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Sammanfattning 
I den här rapporten redovisas resultatet av ett ettårigt forskningsprojekt som syftar till att 

identifiera hindrande och möjliggörande förutsättningar, dvs. processindikatorer, för hur 

karriärtjänster för lärare kan bidra till skolutveckling. Forskningsprojektet är genomfört av en 

forskargrupp från Linköpings universitet på uppdrag av Stockholms stad.  

 

Resultatet av forskningsprojektet visar att karriärstegsreformen har uppfattats och 

implementerats på olika sätt på stadens skolor. De lärare som har tillsatts på karriärtjänsterna 

uppfattar tillsättningen som ett erkännande av visad undervisningsskicklighet. 

Karriärtjänsterna har skapat "ringar på vattnet" i form av exempelvis kollegiala 

lärandeaktiviteter, projektinitiativ i kollegiet men det har inte varit möjligt att visa att det finns 

pågående utvecklingsprocesser som kan direkt hänföras till karriärstegsreformen. 

 

Forskagruppen har identifierat följande hindrande förutsättningar: 

1. Det har inte funnits ett medvetet, sammanhållet fokus på organisering och ledning av 

implementeringen av karriärtjänster varken på förvaltnings- eller på skolnivå.   

2. En stark likhetsnorm bland lärare har gjort att karriärstegsreformen skapar spänningar 

på skolorna, vilket troligtvis har varit hindrande för att uppnå effekter av reformen i 

form av skolutveckling. 

3. Implementeringen av karriärstegsreformen visar över lag låga värden vad gäller de 

fyra dimensionerna för hållbart utvecklingsarbete: aktivt och delegerat ägarskap, 

behovsdriven utveckling, delad målbild och kunskap om innehållsfrågan.  

 

Forskargruppens slutsats är att låga värden vad gäller de fyra dimensionerna, tillsammans med 

icke-avsedda effekter (t ex spänningar i kollegiet) sannolikt har varit hindrande för att uppnå 

förväntade effekter av karriärstegsreformen. 

Forskargruppen har identifierat följande möjliggörande förutsättningar: 

1. Ett aktivt och delegerat ägarskap behöver finnas på alla nivåer för att initiera, 

genomföra och följa upp implementeringen av reformen. Det innebär exempelvis att 

skolledningen behöver vara tydlig vad gäller kriterier för tillsättning, uppdragets 

innehåll och ge karriärlärarna legitimitet och förutsättningar för att med stöd av 

ledningen driva skolutveckling, 

2. Karriärtjänsterna behöver svara mot vad alla berörda parter uppfattar vara den egna 

skolans behov, 

3. Alla nivåer behöver dela målbild av vad som ska uppnås genom implementeringen av 

karriärstegsreformen 

4. Implementeringen av karriärstegsreformen behöver utformas så att den skapar 

förutsättning för rörlighet både internt på den egna skolan och mellan stadens skolor, 

5. Reformarbetet på skolorna behöver aktivt följas upp av förvaltningen och utfallet 

behöver användas för att vidareutveckla implementeringen av reformen. Det behöver 

därför finnas ett organiserat, ständigt pågående, lärande om reformens syfte, innehåll 

och genomförande. 
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Forskningsinsatsen har legat till grund för att utforma processindikatorer som kan användas i 

en forskningsbaserad uppföljning av karriärtjänster för lärare.  

 

Förväntningarna på vad karriärläraren ska arbeta med inom ramen för sitt uppdrag behöver 

vara tydliga för alla berörda parter. Forskargruppen har identifierat två idealtypiska logiker för 

implementering av karriärtjänster som kan användas för att öka tydligheten. De två logikerna 

utgörs av; en individinriktad och en organisationsinriktad. Drivkraften bakom den 

individinriktade logiken är lärares behov att utvecklas i sitt yrke och att göra karriär. 

