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“Det här med pengar på ett bräde, det vete tusan” 
En studie om samhällskunskapslärares upplevelser av 2016 års lärarlönelyft 

Antal sidor: 52 

 
I februari år 2016 presenterades Lärarlönelyftet av regeringen med syfte att stärka 

kvaliteten på den svenska skolan genom att belöna “särskilt skickliga lärare”. De lärare 

som reformen riktats till, utifrån bestämda statliga kriterier, skulle kunna tjäna upp till 

3000 kronor mer i månaden än tidigare. På grund av den begränsade investerade summan 

kunde endast en tredjedel av lärarkåren erhålla löneförhöjningen. Hur har detta kommit 

att mottas i den svenska skolan? Intervjuer med sex samhällskunskapslärare på en 

kommunal skola genomfördes. Med utgångspunkt i Rothsteins teori om sociala fällor 

och tillitens problem påvisade intervjuerna en avsaknad av tillit hos lärarna på ett flertal 

olika sätt. I huvudsak betonades vikten av insyn och tydlighet i hela beslutskedjan från 

regeringen till den lokala skolan, som i den här studien kallats Alfabetskolan. Lärarna 

upplevde en brist på tydlighet, vilket medförde att lärarna avfärdade de statliga 

kriterierna som viktiga för befordran och istället spekulerade i att rektorernas urval 

baserats på annan information. Även om Alfabetskolans arbetsplatsklimat präglades av 

tystnad, var det svårt att se hur kollegialiteten på arbetsplatsen skulle försämras på grund 

av reformen. Däremot framkom en oenighet bland lärarna över löneskillnader. Den ena 

gruppen av lärare förespråkade jämna löner medan den andra gruppen förespråkade 

utvidgade löneskillnader. 

Sökord: lärarlönelyftet, reform, New Public Management, skola, lärare, kommun, samhällskunskap 



 
Abstract%

A salary increase under what conditions? 

A study of social studies teachers’ experiences of the 2016 salary reform 
 

In the early months of 2016 a reform called Lärarlönelyftet, aimed to raise the quality of 

teachers, was presented by the Swedish government. The reform was specifically designed to 

reward “especially skilled teachers” that, based on a couple of set criteria, could earn a raise up 

to 3000 Swedish crowns more if selected. Because of the limited amount of invested money 

from the government, only a third of the teaching faculty were able to earn this raise. How was 

this to be received by the teachers? Interviews were conducted with six social studies teachers 

in one Public School. Drawing on Rothsteins theory of social traps and the problem of trust, the 

interviews indicated that there were trust issues in multiple ways. Mainly these trust issues 

stressed the need for transparency and clarity all the way from the Government down to the 

local school, in this study called Alfabetskolan. Without this clarity, the teachers found the 

criteria for salary raise inconclusive. This led to a questioning about the practical relevance of 

the criteria, leading to wide spread speculation during the interviews. Although the workplace 

climate was characterized by silence from the school administration as well as between 

teachers, no conclusions could be made whether the reform would affect the collegiality in a 

negative way. The study was however able to stress an issue of not all teachers being on board 

on the terms of unequal salary. Two sides presented themselves during the interviews, with one 

side promoting salary differences and the other side preferring more equal salaries within the 

teaching faculty. 
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Inledning#
 

Den svenska skolan befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Kunskapsresultaten har sjunkit under 
lång tid, ojämlikheten har ökat och lärarbristen är stor då alltför få vill utbilda sig till lärare. […] 
Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. 
Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på̊ årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är att öka 
läraryrkets attraktionskraft och därigenom resultaten i skolan.1 
 

När lärarlönelyftet presenterades i februari år 2016 kom reformen att bli den andra på kort tid 

som sökt att höja läraryrkets status. I september år 2012 hade nämligen en reform, 

förstelärartjänster, presenterats som en ny karriärväg för lärare inom den svenska skolan.2 

Gemensamt för de båda reformerna var att höjda lärarlöner skulle ge upprättning för läraryrkets 

dalande status. Alla lärare kom dock inte att få ta del av de investeringar som genom reformerna 

riktats mot lärare inom skolan. Förstelärartjänsterna från år 2012 och lärarlönelyftet från år 

2016 har på sina håll kritiserats för att dela upp lärarkåren i två läger - de som har och de som 

inte har.3 Redan år 2004 påvisade en statlig utredning att det funnits en stor förbättringspotential 

när det gällt skolors resultat kopplade till åtgärder på den enskilda skolan - såsom individuell 

lönesättning. Samma utredning belyste samtidigt att många lärare inte uppskattar att jämföras 

med sina kollegor.4 Trots lärarnas ovilja till detta har yrkeskåren med hjälp av de senaste årens 

reformer mer och mer kommit att bli lönesatta utifrån konkurrens och prestation, vilket kan ses 

som en av individuell lönesättnings huvudsakliga syfte. Enligt en OECD-rapport från år 2005 

har lönesättningar för lärare i flera länder på senare år baserats på utökade arbetsuppgifter och 

ansvar, vilket den svenska förstelärarreformen från år 2012 gått i linje med.5 Till 2016 års 

lärarlönelyft har dock utökade arbetsuppgifter lyst med sin frånvaro och istället ersatts av 

kriterier för vad en lärare ska ha uppnått på sin arbetsplats för att vara aktuell för en 

löneförhöjning.6 Tidigare nämnda OECD-rapport slog fast att grunden för en lyckad reform 

förutsätter att den arbetas fram och implementeras i samråd med lärare. Om lärare inte upplevt 

någon form av ägandeskap av reformen, skulle reformen dras med en överhängande risk att i 

slutändan misslyckas.7 Med utgångsläget i det nya lärarlönelyftet, som åsyftat att stärka 

                                                
1 Regeringskansliet. Promemoria: Lärarlönelyftet, 2015, s. 1. 
2 Regeringskansliet. Promemoria: Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet, 2012, s. 1. 
3 Sveriges Radio. Förstelärarreformen möter kritik från lärare, 2017-01-09 och Sveriges Television. 
Lärarlönelyftet splittrar hela Sveriges lärarkår, 2016-10-21. 
4 SOU 2004:116. Skolans ledningsstruktur: Om styrning och ledning i skolan. Stockholm: Fritzes, 2004, s. 87 
och 119.  
5 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Teachers matter: attracting, developing 
and retaining effective teachers, Paris: OECD Publishing, 2005, s. 184. 
6 Regeringskansliet, 2015, s. 1 
7 OECD, 2005, s. 15. 
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kvaliteten hos lärare med lön som styrmedel, har den oundvikliga frågan vuxit fram - hur kan 

en lönereform likt lärarlönelyftet komma att mottas av lärare på en svensk skola? 
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Syfte#och#frågeställningar#
Studiens syfte har varit att undersöka vilken inverkan en politisk lönereform, i detta fallet 

lärarlönelyftet, kan ha på lärares dagliga arbete i en svensk skola. 

 
Frågeställningar%

Vilka ståndpunkter gällande lärarlönelyftet har lärarna uttryckt? 

 

Hur har lärarna upplevt sin arbetsplats under införandet av lärarlönelyftet? 

 

Varför kan kritiken som riktats mot lärarlönelyftet se ut som den gjort? 
 
 
# #
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Bakgrund#
 

Skolans%styrning%sedan%införandet%av%New%Public%Management%

Ansvaret för skolan är idag uppdelat på såväl staten och kommunerna. Den statliga 

myndigheten Skolverket ansvarar för att utforma styrdokument, där en central del av dess 

innehåll är målskrivningar som varje skola ska arbeta för att uppnå. Kommunernas ansvar är 

att vara huvudman för de enskilda skolorna, vilket innebär ett ansvar för att skolorna 

upprätthåller de mål som av staten satts upp. Fristående skolor ska i huvudsak följa den statliga 

nationella läroplanen, varpå kommunen betalar elevers skolgång även i friskolorna.8 I slutet av 

1980-talet hämtade offentlig verksamhet, däribland skolan, modeller från näringslivet i form av 

införande av mål- och resultatstyrning i linje med New Public Management. New Public 

Management står för idéer och teorier om att styrningsmetoder från det privata näringslivet kan 

modernisera och effektivisera den offentliga verksamheten. Kännetecken för denna modell är 

ökat fokus på resultat och mätning, samt på konkurrens och att den offentliga sektorn ses som 

en marknad. Managementstyrning ska prägla verksamheten. Det ansvar som i och med 

övergången lades på kommunerna motiverades från statligt håll som en möjlighet till ökad 

effektivitet utifrån de mål staten förväntade sig utefter givna ekonomiska ramar. Ett av de 

viktigaste resonemangen från regeringshåll som kom att leda till kommunaliseringen av skolan 

var att skolan, om än verksamheten organisatoriskt hade fungerat bra under lång tid, inte 

utnyttjat tillgängliga styrinstrument tillräckligt medvetet för att förändra skolan i en önskad 

riktning. Denna önskade riktning innebar både att höja verksamhetens kvalitet samt bättre 

hushållning av resurserna, då det inte fanns någon positiv utsikt för en utvidgad finansiering av 

skolan.9 

 

Lön%som%styrmedel%i%Sverige%och%internationellt%

Ett vanligt förekommande argument i samtida politiska diskurs om skolan brukar vara att 

läraryrkets status sjunkit under lång tid. I ett pressmeddelande från år 2014 konstaterade 

Skolverket att endast vart tjugonde lärare ansåg att deras yrke hade hög status. Hälften av alla 

tillfrågade lärare skulle välja att jobba som lärare om de fått välja igen, vilket var den lägsta 

                                                
8 SOU 2004:116, s. 41. 
9 Ibid, s. 56 och SOU 2014:5. Staten får inte abdikera: om kommunaliseringen av den svenska skolan. 
Stockholm: Fritzes 2014, s. 52–57. 
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siffran bland alla länder som deltog i undersökningen.10 Sedan slutet av 1980-talet anses lärares 

löner ha sjunkit och löneutvecklingen försämrats i förhållande till andra yrkesgrupper på 

arbetsmarknaden. Statistik har påvisat att andra yrkesgrupper inom kommunerna haft en bättre 

löneutveckling de senaste decennierna. Friskolornas inträde i den svenska skolan indikerade till 

en början en bättre löneutveckling för de lärare som var verksamma i den företagsformen, men 

utvecklingen kom att avta vilket medförde att såväl den kommunala som den fristående skolan 

hamnade på efterkälken i internationella jämförelser. Dålig löneutveckling i kombination med 

hög andel obehöriga lärare har signalerat att läraryrket varit lågt värderat.11 Sjunkande 

studieresultat i internationella mätningar såsom PISA har medfört ett flertal reformer det 

senaste decenniet med syfte att stärka kvaliteten i den svenska skolan.12 För att få bukt på den 

negativa trenden har ett återupprättande av läraryrkets status blivit centralt i diskursen om 

svensk skolas räddning.  

 

Två huvudsakliga förklaringar brukar ligga till grund för varför lön internationellt kan ses som 

direkt korrelerande med kvalitet. För det första skulle en högre lön attrahera mer högpresterande 

studenter till yrket. Vid en situation där fler sökt sig till yrket på grund av den högre lönen, 

skulle då en intensifierad konkurrenssituation uppstå vilket skulle påverka kvaliteten positivt. 

För anställda lärare skulle en prestationsbaserad lön ge lärarna en ökad drivkraft att förbättra 

sina elevers studieresultat. För det andra skulle höjda löner kunna förbättra läraryrkets position 

i ett lands inkomstfördelning, vilket i sin tur skulle höja yrkets status i landet. En direkt följt av 

detta skulle bli att fler ungdomar söker sig till yrket och gör det mer efterfrågat, vilket även 

skulle underlätta rekryteringen av kompetenta individer.13 Som den enskilt största kostnaden 

inom utbildning skulle det gå att hänvisa till lärarlöner som direkt avgörande för hur attraktivt 

läraryrket anses vara. En OECD-rapport från år 2016 har påvisat att löneskillnader inom 

lärarkåren frekvent förekommer internationellt, där en lärare med rätt kvalifikationer i 

exempelvis England kan tjäna dubbelt så mycket som en kollega med samma 

arbetslivserfarenhet men utan de rätta kvalifikationerna.14 Sett utifrån hur svenska lärarlöner 

ställt sig mot de länder i Europa med högst löner, visade statistik från år 2011 att en lärare med 

                                                
10 Skolverket. Få lärare tycker att yrket har hög status, 2014-06-25. 
11 SOU 2014:5, 2014, s. 23 och 170–174. 
12 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OECD Reviews of Evaluation and 
Assessment in Education: Sweden, Paris: OECD Publishing, 2011, s. 7. 
13 Dolton, P. & Marcenaro-Gutierrez, O. Teachers’ Pay and Pupil Performance. CentrePiece, 16(2), 20–22, 
2011, s. 20–21. 
14 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Education at a Glance 2016: OECD 
Indicators, Paris: OECD Publishing, 2016, s. 412. 
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femton års arbetslivserfarenhet i Tyskland tjänade 17 000 kronor mer i månaden än en svensk 

lärare med samma tid inom yrket.15 

 

Argumentet att lön inte skulle vara direkt sammankopplat med status kan användas genom att 

påvisa de nordiska ländernas särdrag ifråga om läraryrkets status. Danmark har varit det land 

där lönerna varit högst i jämförelse med resterande nordiska länder. Såväl Sverige, Norge och 

Finland hade år 2010 likvärdiga, om än inte lika, löner för lärare inom grundskola och 

gymnasieskola.16 Trots detta har den finska skolan kommit att särskilja sig från resterande 

nordiska länder då den idag är högt ansedd internationellt. Finlands höga resultat i 

internationella kunskapsmätningar har medfört att ”PISA-turister” vallfärdat till landet för att 

fortbilda sig om de skolpolitiska beslut som föranlett landets framgång. Finlands 

utbildningssystem kan ses som den tydligaste invändningen på att lön och status korrelerar då 

landet lyckats kombinera hög status med låga löner, speciellt i relation till måluppfyllelse.17 

 

Förstelärarreformen%och%lärarlönelyftet%

År 2011 infördes kravet på legitimation för lärare. En satsning på lärares löner kom att bli 

centralt i diskursen efter att kraven på legitimation trätt i kraft, vilket kom att leda fram till 

utredningar om möjliga karriärvägar för lärare. Förstelärarreformen förklarades, i dåvarande 

regerings promemoria från år 2012, som en nödvändighet för att göra läraryrket mer attraktivt 

och på så vis säkra en hög kvalitet inom lärarkåren. För att en sådan karriärreform skulle 

upplevas meningsfull, förklarades att tjänsten i praktiken borde kopplas till en löneförhöjning. 

Uppdraget som förstelärare skulle innebära någon form av arbetsuppgift utöver undervisning.18 

År 2015 framlade den, sedan ett år tillbaka, sittande regeringen promemorian om 

nästkommande lönereform - lärarlönelyftet. Under hösten år 2016 verkställdes lönereform med 

syfte att stärka kvaliteten inom den svenska skolan. Återigen, men med en ny regering bakom 

rodret, förklarades syftet vara att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom resultaten i 

skolan. Reformen motiverades med hänvisningar till den rådande lärarbristen och upplevelsen 

inom lärarkåren att yrkets status är låg. Nyckeln till att vända den negativa trenden förklarades 

vara skickliga och engagerade lärare i den svenska skolan. Tre miljarder kronor skulle på årlig 

basis investeras för att höja lärares löner. Lärarlönelyftet ämnades att bli ett tillskott i Sveriges 

                                                
15 Lärarnas Riksförbund. En stor livsuppgift med låg livslön, 2012-09-04, s. 13. 
16 SOU 2014:5, 2014, s. 173. 
17 Chung, J. An investigation of reasons for Finland's success in PISA. DPhil, University of Oxford, 2009, s. 301 
och 383. 
18 Regeringskansliet, 2012, s. 4 och 8. 
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nya jobbagenda med målsättningen att genom kompetens och matchning nå Europas lägsta 

arbetslöshet år 2020. Den modell som valdes för satsningen gjordes i dialog med lärarnas 

fackliga organisationer och innebar att besluten om höjd lön skulle fattas lokalt och att 

lärarlönelyftet skulle kunna omfatta runt sextiotusen lärare. Såväl fristående skolor som 

kommunala skolor skulle ha möjlighet att ansöka om lärarlönelyftet, där pengarna förväntats 

generera ett genomsnitt på tretusen kronor till de lärare som valdes ut på respektive skola. 

Målgruppen, de som kvalificerade sig för att kunna ta del av lärarlönelyftet, var legitimerade 

lärare inom samtliga skolformer, fritidspedagoger och ej legitimerade lärare i yrkesämnen på 

gymnasiet och gymnasiesärskolan samt modersmålslärare.19 De kriterier som ska ha uppfyllts 

för att vara aktuell för lärarlönelyftet var enligt följande: 

 
-# Läraren ska arbeta med undervisning eller med uppgifter som hör till undervisningen 

-# Läraren ska vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisningen som bedrivs 

-# Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga att utveckla undervisningen på egen hand och 

tillsammans med kollegor. 

 

Dessutom skulle ett eller flera av följande kriterier ha uppfyllts: 

 
-# Ta särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

-# Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen förbättra undervisningens 

innehåll, metoder och arbetssätt. 

-# Ta särskilt ansvar för att stödja lärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller genom att ta 

särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden. 

-# Ta särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer. 

 
Lärarlönelyftet kom att särskilja sig från förstelärarreformen då den uttryckligen inte 

eftersträvade att generera ytterligare karriärtjänster, utan fokusera på höjda lärarlöner till fler 

lärare. En utvärdering av hur modellen kommit att implementeras ingick redan från början i 

utformningen av reformen.20 

  

                                                
19 Regeringskansliet, 2015, s. 1–4. 
20 Ibid, s. 4. 
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Tidigare#forskning#
 

Lönereformer%under%New%Public%Management%ur%ett%internationellt%

perspektiv%

År 1991 var statsvetaren Christopher Hood tidigt ute med att konstatera att New Public 

Management kommit att få stort inflytande på den offentliga verksamheten. Hood menade att 

offentlig verksamhet tidigare baserats på en kultur av ärlighet, däribland lika löner, tydliga 

regelverk, trygga anställningar och tydliga gränsdragningar gentemot den privata sektorn. I 

utformandet av offentlig verksamhet, menade Hood, värderas olika utfall mot varandra. 

