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Sammanfattning  

Studien ämnar studera gymnasielärares egna upplevelser av karriärstegsreformens 

implementerande och dess påverkan på arbetsklimatet och yrkesprofessionaliteten.  

Empiri har samlats in genom totalt sex intervjuer med tre förstelärare och tre lärare, 

därefter har materialet analyserats och relaterats till tidigare forskning och litteratur. 

Resultatet visar att reformen, till viss del, har gett positiva effekter i form av ökat 

kollegialt lärande samt att de som fått titeln förstelärare upplever en stärkt 

yrkesprofessionalitet. Reformen har lett till att lärarna själva upplever att läraryrkets 

professionalitet har ökat internt, men däremot är den generella upplevelsen att 

karriärstegsreformen som isolerad händelse inte ökat läraryrkets professionalitet i 

samhället. Informanterna menar att karriärstegsreformen är ett steg i rätt riktning mot en 

positiv skolutveckling och en förhöjd professionalitet av läraryrket.    

   

Nyckelord: Karriärstegsreformen, förstelärare, läraryrket, organisationsförändring, 

lärarprofessionalitet   
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Inledning   

Flera internationella studier betonar lärares betydelse för utbildningskvaliteten (OECD, 

2005, 2009: Europeiska Kommissionen, 2005, 2010) och som en effekt av detta har en rad 

skolreformer genomförts i Europa för att stärka yrkets professionalitet (Bergh et al 2018). 

I Sverige sjunker elevers studieresultat där Elmgren (2016) menar att lärare har en viktig 

roll i att vända denna trend. I linje med detta har flera åtgärder vidtagits, de senaste åren, 

för att behålla lärare samt attrahera nya lärare (Regeringskansliet, 2015). Regeringen 

investerar bland annat tre miljarder kronor per år i ”Lärarlönelyftet” som har till syfte att 

främja lärares löneutveckling (SFS 2016:100). Lärarutbildningen ska även utökas med 10 

000 utbildningsplatser till och med år 2021 och satsningar för att öka kvaliteten på 

utbildningen är likaså under arbete (Regeringskansliet, 2015). Det råder idag en lärarbrist 

och enligt Skolverkets prognos från år 2017 finns ett rekryteringsbehov av 40 000 

heltidstjänster fram till år 2031. För att möta detta behöver 227 000 lärare och 

förskolelärare utexamineras inom denna period, om inte detta uppnås kommer cirka 80 

000 lärare saknas om 15 år (Skolverket, 2017).    

 

År 2013 implementerades karriärstegsreformen vilken är en reform om inrättande av 

karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare (SFS 2013:70). Reformen utgör ett centralt 

beslut men det är upp till enskild huvudman på enskild skola huruvida denne beslutar att 

tillsätta förstelärare och erhåller i så fall statsbidrag för detta (SFS 2013:70). Syftet är att 

höja elevers studieresultat genom att säkra kvalitet hos lärare. Detta görs genom att 

möjliggöra för lärare att göra karriär och därigenom öka sin yrkesprofessionalitet samt öka 

det kollegiala lärandet (Prop. 2012/13:136). Målet är att behålla skickliga lärare samt 

attrahera fler att söka sig till läraryrket (Prop. 2012/13:136). Karriärstegsreformen innebär 

en förändring i organisationsstrukturen, vilket Jacobsen & Thorsvik (2014) menar kan 

innebära förändringar i fördelning av arbetsuppgifter och i organisationens 

belöningssystem. Förändringsaktörer är i regel medvetna om den mänskliga faktorns 

betydelse vid organisationsförändringar, men trots detta är det något som ofta förbises 

(Kotter & Schlesinger, 1979). Vid en uppföljning av implementeringen av karriärtjänster i 

Kommun X framkom att lärare upplevde en otydlighet kring förstelärares uppdrag och på 

vilka kriterier en förstelärare utnämns (Kommun X, 2016). Även Statskontorets (2017) 

uppföljning visar att det råder delade meningar gällande hur väl karriärstegsreformen 

uppnått sitt syfte. Givet denna bakgrund utgör karriärstegsreformen som 

organisationsförändring ett intressant fenomen att studera. 
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Syfte och frågeställningar 

Denna studie har till syfte att kartlägga gymnasielärares egna upplevelser av 

karriärstegsreformens implementerande och dess påverkan på arbetsklimat och 

yrkesprofessionalitet.  

  

• Hur har gymnasielärares arbetsklimat påverkats av införandet av 

karriärstegsreformen?  

• Hur ser gymnasielärare på sin yrkesprofessionalitet i och med 

karriärstegsreformen?    
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Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt presenteras centrala begrepp som är av betydelse för förståelse av studien. 

Förstelärare   

Förstelärare utses av huvudmannen på skolan i fråga och möjliggör för särskilt 

yrkesskickliga lärare att fortsätta undervisa samtidigt som de gör karriär (SFS 2013:70). 

Tjänsten innebär även en löneökning á 5 000 kronor per månad (SFS 2013:70). Vidare 

krävs även en lärarlegitimation för tjänsten samt att läraren har arbetat minst fyra år med 

undervisning (SFS 2013:70). Enligt 3 § 3st (SFS 2013:70) ska en förstelärare "ha visat 

särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att 

utveckla undervisningen". En förstelärare tilldelas, av rektorn, ett utvecklingsuppdrag som 

i regel har en koppling till skolans utvecklingsbehov eller en lärarens specifika kompetens 

(Skolverket, 2015). 

Yrkesprofessionalitet 

Englund och Solberekkes (2015) relaterar professionalisering till ett externt perspektiv, i 

det här fallet hur samhället ser på en lärares auktoritet, autonomi, status och legitimitet. 

Professionalism relaterar de istället till ett internt perspektiv, där fokus ligger på den 

pedagogiska kvaliteten av lärarens arbete, exempelvis undervisningens kvalitet i 

klassrummet.    

Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och litteratur. För att erhålla detta har vi, i 

första hand, använt oss av sökorden: karriärstegsreformen, förstelärare, läraryrket, 

organisationsförändring, lärarprofessionalitet. Databaserna vi har tillgått är Google 

Scholar, SocINDEX samt Umeå Universitetsbibliotekets sökfunktion.   

Skolreformer och karriärstegsreformen 

De senaste decennierna har skolan gått från att vara statligt styrd till att bli allt mer 

kommunalt styrd (Johansson & Svedberg, 2013). Till följd av detta har stort utrymme 

lämnats för att genomföra skolreformer och under de två senaste decennierna har mer än 

ett femtiotal reformer ägt rum (Johansson & Svedberg, 2013). Johansson & Svedberg 

(2013) menar att varje åtgärd har haft goda ambitioner, men i vissa fall har genomförandet 

fått oönskade resultat. Det finns en risk att enskilda reformer reagerar med varandra vilket 
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kan leda till delvis negativa konsekvenser (Johansson & Svedberg, 2013). Van der Voet 

(2016) påpekar att organisationsförändringar är särskilt svåra att genomföra inom offentlig 

sektor där miljö och struktur försvårar implementeringen ytterligare.  

 

Alvunger (2015) har studerat reformens implementering på kommunala skolor med fokus 

på förstelärartjänstens påverkan på skolans ledarstruktur. Han påtalar att rektorer ser 

förstelärarna som ett bra stöd, då uppdrag och mandat att ta beslut i vissa frågor kan 

distribueras till dem (Alvunger, 2015). Vidare utgör förstelärarna en länk mellan rektorer 

och lärarkollegor, vilket ställer högre krav på befintliga kollegiala strukturer som tidigare 

karaktäriserats av jämlikhet lärare emellan (Alvunger, 2015). Många förstelärare upplever 

att kollegor i allmänhet är positiva, men att de även stött på olika typer av motstånd, vilket 

har visat sig i from av bristande motivation, avund och misstänksamhet (Alvunger, 2015).    

 

Alvungers (2015) studie visar att lärare ser mindre positivt på reformen då den inte gynnar 

lärare som grupp eller skolan i helhet utan endast enstaka individer. Förstelärare är själva 

medvetna om sin viktiga funktion men menar att innebörden måste vara integrerad och 

synliggöras bland alla lärare för att rollen ska fylla sitt syfte (Alvunger, 2015). 

Förestelärarna menar vidare att de själva är motiverade i sin roll men att varken skolan 

som organisation eller rektorer har hunnit ställa om (Alvunger, 2015).    

   

Även Bergh, Hultman och Englund (2018) har studerat implementeringen av 

karriärstegsreformen men med fokus på hur den påverkar lärares yrkesprofessionalitet. De 

genomförde en textanalys av ansökningsblanketter och ansökningar till förstelärartjänster. 

