65 (engagemang) 

2. Samarbet* 54 (samarbetsförmåga, lätt för att samarbeta) 

3. Lag 48 (kunna arbeta i team, arbetslag, programlag, arbetslagsarbete, 

lagarbetare) 

4. Kolleg* 37 (kollegial/t samarbete, kollegialt lärande, kollektivt lärande) 

5. Driv 35 (driven, drivande, drivkraft) 

6. Tillsammans 32 (kunna arbeta tillsammans, vi arbetar tätt tillsammans) 

7. Relationsskapande 27 (bra på att skapa relationer) 

8. Pedagogisk 26 (pedagogisk kompetens/förmåga) 

9. Kvalité 25 (arbeta för god kvalité, kvalitetsmedveten) 

10. Utvecklar 25 (utvecklingsfokus, utvecklingskompetens, ansvar för att 

utveckla skolan eller undervisningen) 

11. IT 23 (IT-kompetens, kunna arbeta med digitala 

verktyg/hjälpmedel/lärplattform/lärmiljöer/lärverktyg, digitaliserad, IT-

teknik, digitalt klassrum, datorkunskaper, office) 

12. Intresse 22 (intresserad av, stort intresse för) 

13. Brinner 21 (brinner för yrket/undervisning, brinnande intresse) 

14. Framtid 21 (framtidsfokus, framtidsinriktad, forma framtiden, framtidstro) 

15. Kompetens 18 (kompetent, ämneskompetens) 

16. Mentor 18 (mentorskap förväntas/ingår) 

17. Ledare 17 (naturlig ledare, ledarskap, tydlig ledare) 

18. Planera 17 (förmåga att planera, planera sin tid) 

19. Kreativ 16 (kreativitet) 

20. Styrdokument 16 (förtrogen med, arbeta efter läroplan/kursplan) 

21. Profession 15 (professionell, professionellt förhållningssätt, 

professionsutveckling) 

22. Trygg 15 (bidra till trygg miljö, trygg som person) 

23. Nytänkande 14 (tänker nytt, tänker utanför boxen) 

24. Flexibel 13 (flexibilitet) 

25. Inspirerande 13 (inspirerar, förmåga att inspirera) 

26. Mål 13 (arbeta mot uppsatta mål) 

27. Ansvar 12 (tar ansvar, har ansvar, ansvarsfull, ansvarstagande) 

28. Nyfiken 12 (nyfikenhet) 

29. Tydlig 12 (tydliggör) 

30. Erfarenhet 11 (undervisningserfarenhet/lärarerfarenhet/yrkeserfarenhet 

meriterande eller krävs) 

31. Kunskap 11 (förmåga till kunskapssdelning, kunskapsförmedling, utveckla 

kunskap, nå kunskapsresultat) 

32. Positiv 11 (positivt förhållningssätt, positiva förväntningar) 

33. Strukturerad 11 (förmåga till struktur, strukturerat arbetssätt) 

34. Ambitiös 10 (höga ambitioner) 

35. Motiverande 10 (förmåga att motivera) 

 

 

 
 