Ekonomiska frågor, bland annat i form av effektivitet och sparsamhet, värderas mot frågor 

gällande vilket arbetsklimat som är eftersträvansvärt i den offentliga sektorn, exempelvis 

ärlighet och transparens. Hood menade att om New Public Managements design skulle utgå 

ifrån effektivitet och sparande, skulle detta begränsa möjligheterna att säkra ärlighet och 

motståndskraft inom verksamheten.21 Utbildningsvetaren David Hartley menade att den 

offentliga sektorn i England nu gått in i en andra fas gällande marknadsanpassning efter denna 

modells inträde i politiken på 1980- och 1990-talen. Denna andra fas ska ha grundat sig på den 

konkurrenssituation som uppstått mellan skolor om lärare och att lön nu kommit att baseras 

utifrån prestation. I praktiken ska detta, enligt Hartley, ha inneburit en individualisering där 

skolor fordrats att anpassa sig efter varje enskild elev. Detta har avspeglat sig i bland annat 

arbetskraftsreformer. Denna förändring ska ha gjort att skolan glidit ifrån sitt traditionella 

synsätt, där föräldrars och elevers val baserats på utbud och inte efterfrågan. Hartley menade 

att det inte funnits några vetenskapliga bevis som stödjer individualisering i utbildning, och 

därav kommit att bli politik som legat steget före bevisning.22 Ekonomerna Richard J. Murnane 

och Randall J. Olsen ställde sig frågan vilka konsekvenser höjda lärarlöner kunde få för lärares 

långvarighet i yrket. Studiens resultat, som baserades på uppgifter från 13 890 lärare i North 

Carolina, visade att höjda löner och långvarighet inom yrket är direkt sammankopplat. Däremot 

antydde resultatet att löneförhöjningar i sig inte ledat till en höjd kompetens bland lärarkåren. 

Vad många amerikanska delstater kom att göra var att sammankoppla höjd lön med 

standardiserade test för att höja kvaliteten i undervisningen. Detta, menade Murnane och Olsen, 

ställde höga krav på att de nya testen utformades på ett sätt som på bästa sätt kunde förutse en 

                                                
21 Hood, C. A Public Management for all Seasons? Public Administration, 69, 3–19, 1991, s. 15–16. 
22 Hartley, D. Education, markets and the pedagogy of personalisation. British Journal of Educational Studies, 
56(4), 365–381, 2008, s. 366–370 och 377–379. 
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lärares effektivitet i lärandesituationer.23 Utbildningsvetaren Mike Bottery menade att fler och 

fler som blivit befordrade inom skolan besuttit de karaktärsdrag som legat i linje med New 

Public Management i skolan. I det korta perspektivet förklarade Bottery att effektivisering kan 

vara bra, men i det långa perspektivet skulle sådana befordringar skapa problem. Bottery 

menade att kvalitetssäkring av lärare i skolan, snarare än genom statliga regleringar, istället 

förebyggts genom en öppen dialog mellan parterna för att på så vis skapa och bibehålla 

långvariga relationer.24 Statsvetaren Nick Lewis menade i sin studie av Nya Zeelands 

skolpolitik att dess politiska reformer enbart kommit att bli temporära och aktivt konstruerade, 

och därför kommit att känneteckna svängningar mot en individualisering från regeringspolitiskt 

håll snarare än att ha blivit långsiktigt utredda.25  

 

Lönereformer%och%individuell%lönesättning%inom%den%svenska%skola%

Ekonomen Niklas Stenlås forskning tillskrev att den individuella lönesättning som 

introducerades för lärarkåren under 1990-talet givit ny makt åt rektorsfunktionen. En 

konsekvens av detta har blivit att denna rektorsroll, som likt Botterys forskning påvisat har 

formats till en egen profession, inte nödvändigtvis kommit att vara kompatibel med lärarkåren 

över resurser i skolan och makt över utbildningen. Den individuella lönesättningen, förklarade 

Stenlås, har baserats på ett belöningssystem som ämnats att fordra ett bra arbete hos lärare. 

Belöning som motivation har ansetts nödvändigt för att uppnå ett bra arbete. En lärares 

prestation har inte heller kommit att värderas utifrån dennes egna normer för vad ett bra arbete 

innebär, utan genom utomstående bedömningar. Detta har inneburit ett problem enligt Stenlås, 

då skolledningen vid bedömning av en lärares kompetens istället tenderat att utgå ifrån mätbara 

uppgifter som den enskilda läraren kan ha upplevt som irrelevanta.26 En, av Institutet för 

arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), beställd rapport om rektorers 

betydelse för skolan visade att rektorer som haft en låg lönespridning också varit de rektorer 

som förknippats med låg betygsinflation.27 Detta resultat har pekat i motsatt riktning som 

förespråkas enligt New Public Management-modellen, från att lärare bedömts utifrån prestation 

                                                
23 Murnane, R. J. & Olsen, R. J. The Effects of Salaries and Opportunity Costs on Length of Stay in Teaching: 
Evidence from North Carolina. The Journal of Human Resources, 25(1), 106–124, 1990, s. 119–122. 
24 Bottery, M. The Challenge to Professionals from the New Public Management: Implications for the Teaching 
Profession. Oxford Review of Education, 22(2), 179–197, 1996, s. 193–194. 
25 Lewis, N. Embedding the reforms in New Zealand schooling: After neo-liberalism? GeoJournal, 59(2), 149–
160, 2003, s. 158. 
26 Stenlås, N. Läraryrket mellan autonomi och statliga reformideologier. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 17(4), 11–
27, 2011, s. 18–22. 
27 Böhlmark, A., Grönqvist, E. & Vlachos, J. Rektors betydelse för skola, elever och lärare, Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala, 2012, s. 14. 
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till att snarare belysa vikten av kollegialitet inom läraryrket. Ekonomen Roy Liff menade att 

skolreformer byggda på New Public Management lett till oavsedda effekter, alltså effekter som 

inte framkommit som avsiktliga intentioner med en viss reform. I en studie där Liff undersökte 

den individuella lönesättningen bland lärare inom två kommuner, framkom en överraskande 

oavsedd effekt att lönespridningen de facto kommit att minska. En annan oavsedd effekt var att 

det nya lönesystemet inte kom att påverka lärarna, enligt dem själva, till bättre insatser. Istället 

kom lönesystemet att skapa missnöje bland lärarna, som riktades mot rektorerna. Det tycktes 

svårt att precisera vad en god arbetsinsats var. De lönepotter som av staten fördelades ut, gjorde 

snarare att rektorerna vid nästkommande löneförhandlingar sökte att åter minska 

lönespridningen. Om än lärarna och rektorerna i studien ställde sig kritiska till den nya 

lönesättningen, uttryckte de att ingenting pekade på att modellen med individuell lönesättning 

skulle överges. Liffs studie pekade på att denna typ av lönesättningsmodell kommit att 

institutionaliseras i det svenska skolsystemet, trots att samma modell alstrat ett flertal oavsedda 

effekter. Dessa oavsedda effekter menade Liff har kommit att förbises vid utvärderingar av 

offentliga organisationers utveckling, varpå den minskning av byråkrati som eftersträvades vid 

reformer enligt New Public Management-modellen i själva verket kommit att öka.28 

 

Utifrån resonemang om hur konkurrens kan inverka på lärarlöner, menade ekonomen Lena 

Hensvik i en rapport om den svenska friskolereformen att lärarlöner tenderat att stiga i 

konkurrensutsatta områden. De områden där lönerna ökat mest har också haft störst andel 

privatiserade skolor. Detta har även givit effekt på kommunala lärares förhandlingsposition 

gentemot sin arbetsgivare. Tider av konkurrens har kännetecknats av höjda löner, medan tider 

av konkurrensbrist har visat sig ha en motsatt effekt. Hensviks resultat visade att 

friskolereformen haft en betydande effekt gällande löneutvecklingen för lärare. Resultatet 

visade också att lärares förhandlingsposition varierat beroende på geografi i form av 

konkurrensutsatthet, samt vilka ämnen lärarna undervisat i. Det har först och främst varit denna 

faktor, och inte lärarnas kompetens, som belysts som avgörande för de löneskillnader som 

uppstått inom yrkeskåren.29 En studie inom ramen för Arbetslivsinstitutets projekt Förnyelsen 

av det kommunala arbetslivet belyste att ett individuellt lönesättningssystem skapar vinnare och 

förlorare. Genom att utgå ifrån samverkan mellan lönefaktorer och arbetsklimat visade studien 

                                                
28 Liff, R. Driver NPM-reformers oavsedda effekter 'byråkratiers' utveckling?, Borås: Högskolan i Borås, 2015, 
s. 10–16. 
29 Hensvik, L. Leder skolkonkurrens till högre lärarlöner?: En studie av den svenska friskolereformen. Institutet 
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU), Uppsala, 2010, s. 12–13 och 18–19. 
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att de som trivdes bäst av de kommunala arbetstagarna var de som kände att arbetet var 

självständigt och gav möjligheter till kompetensutveckling. Att få återkoppling på resultaten av 

sina arbetsinsatser ansågs viktigt hos de tillfrågade. Vad studien pekade på som positivt 

gällande lön som styrmedel var att lönefaktorer hängde samman med andra viktiga aspekter av 

arbetslivet, såsom trivsel, engagemang och prestation. Nackdelen med lön som styrmedel 

förklarades vara problemet som uppkommer när offentliga verksamheter, utan uttalat 

vinstintresse, ska mäta arbetsprestationer. Eftersom inget uttalat vinstintresse ingått i den 

offentliga verksamheten, har det blivit svårare att avgöra vad en god prestation innebär. Istället 

har, av studiens resultat att döma, tydligare kriterier på vad som ska krävas för en 

löneförhöjning förespråkats. Även då torde höga krav ställas på att den lönesättande chefen och 

arbetstagaren har en samsyn när det gäller kriteriernas legitimitet och hur riktig bedömningen 

kan anses vara.30 

 

Utbildningsvetaren Daniel Alvunger har studerat implementeringen av förstelärarreformen från 

år 2013. Alvungers resultat påvisade att förstelärare känt stor motivation som ett resultat av 

reformen, samt att de ofta känt förtroende från sina kollegor över att ha erhållit befordran. På 

sina håll har dock förstelärarna mötts av motstånd, vilket förstelärarna i Alvungers studie 

förklarat som att organisationen med dess anställda inte hunnit anpassa sig till den nya 

situationen på skolan uppstått i och med förstelärartjänsten. Förstelärarna har även uttryckt att 

de äntligen känt en möjlighet till påverkan och utveckling av verksamheten, särskilt de områden 

där rektorer eller kollegor vanligtvis saknat tid att intervenera. En effekt av reformen har blivit 

att lärarna som befordrats känt en lojalitet gentemot kollegorna och rektorerna att 

”leverera”.  Detta har kommit till uttryck i form av förväntningar på förstelärarna, en situation 

som varit svårare att förhålla sig till. Ett problem många förstelärare upplevt har varit att 

utvecklingsarbetet kommit att hamna utom vanliga lärares arbetstid. Det har helt enkelt inte 

funnits tid bland kollegorna för initiering av progressiva samtal eller utvecklingsarbeten.31 
Likaså har utbildningsvetarna Maria Hjalmarsson och Annica Löfdahl Hultman studerat 

förstelärarreformen. I en studie av kvinnliga förstelärares upplevelser av sin tjänst har vissa 

handlings- och tankemönster observerats som kan ses som ett resultat av reformens 

statusförskjutande effekt. Hjalmarsson och Löfdahl Hultmans resultat visade att 

                                                
30 Eriksson, A., Sverke, M., Hellgren, J. & Wallenberg, J. Lön som styrmedel: konsekvenser för 
kommunanställdas attityder och prestation. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 8(3), 205–217, 2002, s. 212–214. 
31 Alvunger, D. Towards new forms of educational leadership?: The local implementation of förstelärare in 
Swedish schools. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3, 2015, s. 59–61. 
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förstelärartjänsten i formell mening blivit överordnad en vanlig lärartjänst, men att det inom 

kollegiet inte bidragit till någon skillnad i förtroende eller respekt för förstelärarens uppdrag 

och arbete. Detta i kombination med otydliga förväntningar från huvudman och rektor har lett 

till ett närmast ifrågasättande av tjänstens legitimitet. Studien pekade på att förstelärare upplevt 

kritiska och ironiska kommentarer kopplat till deras uppdrag från sina kollegor. Hjalmarsson 

och Löfdahl Hultman har tolkat dessa förehavanden som ett sätt för kollegor att förhålla sig till 

den situation som uppstått där vissa blivit befordrade och andra inte, i en ansökningsprocess. 

Känslan av att känna sig underordnad har på så vis skyddats av dessa kommentarer av ironisk 

karaktär. En tyst protest från de lärare som inte befordrats har blivit effekten, där ironi och 

gliringar blivit vardag på arbetsplatsen. Ett problem som diskuterats i studiens diskussion har 

varit det faktum att förstelärartjänsten dels inneburit ett fortsatt handhavande av samma lärarroll 

som tidigare, men utöver detta också någon form av ansvar som inte alltid varit tydligt från 

ledningen och som kommit att variera från arbetsplats till arbetsplats.32 

  

                                                
32 Hjalmarsson, M. & Löfdahl Hultman, A. Det är inte jag som har tillsatt mig själv på posten: Motstånd och 
ironi i relationer mellan förstelärare och deras kollegor. Kapet, 12(1), 76–94, 2016, s. 90–92. 
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Teori#
Hoods resonemang om vilka konsekvenser det praktiska utfallet kan få beroende på en reform 

utformats har legat till grund för denna studies teoretiska utgångspunkt. Den utveckling skolan 

gått mot sedan införandet av mål- och resultatstyrning, i kombination med senaste årens 

lönereformer, har gått ifrån det sedan lång tid tillbaka etablerade synsättet på lärarkåren som 

kollegial. Där lärare tidigare tjänade likvärdigt sinsemellan, har dagens lönesystem i skolan 

kommit att bygga på individuell lönesättning. Den individuella lönesättningen har möjliggjort 

för lärare att göra karriär inom sin yrkesroll och få betalt utefter prestation och ansvar. Med 

möjligheter till befordran har också en situation uppstått där vissa lärare fått och vissa lärare 

inte fått ta del av investeringarna. Det har varit utifrån detta resonemang denna studies 

teoretiska utgångspunkt vuxit fram. 

 

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap, resonerade i boken Sociala fällor och tillitens problem 

över de strategiska situationer sociala aktörer kan ställas inför. Teorin har ett utgångsläge att 

sociala aktörers beteende bestäms av deras bedömning av de andras framtida agerande. Nedan 

har situationen kortfattat beskrivits.33 

 
-# Alla vinner på samarbete 

-# Om inte alla samarbetar blir det dock meningslöst. 

-# Istället kan det rationella bli att inte samarbeta. 

-# Slutsatsen blir att samarbete kräver att det finns en tillit att alla andra också kommer samarbeta. 

-# Utan denna tillit slår den sociala fällan igen och en situation uppstår där alla får det sämre, trots att alla 

vet att de hade tjänat på samarbete. 

 

Det kanske tydligaste exempel där den tilliten brustit och sociala fällan slagit igen har kunnat 

hämtas från taxichaufförer i Palermo på Sicilien. Palermos taxichaufförer har kommit att inte 

använda sin kommunikationsradio eftersom denna inte varit uppkopplad till någon 

ledningscentral. De stora fördelarna med en ledningscentral ses vara att kunden endast behöver 

hålla reda på ett nummer, den taxi som befunnit sig närmast har betjänat kunden (vilket sparar 

tid) samt den rent logistiska logiken i att fler kunder kan betjänas med kortare körvägar. Alla 

skulle helt enkelt tjäna på ett sådant system. Dessa fördelar kom att testas i Palermo på 1980-

talet med ett kaos som följd. Det visade sig att taxichaufförerna i Palermo, för att få så många 

körningar som möjligt, ljög om hur nära de befann sig kundernas position som anropades av 

                                                
33 Rothstein, B. Sociala fällor och tillitens problem. Stockholm: SNS Förlag, 2003, s. 21–22. 
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ledningscentralen. Snart visste alla taxichaufförer i staden om vad som försiggick, vilket 

underminerade den sociala normen att vara uppriktig. En snöbollseffekt blev resultatet, där 

taxichaufför A uppgav en plats, varpå chaufför B, C och kanske till och med D alla i tur och 

ordning meddelade att de var närmre platsen än sin föregående kollega. Systemet med en 

ledningscentral skrotades, den sociala fällan hade slagit igen och den misstro som uppstått 

mellan chaufförerna hade gjort alla till förlorare (trots att alla insåg att alla hade tjänat på tillit).34 

 

De förändringar den svenska skolan ställts inför de senaste decennierna skulle kunna framhållas 

som utmanande för verksamhetens kollegialitet. Trots detta har den allmänna debatten ofta 

kommit att kretsa runt ett utökat behov att samarbeta för att driva skolutvecklingen framåt. 

Detta arbetssätt, kollegialitet, har med de senaste årens lönereformer ställts mot ett arbetssätt 

som förespråkat en mer individualiserad yrkesroll. Före dagens individuella lönemodell hade 

skolan en mer jämlik modell, där lönedifferenserna var lägre. Om alla lärare kommit att tjäna 

ungefär lika mycket och förväntningarna på lärarnas arbete varit desamma, torde verksamheten 

präglats av tillit över att samtliga lärare gjort ungefär samma arbete. Denna form av kollegialitet 

skulle rimligen ha genererat ett positivt arbetsklimat byggt på förtroende och samarbetsvillighet 

- om ingen tjänade mer än någon annan kunde alla hjälpas åt tillsammans. Den situation som 

nu uppstått mellan lärare, där en likvärdig lönemodell ersatts av en individualiserad 

prestationsbaserad lön, torde utifrån ett resonemang om kollegialitet blivit en grogrund för 

misstro gentemot sina kollegors kompetens. Kollegialiteten, samarbetsviljan och samförståndet 

mellan lärare, skulle på så vis kunna hamna i en situation enligt den sociala fällans logik. 

Skolverksamhetens behov av samarbete och gemensamma insatser skulle då vara beroende av 

att lärare litar på att sina kollegors kompetenser och insatser rättvist avspeglas i lönekuvertet. 