Bergh et al. (2018) konstaterade att en utvecklad språklig kompetens var mer fördelaktigt i 

rekryteringsprocessen än faktiskt kunskap. Detta signalerar att lärare värderas olika av 

rektorerna vilket pekar på tydliga statusskillnader i processen där vissa lärare enligt denna 

studie professionaliseras och andra lämnas bakom.      

Organisationsförändringar och motstånd  

Jacobsen och Thorsvik (2014) påpekar att flertalet reformer har genomförts de senaste 

tjugo åren inom offentlig sektor. Skolan som organisation har tydliga krav och 

förväntningar från sin institutionella omvärld, vilket resulterar i att de anställda på lägre 

nivå har lågt inflytande över förändringsstrategin vid organisationsförändringar (Jacobsen 

& Thorsvik, 2014). Detta låga inflytande leder ofta till negativa reaktioner på strategin 

men inte nödvändigtvis på förändringens innehåll (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Jacobsen 
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(2013) talar om förändringsstrategi E, som präglas av politiska beslut med ekonomiska 

motiv. Här är beslut vad gäller vinst- och måluppfyllelse centraliserade medan beslut vad 

gäller fördelning av resurser decentraliserade. Jacobsen (2013) anser att en framgångsrik 

förändring måste bemöta och ta hänsyn till det stabila och det dynamiska i dess kontext. 

Todnem By (2007) påpekar att dagens ständigt föränderliga samhälle ställer höga krav på 

organisationers förändringstakt vilket förklarar varför förändringsprocesser inte sällan 

präglas av tillfälliga och reaktiva lösningar. En reaktiv förändringsprocess initieras först 

när en organisation tvingas förändras till följd av en händelse som redan inträffat 

(Jacobsen, 2013). Här syftar organisationsförändringen till att återfå önskat tillstånd vilket 

sker när balans infinner sig mellan organisationens externa och interna förhållanden  

 (Jacobsen, 2013).    

 

Claibornea, Auerbach, Lawrence, Zeitlin Schudrich (2013) genomförde en studie inom 

barnomsorgen med syfte att mäta de anställdas uppfattning om hur organisationsklimatet 

och arbetstillfredsställelsen påverkar beredskap för organisationsförändring. Studien 

betonar vikten av det organisatoriska klimatet och arbetsnöjdhetsfaktorer för en 

framgångsrik organisationsförändring. Följande faktorer menar de höra ihop med en högre 

grad av förändringsbenägenhet: tydliga roller, tydligt formulerade mål med förändringen 

och en arbetsprestation som är mätbar och har en hög standard. Tydlig kommunikation 

och uppmuntran till delaktighet från närmaste chef är ytterligare en faktor som spelar in 

vid grad av förändringsbenägenhet (Claibornea et al. 2013). Studien visar också att ju 

längre tid en anställd har befunnit sig på en och samma position desto mer 

förändringsbenägen. Avslutningsvis lyfter studien att det är viktigt att ledarskapet är 

strategiskt och systematiskt för en effektiv implementering av en förändring (Claibornea et 

al. 2013). 

   

Kotter och Schlesinger (1979) menar att organisationsförändringar ofta möts av mänskligt 

motstånd och att erfarna ledare har kunskap om detta. Trots detta tar de sig sällan tid att 

fundera över de bakomliggande orsakerna. Kotter och Schlesinger (1979) har i sin studie 

identifierat de mest förekommande orsakerna till motstånd. Människor gör ofta motstånd 

mot en förändring på grund av en rädsla att förlora något som är av värde för dem, vilket  

kan handla om ett arbetssätt, arbetstillfredsställelse eller osäkerhet kring hur deras position 

och status i arbetsgruppen kommer påverkas (Kotter och Schlesinger, 1979). Jacobsen 

(2013) menar att förändringar ofta upplevs som personliga i valet vid uppslutning kring 

förändring eller motstånd mot förändring. Vidare grundar sig motstånd ofta på 
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missförstånd där anställda inte förstår hur de kommer att påverkas av förändringen (Kotter 

och Schlesinger, 1979). Kotter och Schlesinger (1979)  menar att ledare ofta förbiser 

denna aspekt, särskilt i de fall då de anser att förändring kommer vara till de anställdas 

fördel. Detta är än vanligare i situationer där de anställda inte har förtroende för 

beslutsfattaren (Kotter och Schlesinger, 1979). En annan orsak till motstånd är att 

anställda ofta bedömer situationen annorlunda än de som initierat förändringen och ser fler 

nackdelar än fördelar både för sig själva och för organisationen i stort (Kotter och 

Schlesinger, 1979). 

Reformers påverkan på professionalitet 

Diskussioner kring hur begreppet profession ska definieras i relation till andra yrken har 

sedan länge varit ett aktuellt ämne och idag har distinktionen blivit än mer komplex då 

yrkesgrupper, enligt Fournier (1999), som tidigare inte setts som professioner nu 

förknippas med just professionalism (Lilja, 2014:35). Lärare, sjuksköterskor och 

socialarbetare är exempel på de, i modern litteratur, så kallade semi-professioner (Etzioni, 

1969) som idag strävar mot detta (Lilja, 2014).   

  

Kompetens och kunskap är enligt Wu (2017) två centrala delar för att illustrera 

lärarprofessionalitet. De senaste decennierna har flera utbildningsreformer genomförts i 

Hong Kong, något som författaren har studerat. Vid utbildningsreformer förändras 

definitioner av lärarprofessionalitet, där nya förväntningar och krav uppstår (Wu, 2017). 

Dessa förändringar leder i regel till en omfördelning av maktförhållanden bland de 

berörda parterna inom utbildningssystemet där lärare ibland tillskrivs större befogenheter 

och ibland avskrivs befogenheter. Wu (2017) menar därför att det är viktigt att lärare 

erbjuds personlig- och eller professionell utveckling, vid förändringar som innebär att de 

avskrivs befogenheter, för att vara fortsatt motiverade i sitt yrke. Enligt Elmgren et al. 

(2016) är benämningen förstelärare ett sätt att stärka betydelsen av lärares professionalitet, 

då den innehar en maktposition över utbildningen och dess innehåll.  

 

Bergh et al. (2018) betonar att målet med reformen är att samtliga lärare ska utvecklas 

men att risken finns att en klyfta uppstår mellan lärarna där de kan delas in i A- och B-

lärare. A-lärarna får högre lön, högre status och deras yrke professionaliseras medan B-

lärarna utelämnas i denna process. Denna reform och även ”Lärarlönelyftet” (SFS 

2016:100) som även den ämnar till att höja läraryrkets professionalitet verkar alltså skapa 
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splittringar i lärarlag, vilket leder till att ett av huvudsyftena med karriärstegsreformen, att 

förbättra undervisningen för skolelever, gås miste (Bergh et al. 2018).   

Metod      

I detta avsnitt presenteras studiens forskningsansats, datainsamlingsmetod, urval, 

genomförande, bearbetning och analys av data samt etiska överväganden i linje med 

relevant metodlitteratur.  

Forskningsansats  

Denna studie har en kvalitativ ansats då Kvale & Brinkmann (2014) menar att detta är att 

föredra när syftet är att skapa förståelse för informanternas upplevelser. I linje med detta 

menar Bryman (2011) att denna metod är att föredra när resultatet önskas bygga på 

uttömmande beskrivningar av personers upplevelser. Syftet är att studera lärares och 

förstelärares upplevelser av arbetsklimat och yrkesprofessionalitet i och med 

Karriärstegsreformen, därför har bedömningen gjorts att kvalitativ metod är det mest 

lämpliga tillvägagångssättet för denna studie.  

Urval   

I studien användes ett målinriktat urval där tre förstelärare och tre lärare intervjuades på 

sex olika gymnasieskolor spridda över hela Sverige. Genom att två skilda kategorier av 

lärare intervjuades gavs två infallsvinklar på karriärstegsreformen som fenomen. Ett 

målinriktat urval är lämpligt när syftet med studien är att studera ett bestämt fenomen 

(Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att urvalets storlek till stor del bestäms av tillgång 

av tid. I linje med detta har hänsyn tagits till arbetets tidsbegränsning där sex intervjuer 

ansågs vara rimligt att genomföra, bearbeta samt analysera. För deltagande i studien var 

kravet att informanten hade varit verksam som förstelärare respektive lärare på nuvarande 

gymnasieskola i minst ett år. De deltagande informanterna hade olika lång 

arbetslivserfarenhet, olika geografisk utgångspunkt samt varierande ålder och kön. Detta 

ledde till en stor variation i urvalet.  