Drivkraften bakom den organisationsinriktade logiken är verksamhetens behov, det vill säga 

unika skolors behov.  Forskargruppen menar att det inte behöver skapa problem att på en 

skola följa antingen den ena eller den andra, eller en kombination av båda logikerna, så länge 

som skolledningen gör det tydligt både för karriärlärarna och för kollegiet vilket logik som 

följs, för en viss given person och vid en viss tidpunkt. 
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Inledning 
Det här är en slutrapport från ett ettårigt forskningsprojekt där Utbildningsförvaltningens 

satsning på karriärtjänster för lärare har studerats. Forskningsprojektet har genomförts av en 

forskargrupp från Linköpings universitet på uppdrag av Stockholms stad. Projektet startade i 

augusti 2015 och avslutades juni 2016.  

 

Förvaltningen strävar efter att bedriva ett långsiktigt arbete för att utveckla lärarprofessionen 

och skolverksamheten i stadens skolor. Som en del i detta arbete fattade utbildningsnämnden 

2009 beslut om att utveckla karriärvägar för stadens lärare. I september 2012 kom även 

regeringen med ett förslag att inrätta karriärsteg för lärare. Regeringsförslaget innebar att två 

typer av karriärtjänster skulle inrättas, dels lektorer och dels förstelärare. I regeringens PM 

U2012/4904/S tydliggörs att inrättandet av karriärsteg för lärare syftar till att premiera 

speciellt yrkesskickliga lärare. Det framgår bland annat av följande text: 

 

Genom karriärsteg är det möjligt att premiera de bästa lärarna, dvs. de lärare som 

uppvisar särskild yrkesskicklighet i det dagliga arbetet med eleverna.  

Syftet med ett mer praktiknära karriärsteg är att läraryrket ska bli attraktivare så att 

eleverna ska få en förbättrad undervisning och därmed ökade förutsättningar att nå de 

nationella målen och goda resultat (Ur U2012/4904/S s.26).  

 

I regeringens PM står vidare att arbetsuppgifterna för förstelärare och lektorer 

huvudsakligen ska bestå av undervisning och uppgifter som hör till undervisning. Det 

anges däremot inte vilka uppgifter som ska ingå i tjänsterna. Istället ges exempel på 

uppgifter som kan ingå i tjänsten för förstelärare och lektorer. Uppgifter som kan ingå i 

tjänsten för en förstelärare kan vara att: 

• ansvara för introduktionen av nyanställda lärare, 

• coacha andra lärare, 

• initiera pedagogiska samtal, 

• initiera och leda projekt i syfte att förbättra undervisningen, 

• vara examensansvarig på gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen, 

• ansvara för att lärarstuderande tas emot på ett bra sätt när de ska genomföra sin 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU), och 

• vara huvudansvarig för ett ämne (ur U2012/4904/S). 

 

Uppgifter som kan ingå i tjänsten för lektorer är till övervägande delen desamma som 

för förstelärare. Liksom förstelärare ska lektorer kunna ta en ledande roll i att driva 

utveckling och kunna visa hur den arbetar för att nå goda resultat. En lektor ska också 

ha koppling till akademi och forskning. Att inneha en tjänst som lektor kan enligt 

regeringens PM exempelvis innebära att:  

• leda utveckling av undervisning och kollegialt lärande, 

• ämnesansvar och ämnesutveckling,  

• kontakt med akademi och forskning,   

• sprida kunskap om aktuell forskning.  
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Den första juli 2013 infördes reformen karriärsteg för lärare. Karriärstegsreformen gav 

skolhuvudmän möjlighet att ansöka om statliga medel för lönepåslag för att inrätta 

karriärtjänster, det vill säga tjänst som lektor eller förstelärare. I december 2013 beslutade 

ledningen för Stockholms stads utbildningsförvaltning att genomföra ett ettårigt internt 

projekt med syftet att utveckla karriärvägar för lärare. Enligt projektplanen låg denna satsning 

i linje med både det beslut som 2009 fattades i utbildningsnämnden (Utbildningsförvaltningen 

projektplan, 2013) och den nationella karriärstegsreformen. Att inrätta karriärtjänster syftar 

enligt projektplanen till att bidra till hög kvalitet på undervisning och skolverksamhet samt ett 

optimalt lärande för alla elever. Vidare står det att karriärvägar för lärare ska att bidra till att 

utbildningen i stadens skolor i högre grad ska att vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. Dessutom ska satsningen på karriärvägar skapa utrymme för att skickliga lärares 

kompetenser ska tillvaratas och att ge lärare möjlighet till en god löneutveckling 