Om förstelärarreformen och lärarlönelyftet skulle komma att rubba denna tillit, skulle detta 

kunna komma att påverka arbetsplatsklimatet. En analys utifrån denna teori skulle kunna ge 

nya rön på den ofrånkomliga frågan huruvida tillit till systemet fortfarande råder bland lärare.#
 
 !

                                                
34 Rothstein, 2003, s. 11-12. 



 15 

Metod#
 

Forskningsansats%

Denna studie är kvalitativ och utgår ifrån den hermeneutiska fenomenologin. Den 

hermeneutiska fenomenologin inriktar sig på hur människan, genom olika tolkningsprocesser, 

skapar en förståelse av sig själv och den värld hon upplever. En människas upplevelser av ett 

visst fenomen ligger till grund för hur hon handlar och ser på sin omgivning. Genom en 

fenomenologisk utgångspunkt söks strukturen och essensen i en grupp människors upplevelser 

och erfarenheter.35 Den kvalitativa mångfald som uppstår genom att studera en grupp 

människors olika erfarenheter underlättar att finna denna essens.36 Detta måste anses vara en 

av de stora fördelarna med att genomföra studien med en fenomenologisk utgångspunkt, vilket 

också inneburit att en kvantitativ studie uteslutits. Fördelarna med att använda en 

fenomenologisk utgångspunkt kan dels vara att forskaren tillåts skrapa under den sociala 

verklighetens ytliga aspekter. Likaså kan beskrivningarna av deltagarnas upplevelser och 

erfarenheter skapa en intressant historia som kan vara lätt att relatera till. Förespråkare av andra 

forskningsansatser har ofta problematiserat fenomenologins representativitet på grund av att 

studerandet av ett fåtal personers upplevelser omöjliggör generaliseringar. Utifrån den 

fenomenologiska utgångspunkten har dock generaliseringar ansetts vara mindre intressant. Den 

fenomenologiska utgångspunktens stora nackdel ses vara att dess forskare aldrig fullt ut kan 

stänga sig ute från förhandsantaganden, hur eftersträvansvärt detta än skulle vara. Genom att 

visa medvetenheten om detta, och därigenom påvisa reflektionsförmåga, kan dock forskaren så 

mycket som möjligt minska denna inverkan.37 Denna studies undersökning i en svensk skola 

och det resultat den kunnat påvisa borde inte generaliseras som representativt för alla Sveriges 

skolor. 

 

Kvalitativa%intervjuer%

Det metodologiska tillvägagångssätt som använts till själva undersökningen har varit 

kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Att använda sig av fokusgrupper till undersökningen 

                                                
35 Hartman, J. Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 194–
195. 
36 Kvale, S. Interviews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks: Sage 
Publications Inc., 1996, s. 52–53. 
37 Denscombe, M. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: 
Studentlitteratur, 2016, s. 153–155. 
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har valts bort till förmån för intervjuer, eftersom studien sökt att höra varje enskild lärares 

upplevelse av lärarlönelyftet. Det antal lärare som deltagit i studien hade kunnat representera 

ett idealiskt antal lärare för att använda fokusgrupp som undersökningsmetod. Denna metod 

hade kunnat ge en mer samlad bild av hur samhällskunskapslärare som yrkesgrupp upplevt sig 

själva i förhållande till reformer såsom lärarlönelyftet. Undersökningen hade kunnat ge både 

samlade och splittrade bilder av lärarnas egna upplevelser. För att undersökningar genom 

fokusgrupper ska vara framgångsrika måste det finnas ett förtroendefullt klimat mellan de 

deltagande lärarna.38 Kärnan i denna studie, lärarlönelyftet, har inneburit att en del lärare fått 

och en del lärare inte fått ta del av lönelyftet. Eftersom lärarnas upplevelser skulle kunna vara 

känsliga att diskutera kollegor emellan, har därmed personliga intervjuer valts till 

undersökningen. 

 

Bland de nackdelar som kan finnas med intervjuer vid en undersökning återfinns till stor del till 

frågor om validiteten i intervjudeltagares resonemang. Säger deltagarna verkligen vad de 

tänker? Vid semi-strukturerade intervjuer, som använts vid denna studies undersökning, kan 

konsistens vara svårt att uppnå på grund av att den insamlade data kan differentiera intervjuerna 

emellan. Likaså kan det faktum att ljudspelaren, i egenskap av att spela in samtalet, skapa 

hämningar för deltagaren om än detta tenderar att snabbt klinga av. Nackdelarna har dock vägts 

upp med de många fördelar intervjuer kan ha på undersökningens resultat. Den information 

som erhålls vid intervjuer kan skapa innehållsrika och djupgående data, som hela tiden kan 

följas upp av forskaren under intervjuns fortlöpande. Likaså kan forskaren ges värdefulla 

insikter i deltagarnas upplevelser. Deltagarnas möjlighet att utveckla och förklara sina 

resonemang och idéer måste anses värdefullt för att skapa en bild av deras verklighet. 

Semistrukturerade intervjuer har även den goda förmågan att kunna anpassas efter deltagaren i 

realtid under intervjuns fortlöpande.39 

 

Urval%

Studiens målsättning har varit att undersöka lärares upplevelser av lärarlönelyftet inverkan på 

en och samma arbetsplats. En första avgränsning har varit att kontakta legitimerade 

samhällskunskapslärare för att delta i undersökningen. Detta urval har visat sig begränsa 

möjligheterna att välja skola på grund av att flera av de tillfrågade lärarna valt att avböja ett 

                                                
38 Denscombe, 2016, s. 268–270. 
39 Ibid, s. 287–290. 
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deltagande i undersökningen. Vilken skola som kommit att bli föremål för undersökning har 

därför påverkats av i vilken utsträckning dess lärare velat deltaga i undersökningen. Arbetet 

med att finna en skola vars deltagande lärare vore tillräckligt för att möjliggöra en god analys 

av den insamlade data har varit framgångsrikt. Undersökningen har kommit att bestå av 

intervjuer med sex verksamma samhällskunskapslärare på, i denna studie kallad, Alfabetskolan. 

Att just denna skola kommit att bli undersökningens spelplan har berott på svarsfrekvensen 

bland de tillfrågade lärarna, varpå en utvärdering gjorts angående studiens genomförbarhet. Det 

bör därför understrykas att de teman som framkommit genom intervjuerna av de verksamma 

lärarna inte bör ses som representativa i ett större sammanhang, utan som upplevelser som 

framkommit på just denna arbetsplats. Förhoppningen har därför varit denna studie skulle 

kunna bidra till att ge en inblick i en specifik verksamhet och ge de intervjuade lärarna möjlighet 

att ventilera sina tankar om lärarlönelyftet. På grund av detta urval har en jämn fördelning 

mellan deltagarnas kön eller ålder, om än eftersträvansvärt, varit försvårande. Fem av de sex 

intervjuade lärarna har kommit att vara män och endast en kvinnlig lärare har deltagit i 

undersökningen. Likaså har urvalsprocessen försvårat möjligheten att få en jämn fördelning 

mellan lärare som fått och inte fått ta del av lärarlönelyftet. Ett kriterium för att skapa dynamik 

i den insamlade data har varit att minst en av de intervjuade lärarna ska ha fått ta del av 

lärarlönelyftet och vice versa. Genom att intervjua såväl lärare som fått och som inte fått ta del 

av lönelyftet, har förhoppningen varit att lärarnas upplevelser och åsikter om reformen kunnat 

bidra till en mer omfattande och innehållsrik analys utifrån flera perspektiv. Av de sex 

samhällskunskapslärare som intervjuats inom ramen för denna studie har tre av dem fått ta del 

av lärarlönelyftet. En lärare var kvalificerad för att kunna få ta del av lönelyftet, men hade inte 

fått. De två resterande lärarna hade arbetat inom skolan en så pass kort tid att de inte var 

kvalificerade att vara med i utdelningen av lönelyftet. Av det insamlade materialet från 

intervjuerna har fyra större teman vuxit fram, vilka beskrivs närmre i avsnittet ”Undersökning”. 

 

En annan studie hade kunnat söka hur samhällskunskapslärare på olika skolor upplevt 

lärarlönelyftet. Vid ett sådant upplägg hade möjligen ett bredare spektrum av lärares syn på 

reformen framkommit, eftersom många skolor kommit att hantera reformen på olika sätt. 

Intressanta jämförelser mellan lärares olika syner beroende på arbetsplats har valts bort för att 

kunna ge en djupare bild av hur reformen inverkat på lärarnas syn på sitt eget, sina kollegors 

och sin uppdragsgivares arbete. 
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Beskrivning av Alfabetskolan och dess samhällskunskapslärare 
Alfabetskolan är en medelstor kommunal skola med ett stabilt årligt elevantal. Skolan tillhör 

en kommun som ansökte om den statliga satsningen lärarlönelyftet. Beskedet om lärarlönelyftet 

skickades ut till respektive lärares mailbrevlåda under höstlovet år 2016. Totalt undervisar sex 

lärare i samhällskunskap under läsåret 2016–2017. Denna studie har därmed kunnat uppnå en 

fullständig representation av Alfabetskolans samhällskunskapslärare. 

 
Adnan 

Intervju genomförd 2016-04-21 

Adnan är i trettioårsåldern och är legitimerad samhällskunskapslärare. Adnan har arbetat i 

mindre än fem år som lärare, varpå han av tidsmässiga skäl inte varit kvalificerad att kunna ta 

del av lärarlönelyftet. Alfabetskolan är Adnans första arbetsplats som lärare. 

 
Bo 

Intervju genomförd 2016-04-21 

Bo är i trettioårsåldern och är legitimerad samhällskunskapslärare. Likt Adnan har Bo arbetat i 

mindre fem år som lärare och därmed av samma skäl inte kvalificerat sig för lärarlönelyftet. 

Alfabetskolan är den första arbetsplatsen som examinerad lärare för Bo. 

 
Carl-Johan 

Intervju genomförd 2016-04-25 

Carl-Johan är i fyrtiofemårsåldern och är legitimerad samhällskunskapslärare. Carl-Johan har 

arbetat som lärare i över femton år, men har inte fått ta del av lärarlönelyftet. Alfabetskolan är 

en av flera kommunala skolor i samma kommun där Carl-Johan arbetat. Utöver arbete i 

kommunala skolor har Carl-Johan också arbetat inom den fristående skolan. 

 
Didrik 

Intervju genomförd 2016-04-24 

Didrik är i sextioårsåldern och är legitimerad samhällskunskapslärare. Didrik har arbetat som 

lärare i över trettiofem år och har fått ta del av lärarlönelyftet. Alfabetskolan, där Didrik arbetat 

i över fem år, är en av flera skolor inom samma kommun som Didrik arbetat som lärare på. 
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Emma 

Intervju genomförd 2016-04-18 

Emma är i femtioårsåldern och är legitimerad samhällskunskapslärare. Hon har arbetat som 

lärare i över femton år och har fått ta del av lärarlönelyftet. Emma har arbetat på Alfabetskolan 

i cirka femton år. 

 
Farhad 

Intervju genomförd 2016-04-28 

Farhad är i femtioårsåldern och är legitimerad samhällskunskapslärare. Han har arbetat som 

lärare över tjugo år och har fått ta del av lärarlönelyftet. Farhad har arbetat på Alfabetskolan i 

cirka femton år. 

 

Genomförande%

De deltagande lärarna har i samband med förfrågan erhållit information om studiens syfte, 

intervjuernas uppskattade tidsåtgång och därtill erbjudits konfidentialitet enligt 

forskningsetiska principer för att skydda deltagarnas intressen.40 Lärarna har upplysts om att 

intervjuerna ämnats att spelas in i transkriberingssyfte, och att deras lämnade uppgifter enbart 

använts till analys inom ramen för undersökningen och därmed hanterats konfidentiellt. Med 

bakgrund av den massmediala uppmärksamheten lärarlönelyftet fick under hösten år 2016, 

skulle ett samtal om lärarnas egna upplevelser av reformen kunna vara känsligt att dela med sig 

av. Därför har denna studies lärare i undersökningsdelen skrivits ut under fingerade namn. Detta 

övervägande har gjorts för att söka en tillit mellan intervjuaren och den intervjuade.41 

Upplevelsen har varit att lärarna under intervjuerna känt sig avslappnade, att döma av deras 

engagemang och vilja och dela med sig av sina erfarenheter.  

 
Inför intervjuerna hade syftet fastställts med tillhörande frågeställningar och under de semi-

strukturerade intervjuerna fanns det fyra huvudsakliga områden som ”checkades av” för att 

intervjuerna skulle hållas inom ramen för det studien ämnat att undersöka. Dessa fyra områden 

var på förhand satta utifrån studiens huvudfrågeställningar och sökte att eftersöka en fördjupad 

syn lärarnas personliga upplevelser av lärarlönelyftet. Dessa områden kom att bli 

implementeringen, arbetsplatsklimatet, utfallet på Alfabetskolan och individuell lönesättning. 

                                                
40 Hermerén, G. God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011, s. 67. 
41 Denscombe, 2016, s 427–429. 
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På förhand hade ett par frågor kopplade till ovanstående områden formulerats för att, om 

nödvändigt, ställas till lärarna om ett naturligt flyt uteblivit. Att lärarna delgivit hur de 

personligen upplevt lönelyftet har sett som vitalt för hur materialet kunnat analyseras. Under 

intervjuerna kom många av argumenten att röra sig inom eller i närheten av dessa områden, 

med få undantag. I slutet av samtliga sex intervjuer ansågs de fyra olika områdena ha täckts in 

någorlunda likvärdigt och inget behov av kompletterande frågeställningar kändes nödvändiga. 

 

Utgångsläget var att av praktiska skäl genomföra intervjuerna på lärarnas arbetsplats 

Alfabetskolan. Lärarna skulle då inte behöva tänka på logistiken och den eventuellt utvidgade 

tidsåtgång det kunnat medföra om intervjuerna genomförts på en annan plats. Fem av de sex 

intervjuerna genomfördes på Alfabetskolan under arbetstid, vilka planerades in i samråd med 

lärarna under de tider de själva upplevde att de hade tid att genomföra intervjun. Den sjätte 

intervjun genomfördes på en ”neutral” plats som följd av ett önskemål från berörd lärare. 

Intervjun kom att, istället för på Alfabetskolan, genomföras på ett offentligt bibliotek i samma 

ort med möjlighet till avskildhet. Att genomföra intervjuerna på lärarnas arbetsplats skulle 

kunnat vara problematiskt i den mening att lärarna då kunnat känna sig hämmade från att dela 

med sig av hur arbetet med lärarlönelyftet fortlöpt på deras arbetsplats. Att en av lärarna bad 

om att få genomföra intervjun på en annan plats var en indikation på att det skulle kunna vara 

känsligt att tala om lärarlönelyftet och samtidigt befinna sig på sin arbetsplats. Samtliga lärare 

gavs inför intervjuerna möjligheten att välja plats och för resterande fem lärare föll det sig 

naturligt att genomföra intervjuerna på Alfabetskolan. Bedömningen blev att de lärare som valt 

att förlägga intervjun på Alfabetskolan inte skulle känna sig obekväma med det. De intervjuer 

som förlades på Alfabetskolan genomfördes i olika grupprum som var lediga eller bokats på 

förhand. Ett krav inför intervjuerna var att den plats där intervjuerna skulle genomföras behövde 

vara avskilt för att möjliggöra inspelning och i ett vidare led underlätta transkribering. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en inspelningsapplikation i en mobiltelefon. Syftet med 

inspelningen förklarades inför starten av intervjun enbart vara för transkription av intervjuerna. 

Samtliga lärare förklarade sig vara bekanta med inspelning av intervjuer och tycktes inte kännas 

obekväma av det när intervjuerna fortlöpte. Innan inspelningarna började godkände alla lärare 

att intervjuerna fick spelas in, och två lärare visade intresse för vilket inspelningsprogram som 

användes. Detta intresse förstärkte intrycket av att dessa lärare hade tidigare erfarenheter av att 

själva gjort liknande studier eller blivit intervjuade i andra sammanhang. Intervjuerna inleddes 

med att under någon eller några minuter värma upp lärarna inför samtalet runt lärarlönelyftet. 
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Syftet var att få lärarna bekväma i situationen och kunna slappna av under intervjun.42 

Personliga frågor som ålder, bakgrund och mängd år i verksamheten fick lärarna att redan i 

inledningen få möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och dessa frågor mynnade 

naturligt ut i att det huvudsakliga samtalsämnet, lärarlönelyftet, började diskuteras. Dessa 

inledande frågor var av mer strukturerad karaktär, till skillnad från intervjuernas huvudsakliga 

karaktär som var semi-strukturerad. Efter de inledande frågorna fick samtliga lärare frågan om 

hur de upplevt lärarlönelyftet i stora drag. Lärarnas berättelser låg på så vis till grund för 

intervjuns fortlöpande. Syftet med detta var att lärarna själva skulle få möjlighet att beskriva 

sina upplevelser i egna termer och på så vis möjliggöra jämförelser mellan lärarnas berättelser. 

Likaså kan forskaren med hjälp av denna mer öppna intervjuteknik ges möjlighet att registrera 

kvalitativ information och därefter ingå en mer intim dialog med intervjupersonen.43 Vid de 

tillfällen då den intervjuade läraren blev tillfrågad av intervjuaren, användes deskriptiva 

frågeställningar eller motfrågor som exempelvis ”hur upplevde du det?”. Genom den typen av 

frågor var förhoppningen att lärarna skulle dela med sig av sina personliga upplevelser och 

därmed minska risken för mer spekulativa förklaringar.44 Det problem som skulle kunna uppstå 

i en semi-strukturerad intervju, att samtalet flyttat fokus från det som ämnats att undersökas, 

reglerades genom de områden som på förhand bestämts skulle täckas in. Under intervjuernas 

fortlöpande försäkrades intervjuaren om att samtliga områden berörts genom noteringar i ett 

anteckningsblock. Om bandinspelningar, eller i det här fallet ljudinspelningar på en 

mobiltelefon, inte förankrats väl inför intervjutillfället skulle ett forskningsetiskt dilemma 

kunnat infinna sig. De ovanstående exemplen där lärarna skulle kunna känt sig obekväma 

förebyggdes därför så mycket som möjligt genom att villkoren för intervjun och syftet med 

ljudinspelningarna redan vid första kontakt förankrades. Upplevelsen var att denna transparens 

uppskattades av de deltagande lärarna. 