Datainsamlingsmetod  

För att uppfylla studiens syfte samt besvara dess frågeställningar genomfördes intervjuer 

då det ansågs vara det mest passande tillvägagångsättet (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Bryman (2011) menar att intervjuer genomförs för att ta reda på åsikter och upplevelser 

kring ett visst fenomen. Genom intervjuer skapades en djupare förståelse för hur 
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karriärstegsreformen sedd som en organisationsförändring upplevdes bland lärare och 

förstelärare. Semistrukturerade intervjuer genomfördes, då denna metod skapar möjlighet 

att styra samtalet och ställa följdfrågor vilket är till fördel för att uppfylla studiens syfte 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Enligt Bryman (2011) innebär en semistrukturerad intervju 

att frågorna inte behöver ställas i en bestämd ordning samt att frågorna genomgående 

formuleras som öppna och därmed ges utrymme för informanten att ge utförliga svar. En 

intervjuguide utformandes med följande teman: karriärstegsreformen, professionalitet, 

status samt organisationskultur vilka anpassades för att besvara studiens frågeställningar 

(Bilaga 2).   

 

I och med det geografiska avståndet mellan informanterna genomfördes telefonintervjuer. 

Bryman (2011) menar att telefonintervjuer är mer tidseffektiva samt säkerställer 

objektivitet hos samtalsledaren i större utsträckning än vid en fysisk intervju. En 

medvetenhet rådde dock om att kroppsspråk och mimik gås om miste vid en 

telefonintervju. För att komma så nära den "sanna" upplevelsen som möjligt användes de 

grundläggande kommunikationsverktygen vid intervjuerna; bekräfta, öppna frågor, 

reflektera och summera (Miller & Rollnick, 2013). Informanten bekräftas för att skapa 

motivation hos denne att fortsätta dela med sig av sina upplevelser. Vidare innebär 

begreppet reflektera att samtalsledaren får möjlighet att sätta ord på exempelvis en känsla 

som informanten beskriver. Att summera skapar en möjlighet för samtalsledaren att 

sammanfatta en del av samtalet, för att säkerställa att förståelsen är korrekt (Miller & 

rollnick, 2013).   

Genomförande   

För att nå informanter mejlades rektorer på tjugo utvalda gymnasieskolor. De rektorer som 

svarade sände därefter en, i förväg, utformad förfrågan vidare till förstelärare och lärare på 

skolan i fråga (Bilaga 4). Efter approximativt en vecka från det att rektorerna kontaktades 

hade sex informanter från sex olika gymnasieskolor anmält sin medverkan. När en 

informant anmält deltagande skickades ett informationsbrev till informanten via mejl 

(Bilaga 3). Informationsbrevet uträttades för att informanten skulle känna sig trygg samt 

vara väl förberedd inför intervjun. Därefter bestämdes tid och dag för intervjutillfället, där 

varje intervjus längd varierade mellan 30 och 60 minuter. Intervjuerna inleddes med en 

kort introduktion av studien för att bekräfta att informanten var medveten om dess syfte. 
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Bearbetning och analys av data   

Vid bearbetning av datamaterialet användes tematisk analys, vilket är ett av de vanligaste 

angreppssätten vid kodning och innebär att vikt i första hand läggs vid vad som sägs 

snarare än hur det sägs (Bryman, 2011). Vid transkribering användes samma förfaringssätt 

för samtliga inspelade intervjuer för att öka trovärdigheten i analysen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I analysen tillämpades färgkodning med utgångspunkt i 

intervjuguidens teman. Färgkoderna sammanställdes sedan i tabellform för att tydligt visa 

på likheter och skillnader. Denna struktur underlättade upptäckandet av mönster samt 

möjligheten att dra slutsatser av empirin (Bilaga 1).  

   

Efter att ha sorterat kodade utdrag efter teman studerades tabellen för att identifiera 

återkommande upplevelser bland informanterna. Denna analysmetod ansågs lämpligt då 

studien intresserar sig för informanternas upplevelser. 

Etiska överväganden     

Genom hela studien följdes de fyra etiska principerna inom svensk forskning: 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet (Kvale 

& Brinkmann, 2014). I god tid informerades informanterna om syfte samt upplägg med 

studien. Här medvetandegjordes informanterna om eventuella risker och fördelar med sitt 

deltagande. Informanternas namn samt gymnasieskolor publiceras ej i studien då det anses 

irrelevant i förhållande till studiens syfte samt i respekt för informanternas rätt att vara 

anonym.     

Resultat    

I detta avsnitt redogörs studiens resultat. Uppdelning av resultatet har gjorts i form av tre 

huvudrubriker: karriärstegsreformen som organisationsförändring, karriärstegsreformens 

påverkan på arbetsklimatet samt karriärstegsreformens påverkar på läraryrkets 

professionalitet.  

Karriärstegsreformen som organisationsförändring    

Samtliga informanter har vetskap om att reformen genomfördes för att skapa 

karriärmöjligheter inom läraryrket. De som varit lärare en längre tid vittnar om att en av 

de främsta anledningar till att de sökt sig till förstelärartjänsten var att få vara med och 

påverka skolutvecklingen. Majoriteten hoppades också att reformen skulle öka det 
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kollegiala lärandet, där en av informanterna menar att syftet med reformen är att komma 

till gagn för alla lärare; "Alltså om vi har en förstelärare i bedömning så är det nåt som ska 

genomsyra hela organisationen" (Informant 5).    

   

Flera av informanterna bekräftar att det på senare tid har genomförts ett flertal reformer i 

syfte att höja läraryrkets status; "Lärarnas löner har gått tillbaka väldigt mycket i 

jämförelse med andra grupper" (Informant 3). Två av informanterna har erfarit reformer 

inom skolan tidigare och är således medvetna om att skolan är en trögstyrd organisation, 

där det kan dröja innan såväl negativa resultat som positiva resultat synliggörs. 

Förväntningarna var följaktligen skilda kring vad reformen skulle få för effekter på varje 

enskild skola. Majoriteten kände ett hopp om skolutveckling och en förhöjd status hos 

yrket, men även farhågor för hur reformen skulle påverka relationer kollegor emellan, 

främst i och med det påtagliga lönepåslaget.   

 

Majoriteten av informanterna fick information om att karriärstegsreformen skulle 

genomföras via fackförbund och från skolans ledning. De flesta av informanterna var 

införstådda med vad tjänsten i praktiken skulle innebära. Det som däremot var otydligt var 

på vilka kriterier förstelärarna utnämns, vilket skapade en känsla av oro över hur de som 

blivit utsedda till förstelärare skulle bemötas av lärarkollegiet. De informanter som 

upplevt en tydlig information kring införandet av reformen ställer sig i allmänhet positiva 

till den upplevda implementeringsprocessen. På de skolor där informationen till lärare 

varit otydlig har implementeringsprocessen dock upplevts mer negativ, vilket en 

informant bekräftar; "Kriterierna var ju väldigt luddiga och när jag läste dom när vi 

pratade så tyckte vi att vem som helst kan få det här" (Informant 4).    

  

Samtliga informanter är medvetna om att implementeringen och förstelärarnas funktion 

varierar på olika skolor, där en av informanterna påpekar att varje enskild kommun måste 

se över befintliga resurser och behov innan implementeringen. Flera informanter har en 

bild av att ledningen inte hade en utarbetad och tydlig strategi vid reformens införande, 

men valde ändå att genomföra implementeringen. En informant menar att vissa kommuner 

inte lyckats implementera reformen på ett sätt som stödjer den skolutveckling som de 

eftersträvar. Informanten anser därför att staten borde erbjudit rådgivning till kommuner 

med behov av stöttning i processen:   
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När jag pratar med andra förstelärare så kan det på vissa ställen i vissa 

kommuner vara otroligt genomtänkt att de arbetar med vissa saker och så. De 

har vissa spår som de arbetar utefter och skolledning och kommunchef är 

jättetydlig och då når man längre. Sen i andra kommuner kan, man kan göra bra 

saker men det kanske blir mer lokalt bara på en viss skola, eller det kanske inte 

blir så långsiktigt för att ledningen inte riktigt är där. (Informant 2)  

   

Majoriteten av informanterna påtalar det faktum att det är uppenbart svårt att 

implementera och förankra statliga beslut.  