 

Tidsåtgången vid intervjuerna varierade mellan cirka trettio och fyrtiofem minuter. Den 

kortaste intervjun fick framåt slutet snabbt rundas av på grund av att läraren behövdes på annan 

plats. Efter transkription och genomläsning av intervjumaterialet gjordes bedömningen att 

samtliga områden täckts in med råge och att vidare kompletteringar inte var nödvändiga för att 

kunna ge en rättvis bild av lärarens upplevelser av lärarlönelyftet. I själva verket kom just denna 

intervju vara en av de mest innehållsrika. Resterande fem intervjuer avslutades naturligt av att 

                                                
42 Kvale, 1996, s. 125. 
43 May, T. Samhällsvetenskaplig forskning. Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 162–164. 
44 Kvale, S. & Brinkmann, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 149. 
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antingen återkommande argument blev mer frekventa eller att läraren och intervjuaren 

gemensamt ansåg att samtalet inte kunde nå längre och därmed istället rundas av. Det semi-

strukturerade upplägget föll sig naturligt under samtliga intervjuer och lärarna fick god tid att 

formulera sig. På så vis särskilde sig alla intervjuer genom att de områden som på förhand 

förberetts att behandlas i en intervju kunnat starta i ena änden medan en annan intervju kunnat 

starta i andra änden. Att genomföra intervjuerna semi-strukturerat gav också möjligheten att 

ställa följdfrågor till intressanta argument och infallsvinklar lärarna delgav under intervjuerna. 

En mer strukturerad och fast intervjuguide hade kunnat förberedas och användas som garant 

för att samma saker berörts i samtliga intervjuer. Detta valdes bort till förmån för den semi-

strukturerade intervjun eftersom den gav lärarna möjlighet att formulera mer öppna och 

utvidgade resonemang. Gentjänsten för denna studie blev att en uppsjö av intressanta argument 

och resonemang framkom, vilka gav möjlighet att analysera och tolka utifrån tidigare forskning 

och den teoretiska utgångspunkten. 

 

Om undersökningen hade gjorts precis i anslutning till att lärarlönelyftet verkställts av lärarnas 

arbetsgivare skulle möjligen den insamlade data sett annorlunda ut än den nu kommit att göra. 

Vid tidpunkten för undersökningens start hade det gått ett flertal månader sedan lärarlönelyftet 

verkställdes, varpå såväl beslutet och utfallet av reformen skulle ha kunnat sjunka in hos de 

deltagande lärarna. Denna undersökning hade möjligen erhållit svar av annan karaktär ifall 

intervjuerna genomförts i närmare anslutning till reformen. Ett omvänt resonemang skulle 

också kunna vara att de deltagande lärarna, i ett led av att reformen nu varit verkställd ett par 

månader, hunnit få tid att reflektera över sina egna upplevelser av reformen och skolans arbete 

med den, samt vad reformen kan betyda i ett större perspektiv. Ämnets aktualitet och 

undersökningens närhet har var ständigt närvarande vid analys av intervjuerna. I slutändan har 

lärarna inom den angivna tidsram som intervjuerna genomförs bidragit med mycket nyanserade 

argument och resonemang. För lärarnas vilja att bidra med sina erfarenheter och genom sitt 

engagemang möjliggöra för denna studie att ta form har ett stort tack riktats å deras vägnar. 

 

Bearbetning%och%analys%

Efter intervjuerna fortgick arbetet med bearbetning och analys av materialet. Intervjuerna 

transkriberades en efter en och bildade till slut sex olika dokument. Varje dokument 

tydliggjorde vem som förde talan, intervjuaren eller den intervjuade, för att underlätta vid 

genomläsning av materialet. De tillfällen då läraren exempelvis skrattat till eller gestikulerat 
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hade under intervjuernas gång noterats och betecknades inom parentes i dokumentet. Det 

inspelade materialet underlättade också i detta arbetet, då de verbala uttrycken allt som oftast 

hördes i ljudfilen. När alla intervjuer transkriberats startade arbetet med att sätta sig in i 

materialet. Det transkriberade materialet genomlästes grundligt, varpå kodning av intervjuernas 

innehåll genomfördes. Den teknik som inledningsvis användes för kodningen av det 

transkriberade materialet var utvecklingsintervjun. Tekniken innebär att skapa sig en bild 

genom en kronologisk genomgång av intervjupersonens beskrivning av en händelse och dennes 

upplevelser av den. Denna form av kodning kan hjälpa forskaren att bekanta sig med materialet 

och de särskilda nyanserna i respektive intervju.45 De bilder som framkom under och efter 

genomläsningen mynnade ut i den vågräta analysen. Denna teknik innebär att olika frågor och 

fenomen som framkommit i ett flertal eller rentav alla intervjuer samlas ihop i olika teman. Alla 

argument som delat samma typ av meningsinnehåll sorterades med en gemensam kod, som till 

denna studien kom att bli olika färger. De delar av intervjuerna som behandlade samma tema 

kom då att klippas ut och tillsammans bilda en egen textmassa. Inom ett och samma tema kom 

respektive citat att även fortsättningsvis vara tydlig markerat för att inte kunna blandas ihop. 

När sammansättningen av de olika teman var färdig, följde arbetet med åter läsa igenom 

materialet och att efter det skapa en löpande text med inslag av citat som fångat essensen av 

lärarnas diskussioner inom respektive tema. Vid ett par tillfällen skrevs ett flertal citat ut efter 

varandra för att synliggöra att lärarna antingen haft delade åsikter inom temat eller att det i 

många meningar rått samförstånd. I författandet av undersökningsdelen var ambitionen att lotsa 

läsaren igenom tolkningsanalysen på ett tydligt, klart och intresseväckande sätt. Denna 

redovisning har präglats av övertygande argument och resonemang, men utan fastslagna 

resultat eller påståenden att en eller flera lärares verklighet skulle kunna generaliseras i ett större 

sammanhang än inom ramen för denna studie.46 

 

Reliabilitet,%validitet%och%etik%

Denna studies reliabilitet har reflekterats över inför, under och efter dess genomförande. 

Teknikens framsteg har gjort att den samhällsvetenskapliga intervjuns reliabilitet sällan 

ifrågasätts. Tekniken att kunna spela in intervjuerna har möjliggjort för jämförelser av 

oberoende personers transkriptioner av samma inspelning. Två separata transkriptioner av 

inspelat material kan dock komma att skilja sig åt, då tolkning av data är högst personlig. 

                                                
45 May, T, 2013, s. 182–184. 
46 Thomsson, H. Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2010, s. 155–161. 
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Exempelvis dålig inspelningskvalitet eller oklarhet över när en mening tagit slut kan göra två 

transkriptioner av samma material väsentligt olika.47 Arbetet med att transkribera har sökt att 

minimera denna faktor genom grundlig genomläsning av det transkriberade materialet 

tillsammans med ljudinspelningarna. Transkriptionerna har i slutändan strävat efter att 

ordagrant ha återgett lärarnas upplevelser. Vanligt förekommande under transkriberingsarbetet 

har varit att många resonemang avslutats mitt i en mening och att det varit svårt att fastställa 

meningsuppbyggnad. Transkriptionerna, och därmed de citat som ingått i framställningen av 

undersökningen, har på så vis trots ambitioner att motverka det påverkats av forskarens 

personliga förhållningssätt till materialet. 

 

Vilken kan då ses som den rätta typen av utskrift för att återge lärarnas upplevelser? En objektiv 

omvandling från muntlig till skriftlig form kan ses som ett omöjligt uppdrag, varpå frågan 

istället borde ställas i stil med ”vilken utskrift lämpar sig bäst för mitt forskningssyfte?”. 

Studiens validitet borde betraktas utifrån den senare frågeställningen snarare än den första. Då 

studiens syfte varit att undersöka samhällskunskapslärares upplevelser av lärarlönelyftet på en 

kommunal skola har betydande tid, likt ovan beskrivet, lagts åt att språkligt söka återge lärarnas 

argument och resonemang så exakt som möjligt. Detta tillvägagångsätt har möjliggjort en 

analys och jämförelse av lärarnas olika upplevelser, som varit svårare om transkriberingen 

gjorts mer litterär. Fördelen med en litterär framställning skulle kunna vara att belysa andra 

nyanser än den rent språkliga, vilket skulle kunnat lämpa sig för framställning av lärarnas 

resonemang. Här togs dock beslutet att följa den språkliga inriktningen för att kunna återge 

lärarnas resonemang så exakt som möjligt.48 Den direktkontakt som etableras vid personliga 

intervjuer kan ses styrka undersökningens validitet, då data kan kontrolleras och bekräftas 

samtidigt som insamlandet sker vid intervjutillfället. Det faktum att intervjuaren antar rollen 

som åhörare till deltagarens upplevelser och idéer kan också upplevas som terapeutiskt för 

deltagaren, eftersom denne då får möjlighet att ventilera utan att möta kritik.49 

 

Tidigare i metodavsnittet har vissa etiska förhållningssätt beskrivits. En intervjustudie av denna 

karaktär, där delar av intervjuerna kunnat behandla känsliga frågor, har krävt ett värnande av 

såväl intervjupersonernas som de institutioner som under intervjuerna kommit att omnämnas. 

De ljudfiler av intervjuerna som senare kommit att transkriberas har förvarats säkert i väntan 

                                                
47 Thomsson, 2010, s. 200–201. 
48 Ibid, s. 201–203. 
49 Ibid, s. 287–290. 
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på att studien erhållit ett godkännande. Vid ett godkännande av studien har innehållet i 

ljudfilerna ämnats att raderas, då det inte längre finns något behov att bevara dem. Det 

transkriberade materialet har från första början skrivits ut med fingerade namn för att säkerställa 

att konfidentialitetskravet upprätthållits.50 I slutändan kan en intervjustudie inte vara rent 

objektiv. Målet med forskningen kanske inte heller borde vara att eliminera subjektiviteten, 

utan snarare visa medvetenhet om att forskning bedrivs i ett sammanhang där vissa intressen 

och värderingar kan dominera och tränga undan andra.51 

 

# #

                                                
50 Kvale & Brinkmann, 2009, s. 203–204. 
51 May, 2013, s. 90. 
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Resultat#
De upplevelser lärarna på Alfabetskolan haft av lärarlönelyftet har efter genomläsning och 

analys mynnat ut i fyra större teman, där många av deras resonemang rört sig inom och 

återkommit till.  

 

En%tydlig%organisation%är%avgörande%

Vad som av lärarna framkommit som den springande punkten vid sjösättningen av 

lärarlönelyftet på Alfabetskolan har varit betydelsen av tydlighet genom alla ansvarande led. 

Alfabetskolan valde modellen att jämnt fördela antal mottagare av lönelyftet på skolans 

arbetslag, varpå inget enskilt arbetslag förfördelats i den mening att ha tilldelats färre mottagare 

än något annat arbetslag på skolan. Om än en och annan av lärarna varit bekanta med 

uppdelningen, kan ingen känna sig vid att denna information kablats ut av skolan inför 

lönelyftet. Denna information har snarare kommit fram mellan personalen allteftersom 

verksamhetens arbete fortlöpt under hösten och våren. Läraren Emma, som fick ta del av 

lönelyftet, resonerade att ”jag tror att dom gjorde så att de tog varje arbetslag och så fick en 

tredjedel, men som sagt med reservation”. Emma menade att hon, trots förstelärarreformens 

och lärarlönelyftets likartade drag, upplevde den senare som mindre planerad och att syftet inte 

var helt lätt för henne att ringa in: 

 
Den här andra reformen är […] lite mer så här ”jaha, va? Vänta nu, vad är det som händer?”, och 
våran rektor försökte förklara att så här ”jo, men tanken är att jag ska skicka in och sen så får jag lite 
pengar och sen…”. Så den kom lite mer så här… överrumplande. Jag har inte lika stor koll på den. 
Nu kan det ju också bero på att den kom i samband med ett lov, vi fick ut det här under ett lov och 
det var ju också diskussioner om det. Liksom att det kommer ligga i facket under lovet, eller i mailen 
under lovet – men varför eller sådär? Min upplevelse av den sista reformen är att den damp ner bara 
och man bara inte riktigt förstod, eller sådär… Jag hade lite svårare att sätta mig in… liksom, varför 
är det det här och var kommer det ifrån och vad är tanken och så där? Det kan ju också bero på att 
jag är lite okunnig om den, så kan det ju vara. […] Jag tänkte bara ”jaha, undrar vad det kan vara… 
strukturpeng?”. Sen hade vi ett fackmöte bara alldeles kort. […] Jag tror att många uppfattade det 
som att man inte vågade liksom stå för besluten, eller ja, när man är i affekt så kan det ju bli lite den 
typen av diskussioner. 
 

Som en konsekvens av den otydlighet Alfabetskolan signalerat gällande reformens innebörd 

och implementering har en form av arbetsplatsklimat utkristalliserat sig, enligt flera av de 

deltagande lärarna. Detta har karaktäriserats av ett mer slutet klimat, där avsaknaden av en 

dialog mellan ledning och personal bidragit till att många lärare istället på egen hand fått 

försöka lista ut hur reformen ämnats att fördelas. Läraren Farhad, som fick ta del av 

lärarlönelyftet, gav sin syn på situationen som uppstått: 
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Nu talar jag utifrån den skolan jag jobbar på och lite… att det har varit väldigt mycket hysch-hysch 
och man har knappt… man har inte gått ut med… vi visste knappt nånting om datum när det kommer 
pengar, vad är det som gäller och allt det här. Jag tror att det är väldigt jobbigt för den som är skolchef 
och de som ska sätta de här... Min uppfattning är att ”ligg så lågt så att nästan ingen får reda på det” 
ungefär, att ”försök bara fösa ut det så att det inte märks” och inte skriva om det, prata inte om det, 
så kanske det inte blir så mycket… Så att det tycker jag ju är rätt dåligt, det är väldigt löst 
överhuvudtaget. De flesta visste nog väldigt lite ens att det pågick. 

 
Verksamheten har, likt Farhad beskrev, under utförandet av lärarlönelyftet präglats av ”hysch-

hysch”. Lärarnas upplevelser har varit att det funnits en ovilja från ledningshåll att 

implementera reformen. Lärarna ska ha delgivits information om lärarlönelyftet kort inpå 

implementeringen, enligt Emma så kort som ett par veckor i förväg. Det samlade intrycket hos 

de deltagande lärarna har varit att det inte funnits en tillräckligt tydlig organisation för att kunna 

genomföra lärarlönelyftet på ett lyckat sätt. Flera lärare har beskrivit att de inte avundats 

rektorernas arbete utan snarare beskrivit lärarlönelyftet som en mardrömsuppgift för rektorerna. 

Det upplevs ha varit problematiskt för rektorerna att genomdriva arbetet med den nya reformen 

vilket har lett till att det enligt läraren Bo börjat ”knaka i fogarna”. Detta arbetsklimat har, enligt 

flera av lärarna, gjort att det börjat ”tisslas och tasslas” bland personalen. Både lärarna Adnan 

och Didrik beskrev detta beteende som indirekt mellan personalen. Samtliga deltagande lärares 

upplevelser har dock varit att inga direkta konfrontationer som går att koppla till lärarlönelyftet 

inträffat på den skola de arbetar på. Trots att lärarnas argument om vad som föranlett det mer 

stängda arbetsklimatet cirkulerat runt urvalsprocessen, har många känt sympatier med den 

person som ansvarat för fördelningen av lönehöjningarna till personalen – rektorn. Såväl Bo, 

Emma och Farhad har specifikt uttryckt att ett ansvar lagts på rektorerna som gjort deras arbete 

obekvämt, trots att lönesättning de facto ingår i dennes arbetsbeskrivning. Med det sagt har 

själva urvalsprocessen, där rektorer varit centrala och ha ansvarat för att fördela pengar till 

personal utifrån uppställda statliga kriterier, kritiserats av de deltagande lärarna. I huvudsak har 

problematiken med rektorernas underlag för lönesättning diskuterats.  
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Carl-Johan utvecklade i ett längre resonemang: 

 
Som lärare förväntas du själv bedöma formativt och kunna ha underlag för din betygsättning 
och informera i förväg med mera, men när det gäller lönesättning från skolledare så kan man ju 
inte få de svaren på vad det är som gör att man placeras på olika kriterier egentligen. Det kan 
ju vara olika bedömningsgrunder att fylla i då, men rektorerna är ju sällan ute i verksamheten 
för de hinner inte det. Man kan ju inte bilda sig en uppfattning på ett lektionsbesök eller så, så 
det tror jag är ganska gemensamt för de flesta lärare – att man vet inte riktigt var skolledarna 
får sin information ifrån liksom. Utan det är ju på ett lektionsbesök och sen så är det ju 
möjligtvis på någon arbetsplatsträff om det är någon som för fram någonting eller sådär, pratar 
mycket kanske. Eller att man… eller så kan det ju vara elever som kommer till 
rektorsexpeditionen och pratar om någon lärare, och då kan det vara som tonåringar är, antingen 
kan det ju vara någonting som är väldigt positivt eller någonting som är väldigt negativt och 
inget av dem är förmodligen riktigt korrekt då, utan det ger ingen helhetsbild av det. Så jag kan 
ju tycka att totalt sett, själva grunden för att dra isär lärare så pass mycket är väldigt, väldigt 
svajig tycker jag. 
 

Carl-Johans beskrivning tog upp den centrala kritik som riktades mot rektorernas arbete 

med lärarlönelyftet. Farhad eftersökte ett utökad engagemang från rektorerna:  
 

Jag tror att många känner att ”hur har det här gått till?”. De som sätter lönerna, rektorerna, har de 
verkligen kunskap om det här? Kan de det här? Vet de skillnaderna på oss eller går de på lite mer… 
ja, lösa boliner? […] Det jag hade velat egentligen, det är att man […] haft mycket bättre ledning 
och att rektorer hade varit ute mer och varit skickligare i att bedöma, fått mer tid och allt det här. Så, 
ska man differentiera så är det ju rätt viktigt att den som är chef… det finns ju rektorer här på skolan 
som inte ens har besökt vissa lärare, jag har hört lärare… det är ju väldigt ovanligt såklart, de har 
kanske fått ett besök, man får ett besök på tio minuter, en kvart. Det är lite för mig. 
 

Flera av de intervjuade lärarna har argumenterat likt Farhad, att de få besök, om ens något alls, 

knappast kunnat vara tillräckligt underlag för att bilda sig en uppfattning om en lärares 

kompetens. Den kritik som delvis riktats mot hur själva urvalsprocessen gått till, skulle också 

kunna härledas till de deltagande lärarnas olika uppfattningar om vilka kriterierna varit för att 

överhuvudtaget få ta del av lärarlönelyftet. De statligt formulerade kriterier en lärare ska ha 

uppnått för att få ta del av reformpengarna och det arbete denne ska ha arbetat mot har genom 

intervjuerna förefallit som oklara för lärarna. Lärarnas uppfattningar av vad som krävts av den 

enskilde läraren för att få ta del av pengarna har skiftat mellan allt från att vara en duktig lärare 

i klassrummet till att ha utökade uppdrag utöver det som vanligen ingår i en lärartjänst. Flera 

av lärarna har inte alls varit bekanta med de statliga kriterierna, medan röster även höjts för att 

dessa kriterier spelat mindre roll i praktiken, vilket ämnats att behandlas vidare i nästkommande 

tema. Kvarstår gör att det funnits kriterier och att de deltagande lärarnas förkunskaper om vad 

dessa inneburit varierat. När lärarna under intervjuerna presenterats kriterierna har reaktionerna 

varit olika. Bo hade varit verksam som lärare för kort tid för att få kunna ta del av lönelyftet, 

men menade att dessa statliga kriterier var alldeles för allmänna. Han menade att han utan 

problem skulle kunna argumentera för att själv ha uppnått de flesta kriterierna under den korta 
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period han varit verksam som lärare. Kriterierna, menade Bo, återspeglar det dagliga arbete 

som utförs av lärare på skolorna vilket skulle innebära att en lärare som inte arbetade utifrån 

dessa kriterier möjligen passade mindre bra för yrket i sig. Istället problematiserade såväl Bo, 

Carl-Johan och Didrik att alla lärare besitter olika kompetens och att en viss lärares 

spetskompetens, exempelvis mentorskap och relationsbyggande, missgynnats till förmån för 

andra kriterier. Didrik såg också problem med lärarlönelyftets syfte: 

 
Man liksom tar en del och man är otydlig när man delar ut det här, istället för att tala om att ”det här 
är verkligen till duktiga lärare, och de uppfyller alla dom här kriterierna”, och att det här stämmer 
överens över hela landet. Jag menar, vad har man talat om också – jo man har talat om att 
likvärdigheten inte är bra. Tittar man på OECD-rapporten så handlar det väldigt mycket om 
likvärdighet. Och det här är ju samma sak, likvärdigheten gäller ju inte bara elever – det gäller ju 
lärare med. Att man känner att man har samma stöd oavsett, och att man… att man kan jobba på ett 
bra och effektivt sätt. 
 

Av de intervjuade lärarna har ingen erhållit någon motivering till varför de fått eller inte fått ta 

del av lärarlönelyftet. Detta har spätt på lärarnas upplevelse av lärarlönelyftet som någonting 

hastigt framställt och oönskat från skolledningen. Didrik ansåg att det faktum att vissa 

kommuner ”glömt” att ansöka om detta statliga stöd visade på just detta, och hade personligen 

föredragit att pengar dirigerats ut direkt till kommunerna istället. 

 

Så vad borde utgångspunkterna i en reform likt lärarlönelyftet ha varit, enligt de deltagande 

lärarna? Bo hänvisade till förstelärarreformen som han menade var positiv i den mening att det 

tillskott av pengar en förstelärare skulle erhålla vägdes upp av en motprestation, någon form av 

uppgift utöver de allmänna arbetssysslorna för en lärare. Didrik såg också problem med 

avsaknaden av en egentlig motprestation i utformningen av lärarlönelyftets kriterier, och att 

uppföljning borde ingått: 

 
Det krävs ju någon form av uppföljning av det här också. Att ”nu fick du X antal kronor, nu fick du 
två och ett halv tusen extra i månaden utan att behöva göra någon prestation egentligen, ytterligare 
än vad du hade gjort innan”. […] Man liksom lämnar ut pengar… en del kanske, jag menar en påse 
pengar, du får ju inte det här varje år, utan nu lämnar man ju över det här till kommunerna. Det är 
ju verkligen en viktig del i bilden också, va? Du måste ju vara en… ska du hämta hem dom här 
pengarna varje år nu så betyder det ju att, för kommunerna också, att de här lärarna som har fått de 
här pengarna, de ska ju först ha dom. […] Politikerna ger sig in på någonting som de inte riktigt kan 
hantera att se konsekvenserna utav. Jag tror det. Så att det här med pengar på ett bräde, det vete 
tusan. 

 
För att anses vara en lyckad reform hade lärarna, vilket ovan framkommit, eftersökt mer 

tydlighet från såväl staten och skolledningen inför och vid tidpunkten för implementering. De 

kriterier som tagits fram från statligt håll har genomgående beskrivits som allt för allmänna och 

grundläggande för läraryrket i sig. Lärarnas olika beskrivningar av såväl de statliga kriterierna 
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samt vad skolledningens urval baserats på har indikerat brister i kommunikation på 

arbetsplatsen. För att en reform likt lärarlönelyftet skulle kunna bli framgångsrik, menade 

Emma att det utöver tydlighet från skolledningen också skulle krävas någon form av 

engagemang: 

 
På något sätt måste ju liksom det grundas på alla nivåer på något sätt, för att det ska funka. Så att 
det inte bara blir en liten sak som man gör en liten stund och sen så försvinner det, eller sådär. Så är 
det ju med skolutveckling generellt, alltså lärare måste göra det ihop med skolledningen. 
Skolledningen måste också tycka att ”det här är någonting vi prioriterar, det här gör vi”. […] Man 
gör det på bred front. ”Vi tycker det är viktigt med kollegialt samarbete”. ”Vi tycker det är viktigt 
att vi pratar forskning”, liksom ”det här tycker vi är viktigt, det här vill vi”. Mm, tydlighet… 

 
Detta engagemang, denna prioritet, hade lärarna gärna sett återspeglas i exempelvis fler 

lektionsbesök för att skapa en mer rättssäker bedömning om lärarnas kompetens. Samtidigt har 

alla lärare varit rörande överens om att denna tid inte finns för rektorer så som det ser ut på 

skolorna idag. Avsaknaden av just dessa besök har dock inneburit en tveksamhet gentemot hur 

urvalet egentligen gått till och vilka kriterier som egentligen legat till grund för att en lärare fått 

eller inte fått ta del av lärarlönelyftet. Detta avhandlas i nästkommande tema. 

 

Urvalsprocessen%i%praktiken%

Som ett ytterligare led av den otydlighet som lärarna upplevt runt verkställandet av 

lärarlönelyftet, har vissa frågetecken framkommit gällande de kriterier som krävts av en lärare 

för att få ta del av satsningen. Problematiken med kriteriernas allmänna drag och egentliga 

innebörd avhandlades i föregående tema. Dessa kriterier har snarare upplevts som en direkt 

nödvändighet från statligt håll för att kunna motivera genomförandet av en ekonomisk reform 

där verksamma lärare varit centrala. Bo ansåg att kriterier av detta slag skulle kunna underlätta 

för rektorer att se skillnader i lärarkompetens, men valde också att slänga in en brasklapp att ett 

sådant system lätt skulle kunna bli för kvantitativt. Viktiga kvaliteter och kompetenser hos 

lärare skulle, enligt Bo, kunna komma att värderas mindre med uppställda kriterier likt de för 

lärarlönelyftet. Adnan och Carl-Johan menade att skolan drabbats av mäthysteri, vilket inte bara 

kommit att avspeglas i de krav som ställs på lärare att mäta elevers förmågor utifrån uppställda 

kriterier. Även i den övriga skolorganisationen har detta fått stort inflytande, enligt Adnan, som 

också såg problematiskt på förhållningssättet utifrån resonemang om läraryrket som kvalitativt. 

I egenskap av samhällskunskapslärare såg också Adnan hur hans ämne, och andra 

humanioraämnen, kommit att upplevas som ”ganska flummiga” hos många just på grund av det 

kvalitativa och tolkningsbara arbetet som ingår i dessa ämnen.   
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Carl-Johan, av föregående tema redan klargjort, ställde sig tveksam till den mäthysteri som 

finns idag och menade att mätningar utifrån lönekriterier förblir ”rättsosäkra” så länge inte ett 

fungerande system etablerats: 
 

Det är ju en slags mäthysteri, är det ju va? Att man ska mäta kompetens, det är ju likadant för lärare 
med alla bedömningsmatriser och sånt, att du ska mäta resultat. […] Det är ju motsatsen till frihet 
under ansvar egentligen, att du litar på att professionen gör det man ska göra, och då sätter man ju 
på den här New Public Management-formen på lärarkåren också och så ska man mäta vad var och 
en gör och sen ska man då se vem som når målen bäst eller först och bedöma efter det. Då blir det 
ju då… med de här informationskriterierna och stora summorna det skiljer mellan… så tycker jag 
att det blir fel då. 
 

Farhad har varit av en annan uppfattning och sett fördelningen av lönelyft till lärare utifrån en 

tro på att rektorer i det stora hela skapat sig en uppfattning om lärares olika kompetenser över 

en längre tid. Detta, menade han, avspeglades i de årliga lönesamtal där utvärderingar från 

elever varit en typ av underlag för rektorerna att grunda sina ekonomiska val utifrån. Genom 

sådana utvärderingar kombinerat med mer informella samtal i det dagliga arbetet, borde 

rektorer ha skapat sig en ungefärlig uppfattning om vilka lärare som borde ha varit aktuella för 

lärarlönelyftet. Med det sagt förklarade Farhad att det förmodligen finns felmarginaler och att 

uppsatta kriterier skulle kunna sänka dessa felmarginaler. Vad som genomgående framkommit 

av intervjuerna har varit att, utöver en otydlighet från skolledningen, de statliga kriterierna för 

lärarlönelyftet spelat mindre roll i praktiken för vilka lärare som fått ta del av lönelyftet eller 

inte. Likt Farhads tankar om rektorernas möjligheter att göra uppskattningar om lärares olika 

kompetens, har det under flera intervjuer uttryckts tvivel över de statliga kriteriernas relevans 

för urvalet i praktiken. Carl-Johan förklarade att duktiga lärare, oavsett kriteriernas utformning, 

skulle komma att drabbas av ett uteblivet lönelyft på grund av det till antalet få lärare som från 

början skulle få ta del av pengarna. Både Carl-Johan och Farhad menade på att det idag finns 

en liten klick lärare som är mycket duktiga och en del lärare som är raka motsatsen, och i mitten 

en stor grå massa som är ungefär lika bra men som kanske har olika spetskompetenser. Sprunget 

ur denna problematik har olika typer av resonemang för hur urvalsprocessen de facto gått till 

framkommit under intervjuerna.  
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Bo upplevde att löneutjämning föranlett vilka lärare som erhållit lärarlönelyftet: 

 
Jag tror att de som har, i första hand fått ta del av det här, det är lärare som varit lite längre som inte 
fick det här förstelärarlyftet, och kanske blir lite besvikna eller kanske har legat på lite efter det. Då 
har man prioriterat dem i första hand för att, ja, lugna ner stämningen lite på de lärarna, och kanske 
sådär ”ja, men vi är väldigt måna om att ha kvar dig här, så vi höjer din lön lite så att du inte ska 
sticka till nån annan kommun” liksom. Så tror jag faktiskt att det har gått, mer än att de har kollat 
på de här kriterierna, om jag ska vara ärlig… […] Och jag tror inte rektorerna är så… det finns väl 
kanske rektorer, men jag tror att… de hinner inte lägga tid på att gå in och kolla ”ja, men hur 
återkopplar du till dina elever, vad har du för system?”. […] Sen tror jag att det handlar mycket om 
att de lärarna som får det är bra på att prata för sig själva också, eller för sin egen sak. 
 

Didrik såg ett problem med att använda lärarlönelyftet som ett verktyg för löneutjämning: 
 

Sen har vi ju då detta också med förstelärarreformen, så finns det ju då kommuner som har… de 
som har fått som förstelärare, har då inte fått utav det andra – skulle då dem, ska vi säga, 
nedvärderas? Om de nu har varit förstelärare så har de antagligen varit duktiga lärare, varför de har 
fått den delen. Varför skulle man då inte få tillgång till detta? En del kommuner har gjort det, en del 
kommuner har inte gjort det. […] Man säger att man lägger en del till strukturella förändringar, att 
man vill rätta till i strukturerna – jaha? Då ger du de som ligger längst ner i lönehänseende, och så 
ska du kompensera dem. Och det betyder ju då att de andra som har varit duktiga, de får ju mindre 
ändå och det som har skapat det här är ju just den här biten. Men politikerna då, de vill ju dra åt sig 
poänger och vinna val… 

 
Carl-Johan menade, utöver hans ifrågasättande av rektorernas underlag som avhandlades i 

föregående tema, likt Bo, att de kan ha varit så att ”man går på dom som syns och hörs mest 

helt enkelt. Det är ju ganska praktiskt att göra på det sättet kanske”. Didrik menade i ett vidare 

resonemang att det underlättat ifall de kriterier som kommunen vanligtvis utgår ifrån vid 

lönesamtal varit desamma eller åtminstone liknande kriterierna för lärarlönelyftet. Då hade 

rektorerna kunnat använda underlaget från de årliga lönesamtalen på ett mer övertygande sätt i 

samband med lärarlönelyftet. Emma hänvisade till de positiva utvärderingar hon fått och att 

dessa, tillsammans med elevsamtal, torde byggt upp någon form av förtroende för henne hos 

rektorn. Emma vidhöll att hon hoppades att det var hennes skicklighet som legat till grund för 

att hon fått ta del av lärarlönelyftet. Hon menade dock att andra faktorer kan ha spelat in också, 

bland annat det faktum att hon utöver lärarrollen har utökade arbetsuppgifter kopplat till 

arbetsplatsen. 

 

Andra faktorer än de statliga kriterierna tycks alltså enligt de intervjuade lärarna ha legat till 

grund för vilka som erhållit lönelyftet. En del av argumenten har kretsat runt löneutjämning, 

det vill säga att de som exempelvis inte fått ta del av en löneförhöjning i egenskap av 

förstelärare istället fått ersättning i och med lärarlönelyftet. Dessa argument har hämtat näring 

ifrån tron att kommunerna tagit del av pengarna utan egentligt förbehåll från staten och att det 

istället skapats ett bra tillfälle att lugna ner den del av personalen på skolan som hamnat efter 
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på lönefronten. Istället ska kommunerna själva ha givits möjligheten att genomföra 

lärarlönelyftet på sina egna sätt. Även inom kommunerna kan fördelningarna kommit att se 

olika ut. Andra argument har kretsat runt varje enskild lärares uppdrag. I dessa argument ska 

någon eller några utökade uppdrag än vad som ingår i den ”vanliga” lärartjänsten legat till grund 

för lönehöjningen. En tredje typ av argument har, som ovan beskrivits, kretsat runt varje enskild 

lärares förmåga att kunna slå sig fram och tala gott för sig själv. Förmågan att synas i olika 

sammanhang skulle i så fall ha spelat in i huruvida man skulle ha erhållit lönelyftet eller inte, 

om det så varit på fackmöten eller i andra sammanhang på skolan. Samtliga tre typer av 

argument har utgått ifrån att de statliga kriterierna spelat mindre roll för hur reformen kommit 

att praktiskt tillämpas.  

 

Vad som föranlett detta har under intervjuerna först och främst baserats på föreställningen hos 

lärarna av läraryrket som en isolerad verksamhet, svåråtkomlig för insyn för rektorerna och 

därmed också svår att mäta. Emma argumenterade för att det ensamarbete som läraryrket på 

många sätt är kan göra att det blir svårt att, lärare emellan, känna till varandras kompetenser.  

Adnan gav sin syn på situationen: 

 
Jag tror att det är extremt svårt att ha en sådan insyn som lönesättare, att du kan på ett objektivt och 
rättssäkert sätt bedöma vem som uppfyller dessa kriterier mer än någon annan. I viss mån är ju 
klassrumsverksamhet alltid en ganska isolerad verksamhet i det att när du väl har stängt dörren så 
är det du och eleverna och inte så många andra som vet vad som händer där inne. Då har jag svårt 
att se hur vem som helst, förutom eleverna då kanske, bedömer din insats och vad du gör, hur mycket 
tid du lägger ner och så vidare. […] Att vara lärare, det är ett så kvalitativt yrke liksom, om man ska 
tala i forskartermer. Det är svårt att mäta det liksom, det är ju en tolkningsfråga. ”Hur tolkar du min 
undervisning?”. Det tycker jag är… ja, jag vet inte. Det är svårt. 

 
Trots de olika uppfattningar om de statliga kriteriernas innehåll som framkommit under 

intervjuerna, har de flesta argument bottnat i det Adnan satt fingret på ovan. Det som ska mätas 

har lärarna upplevt måste vara mätbart. När det kommer till kriterierna för lärarlönelyftet har 

den genomgående upplevelsen varit att det från skolledningens håll har tummats på de statliga 

kriterierna och att andra faktorer istället spelat in. 