Karriärstegsreformen påverkan på arbetsklimatet  

Läraryrkets status upplevs som låg bland samtliga informanter, men de menar samtidigt 

att skolfrågan är viktig i politiska sammanhang. En av informanterna ser införandet av 

reformen och förstelärares lönepåslag á 5000 kronor som ett sätt att höja attraktionen för 

läraryrket; ”att det går att tjäna förhållandevis bra som lärare” (Informant 3). Flertalet 

tycks uppleva att reformen i sitt försök att höja yrkets status även riskerar att skapa 

statusskillnader lärare emellan. Förstelärare upplever att de fått en starkare röst i kollegiet 

samt en större möjlighet att påverka skolutvecklingen, men de upplever inte att de har fått 

en högre status i gruppen. Ett återkommande tema i intervjuerna är att de informella 

statusskillnader som förekom innan reformens införande förstärktes i och med reformen. 

En av informanterna anser att de som innan implementeringen hade hög status i 

arbetsgruppen även hade större möjlighet att bli tilldelad förstelärartjänster.    

Avundsjuka, konkurrens och misstänksamhet 

De sex informanterna har alla upplevt någon form av avundsjuka i kollegiet i och med 

införandet av förstelärare. En informant menar att då löneökningstakten inom yrket 

generellt sett är låg innebär ett påslag á 5000 kronor att det skapas ett stort glapp mellan 

lärare i kollegiet. Den tydliga löneökningen är något som flera informanter påtalar och det 

infinner sig en känsla av orättvisa som beskrivs enligt följande; "Jag gör lika mycket där 

som han eller hon, men han får 5000 kronor mer i månaden" (Informant 5). Detta är något 

som de upplever kan påverka arbetsklimatet negativt, då de förväntas jobba tätt 

tillsammans i arbetslag. På en av skolorna har det förekommit prat om att man genom 

denna reform delar upp lärarna i A- och B-lag. Även vad gäller avundsjuka pekar flera på 

otydligheten i implementeringen av reformen. En informant sätter ord på något som flera 

informanter upplevt; ”Varför blev han förstelärare, det där gör ju jag med” (Informant 5). 
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De menar att om information kring försteläraruppdraget hade varit tydligare hade man 

kunnat eliminera en del av det avund som utspelats. 

   

Flertalet informanter har upplevt öppen avundsjuka i form av pikar och kommentarer. En 

av informanterna möttes bland annat av kommentaren; "Här kommer en förstelärare nu 

ska jag gå undan från kopiatorn så du får gå före mig här" (Informant 2). Avundsjuka har 

även uttryckts i form av att lärare har gått hem för dagen eller valt att lämna skolan 

permanent, som ett resultat av att de inte tilldelats tjänsten. Majoriteten av informanterna 

vittnar dock, i första hand, om en mer subtil avundsjuka som vid tillfällen mynnar ut i 

dålig stämning i kollegiet.   

   

Det är inte många som pratar direkt med mig och säger att ”åh vad orättvist jag 

tycker inte att du är värd att bli förstelärare”. Utan mer att man kanske kom in i 

ett rum och så kan de va, det blir liksom tyst eller att någon är sur på en några 

veckor. (Informant 2)   

    

Majoriteten av informanterna som utgjordes av förstelärare upplever inte, i linje med 

ovannämnda citat, någon personlig kritik från de andra lärarna utan snarare ett i allmänhet 

negativt resonemang kring reformen. Samtliga informanter betonar att den avundsjuka och 

misstänksamhet som utspelas i kollegiet har avtagit sedan reformens införande, då en ökad 

förståelse för syftet med karriärstegsreformen har lett till en ökad acceptans i kollegiet. De 

medverkande förstelärarna upplever en press av att bevisa att de förtjänar de 5000 kronor 

extra i månaden som tjänsten innebär. En otydlighet kring vad förstelärarna gör utöver 

ordinarie läraruppdrag anses vara den största källan till det försämrade arbetsklimat som 

många vittnar om på arbetsplatsen. 

 

Det lägger ju också en tyngd då åtminstone en del som är förstelärare att det 

blir ju också ett prestationskrav att nu har jag blivit förstelärare och hur ska jag 

bevisa att jag förtjänar det? (Informant 3)   

    

Medan jag har bedrivit lite läsprojekt och jobbat med lite olika saker och 

försökt vara tydlig med vad jag gör med mina pengar. (Informant 2)  
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Å andra sidan har konkurrensen om förstelärartjänsterna, i vissa fall, lett till att de som 

inte har blivit utnämnda nu tar på sig extra arbetsuppgifter för att bevisa att även de 

förtjänar att bli förstelärare.  

 

Den nämnda konkurrenssituationen i samband med skolledningens otydlighet gällande 

kriterierna för tjänsten ledde på flera skolor till misstänksamhet i kollegiet. Flera av 

informanterna har själva upplevt samt från kollegor uppfattat en misstro till att förstelärare 

utsetts på rätt grunder. Frågan om varför en lärare nödvändigtvis skulle vara bättre lämpad 

än någon annan lärare för ett uppdrag utgör ett av de största tvivlen. Det framgår att dessa 

tvivel var särskilt starka vid implementeringen men att dessa minskat med tiden då 

kollegor fått ökad förståelse för tjänstens innebörd och funktion. 

    

På de flesta skolor innebär tjänsten som förstelärare inte någon nedsättning i tid något 

informanterna upplever gör det svårt för lärare att bevisa att de förtjänar tjänsten. 

Informanterna har därför upplevt misstankar i kollegiet kring huruvida de som blir utsedda 

till förstelärare arbetar mer effektivt och således hinner med att fördjupa sig inom sitt 

område, eller om de slarvar i det vardagliga arbetet. Det förekommer även spekulationer 

kring att förstelärare utsetts på “gamla meriter” eller som en belöning för lång och trogen 

tjänst. Att använda tjänsten som en åtgärd för löneförhöjning ses av majoriteten av 

informanterna inte tjäna reformens syfte.   

   

Har man jobbat som lärare 25 år på samma skola så är det klart att man ska 

premieras för det, men det kanske kan göras på andra sätt, jag vet inte. Jag 

tycker det känns lite märkligt så där, att okej, du får 5000 kronor mer i 

månaden för att du har jobbat här i 20 år. (Informant 5)   

   

Samtliga informanter kritiserar reformen för det faktum att det är svårt att utvärdera 

enskilda lärares insatser. Rektorer har idag inte tid att samverka med lärare i samma 

utsträckning som tidigare och flera av informanterna vittnar om att det råder ett tvivel i 

kollegiet vad gäller rektorers objektivitet vid tillsättande av förstelärartjänster. På skolor 

där flera förstelärartjänster tillsatts under kort tid har man ställt sig tveksamt till huruvida 

organisationen har inventerat befintlig kompetens och därmed vilka behov som finns.  

 

Man märker att det blir otroligt viktigt att ha en relation till rektorn, har man 

inte det blir det svårt, det är en jättesvår grej att bli sedd för vad man gör. Där 
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kan man se konkurrenssituation i vem som får tillgång till rektor, det kan man 

se tydligt om det är något som ska framföras: "Ja men jag vill gå eller om vi 

har pratat om någonting då kan det vara såhär att det här ska vi ta upp med 

rektorn nästa gång, då kan någon säga att jag har redan pratat med rektorn och 

då blir man lite sådär jaha". (Informant 4) 

 

En av informanterna menar att otydligheten kring hur rektorn gör sin bedömning leder till 

att kollegor misstänker att medarbetare som har bäst kontakt med ledningen har en fördel 

när det kommer till att bli utsedd till förstelärare. Misstankar om att kontakter i ledningen 

har haft en avgörande roll vid tillsättandet av förstelärartjänster menar flera av 

informanterna förekommit på deras skola och att detta i sin tur har utgjort ett hinder mot 

att reformens syfte uppnås.   

Kollegialt lärande   

Ett av syftena med reformen är att öka det kollegiala lärandet. Trots de negativa effekter 

som Karriärstegsreformen till en början medförde, upplevs den idag överlag positivt bland 

alla informanter, även bland de som inte innehar förstelärartjänsten. Samtliga påpekar att 

försteläraren är en tillgång och kan fungerar som ett bollplank. En informant ser det som 

ett erkännande av värdefull kompetens att bli utnämnd till förstelärare och att det även 

motiverar till ökat kollegialt lärande. De informanter som är förstelärare upplever att det 

inte finns tillräckligt med tid att ägna åt sitt uppdrag, vilket försvårar denna utveckling. 

Vid reformens införande innebar försteläraruppdraget en nedsättning i tjänst, något som 

senare togs bort av ekonomiska skäl.   

 

Man kan kontakta förstelärare om man vill ha hjälp med något, men det är 

väldigt svårt för alla lärare att ha tid. Jag har massa jag skulle kunna göra och 

hjälpa folk med men det finns inte tid så det fastnar lite i det. (Informant 6)   

   

Det framkommer även i intervjuerna att försteläraruppdrag som fyller en tydlig funktion 

tas emot bättre. Förstelärare som har kompetens inom ett avgränsat område som andra inte 

arbetar med har lättare att blir accepterade för sin kompetens i kollegiet än någon som 

arbetar med exempelvis bedömning då det är något som alla lärare har kompetens inom.   

   

Jag tror att i framtiden så kommer förstelärarreformen ha bidragit till att det som 

kallas för kollegialt lärande och att vi blir duktigare på att ta del av och dela med 



 

 15 

oss till våra kollegor för att liksom göra andra bättre och det kanske på bekostnad 

av att man inte måste gå en kurs för att fortbilda sig utan vi kan faktiskt bidra 

väldigt mycket till fortbildning av varandra och med varandra. (Informant 3)  

   

Med rätt förutsättningar tror majoriteten av informanterna att förstelärares arbete kan 

komma till gagn för hela kollegiet.   

Karriärstegsreformens påverkan på yrkesprofessionaliteten   

Ett av syftena med karriärstegsreformen är att stärka lärares yrkesprofessionalitet och på 

så sätt öka attraktiviteten. Flera av informanterna vittnar om att samhällets syn på 

läraryrkets professionalitet och attraktivitet är förhållandevis låg, vilket de relaterar till de 

bristande arbetsvillkoren, den bristande arbetsmiljön samt de höga krav som ställs på 

lärare. Samtliga informanter betonar att läraryrket ifrågasätts och är ett ämne som många 

har åsikter om. Flertalet informanter menar dock att de bemöts av positiva reaktioner från 

den nära omgivningen där många uttrycker att de utför ett viktigt arbete.    

    

Det är en myndighetsutövning det är många som tar sig rätten att ifrågasätta 

sig vissa saker och man måste hela tiden förklara sig det är en slitig grej. Det 

kan jag känna är en väldigt viktig aspekt att komma till rätta med. Hur många 

är det som ifrågasätter en läkare till exempel? (Informant 4)   

   

Majoriteten av informanterna menar att karriärstegsreformen kan bidra till att höja 

förstelärares syn på sin egen professionalitet. Informanterna som utgörs av förstelärare 

upplever dock inte att det är en ökad status i gruppen eller en höjd lön som bidragit till 

högre professionalitet utan uppdraget i sig. Reformen möjliggör för lärare att arbeta och 

uppmärksammas för sin spetskompetens. De tilldelas ett ansvarsområde och kan sedan 

fungera som stöd i dessa frågor i relation till andra lärare. En informant menar att 

förstelärartjänsterna tydliggör vad som menas med en bra lärare och vad som menas med 

professionen i det stora hela. Fortsättningsvis påpekar majoriteten av informanterna på att 

en utnämning till förstelärare kan tolkas som ett kvalitetstecken på sitt arbete. Däremot 

tror merparten av informanterna inte att reformen förändrat samhällets syn på läraryrket 

som profession. Detta anses bero på en okunskap hos allmänheten kring vad 

försteläraruppdraget i praktiken innebär och att reformen är för luddig. Att införandet av 

karriärmöjligheter således skulle göra yrket mer attraktivt är något samtliga informanter 

ställer sig tveksamma till. Den höjda lönestatistiken skulle kunna fungera som ett 
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incitament till att söka sig till utbildningen, dock menar flertalet informanter att en person 

som är ute efter att göra karriär och få mycket pengar i lönekuvertet i slutändan bör vända 

sig till ett annat yrke; "[…] det vet man ju om redan när man söker utbildningen att man 

kommer ju inte att tälja guld som lärare" (Informant 3). Samtliga informanter menar att 

det huvudsakliga drivkraften till att bli lärare inte ligger i att göra karriär och tjäna pengar. 

De är däremot överens om att deras yrke är viktigt för samhället och behöver höjd status 

och yrkesprofessionalitet.    

   

Jag tror att för ganska många enskilda lärare så kan det nog utgöra ett kvitto på 

att man åtminstone från arbetsgivarens syn har gjort något bra. Man stärks i sin 

profession och sin… att man känner sig mer professionell. Eh… Men jag vet 

inte om det, jag vet inte om man tänker sig att de som funderar på att bli lärare, 

att det ökar attraktionskraften med att det finns det här karriärsteget. 

(Informant 3)   

  

Att bli utsedd till förstelärare kan alltså ses som ett erkännande och vad gäller läraryrkets 

attraktivitet ur ett samhällsperspektiv är informanterna överens om att en löneutveckling är 

det viktigaste steget vid sidan om kravet på legitimation.   

Analys  

I detta avsnitt analyseras resultatet i förhållande till presenterad tidigare forskning och 

litteratur. Analysen är uppdelad i samma huvudrubriker som resultatet: 

karriärstegsreformen som organisationsförändring, karriärstegsreformens påverkan på 

arbetsklimatet samt karriärstegsreformens påverkar på läraryrkets professionalitet.  

Karriärstegsreformen som organisationsförändring 

Samtliga informanters uppfattning av reformens syfte var att skapa karriärmöjligheter och 

öka det kollegiala lärandet. Dock var majoriteten av informanterna inte införstådda med 

syftet att öka läraryrkets professionalitet. Claiborneas et al. (2013) studie om beredskap 

för förändring bland anställda inom barnomsorgen visar att tydligt formulerade mål med 

en förändring ökar graden av förändringsbenägenhet. De informanter, som varit lärare en 

längre period, redogör för att de sökte sig till förstelärartjänsten i hopp om att få vara med 

och påverka skolutvecklingen. Claiborneas et al. (2013) studie visar att anställda är mer 

öppna för förändring då de har en hög standard, en mätbar arbetsprestation samt att de har 

befunnit sig på samma position en längre tid. 
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Den svenska skolan har de senaste decennierna gått från att vara statligt styrd till att ge 

kommunerna ökat handlingsutrymme (Johansson & Svedberg, 2013). Jacobsen (2013) 

presenterar förändringsstrategi E, där beslut vad gäller vinst- och måluppfyllelse är 

centraliserade medan beslut vad gäller fördelning av resurser är decentraliserade. Flertalet 

informanter har erfarit reformer inom skolan tidigare och är således medvetna om att 

skolan är en trögstyrd organisation. Detta kan delvis förklara varför en av informanterna 

menar att det kan dröja innan såväl negativa resultat som positiva resultat synliggörs. 

Vidare påtalar flera av informanterna om, att det på senare tid, har genomförts ett flertal 

reformer i syfte att höja statusen inom läraryrket. Detta kan härledas till en reaktiv 

förändringsprocess där Jacobsen (2013) menar att en förändring sker först till följd av en 

händelse. I det här fallet kan händelsen ses som att läraryrket har fått en lägre status och 

att denna behöver höjas för att organisationen ska återfå ett balanserat tillstånd mellan 

externa och interna förhållanden. Majoriteten av informanterna hade förhoppning om 

skolutveckling och förhöjd status i och med reformen men de besatt även farhågor för hur 

reformen skulle påverka relationer kollegor emellan, främst i och med det påtagliga 

lönepåslaget. Här menar Claibornea et al. (2013) att förändringsbenägenhet ökar om roller 

och kommunikation är tydliga samt om ledarskapet är strategiskt och systematiskt.   

Implementeringen 

De flesta av informanterna var införstådda med vad tjänsten i praktiken skulle innebära. I 

intervjuerna framkom att lärarna fick information om karriärstegsreformen via 

fackförbund och från skolans ledning. Vidare har skolan som organisation tydliga krav 

och förväntningar från sin institutionella omvärld, vilket gör att de anställda på lägre nivå 

har lågt inflytande på förändringsstrategin (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Detta låga 

inflytande leder ofta till negativa reaktioner på val av strategi men inte nödvändigtvis på 

förändringens innehåll (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Detta bekräftas av samtliga 

informanter då de varit positiva till själva införandet av förstelärartjänster men upplevt att 

det var otydligt på vilka kriterier förstelärare utses. Enligt Alvungers (2015) studie om 

karriärstegsreformen menar förstelärare att de är motiverade i sin roll men att skolan som 

organisation inte hunnit ställa om. Vidare menar Jacobsen (2013) att en lyckad förändring 

måste förstå sig på och ta hänsyn till det stabila och det dynamiska i dess kontext. Att 

majoriteten av informanterna upplevde en otydlighet på vilka grunder en förstelärare utses 

skapade en oro över hur införandet av förstelärartjänster skulle mottagas av lärarna.  
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Bristfällig information leder till motstånd    