 
Högre%lön%=%högre%kvalitet?%
Ett av incitamenten för att genomdriva lärarlönelyftet var från regeringens håll att höja 

attraktionskraften hos läraryrket och skjuta till extra pengar till särskilt skickliga lärare. På 

frågorna som rörde den emotionella biten över att ha fått eller inte fått ta del av lärarlönelyftet 

framkom intressanta, och inte alltid samstämmiga, synpunkter. Lärarnas olika 

arbetslivserfarenhet spelade in en del i hur diskussionerna angreps. Två av lärarna hade arbetat 
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för kort tid för att kunna få ta del av lönelyftet och kom därmed att se på reformen utifrån ett 

något mer objektivt perspektiv. Hos de lärare som varit kvalificerade att kunna ta del av 

lönelyftet framkom dels delade meningar, men också viss samstämmighet i hur reformens utfall 

kan komma att bli. Centralt har varit att argumenten tenderat att hållits isär utifrån det korta och 

det långa perspektivet. I det långa perspektivet har argument rörande lärarlönelyftets potentiella 

effekt på skolan framställts på lite olika sätt. Bo menade att lärarlönelyftet skulle resultera i 

stora arbetskraftsförflyttningar: 

 
Bo: Det jag tror det kommer utmynna i är en extremt stor ruljans på lärare […] som inte fått ta del 
av det här – för att de ska ha upp sina löner, vilket på sikt kanske kommer gynna löneläget på alla 
för att det blir större ruljans och man flyttar från ena skolan till den andra på kortare tid kanske än 
vad man gjort förut, vilket jag känner… det är ju bra utifrån ett lönesyfte, kanske inte så bra för 
eleverna vi är här för, för det blir kanske inte samma kontinuitet som det varit förut. […] Det krävs 
väl för läraryrket att lönerna blir lite högre, och det här är kanske ett sätt att faktiskt höja lönerna 
lite, och det får nån slags… bollen sätts i rullning liksom, att ”ja, okej det kanske inte ger effekt för 
dig det här året men det kommer ge dig effekt på sikt” liksom. […] Jag tror inte att skolan mår så 
bra som helhet. Jag tror lärarna mår ju bra av det, alltså lärarkåren kanske mår bra av det lönemässigt 
och att det, ja men det är efterfrågan och utbud liksom och priset sätts därefter. Så att… men jag tror 
också det är viktigt för eleverna med kontinuitet liksom, och det får man kanske inte om det är en 
konkurrens på en arbetsplats, folk flyttar årligen eller stannar två år på en arbetsplats. 
 

Didrik såg ett problem med att ansvaret hamnat på kommunerna att implementera 

lärarlönelyftet. Små kommuner skulle få svårt att fördela vidare lärarlönelyftet i egenskap av 

att inte ha samma ekonomiska medel att handhava med som de större kommunerna. Farhad 

såg lärarlönelyftet som en viktig del i att få upp lärares löner:  
 
Farhad: Att tillföra pengar tycker jag överhuvudtaget är en rätt bra idé i ett långt perspektiv, för att 
ju mer pengar man tillför så tror jag att sannolikheten ökar att fler kan få en högre lön i ett långt 
perspektiv, för det är alltid… när folk ska löneförhandla och diskutera lönen så blir det alltid att man 
tittar lite på vad andra har. Så att låta folk springa iväg, oavsett om det är befogat eller inte befogat, 
om det är relevant eller inte relevant, om de är värda det eller inte värda det, så tror jag att det är rätt 
bra egentligen att man tillför pengar. […] Det är klart, och jag tror att om pengar kommer in i 
systemet, om det bara är några stycken som tjänar det, så ser det lite bra ut att man ändå kan tjäna 
så här mycket och bli lärare. Man kommer försöka ha löneanspråk och det kanske du inte får direkt, 
men du börjar titta lite och jag tror det kan vara rätt bra. […] Man kan plocka fram en lön och säga 
att ”det är faktiskt en lärare som tjänar det här, det är bara några stycken, men såna löner kan du få”, 
istället för att lägga ihop att alla ligger samma runt där, för då är det ju klart att många studenter som 
”ja, jag kan väl bli lärare men jag kan väl lika väl bli läkare, jag kan bli jurist”, ja men det är klart – 
kan du börja tjäna hyfsat så kanske det är fler som söker och fler med bra betyg. 

 
Argument utifrån det långa perspektivet har haft en mer accepterande och uppmuntrande syn 

på lärarlönelyftet än argumenten som utgått ifrån vad reformen kan ha för inverkan på kort sikt. 

I det mer långsiktiga perspektivet har de flesta lärare upplevt den största gentjänsten med en 

lönereform likt lärarlönelyftet att det faktiskt kan komma att generera att fler söker sig till 

läraryrket. Emma menade att en karriärmöjlighet som spetsar till skolan också kan få 

verksamheten att tagga till. Hon hänvisade också till lön på hennes arbetsplats är någonting man 
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bara får om man presterar bra och att man kan visa det. Det ska, enligt Emma, premieras att 

jobba framåt och att försöka utveckla sin undervisning. Didrik hade inställningen att lön som 

morot är någonting som överlag motiverar lärare att prestera mer. Från andra håll sågs lön som 

medel för att generera bättre lärare med tveksamhet. Bo utvecklade: 

 
Det känns väldigt naivt att tänka att lärarna ska bli bättre för att de får en tusenlapp mer i månaden. 
Jag kan inte se vad lärarna ska bli bättre på för att du får tusen kronor mer. Ska du bli en bättre lärare, 
okej då måste du fortbilda dig möjligtvis eller… ja, på det sättet. Det är då du blir bättre, du blir ju 
inte bättre för att du får mer pengar. 
 

De argument som belyste lärarlönelyftets inverkan på kort sikt var av något annan karaktär och 

hade ofta en negativ underton. Den ruljans som på lång sikt skulle kunna vara positiv för 

lärarkåren, beskrevs i samma andetag av Bo som någonting som kan slå fel på kort sikt. Den 

kontinuitet Bo ansåg vara viktig för att eleverna ska uppleva en god skoltid skulle få sig en törn 

om lärare, i ett direkt led av lönelyftet, skulle byta arbetsgivare på grund av lön. Även den 

konkurrens mellan lärare, som uppstått på arbetsplatsen i och med lärarlönelyftet, skulle enligt 

Adnan kunna leda till att lärare tar till andra metoder för att få ta del av pengarna. Denna 

konkurrens skulle då, enligt Adnan, bli ”något slags incitament för att ta in vissa grejer i din 

undervisning som du får en belöning för om du gör”. Farhad såg faran med detta lönesystem: 

 
Det bygger hela systemet på; är du inte duktig och får de här extra pengarna – det är inte bra. […] 
På kort sikt är det förödande om inte duktiga lärare får mer pengar, för då kommer ju dom duktiga 
lärarna ha lägre lön, och det är klart att… precis som i idrott, du gör mycket mer poäng på mindre 
speltid och har mycket lägre lön, det är klart att du inte är helt nöjd? Om en kille som har dubbelt så 
hög lön som dig producerar mycket mindre för laget och har mycket högre lön dessutom… Nej, så 
det är viktigt. De som får högre löner måste vara duktiga, så är det ju. 

 
På kort sikt kan också det dagliga arbetet påverkas negativt, genom att konkurrensen i 

kombination med en osäkerhet om urvalskriteriernas relevans skapar ett stängt klimat, vilket 

avhandlats i föregående två teman. Vad som framgått mest av intervjuerna har varit att lön inte 

setts som högprioriterat hos de deltagande lärarna. Andra faktorer som lärarutbildningens 

utformning och lärares arbetsmiljö har belysts som minst lika viktiga, om inte viktigare, för att 

i framtiden möta de utmaningar yrket står inför. 

 

Hur har då lärarna på det personliga planet upplevt lärarlönelyftet? Som tidigare nämnt har två 

lärare, Adnan och Bo, arbetat för kort tid för att kunna få ta del av lärarlönelyftet. Deras egna 

upplevelser har varit att de stått vid sidan av under hela processen. Adnan prioriterade att få 

jobb i första hand, och mindre över diskussioner om lön. Bo visste på förhand om att 

lärarlönelyftet var på ingång när han erbjöds sin tjänst vilket spelade in i hur han resonerade 
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kring förstalönen. Både Adnan och Bo hade svårt att se att lärarlönelyftet skulle kommit att 

påverka sin arbetsinsats. Det faktum att de inte varit kvalificerade att få ta del av pengarna, i 

kombination med att ha fullt upp med att påbörja sin lärarprofession, gjorde att reformens 

betydelse för deras dagliga arbete var i det närmaste obefintligt. Annat var det då för Carl-

Johan, som inte fick ta del av lönelyftet: 

 
Det är klart att man… Man kan ju inte utgå ifrån någonting, men det är klart att man hoppas ju på 
att få någonting. Man blir ganska trött ju, man blir lite uppgiven och har svårt att hitta motivation 
för nånting då, helt klart. Sen blir det lite tissel-tassel, vem som fått och såna saker också. Och sen 
rullar ju saker och ting vidare igen sen i vardagen, men det är ju ändå… den unkna känslan finns ju 
kvar liksom, det kommer man ju inte ifrån. 

 
Farhad, som fick ta del av lärarlönelyftet, förstod att känslan hos de som inte fått varit negativ. 

Det stora problemet i sammanhanget, menade Farhad, var den stora massa med duktiga lärare 

som valts bort till förmån för andra lärare trots att de i själva verket uppnått alla kriterier. För 

egen del såg Farhad ändå lön som ett symbolvärde för hur han själv är värderad i samhället. På 

så vis var det faktum att han erhöll lönelyftet en bekräftelse för honom själv att hans 

arbetsgivare uppskattar hans arbete. Samtidigt ansåg Farhad att en hög lön också satte högre 

krav på honom själv, där känslan av att behöva leva upp till förväntningarna blev en form av 

drivkraft. Emmas känsla var av samma slag. Hennes upplevelse av att få ta del av lönelyftet var 

positiv i den bemärkelse att det gav henne en bekräftelse på att det hårda arbete hon lagt ner 

uppmärksammades av hennes arbetsgivare. Didrik, som jobbat längst av samtliga lärarna i 

studien, fick ta del av lönelyftet men såg skillnad på vad han själv upplevt som positivt i det 

hela. Pengarna ansåg Didrik ha fått mindre betydelse ju längre tid han varit verksam som lärare. 

Med ett begränsat antal år kvar i yrkeslivet uppskattade han istället, likt Farhad och Emma, 

bekräftelsen på att han gjort ett bra jobb. Bekräftelsen tycks ha haft den viktigaste funktionen i 

sammanhanget, oavsett om man erhållit lärarlönelyftet eller inte. 

 

Differentierade%löner%

I föregående teman har det framkommit att de deltagande lärarna i studien upplevt avsaknad av 

en tydlighet från ledningshåll och en osäkerhet på vad som egentligen mätts för att samla 

underlag inför urvalsprocessen. Upplevelsen har istället varit att andra faktorer varit avgörande 

än de kriterier som kungjorts av staten. Det har uttryckts delade meningar över pengarnas 

betydelse för kvaliteten på sin egen lärarroll, där en del argument argumenterat för och andra 

argumenterat mot att pengar som motivations-medel skulle göra en skillnad för lärares 

prestationer. Vad som ämnats att redogöra för i detta avslutande tema har varit hur lärarna 
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förhållit sig till det faktum att andra kollegor kan tjäna mer pengar än de själva och vice versa. 

Dessa argument har på sina håll avvikit från varandra, med olika infallsvinklar, men överlag 

ändå belyst lärares situation utifrån samma perspektiv. Två huvudsakliga förhållningssätt har 

utkristalliserat sig under intervjuerna, där det å ena sidan skulle kunna gå att argumentera för 

att kollegialiteten än idag i skolan står stark i form av att lärarna uttryckt en negativ känsla över 

löneskillnader på arbetsplatsen. Å andra sidan har andra lärare argumenterat runt frågor rörande 

löneskillnader med ett mer positivt utgångsläge. Gemensamt för samtliga intervjuer har dock 

varit att frågor rörande lön, av lärarna, ansetts känsligt och närmast tabubelagt. Oavsett om 

lärarna fått eller inte fått, eller rentav inte kunnat få ta del av lärarlönelyftet, har samtliga kunnat 

argumentera för det problematiska i löneskillnader ifall det system det är uppbyggt på inte är 

tillräckligt rättssäkert. Detta har vanligast förekommande uttryckts genom sympatier för de 

lärare som inte fått ta del av pengarna trots att de mycket väl kan ha ansetts nå upp till alla 

statliga kriterier.  

 

De två lärare som ställt sig positiva till löneskillnader mellan lärare har varit Didrik och Farhad, 

som båda tagit del av lärarlönelyftet. Om än deras upplevelser av just lärarlönelyftet varit 

negativ i den bemärkelsen att de saknat tydlig organisation runt reformen, har de båda sett 

fördelar med att lärare ska tjäna olika och att det varit behövligt. Didrik menade att samhället 

än idag är kollektivt, men att alla är individer inom det och att fokus på kort tid flyttats mot en 

mer individualistisk inriktning. Den inriktningen, tillsammans med Didriks tro att lön motiverar 

lärares prestationer, gjorde att han såg problem ifall de två olika samhällssynerna stötte i 

varandra. Vad som redan framgått i temat Kriteriernas betydelse i praktiken såg Didrik 

allvarligt på att lärarlönelyftet skulle ha funktionen att jämna ut löneskillnader, med 

motiveringen att själva syftet med att framhäva duktiga lärare då skulle frångåtts i ett försök att 

reducera kritik på arbetsplatsen. Att ha ”sprängt sönder lärarkåren” på detta sätt gjorde att 

Didrik såg med ovisshet på vilka konsekvenser detta skulle få, inte minst för fackrörelsen. 

Kvarstod gjorde dock att Didrik såg positivt på grundtanken att duktiga lärare ska premieras i 

form av högre lön. Farhad förstod det komplexa i att ha fått ta del av lönelyftet och samtidigt 

tala varmt om reformen, men tillade att han hoppades att han var ”större än så” och kunnat se 

huruvida reformen i sig varit bra eller dålig. För egen del såg Farhad lönedifferentiering som 

någonting bra, utifrån två aspekter. Dels skulle differentierade löner på lång sikt kunna motivera 

lärare vid lönesamtal att gå i bräschen för att driva upp lönerna i form av argumentet att ”det är 

faktiskt en lärare som tjänar det här”. Dels såg Farhad att en högre lön också ställde en annan 

kravbild på honom själv och andra lärare, och att han för egen del kände att han hela tiden 
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behövde hålla sig skarp. Huruvida redan duktiga lärare skulle arbeta hårdare på grund av ett par 

tusenlappar extra i månaden såg Farhad som mindre sannolikt. Farhad utvecklade: 

 
Det är ju såklart att ingenting är bra eller ingenting är dåligt rakt av, utan jag tycker det är bra att 
man differentierar löner - självklart finns det massa svagheter. Det är ju det här lite att… 
differentierar man och det inte är stora differentieringar, då blir det lite folk som inte får som blir 
sura och […] det skapar ändå osämja, man blir lite besviken, så då får man ju allt det här. Den som 
är slapp kanske inte jobbar hårdare om den får sämre lön, så den kanske blir ännu slappare, och den 
som är duktig och jobbar hårt kanske inte jobbar ännu hårdare bara för att den får högre lön. 

 
Känslan var en annan hos Emma, trots att hon erhållit pengar i lärarlönelyftet. Emmas känsla 

över den lönedifferentiering som i och med lärarlönelyftet utökats för många lärare, positivt 

som negativt, har varit mer obekväm och negativ. För det första ansåg hon att lärarlönelyftet 

kommit att handla om en typ av tävlan som inte varit valbar för lärare. Emmas upplevelse har 

varit att både lärare som fått och inte fått ta del av pengarna tyckt att det varit jobbigt. Emma 

själv fick ta del av lärarlönelyftet. Hennes känsla har under hela perioden från och med 

tillkännagivandet att det funnits en olust att berätta till lärare som inte fått lönelyftet eftersom 

de lärarna varit lika duktiga. På skolan hade det mycket riktigt också inneburit en tystnad om 

lärarlönelyftet, där Emma själv enbart bekräftat för andra lärare att hon fått ta del av pengarna 

ifall det kommit på tal. En situation har uppstått på skolan som skulle kunna innebära att 

exempelvis två lärare som erhållit pengarna inte skulle våga prata om det, vilket Emma beskrev 

som att ”man vet ju inte vilka de är, så man vågar ju inte chansa”. Emmas resonemang över 

lönedifferentiering skilde sig på så vis från Didrik och Farhads resonemang. I Emmas berättelse 

vävdes kollegorna in på ett annat sätt vilket medförde en känsla av att någon annan lika gärna 

kunde fått pengarna istället. Att framtida lönesamtal för lärare skulle innebära kompensationer 

för de lärare som inte fått ta del av lärarlönelyftet såg Emma som någonting bra, någonting som 

kändes ”lite bra för min del, nästan så…”. Så som hon förstått hennes arbetsgivares signaler 

skulle framtida lönesamtal de facto innebära utjämningar i löneskillnaderna. Vad Emma med 

facit i hand hade önskat, vore att staten lagt fram ett mer generellt lönelyft för alla lärare. Emma 

förklarade att hon ”unnar ju alla det, det är väl det som gör det så jobbigt”. En tusenlapp extra 

för alla lärare hade på så vis varit fördelaktigt för arbetsklimatet på skolorna och för lärarnas 

känsla. Den lönedifferentiering som kommit med lärarlönelyftet ska istället ha givit uppskov 

för oro mellan kollegor i lärarkåren. Emma delade samma typ av argument med Carl-Johan, 

som inte fick ta del av lönelyftet. Enligt Carl-Johan har lärarkåren delats upp i ett A- och ett B-

lag och att det är svårt att motivera de stora skillnader i lön som kan uppstå mellan kollegor på 

en arbetsplats. Särskilt enerverande för Carl-Johan var att samma arbete premieras olika av 

felaktiga anledningar och att en lärare knappast kan vara värd dubbelt så mycket än någon 
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annan. Personligen hade Carl-Johan föredragit något liknande som Emma berättat om, att alla 

lärare i någon mån fått ta del av pengarna från lärarlönelyftet. Ett sådant upplägg hade kunnat 

se ut som så att en del lärare fått femtonhundra kronor och resten femhundra kronor. Carl-Johan 

utvecklade: 

 
Skillnaderna blir alldeles för stora. Jag tycker inte att det är rimligt att det skiljer så mycket, utan det 
här ”femhundra till femtonhundra” för alla hade varit rimligare. Att alla får vara med, att det är 
inkluderande lönesättning och att det är rimliga skillnader, men inte att det är ”pang, tio–femton 
procent mer till en viss grupp bara som ska ha nånting”, som är ganska svår att sätta fingret på exakt 
vad det är som gör att du är så pass mycket bättre än alla andra personer. Det skapar ju ganska 
mycket omotivation kan jag känna. För att du blir… blir man kvar då, jag menar i 
tvåtredjedelsgruppen, de som inte får del av det… då vet man ju det egentligen att då är det ju… det 
kan ju vara lite stigmatiserande också, det är ju rimligtvis inte nån förändring som väntar då 
egentligen, utan då kanske du får ligga och släpa med ingen utveckling alls, varken ekonomiskt eller 
så. 
 