Enligt Kotter och Schlesinger (1979) är en av de vanligaste orsakerna till motstånd vid en 

förändring att människor är rädda för att förlora något som är av värde för dem som 

exempelvis position och status i arbetsgruppen. De informanter som upplevt tydlig 

information vid införandet av reformen ställer sig i allmänhet mer positiva till den 

upplevda implementeringsprocessen. Detta kan förklaras genom att människor är mer 

benägna att sluta upp kring en förändring, om de upplever en säkerhet kring vad 

förändringen kommer att innebära (Jacobsen, 2013). På de skolor där informationen har 

varit otydlig har implementeringsprocessen således upplevts som mer negativ. Kotter och 

Schlesinger (1979) menar att motstånd föds ur missförstånd, där de anställda inte är 

införstådda med hur de kommer att påverkas av förändringen. Flera informanter upplever 

att ledningen införde reformen utan utarbetad förändringsstrategi. Vidare menar Kotter 

och Schlesinger (1979) att ett bristande förtroende för förändringsaktören är någonting 

som kan skapa motstånd. En informant menar att vissa kommuner inte lyckats 

implementera reformen på ett sätt som stödjer skolutveckling som eftersträvas och anser 

därför att staten borde erbjudit rådgivning till kommuner som behöver stöttning i 

processen. Detta illustrerar åter effekten av det Jacobsen (2013) beskriver med 

förändringsstrategi E, där beslut vad gäller vinst- och måluppfyllelse är centraliserade 

medan beslut vad gäller fördelning av resurser är decentraliserade, i det här fallet, till varje 

enskild kommun.      

Karriärstegsreformens påverkan på arbetsklimatet 

Samtliga informanter som utgörs av förstelärare upplever att de, idag, har större möjlighet 

att påverka skolutvecklingen samt att de har fått en starkare röst i kollegiet. Flertalet 

informanter har dock själva, eller från kollegor, upplevt en känsla av att de som tidigare 

erhållit en informell status i gruppen nu tilldelats en formell status i form av en 

förstelärartjänst. I linje med detta identifierar Bergh et al. (2018) i sin studie av 

ansökningar till förstelärartjänster en trend i att de sökande som hade en mer utvecklad 

språklig kompetens i större utsträckning tilldelades tjänsterna, vilket talar för att lärarna 

värderas olika.    

    

En misstro mot ledning gällande enligt vilka kriterier förstelärare utnämns var något som 

majoriteten av informanterna upplevt. Alvungers (2015) studie visar på ett motstånd från 

lärare i form av bristande motivation, avund och misstänksamhet. Bland informanterna 

visade det sig att det mest förekommande tvivlet grundade sig i varför någon var mer 
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lämpad för försteläraruppdraget än någon annan. Flertalet informanter vittnar om att 

misstänksamhet förekommit i kollegiet gällande på vilka grunder förstelärare utses. De 

spekulerar kring huruvida denne utnämnts på gamla meriter eller om valet grundade sig i 

vem som jobbat längst på skolan. Det förekom även misstänksamhet mot att de med bäst 

relation till rektorn var de som blev utvalda då rektorerna inte ansågs ha tid för en rätt och 

riktig bedömning. I de fall det sågs som att valet grundade sig i vem som gjort "det där 

lilla extra" vid sidan av undervisningen undrade lärare om denne skapat tid för detta 

genom att slarva med ordinarie arbetsuppgifter.   

    

Alvungers (2015) studie visar att förstelärarna själva var medvetna om sin viktiga funktion 

men att rektorerna inte lyckats med att integrera denna och skapa en förståelse för rollen 

bland övriga lärare. Studien visar vidare, som en följd av detta, att lärare anser att 

reformen enbart gynnar enskilda lärare och inte lärare som grupp eller skolan i sin helhet 

(Alvungers, 2015). Samtliga informanter menar vidare att tydlig information om 

uppdragets faktiska innebörd hade kunnat eliminera en del av det avund och den 

misstänksamhet som förekommit. Kotter och Schlesinger (1979) menar att erfarna ledare 

har kunskap om att organisationsförändringar oftast möter motstånd men att de sällan tar 

sig tid att fundera över vilket typ av motstånd de kan bemöta. Författarna menar vidare att 

detta är särskilt vanligt då ledare anser att förändringen är till fördel för de anställda. 

Samtliga informanter bekräftar att avund och misstänksamhet har minskat i kollegiet i takt 

med att de har fått en ökad förståelse för försteläraruppdragets funktion. 

Karriärstegsreformens påverkan på yrkesprofessionalitet  

Ett resultat av de många skolreformer som genomförts är att lärare har haft olika stora 

befogenheter (Johansson & Svedberg, 2013). Wu (2017) menar att lärare vid 

missgynnande förändringar ofta erbjuds personlig eller professionell utveckling för att 

kompensera den förlorade autonomin. I linje med detta är ett av syftena med 

karriärstegsreformen att höja läraryrkets professionalitet något som gjordes genom att 

skapa ett nytt karriärsteg, förstelärare (SFS 2013:70). Flera av informanterna menar att 

karriärstegreformen kan bidra till att stärka lärares syn på sin egen professionalitet, men 

tror inte att samhällets syn på läraryrket som profession påverkats. Detta tros ha att göra 

med en okunskap hos allmänheten kring vad reformen i praktiken innebär. Informanterna 

tror dock att lärares stärkta syn på sin egen professionalitet, i första hand, härrörs till 

förstelärare som i och med sin tjänst får ett större ansvar och därmed kan se utnämningen 
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som ett kvalitetstecken på sitt arbete. Elmgren et al. (2016) menar även att benämningen 

förstelärare i sig är ett sätt att stärka betydelsen av lärares professionalitet.    

   

Bergh et al. (2018) fann i sin studie av reformen i relation till lärares professionalitet en 

tendens av att införandet av förstelärartjänsten skapat en klyfta bland lärare, där de delas 

in i A- och B-lärare. De menar här att A-lärarna får högre lön, högre status och att deras 

yrke professionaliseras medan B-lärarna, alltså övriga lärare, lämnas utanför denna 

process. En av informanterna vittnar om att liknande resonemang om ett A- och ett B-lag 

är något som även förekommit på dennes skola. När en förstelärare får mer mandat att 

leda och besluta ställer det, enligt Alvungers (2015) studie, högre krav på den kollegiala 

struktur som inom läraryrket tidigare karaktäriserats som jämlik (Alvunger, 2015). Även 

Bergh et al. (2018) berör detta då deras resultat, trots att målet med reformen var att 

samtliga lärare skulle utvecklas, tyder på att lärare lämnas bakom medan förstelärarna 

professionaliseras genom högre lön och status. Flera av informanterna nämner att den 

plötsligt märkbara löneökningen á 5000 kronor som förstelärare tilldelas kan skapa 

problem då lärare förväntas arbeta tätt tillsammans i arbetslag.    

    

Karriärstegsreformen är, som tidigare nämnts, ett sätt att öka läraryrkets professionalitet i 

syfte att locka fler till yrket samt tillvarata skickliga lärare (SFS 2013:70). Det har länge 

diskuterats hur begreppet profession ska definieras i relation till andra yrken, där Fournier 

(1999) menar att detta är en än mer komplex fråga idag då fler yrken idag stävar mot att 

vara just en profession (Lilja, 2014). Läraryrket är ett av dessa yrken som idag kan klassas 

som en semi-profession (Etzioni, 1969). Flertalet informanter upplever att deras arbete 

ibland ifrågasätts av allmänheten och att deras kompetens underskattas. En av 

informanterna placerar läraryrket i relation till läkaryrket och menar att ingen ifrågasätter 

en läkare men däremot mer än gärna en lärare. Detta menar informanten speglar 

skillnaden i hur samhället ser på professionaliteten vad gäller dessa yrken. En informant 

menar att den, i och med reformen, höjda lönestatistiken skulle kunna göra läraryrket mer 

attraktivt men merparten av informanterna pekar dock på att en människa som är ute efter 

en hög lön inte söker sig till läraryrket.    

Slutsats och diskussion   

I detta avsnitt presenteras studiens slutsats varefter resultatet diskuteras i förhållande till 

tidigare forskning och litteratur. Här presenteras även studiens metoddiskussion där för- 

och nackdelar med valda metoder diskuteras samt studiens tillförlitlighet, trovärdighet, 
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överförbarhet och generaliserbarhet kopplat till relevant metodlitteratur. Slutligen 

presenteras förslag på vidare forskning med utgångspunkt i denna studies resultat.  

Slutsats  

Presenterad teori pekar på att tydlighet är en av de viktigaste faktorerna vid en 

framgångsrik organisationsförändring (Jacobsen, 2013; Jacobsen & Thorsvik, 2014; 

Claiborneas et al., 2013). Jacobsen (2013) menar att det stabila och dynamiska måste tas i 

beaktning vid en förändring. Karriärstegsreformens implementeringsprocess har i vissa 

fall brustit, eftersom skolor inte haft tydliga mål och därför har syftet inte uppnåtts till 

fullo. Vidare har den mänskliga faktorn vid förändringen till viss del förbisetts, där 

samtliga informanter har upplevt en otydlighet kring förstelärares uppdrag och på vilka 

kriterier förstelärare utnämns. Till följd av detta uppvisades olika typer av motstånd, vilket 

enligt Kotter och Schlesinger (1979) kan uttryckas vid ett bristande förtroende för dem 

som initierar förändringen. Karriärstegsreformen som en organisationsförändring skulle 

kunna bli än mer framgångsrik om hänsyn tog till det dynamiska, människorna, vid 

implementeringsprocessen. 

 
Karriärstegsreformen bidrog initialt till slitningar i arbetslagen. Studiens resultat visar 

däremot att reformen även skapat positiva effekter, där ökat kollegialt lärande samt högre 

arbetstillfredsställelse bland dem som fått titeln förstelärare är två av dem. Ett av syftena 

med reformen var att öka yrkesprofessionaliteten och på så sätt göra läraryrket mer 

attraktivt. Reformen har lett till högre motivation bland de som redan befinner sig i yrket 

samt en stärkt yrkesprofessionalitet, primärt för förstelärarna. Det visar sig dock att detta i 

första hand inte härleds till en förhöjd status i gruppen eller en högre lön. Istället är det en 

tillfredställelse av möjligheten att få fördjupa sig i sitt intresse tillsammans med det 

faktum att dennes spetskompetens uppmärksammas som gör att läraren upplever sin 

profession stärkt. Däremot upplever informanterna inte att samhällets syn på läraryrkets 

professionalitet har stärkts och reformen har således inte gjort läraryrket mer attraktivt.  

Resultatdiskussion  

Organisationsförändring och arbetsklimat  

Resultatet visade att samtliga informanter, både förestelärare och lärare, ställer sig allmänt 

positiva till försteläraruppdraget i nuläget. Det framkommer dock att detta inte alltid varit 

fallet. Karriärstegsreformen är ett centralt beslut men det är upp till enskild huvudman på 

enskild skola huruvida denne vill implementera denna. Att kommuner infört 
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förstelärartjänster utan närmare planering av varken syfte eller mål framstår vara ett 

faktum i flera fall vilket har lett till brister i implementeringen. Kotter och Schlesinger 

(1979) menar att ledningar, likt i detta fall, sällan tar sig tid att kartlägga vilket eventuellt 

motstånd en förändring kan uppbringa. Majoriteten av informanterna upplever, i linje med 

detta, att kommuner genomfört implementeringen under brådska och det uppfattas som att 

hänsyn inte tagits till människans betydelse vid en organisationsförändring.     

 

Bristfällig information om reformens syften, tjänsternas innehåll samt kriterierna för 

förstelärartjänsten har skapat oro och motstånd i arbetsgrupper. Denna otydlighet från 

ledningens sida har således påverkat lärares dagliga arbete, där förstelärare fått uppleva 

negativa attityder, och övriga lärare, på grund av bristande information burit på 

misstänksamhet och avund. Det blir av informanternas berättelser tydligt att denna 

missämja i kollegiet hade kunnat undvikas i större utsträckning, om implementeringen 

hade varit bättre planerad samt att mer hänsyn hade tagits till varje enskild kommuns 

förutsättningar.    

 

Ett av syftena med reformen är att få lärare att stanna i yrket, men denna bidrog istället 

initialt till ett försämrat arbetsklimat och en försämrad kollegial samverkan. Idag tycks det 

dock råda en större förståelse bland lärare för vad förstelärartjänsten innebär och 

majoriteten av informanterna är hoppfulla om att reformen i framtiden kommer kunna leda 

till ett ökat kollegialt lärande.   

Professionalitet och status  

Resultatet visar att den största anledningen till motstånd är den betydande löneökningen. 

Att märkbart höja lönerna för enstaka lärare framstår inte som det bästa sättet att öka 

läraryrkets attraktivitet i stort. Samtliga informanter påtalar att lärare överlag har en låg 

löneutveckling och menar att alla lärares löner bör höjas för att göra läraryrket mer 

attraktivt. De är överens om att reformen haft lite, eller till och med, ingen påverkan på 

läraryrkets attraktivitet ur ett samhällsperspektiv. De upplever att allmänheten känner till 

att förstelärare finns men att de inte har kunskap om vad tjänsten innebär i praktiken. Flera 

av informanterna anar att reformen lett till att, i första hand, förstelärare själva fått en 

stärkt yrkesprofessionalitet. Detta härleds dock inte, i första hand, till en högre status i 

gruppen eller högre lön utan snarare till möjligheten att få ägna sig åt ett särskilt intresse 

samt att deras kompetens inom området uppmärksammas. Upplevelser kan tolkas som att 

den nya rollen har fungerat som ett kvitto på deras profession. Det framgår att det är 
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uppdraget i sig som har ökat lärarnas motivation i arbetet snarare än pengarna eller 

känslan av att göra karriär. I linje med detta verkar det som att det som motiverar lärare 

mest är att få ägna sig åt ett intressant uppdrag och inte pengar och karriärmöjligheter. Det 

framstår som att ett större fokus på vad tjänsten i praktiken ska fylla för funktion istället 

för att använda sig av monetära belöningar hade kunnat gynna reformens syfte.  

 

Förstelärare som har ett tydligt syfte med sitt uppdrag har större möjligheter till 

självförverkligande. Detta skapar en drivkraft hos dessa att utvecklas samt bidra till 

fortbildning genom att dela med sig av sin kompentens till kollegiet och därmed utveckla 

skolan i rätt riktning. Samtliga förstelärare påpekar att de inte på något sätt är bättre 

pedagoger än andra lärare utan att de enbart har mer kompetens inom sitt 

uppdragsområde. Elmgren (2016) menar att titeln förstelärare är ett sätt att stärka 

läraryrkets professionalitet, då en förstelärare innehar en maktposition över utbildningen. 

Det går att diskutera effekten av att använda just titeln förstelärare då benämningen 

indikerar att dessa skulle vara just ”bättre” lärare. Själva titeln kan således sätta kuggar i 

hjulet särskilt, då samtliga informanter bekräftar att det är otydligt på vilka kriterier en 

förstelärare utses.  

Metoddiskussion   

Vi redogör för kvaliteten i vår studie med hjälp av följande begrepp; tillförlitlighet, 

trovärdighet, överförbarhet och generaliserbarhet vilka presenteras i Bryman (2011) och 

Kvale och Brinkmann (2014). 

 

Valet att genomföra kvalitativa intervjuer var lämpligt eftersom vi ville ta del av 

informanternas upplevelser kring ett fenomen (Kvale och Brinkmann, 2014) vilket hjälpte 

oss att besvara våra frågeställningar och uppfylla vårt syfte. Semistrukturerade intervjuer 

möjliggjorde vidare reflektion i form av följdfrågor, vilket fyllde en viktig funktion för att 

skapa djupare förståelse för varje informants upplevelse. Vad gäller urval går det att 

diskutera valet av att intervjua både förstelärare och lärare. Det visade sig att de delade 

många uppfattningar vilket gav ett intressant resultat som vi från början inte hade kunnat 

förutse. Vi är medvetna om att en naturlig konsekvens av ett litet urval minskar studiens 

generaliserbarhet och överförbarhet (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att 

intervjuobjekt i en kvalitativ undersökning inte är representativa för en hel population och 

vi är medvetna om att vårt resultat inte speglar alla gymnasielärares upplevelser av 

reformen. Denna studie har inkluderat lärare och förstelärare som har arbetat olika länge 
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som lärare, är spridda över hela Sverige samt har en rad andra faktorer som skiljer dem åt. 

William (2000) menar att ”måttliga” generaliseringar kan göras om gemensamma mönster 

kan ses bland informanternas svar (Bryman, 2011). Då urvalet var varierat men ändå 

delade många uppfattningar, anser vi att måttliga generaliseringar kan göras. Vidare menar 

Bryman (2011) att resultat som en forskare tar fram leder till att jämförelser kan göras 

med resultat som andra forskare fått fram då de studerat jämförbara grupper. Vi har i vår 

studie tagit del av tidigare studier av karriärstegsreformen vilket ökat studiens trovärdighet 

och tillförlitlighet.     