Carl-Johan menade att denna riktning för skolan inte är förenlig med hur yrket fungerar. Lärare, 

menade han, behöver trygghet på sin arbetsplats för att kunna prestera. Adnan, som arbetat för 

kort tid för att kunna få ta del av pengarna, delade samma argument och hänvisade till att lön 

till vissa och inte andra är en grogrund för konflikt. För egen del hade Adnan föredragit ett urval 

som premierat de som jobbat lite längre i skolan. En stor anledning till detta menade han 

berodde på att han och många andra nyexaminerade lärare idag kommit att gå in på en mycket 

högre förstalön än de som började jobba för ett par år sedan. Adnan ansåg sig själv inte ha 

reflekterat så mycket över lönen med tanke på att det räckte med alla nya intryck och 

arbetsuppgifter han hade att bearbeta och arbeta med. Bo, som av samma anledning inte heller 

var kvalificerad att få lönelyftet, såg inte heller lönen som en viktig agenda för honom själv. Bo 

var av åsikten att det borde funnits en mer reglerad jämn lönefördelning i och med 

lärarlönelyftet. Den negativa konsekvensen nu har skapat en sådan konkurrens att lärare 

uppmanas byta arbetsplats och rentav kommun för att kunna höja sin lön. Bo visste med sig att 

flera kollegor med längre arbetslivserfarenhet tjänade mindre än honom själv, en situation som 

mycket väl skulle kunna bli svår att motivera om kollegor skulle fråga honom. Att som ny tjäna 

mer än lärare som arbetat i tre–fyra år var någonting Bo uttryckligen skämdes lite för. För att 

behålla en lugn lärarkår och undvika den ruljans som kan komma att bli konsekvensen av 

reformen, hade Bo föredragit en mer jämn fördelning. Likt Adnan, var Bo av åsikten att ”långt 

slit och möda” ska löna sig och att det ”är berättigat att dom ska komma upp sig lite, så det 

jämnar ut sig”. 

 

Hur lärares inställning till sina kollegor påverkats i direkt anslutning till lärarlönelyftet har varit 

svårt att dra några vidare slutsatser av. Den ”grogrund för konflikt” som Adnan hänvisat till har 
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argumenterats för av ett flertal av lärarna, vilket indikerat att allting inte gått som smort innan, 

under och efter implementeringen av reformen på skolan. Samtidigt har de flesta vittnat om en 

relativt lugn arbetsplats under hela händelseförloppet, där få konfrontationer inträffat. De flesta 

argument rörande lärares negativa reaktioner har varit imaginära, på så vis att lärarna uttryckt 

hur andra lärare kan ha känt över att inte ha fått ta del av lärarlönelyftet.  Istället tycks det 

gemensamma för lärarna ha varit att det varit en obekväm reform för lärare att handskas med 

och förhålla sig till. Arbetsplatsklimatet har snarare präglats av tystnad och slutenhet. Som 

bland annat Carl-Johan tidigare redogjort, har dock det dagliga arbetet rullat på för lärarna. 

Sammanfattningsvis har intervjuerna präglats av sympatier gentemot den grupp lärare som inte 

fått ta del av pengarna, uttryckt på olika vis och med olika utgångspunkter. Dels har en jämnare 

lönefördelning förespråkats under intervjuerna, dels har röster höjts för att en inkluderande 

lönefördelning skulle motsäga själva syftet med reformen. Klart har dock varit att samtliga 

lärare upplevt lärarlönelyftet och dess utförande som föremål för diskussion. 

 

Sammanfattning%

En#tydlig#organisation#är#avgörande#

Gällande organisationen runt lärarlönelyftet har lärarnas upplevelser varit likartade. 

Argumenten har tenderat att kretsa runt en otydlighet i flera led över reformens syfte och 

genomförande. Detta har först och främst avspeglat sig i lärarnas olika versioner av vilka 

kriterier som från statligt håll varit utgångspunkten för rektorernas urvalsprocess. Dessa statliga 

kriterier har överlag beskrivits som allt för allmänna och någonting som varje enskild lärare 

skulle kunna argumentera för att hen uppnår. Lärarnas berättelser har skapat en bild av reformen 

som något hastigt sammansatt och därmed mindre genomtänkt. Först och främst har detta givits 

uttryck genom lärarnas upplevelser av att ha fått reda på att reformen ämnats att implementeras 

med kort varsel. I samband med att reformen implementerats på skolan har lärarna också 

upplevt ett slutet klimat på arbetsplatsen, vanligast beskrivet som ”hysch-hysch”. På så vis har 

lärarnas känsla varit att reformen mottagits med visst motstånd från skolledning och att det 

funnits ett behov av att tysta ner reformens betydelse för att minska oro bland personalen. 

Gällande de statliga kriteriernas utformning har lärarna vägt fördelar och nackdelar, vilket 

mynnat ut i att en typ av resonemang hänvisat till det positiva i att ge lärarna en morot på vad 

som krävs för att få en högre lön. En annan typ av resonemang har istället problematiserat dessa 

kriterier och hänvisat till att läraryrket består av så många olika typer av kompetenser att bara 

ett fåtal uppmärksammas med dessa kriterier. Lärarna har också ställt sig kritiska till det 
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underlag som ledat till grund för löneförhöjningarna. Rektorernas brist på tid, vilket bland annat 

lett till få lektionsbesök, har grott en tanke om att det kanske varit andra faktorer som egentligen 

spelat in vid urvalsprocessen. Lärarna hade också föredragit en motivering till varför man fått 

eller inte fått ta del av lärarlönelyftet. 

#
Urvalsprocessen#i#praktiken#

De kriterier som efterfrågats av lärare i lärarlönelyftet har till stora delar ifrågasatts av de 

deltagande lärarna. Dessa statliga kriterier har ansetts vara allt för allmänna i den mening att 

det som efterfrågats varit sådant som redan ingår i en lärares dagliga arbete. Om än röster höjts 

för att någon form av mätbarhet varit nödvändig vid urvalsprocesserna, har det genomgående i 

intervjuerna framkommit argument mot användandet av dessa kriterier. Andra viktiga 

spetskompetenser hos lärare ansåg lärarna ha bortprioriterats i denna reform. Det begränsat 

antal lärare som skulle få ta del av lärarlönelyftet har också skapat en situation där många lärare 

mycket väl kan ha uppnått alla kriterier men ändå inte fått ta del av pengarna. De argument som 

berört kriteriernas relevans för urvalet i praktiken har haft den tydligaste gemensamma 

nämnaren – att lärare valts ut av andra faktorer än de statliga kriterierna. Hur urvalet istället 

gått till har lärarna haft delade meningar om. Å ena sidan har en del argumenterat för att lärare 

valts ut efter ”långt och hårt slit”, alltså som någon form av belöning för lång och trogen tjänst. 

Å andra sidan har en del argumenterat för att extra ansvar utöver den ”vanliga” lärarrollen 

premierats. En tredje typ av argument har exempelvis kretsat runt lönelyftet som en möjlighet 

att jämna ut löneskillnader på arbetsplatsen. Lärarna har också uttryckt att det finns en 

problematik i att mäta lärares kompetens eftersom så mycket av en lärares arbete sker bakom 

stängda dörrar. Det i sin tur kan göra det svårt för kollegor att värdera varandras kompetens, 

varpå jämförelser mellan varandra lätt kan leda till misstro. 

 

Högre#lön#=#högre#kvalitet?#

När diskussionen kommit att handla om lärarlönereformens potentiella effekter har argumenten 

först och främst hållits isär i form av det långa och det korta perspektivet. I det långa 

perspektivet har en förståelse för lönereformers betydelse för läraryrkets framtid funnits. 

Lärarna har sett ett behov av en förbättrad lönesituation för yrkeskåren. Däremot har det funnits 

delade meningar över lärarlönelyftets utformning, där det bland annat betonats risken för att 

dela upp lärare i två grupper vid stora löneskillnader. Stora löneskillnader skulle kunna leda till 

en stor ruljans av lärare på skolor, vilket ansetts både kunna vara positivt och negativt. Det 

negativa skulle kunna vara att kvaliteten inte skulle bli bättre utan snarare sämre ifall lärare 
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bytte arbetsplats för mycket, då eleverna inte skulle få den viktiga kontinuitet de behöver för 

att utvecklas och trivas i skolan. Det positiva med lärarlönelyftet skulle kunna bli att lärares 

löner faktiskt skulle bli bättre och att skolorna skulle må bra av att byta ut delar av sin personal. 

På kort sikt antog argumenten ofta en mer negativ ton, och kretsade ofta runt den konkurrens 

som skulle byggas upp på arbetsplatsen i takt med att löneskillnaderna ökade. Detta skulle 

kunna leda till att lärare, i en tävlan mellan varandra, utformar sin undervisning på ett sätt som 

tilltalar skolledningen. I en förlängning av det skulle osäkerheten kring urvalsprocessen kunna 

leda till ett stängt klimat på arbetsplatsen. Under intervjuerna har det betonats att flera andra 

faktorer än lön kräver minst lika mycket uppmärksamhet för att kunna vända den negativa 

trenden inom skolan och säkra kvaliteten. Didrik, Emma och Farhad, som fick ta del av 

lärarlönelyftet, har tonat ner betydelsen av extra pengar och istället velat framhäva det positiva 

i att bli bekräftad som en duktig lärare. Dessa lärare har också uttryckt sina sympatier för de 

som inte fått ta del av lönelyftet, och återkommande argumenterat över den tuffa situation som 

rektorer måste ha stått inför vid implementeringen av reformen. Carl-Johan, den av lärarna som 

inte fått ta del av lönelyftet, upplevde att hans arbete gick vidare men att motivationen fått sig 

en törn av reformens utfall. Adnan och Bo, som inte arbetat tillräcklig länge för att erhålla 

lönelyftet, såg sig själva stå utanför hetluften och hade i egenskap av att vara relativt nya i yrket 

inte reflekterat så mycket över sin lönesituation.#
#
Att#lärare#tjänar#olika#mycket#

Angående löneskillnader inom lärarkåren har intervjuerna indikerat att kollegialiteten än idag 

är stark i skolan. Detta har dels kommit till uttryck genom en negativ känsla hos lärarna över 

löneskillnader på arbetsplatsen. Dessa argument har betonat att lärare nu fått börja tävla mellan 

varandra och att det varit jobbigt att ha vetskapen om att någon tjänar mer eller mindre än en 

själv. Lärarlönelyftet har inte varit någonting lärarna kunnat prata med varandra om. 

Löneskillnaderna skulle också, enligt de mer negativt uttryckta argumenten, leda till en 

uppdelning av lärarkåren och istället hade ett mer jämlikt fördelat lönesystem föredragits. 

Resonemangen har i dessa fall ofta förstärkt att andra kollegor än en själv lika gärna kunde fått 

ta del av det, och att de som jobbat längre hade förtjänat en löneförhöjning mer. De argument 

beskrivit lärarlönelyftet i mer positiva dager har utgått ifrån det behövliga i att premiera duktiga 

lärare och att visa framtida studenter att en duktig lärare faktiskt kan tjäna pengar i samma 

kategori som exempelvis läkare. De lärare som varit positivt inställda till löneskillnader har 

också betonat att hela systemet förlorar sin mening ifall denna typ av lönereformer används för 
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att jämna ut löneskillnader. I så fall skulle istället de sämre lärarna, inte de bättre, lärarna 

premieras.#
# #
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Analys#och#diskussion#
Lärarlönelyftet, som från statligt håll ämnats vara tidsbestämt, har utifrån lärarnas berättelser, 

haft liknande karaktärsdrag som de senaste reformerna inom den nya zeeländska skolan, 

nämligen att vara temporära och i någon mån mätta ett akut behov.52 Vid flera tillfällen har 

lärarna på Alfabetskolan hänvisat till reformen i sig som ett sätt för politiker att plocka poäng 

och vinna val. I samma andetag har upplevelsen varit att politikerna inte riktigt vet vad de gett 

sig in på. Under intervjuerna har detta kommit till uttryck genom att läraryrkets mätbarhet 

problematiserats. Läraryrket har i sin helhet setts som kvalitativt, där delar inom uppdraget 

upplevts som svåra att kvantifiera och mäta. Av den anledningen har en form av motstånd 

funnits över det fokus på mätbarhet som idag präglar den skolpolitiska diskursen. 

Lärarlönelyftet har tydligt influerats av den samtida diskursen. I några av de amerikanska 

delstaterna har standardiserade test blivit ett sätt att mäta lärares kompetens. Denna utformning 

har inneburit att lärarna i en konstruerad situation förväntats prestera, vilket inte går att jämföra 

med lärarlönelyftet där rektorn ska bedöma en lärares dagliga arbete. Däremot skulle det gå att 

argumentera för att syftet, mätbarhet av kompetens, varit detsamma som lärarlönelyftet. 

Murnane och Olsens forskning påvisade att lärarna haft en hög kravbild på utformningen av de 

standardiserade testen för att ge en så rättvis bild av lärarnas kompetens.53 Istället för ett 

standardiserat test ska de statliga kriterierna ha varit det bedömningsinstrument rektorerna 

använt sig av i urvalsprocessen av lärarlönelyftet. Hur har då denna implementering gått till på 

Alfabetskolan? 

%

Implementeringen%

Alfabetskolan var en i mängden av skolor, kommunala såväl som privata, som under andra 

halvan av år 2016 gavs möjligheten att ansöka om den statliga satsningen lärarlönelyftet. 

Upplevelsen bland samhällskunskapslärarna på Alfabetskolans har varit att skolledningen sänt 

otydliga signaler om vad som kan förväntas av en lärare för att anses vara särskilt skicklig. 

Ojämna förkunskaper bland lärarna över de statliga kriterierna och hur urvalet på Alfabetskolan 

gått till har bidragit till en bild av reformen som mindre väl förankrad i verksamheten. 

Upplevelsen hos flera av lärarna har varit att skolledningen känt sig obekväma med reformen 

och de påföljder som, oavsett utfall, skulle kunna komma att följa. Huruvida detta föranletts av 

en otydlighet från statligt håll har denna studie varken kunnat indikera eller direkt avfärda. 

                                                
52 Lewis, 2003, s. 158. 
53 Murnane & Olsen, 1990, s. 119–122. 
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Utifrån lärarnas olika upplevelser av de statliga kriterierna skulle det i varje fall kunna 

argumenteras för att kriterierna varit mindre väl utformade. Detta argument har först och främst 

grundat sig på lärarnas upplevelser om kriterierna som för allmänna och något som varje enskild 

lärare borde arbeta med på daglig basis. Utfallet av reformen på Alfabetskolan har varit för 

tidigt att kunna dra några slutsatser om. Att en oro och ett missnöje funnits bland personalen 

har dock framkommit av intervjuerna. Detta har först och främst kommit till uttryck genom 

ifrågasättanden av urvalsprocessen och vad som åtskilt en särskilt duktig lärare från en ”vanlig” 

lärare. Denna typ av resonemang har på många sätt liknat Hjalmarsson och Löfdahl Hultmans 

forskning som beskrivit hur förstelärartjänstens legitimitet urholkats av den otydlighet som 

präglad tjänstens innehåll.54 Vad som efterfrågats av lärarna vid implementeringen av 

lärarlönelyftet har genomgående varit mer tydlighet och motivering till varför valen gjorts som 

de gjorts. Såväl Botterys forskning som rapporten Förnyelsen av det kommunala arbetslivet har 

visat att lärare har ett behov av återkoppling och av ett öppet klimat, vilket gått hand i hand 

med lärarnas uttryckta behov på Alfabetskolan.55  

 

Gällande de statliga kriteriernas betydelse har de intervjuade lärarna på Alfabetskolan riktat en 

enad kritik. Under intervjuerna har det framkommit en rad synpunkter på hur urvalet på 

Alfabetskolan i praktiken gått till. De statliga kriterierna anses ha spelat mindre roll för vem 

som fått lönelyftet eller ej. Istället har andra faktorer lyfts fram som avgörande, exempelvis att 

rektorn ska ha använt pengarna till att jämna ut lönerna i ett försök att skapa så lite osämja som 

möjlig på arbetsplatsen. Denna typ av argument, som belyst andra faktorer än de statliga 

kriterierna, har på så vis undergrävt förtroendet för skolledningen. Argumenten om att något 

annat legat till grund för urvalen har byggt på föreställningen att lärarna inte anser sig ha blivit 

bedömda på det sätt som på förhand informerats till dem. Tilliten, för att hänvisa till Rothsteins 

teori, har i detta avseende brustit. Lärarnas föreställningar om lärarlönelyftet som 

löneutjämningsinstrument skulle, om det visade sig stämma, styrka Liffs resonemang om denna 

företeelse som institutionaliserad inom den svenska skolan.56 Stenlås forskning, som belyst att 

belöningssystem inte alltid backas upp av lärarna själva, har även den kommit att vara 

närvarande vid analys av intervjuerna. Lärare kan, enligt Stenlås, uppleva de mätbara uppgifter 

som belöningssystemet utgår ifrån som irrelevanta.57 Liknande resonemang har varit 

                                                
54 Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2016, s. 90–92. 
55 Bottery, 1996, s. 193–194 och Eriksson, Sverke, Hellgren & Wallenberg, 2002, s. 212–214. 
56 Liff, 2015, s. 10–16. 
57 Stenlås, 2011, s. 18–22. 
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återkommande under intervjuerna i denna studie. En rad argument har under intervjuerna utgått 

ifrån andra kompetenser som viktigare än de som de facto efterfrågats i lärarlönelyftet. Även i 

detta avseende har Hensviks forskning kommit att bli aktuell. Hensvik har belyst kommuners 

avsaknad av vinstintresse som ett problem när det kommer till att mäta en god arbetsinsats. 

Istället för tydlig mätbarhet av lärarnas kompetens, förklarade Hensvik, har andra faktorer 

spelat in som exempelvis konkurrens om lärare mellan skolor och lärares 

undervisningsämnen.58 Lärarna inom ramen för denna studie har återkommande föreställt sig 

andra faktorer som avgörande för vilka lärare som skulle erhålla lönelyftet. Utifrån lärarnas 

upplevelser skulle det gå att beskriva situationen på Alfabetskolan utifrån Hoods forskning om 

New Public Management inom offentlig förvaltning.59 Utifrån ett sådant resonemang skulle 

Alfabetskolan ha värderat den ekonomiska delen av lärarlönelyftet mot arbetsmiljön. Eftersom 

den kommun Alfabetskolan ingått i ansökt om lönelyftet, har beslutet att satsa på ett ekonomiskt 

tillskott för en del av lärarna tagits. Avvägningen över fördelningen har på så vis inneburit 

begränsade möjligheter att upprätthålla en fullgod arbetsmiljö, vilket lärare under intervjuerna 

hänvisat till genom den tystnad de upplevt på arbetsplatsen inom ramen för lärarlönelyftet. En 

del lärare har blivit besvikna och en del andra lärare har blivit nöjda. Frågan är om något annat 

utfall överhuvudtaget varit möjligt? 

 

Arbetsplatsklimatet%

Rothsteins teori om tillitens problem har genomgående kunnat appliceras på Alfabetskolan 

utifrån lärarnas olika syn på kompetens.60 Lärarnas olika uppfattningar om sin egen och andra 

lärares lärarkompetens, i kombination med den oklarhet som upplevts över skolledningens 

urval, har på Alfabetskolan lett till ett arbetsklimat präglat av tystnad. Om än lön generellt sett 

kan ses som ett tabubelagt samtalsämne, har det mellan skolledning och personalen inte funnits 

en tydlig dialog över lärarlönelyftet. Inte heller har lärare kommit att tala med varandra 

sinsemellan om reformen, vilket en skola baserad på kollegialitet kan tänkas eftersträva. Istället 

för att tala med varandra, och därmed få en tydlighet i lönefördelningen, har lärarna kommit att 

spekulera i varför en viss lärare fått ta del av lärarlönelyftet. Dessa spekulationer har kommit 

till uttryck från allt mellan lärares skicklighet i att tala gott om sig själva till att lärare fått 

belöning för lång och trogen tjänst. En del argument har kommit att ha en sarkastisk underton, 

medan andra argument mer utgått ifrån att försöka spegla verkligheten. Paradoxalt nog har 

                                                
58 Hensvik, 2010, s. 12–13 och 18–19. 
59 Hood, 1991, s. 15–16. 
60 Rothstein, 2003, s. 21–22. 
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lärarnas resonemang delvis beskrivit skolledningens urval för lärarlönelyftet som ett försök att 

jämna ut löner, vilket Liff i sin forskning beskrivit som motsägelsefullt om syftet i grund och 

botten varit att skapa löneskillnader. Liff beskrev en sådan situation som en ”oavsedd effekt”. 

Lärarna inom ramen för denna studie har återkommande beskrivit rektorernas uppdrag med 

lärarlönelyftet som stressande och en situation lärarna själva inte skulle vilja sitta i. Det har på 

sina håll också funnits en känsla bland lärarna om att skolledningen hanterat reformen med 

försiktighet och närmast försökt att få reformen ut i verksamheten så diskret som möjligt. Om 

rektorernas förehavanden skulle gått till enligt Liffs forskning, hade urvalsprocessen kunnat 

beskrivas som ett sätt att hindra missnöje att sprida sig på arbetsplatsen. Detta har på sina håll 

också varit upplevelsen hos de intervjuade lärarna. Grunden till detta resonemang har dock ofta 

byggts på känslan av otydlighet från skolledningen i kombination med egen okunskap för vad 

lärarlönelyftet ämnat att göra för skolan i allmänhet och lärarkåren i synnerhet. 

 

Utfallet%på%Alfabetskolan%

Kan då en lönereform likt lärarlönelyftet generera en kvalitetshöjning inom lärarkåren? Det har 

framkommit delade meningar om svaret på den frågan bland samhällskunskapslärarna på 

Alfabetskolan. Lärarnas argument har i mångt och mycket cirkulerat runt begreppet konkurrens. 

Lärarlönelyftet har i detta avseende setts utifrån två möjliga scenarier. I det första scenariot har 

en redan konkurrensdriven arbetsplats nu premierat de lärare som ansetts vara särskilt duktiga. 

De argument som utgått ifrån detta scenario har först och främst sett till lärares olika 

kompetenser som mer eller mindre bra och att lärarlönelyftet fyllt en funktion genom att 

premiera dessa lärare. Kort och gott har konkurrensen funnits där hela tiden, med bättre och 

sämre lärare på arbetsplatsen. I ett andra scenariot skulle lärarlönelyftet ha bidragit till att trigga 

igång en konkurrenssituation på skolan mellan lärare. I detta scenario skulle 

konkurrenssituationen på arbetsplatsen, om inte uppkommit så i varje fall utvidgats, av 

lärarlönelyftet. Detta har under intervjuer kommit till uttryck genom att lärare inte tyckts tala 

med varandra om lön och lärarlönelyftet, utan istället spekulera i vilka som fått och varför de 

fått ta del av lönelyftet. De argument som indikerat ett andra scenario har samtidigt beskrivit 

hur kvaliteten skulle kunna säkras av att lärare i högre utsträckning bytt arbetsplats och 

arbetsgivare och på så vis möjliggjort för nytänkande och förnyad energi till skolorna. 

Konkurrensen skulle i ett andra scenario ha stärkts genom ett lönelyft som inte varit ämnat till 

alla lärare, utan särskilt duktiga lärare. Två olika kategorier av lärare ska då ha utkristalliserat 

sig – de som fick lönelyftet och de som inte fick lönelyftet. Stenlås forskning på individuell 
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lönesättning har visat att belöning setts som nödvändigt för att uppnå ett bra arbete.61 Detta 

belöningssystem har dock, sett utifrån en helhetsbild av de intervjuade lärarnas argumentation, 

inte skapat en vidare drivkraft inom dem att göra ett bättre jobb. Istället har allt som oftast 

argumentet att pengar uppskattas, men inte direkt påverkar den tid och det engagemang de 

lägger ner på sitt jobb. Den lärare som inte fått ta del av lönelyftet, Carl-Johan, beskrev 

visserligen situationen som omotiverande, men att arbetet fortgått trots en kvarvarande ”unken 

känsla”. De lärare som fått ta del av lönelyftet har inte heller beskrivit utfallet av reformen som 

viktigt för hur de själva upplevt sina arbetsprestationer. Kvaliteten beskrevs som densamma 

som tidigare. Däremot hade lönelyftet en positiv effekt genom att lärarna som fick lönelyftet 

upplevde sig bekräftade av sin arbetsgivare att de utfört ett gott arbete. Hartleys forskning, som 

belyst hur individualiseringen av skolan påverkat arbetskraftsreformer, har delvis känts igen 

under intervjuerna.62 Lön som styrmedel för att förbättra kvaliteten har överlag inte upplevts 

som direkt avgörande för lärarnas prestationer. Snarare har lärarnas föreställningar varit att 

någonting utöver den ”vanliga” lärarrollen krävts. Om detta inneburit att lärarna tagit sig an 

någon form av utökat ansvar eller planerat undervisningen på ett sätt som tilltalat skolledningen 

har lärarna haft delade meningar om. Lärarnas olika upplevelser av situationen har gjort det 

svårt att kunna återge en tydlig bild av Alfabetskolan som typexemplet för Hartleys resonemang 

om individualiseringens påverkan på arbetskraftsreformer. Hartleys första steg, att lönen skapat 

konkurrens inom skolan, har helt klart varit synlig under intervjuerna. Det andra steget i 

Hartleys forskning har varit svårare att knyta an denna studie till.  

 

Skolledningens otydlighet skulle kunna förklara lärarnas ambivalens till den potentiellt 

motiverande effekten med lärarlönelyftet. Alvungers forskning visade att förstelärarreformen 

hade gett ökad motivation till att prestera bra för de som ansökte och fick bli förstelärare. 

Däremot, menade Alvunger, tenderade situationen att förändras vid uppkomsten av 

förväntningar från omgivningen på förstelärarna att prestera. Lärarlönelyftet däremot har av 

lärarna beskrivits som en löneförhöjning utan motprestation, vilket skulle kunna förklara varför 

lärarna sett så lätt på allt från kriterier och urval till betydelse för deras lärarroll. Det har helt 

enkelt under intervjuerna inte framkommit någon enhetlig syn på vilken riktning reformen 

ämnat att leda lärarna. Med en utebliven förväntan på vad lärarna i praktiken ska besitta för 

kompetens har lärarna under intervjuerna höjt sina tvivel över vilken genomslagskraft reformen 

kan komma att få. Denna uteblivna förväntan skulle också kunna förklara lärarnas olika 

                                                
61 Stenlås, 2011, s. 18–22. 
62 Hartley, 2008, s. 366–370 och 377–379. 
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tolkningar av de statliga kriterierna och bedömningar av vilka de själva trott fått ta del av 

lärarlönelyftet. Den rådande osäkerheten bland lärarna över reformens syfte, genomförande och 

framtida potential skulle kunna förklara hur tilliten till reformen inte upprätthållits.%

%

Individuell%lönesättning 

Hur har då löneskillnader mottagits av samhällskunskapslärarna på Alfabetskolan? Lärarnas 

respektive syn på lärarlönelyftet har först och främst kunnat delas upp i två läger som kommit 

att stå som närmast ideologiska motsatser. Dessa två läger har visat sig ha helt olika grundsyn 

gällande löneskillnader inom skolan - ett läger som förespråkat jämlika löner och ett läger som 

förespråkat löneskillnader inom lärarkåren. Det läger som förespråkat löneskillnader har 

argumenterat för att duktiga lärare bör premieras och att lärarkåren på lång sikt skulle må bra 

av att personer som funderar på att bli lärare kan se att det är möjligt att göra karriär inom yrket. 

Lön har från detta läger setts som en faktor som skulle kunna höja kvaliteten inom lärarkåren. 

Det andra lägret, som förespråkat jämnare fördelningar, har beskrivit lärarlönelyftet som 

förödande för många av de lärare som kan anses nå upp till de kriterier som efterfrågats. 

Argumenten inom detta läger har oavsett om lärarna fått eller inte fått ta del av lärarlönelyftet 

beklagat sig över de lärare som inte fått ta del av pengarna. Likaså har en form av sympati för 

de sedan länge hårt arbetande lärare som, när de var nyexaminerade, fick en betydligt lägre 

första lön än vad som kan motsvaras idag. Detta läger har förespråkat att dessa lärare borde fått 

ta del av pengarna istället för dem själva. Ett annat vanligt argument har varit att en 

inkluderande lönesättning skulle varit mer rättvis och dessutom spridit mindre missnöje på 

arbetsplatsen. Denna typ av resonemang skulle kunna hänvisas till den av IFAU beställda 

rapporten om rektorers betydelse för skolan. I rapporten beskrevs hur rektorer som anammar 

en låg lönespridning också tenderar att förknippas med låg betygsinflation.63 Att kvaliteten 

skulle kunna öka genom jämna löner har varit svårt att styrka utifrån lärarnas resonemang. 

Dessa lärares argumentation har allt som oftast stannat vid det moraliska och solidariska att 

fördela en lönereform som lärarlönelyftet jämn mellan lärarkåren istället för att låta en grupp 

lärare ”dra iväg” i lönehänseende. Liffs forskning har styrkt att denna inställning förekommer 

på skolor runtom i landet.64 Om än det kan upplevas nobelt att söka att jämna ut löneskillnader 

och skapa en ekonomiskt jämlik lärarkår, kan detta förhållningssätt riskera att sträva emot 

dagens gällande system som grundar sig på individuell lönesättning. De lärare som ställde sig 

                                                
63 Böhlmark, Grönqvist & Vlachos, 2012, s. 14. 
64 Liff, 2015, s. 10–16. 
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positiva till löneskillnader mellan lärare såg också problemet med att jämna ut löner och på så 

vis inte premiera de som anses vara duktigare än andra. 

 

Om än de båda lägren skilt sig åt när det gällt lärarlönelyftets vara eller icke vara, har 

helhetsbilden under intervjuerna varit att det inom skolan än idag finns en djupt rotad 

kollegialitet bland lärare. Under samtliga intervjuer har lärarna vridit och vänt på lärarlönelyftet 

och återkommande har kollegialiteten varit närvarande. Lärarlönelyftet har rört upp känslor 

bland de deltagande lärarna, oavsett om man varit mottagare av lönelyftet eller inte. Med 

Rothsteins teori om tillitens problem som utgångsläge vid analys av lärarnas argument har det 

visat sig att det saknats en tilltro till lärarlönelyftet i alla led. De statliga kriterierna har överlag 

ansetts varit för allmänna eller rentav intetsägande. Skolledningen på Alfabetskolan har inte 

ansetts vara tydliga med hur urvalet av lärare ämnats att gå till, i kombination med en brist på 

kommunikation såväl innan som efter utdelningen av lärarlönelyftet till lärarna. Dessa brister 

från såväl staten och skolenheten har medfört att lärarna i många fall gjort mer eller mindre 

kvalificerade gissningar över hur arbetet med reformen gått till. Likt Hjalmarsson och Löfdahl 

Hultmans studie påvisat angående förstelärarreformen har lärarlönelyftets legitimitet ifrågasatts 

under intervjuerna.65 Eftersom lärarna inte känt att skolledningen motiverat sina val, har det 

inte heller funnits någon tydlig bild av hur idealläraren skulle vara. Ovetandes om detta, skulle 

lärarna likt Alvungers studie belyst kunnat falla i fällan att förvänta sig mer av de som fått 

lärarlönelyftet.66 Problemet med denna typ av resonemang har visat sig vara att lärarna inom 

ramen för denna studie själva inte upplevt att någon motprestation krävts för att få lönelyftet. 

Utan motprestation eller tydliga kriterier för lärarlönelyftet har istället arbetsklimatets 

välmående riskerats genom att lämna lärarna i en ovisshet som öppnat upp för spekulationer. I 

gengäld har lärarna under intervjuerna av och till gjort just detta – spekulerat.  

 
 

# #

                                                
65 Hjalmarsson & Löfdahl Hultman, 2016, s. 90–92. 
66 Alvunger, 2015, s. 59–61. 
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Avslutning#
 

Vidare%forskning%

Delar av resultatet har gett uppskov för en del frågor för vidare forskning. Skolan som 

verksamhet har kommit att bli hårt granskad och ingenting tyder på att detta kommer att avta 

framöver. Den lönepolitik som gjort sig gällande sedan inträdet av New Public Management i 

svensk offentlig verksamhet har satt sin prägel på vilken typ av lärare som idag efterfrågas och 

hur konkurrens kan bidra till att skapa en bra skola. Vidare utredningar bör behandla hur väl 

politiska beslut och den praktiska implementeringen faktiskt samstämt inom den svenska 

skolan. Forskning om lärarlönelyftet borde rimligen vara någonstans i startgropen med tanke 

på att reformen uppkomst går att datera till hösten år 2016. En rad studier har sett ljuset på 

grund av förstelärarreformen, vilket borde vara fallet även för lärarlönelyftet. Detta inlägg till 

diskursen har visat sig belysa att förstelärarreformen och lärarlönelyftet på ett flertal sätt liknat 

varandra, varpå vidare forskning i ämnet skulle kunna vara att genom komparativa analyser av 

de båda reformerna utröna hur väl mottagliga lärare är för denna typ av reformer. Kvantitativ 

forskning med fler tillfrågade lärare hade kunnat ge en bild av hur lärarlönelyftet på nationell 

nivå mottagits inom lärarkåren. Fortsatt kvalitativ forskning skulle kunna söka rektorers syn på 

rådande lönepolitik och hur deras upplevelser av lärarlönelyftet varit under 

implementeringsperioden. Intervjustudier med lärare om lönereformer bör kompletteras med 

rektorsintervjuer för att ge en mer nyanserad bild av hur väl reformen kommer att 

implementeras. Med tanke på att löneförhöjningarna till lärarlönelyftet beslutats lokalt skulle 

det inte förefalla orimligt, utifrån denna studies resultat, att en lång rad olika tillvägagångssätt 

för att välja ut personal tillämpats. En analys av vilka effekter som olika tillämpningar av 

reformen kan få för verksamheten. Ur en sådan analys skulle en eller flera tillämpningar segla 

upp som framgångsrika och värda att bygga vidare på till framtida reformer. 

 

Avslutande%sammanfattning%

Avslutningsvis har intervjuerna kunnat uppmärksamma ett potentiellt problem med 

lärarlönelyftet och kommande lönereformer inom den svenska skolan. Är individuell 

lönesättning kompatibel med läraryrkets kollegialitet? Av intervjuerna att döma har det ställts 

frågetecken för hur lärare ska kunna komma att stå enade om lönerna differentieras till en sådan 

grad att ett vidare samarbete sinsemellan blir för känslomässigt frestande. Flera lärare har under 

intervjuerna beskrivit situationen på Alfabetskolan som utan större konfrontationer men istället 
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ersatts av en tystnad bland personalen. Lärarna själva har beskrivit att lärarlönelyftet varit 

någonting de inte talat med sina kollegor om. Samtidigt har det under intervjuerna framgått att 

lärarna haft många synpunkter på reformen. Innebär detta att Rothsteins sociala fälla slagit 

igen? Har tilliten till kollegialiteten brustit? Studien har kunnat synliggöra att 

samhällskunskapslärarna på Alfabetskolan inte delat ett gemensamt synsätt på lärarlönelyftet 

och att en osäkerhet över reformens utformning och genomförande bidragit till att ingen riktigt 

kunnat förklara varför en viss lärare bör ha fått ta del av pengarna. Om än osäkerheten som 

upplevts över skolledningens arbete med reformen lett till spekulationer, har lärarna ändå 

sympatiserat med rektorns prekära situation. Hoods forskning har visat att New Public 

Management inom offentlig verksamhet medfört att vissa satsningar gått före andra på skolan, 

exempelvis mellan ekonomiska frågor och arbetsmiljö.67 I Alfabetskolans fall skulle det gå att 

resonera att skolan valt att inte fullt ut satsa på någon av delarna. I skenet av lärarlönelyftet har 

denna studies intervjuer kunnat påvisa att lärare på intet sätt stått enade bakom den lönesättning 

som är gällande inom kommunala skolor idag. Har politiken sprungit ifrån verksamheten eller 

har verksamheten inte hängt med politikens utveckling? 

  

                                                
67 Hood, 1991, s. 15–16. 
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