 

Valet av att genomföra telefonintervjuer anser vi varit fördelaktigt då det, likt Bryman 

(2011) menar, gjorde att vi kunde hålla oss mer objektiva samt vara mer tidseffektiva. Det 

är svårt att säga huruvida fysiska intervjuer hade stärkt trovärdigheten i vår studie då vi 

menar att kroppsspråk och mimik inte uppfyller någon direkt funktion i att uppfylla vårt 

syfte. Det faktum att informanterna fick information om sin anonymitet ökar studiens 

trovärdighet då de givet detta vågade lämna ärliga svar.  

 

Det var till fördel för studien att informanterna själva fick anmäla sitt deltagande, då det  

tyder på ett eget intresse från deras sida. Vidare framkom det under intervjuerna att 

informanterna var insatta i ämnet och måna om att ge så bra svar som möjligt, vilket ökar 

såväl tillförlitlighet som trovärdighet. Innan intervjuprocessen genomfördes en 

pilotintervju och därefter omformade vi vår intervjuguide. Pilotintervjun gav även 

inspiration till intressanta följdfrågor samt en bättre inblick och förförståelse för 

fenomenet. Kvale och Brinkmann (2014) menar att följdfrågor ökar såväl trovärdigheten 

som tillförlitligheten i en kvalitativ studie. För att säkerställa att informanternas svar i stå 

stor utsträckning som möjligt besvarade våra frågeställningar utformades intervjuguiden 

efter dessa.   

Vidare forskning 

Vår studie fokuserar på lärarnas perspektiv av implementeringen av Karriärstegsreformen. 

Reformen är vidare ett centralt beslut som skall införas på kommunal nivå, vilket har 

medfört utmaningar i implementeringsprocessen. För en djupare förståelse av fenomenet 

vore det därför intressant att studera hur rektorer upplever sina förutsättningar för en 

framgångsrik implementering.  
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Ett syfte med karriärstegsreformen var ett öka läraryrkets professionalitet och därmed dess 

attraktivitet. Vår studie visar att lärare inte upplever att detta syfte till fullo har uppnåtts. 

För att säkerställa läraryrkets framtid hade det följaktligen varit till fördel att studera vilka 

insatser lärare anser bör vidtas för att öka attraktiviteten.  
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Bilaga 1. Kodningsmall 
 

  Professionalit

et  

Status  Kultur  Förändrin

g  

Karriärstegsreform

en  

1

  

man får betalt 

för och man 

gör det på rätt 

sätt.   

  

jag upplever 

inte att det är 

någon eller att 

det känns som 

att 

den förstelärar

en är i högre 

rang   

avundsju

ka som ej 

är till 

godo  

lite 

otydligt 

även om 

det är 

tydligt 

vem det är 

som är det 

i svenska 

men vad 

innebär 

det?  

asså som jag 

uppfattar det är det 

för att det främst ska 

finnas en anledning 

för lärare att göra 

karriär.  

2

  

          

3

  

          

4

  

          

5

  

          

6

  

          

Tabell 1. Exempel på kodningsmall vid Tematisk analys   
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Bilaga 2. Intervjuguide 
Kort presentation om studien 

Med utgångspunkt i karriärstegsreformen så ligger vårt fokus i studien på att undersöka 

lärares upplevelse av yrkets professionalitet och status i samhället samt hur 

statusskillnader kan påverka en organisationskultur. 

 

Inledande frågor 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Hur länge har du arbetat på denna skola? 

Hur kom de sig att du valde att bli lärare? 

 

Allmänt om förstelärarreformen 

Är du införstådd med varför karriärstegsreformen har genomförts? (I vilket syfte). 

Hur fick du information om karriärstegsreformen?  

Hur kändes det när du hörde om den? Förväntningar. 

Hur upplever du implementeringen av karriärstegsreformen?  

 

Status och professionalitet på individnivå 

Vad innebär begreppet professionalitet för dig i din lärarroll?  

Hur ser du på att kunna göra karriär?  

Följdfråga till icke-förstelärare: Känner du att det finns en möjlighet för dig att göra 

karriär?  

Påverkas läraryrkets professionalitet av möjligheten att kunna göra karriär? 

  

Status och professionalitet i samhället 

Hur ser du på samhällets syn på läraryrket som profession? 

Tror du att denna bild har påverkats av karriärstegsreformen? På vilket sätt? (Har 

samhällets syn på läraryrket förändras?) 

Tror du att karriärstegsreformen har påverkat yrkets status? På vilket sätt? 

  

Organisationskultur 

Hur trivs du med dina kollegor? 

Hur ser relationen ut/ hur fungerar samarbetet med förstelärare och med icke-förstelärare? 

Upplever du några motsättningar mellan dessa grupper? Avund? Misstänksamhet? 

Motivation? 

Beskriv den kollegiala strukturen? Sitter förstelärare tillsammans osv  

Anser du att införandet av karriärmöjligheter påverkat organisationskulturen? (Precisera? 

Motivation, konkurrens, samarbete, effektivitet) 

 

Avslutande frågor 

Tror du karriärstegsreformen gjort läraryrket mer attraktivt för framtida studenter? 

Ser du några fördelar med karriärstegsreformen?  

Ser du några nackdelar med karriärstegsreformen? 

Vad anser DU behöver prioriteras för att öka läraryrkets professionalitet? 

Har karriärstegsreformen levt upp till dina förväntningar? (jämför din bild av när du fick 

information om den och din bild av den nu). 

Vad tror du att karriärs 

tegsreformen kommer leda till i framtiden? (Tror du att den kommer uppnå sitt syfte? 

Professionalitet, status) 

- Tack för att du tog dig tid att delta! 
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Bilaga 3. Informationsbrev 

 

 

Informationsbrev  
 

Karriärstegsreformen antogs 2013 i syfte att höja läraryrkets status och professionalitet, 

vilket i sin tur skulle leda till förbättrade studieresultat hos svenska skolelever. Det råder 

skilda meningar kring hur väl karriärstegsreformen uppfyllt detta syfte. Vi vill med denna 

studie ta reda på hur denna förändring upplevts på lärarnivå bland gymnasielärare. Med 

utgångspunkt i karriärstegsreformen ligger fokus i denna studie på läraryrkets 

professionalitet och status i samhället samt hur statusskillnader kan påverka en 

organisations arbetsklimat.  

Studien är ett examensarbete i pedagogik inom Personalvetarprogrammet vid Umeå 

Universitet. Studien kommer att genomföras genom telefonintervjuer med tre förstelärare 

och tre lärare under april 2018. Fokus i vår studie är karriärstegsreformen, där vi kommer 

att beröra frågor om status, professionalitet och organisationskultur inom läraryrket. 

Intervjuerna beräknas ta en timme och kommer att spelas in för att sedan transkriberas. 

Materialet kommer att utgöra resultatet för vår studie, som kommer presenteras såväl 

skriftligt som muntligt. När examensarbetet är färdigställt och godkänt kommer det att 

publiceras på DiVA portal, vilket gör att du själv kan få läsa vårt examensarbete.  

Respondenternas namn samt vilken skola de arbetar på kommer att förbli anonymt. 

Inspelningsmaterial kommer att raderas efter avslutad studie. Det råder konfidentialitet 

mellan oss och våra respondenter. Deltagandet i studien är frivilligt och du har när som 

helst rätt att avbryta din medverkan.  

 

Om du efter att ha läst detta har några frågor och/eller funderingar kring ditt deltagande 

kontakta då oss genom uppgifter nedan:  

 
Ida Hellsing   Limin Gu 

Student   Universtetslektor/handledare  

idahellsing@gmail.com  limin.gu@umu.se 

0735 00 48 45  090 786 62 07 

 

Matilda Sjödin 

Student 

matilldaa@hotmail.com 

0761 36 70 32 

 

 

  

mailto:idahellsing@gmail.com
mailto:matilldaa@hotmail.com
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Bilaga 4. Intervjuförfrågan 
 
Ditt deltagande hade varit till stor hjälp för vår studie! 

 

Vi är två personalstudenter vid Umeå Universitet som ni skriver vår C-uppsats. Vi vill 

undersöka förstelärare och icke-förstelärares upplevelse av organisationskultur, 

professionalitet och status i och med karriärstegsreformen.  

 

Vi vill i och med detta intervjua förstelärare och icke-förstelärare där varje intervju 

beräknas ta max en timme. Vi tror att det kommer bli ett givande samtal där du som lärare 

får dela med dig av din upplevelse, samtidigt som vi får lära oss mer om något vi är 

intresserade av.  

 

Hör av dig om du vill delta eller har några frågor och funderingar till: 

Ida Hellsing: idahellsing@gmail.com 0735 00 48 45 

Matilda Sjödin: matilldaa@hotmail.com 0761 36 70 32 

 

Tack på förhand, hoppas vi hörs! 

 

Mvh, 

Ida Hellsing & Matilda Sjödin  
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