(Utbildningsförvaltningen projektplan, 2013). Projektet genomfördes under 2014 i enlighet 

med den beslutade projektplanen.  

 

Våren 2014 tog representanter på utbildningsförvaltningens FoU-enhet kontakt med en 

forskargrupp från Linköpings universitet. Förvaltningen hade önskemål om att forskargruppen 

från Linköpings universitet skulle identifiera hinder och möjligheter för att karriärsteg för 

lärare ska bidra till skolutveckling. Detta resulterade i att förvaltningen uttryckte en önskan 

om att identifiera processindikatorer som på sikt skulle kunna användas i en 

forskningsbaserad uppföljning. Genom att ge forskargruppen i uppdrag att identifiera 

processindikatorer skulle det på sikt kunna bli möjligt för förvaltningen att genomföra 

forskningsbaserade uppföljningar av karriärstegsreformen och andra liknande satsningar.  

Syfte 
Forskningsprojektets syfte är dels att identifiera hinder och möjligheter för att karriärsteg för 

lärare ska bidra till skolutveckling och dels att utveckla processindikatorer för att 

karriärlärare1 i Stockholms stad kan bidra till skolutveckling.  

Teoretiska utgångspunkter 
Forskargruppens teoretiska utgångspunkter för denna studie består dels av programteori och 

dels en analytisk ram baserad på fyra dimensioner av hållbart utvecklingsarbete. Nedan 

presenteras först kort innebörden av programteori och hur den kan användas som 

analysverktyg. Därefter presenteras tidigare forskning om hållbar förändring och de fyra 

dimensioner av hållbart utvecklingsarbete som i studien har använts som analysverktyg. 

                                                 
1 Om inget annat anges så avses med karriärtjänster i denna rapport både förstelärare och 

lektorer. 
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Programteori 

En programteori (se ex. Patton, 1991: Rossi, Lipsey & Freeman, 2004) kan enkelt beskrivas 

som en logisk karta över hur en insats är tänkt att fungera. Det kan exempelvis röra stora 

insatser som en reform eller mer avgränsade utvecklingsarbeten. En programteori syftar till att 

synliggöra vad som förväntas ske efter det att resurser har tillsatts och vilka resultat och 

effekter som förväntas uppnås med den planerade insatsen. Teorin illustrerar således 

förgivettagna antaganden som ligger till grund för en insats och samband och uppfattningar 

om vad som förväntas att uppnås med åtgärder som vidtas och hur åtgärderna kunna 

förverkliga de effekter som eftersträvas.  

 

Figur 1 illustrerar fem centrala steg i en programteori. Stegen bygger på att den aktör som vill 

åstadkomma en önskad förändring först tillsätter resurser som möjliggör en insats. Resurserna 

gör det möjligt att genomföra aktiviteter som förväntas bidra till direkta resultat. Resultaten är 

tänkta att i sin tur leda till resultat på längre sikt och slutligen förväntade effekter på lång sikt. 

 

 

 
Figur 1. Fem centrala steg i en programteori 

 

En programteori utgör alltså en rekonstruktion av bakomliggande antaganden om hur en 

önskad effekt av en specifik insats ska uppnås. De bakomliggande antagandena kan vara mer 

eller mindre tydligt uttalade i styrdokument och i de berördas uppfattningar. Genom att 

analysera styrdokument och/eller genomföra intervjuer med ansvariga för en satsning kan det 

bli möjligt att göra en rekonstruktion, det vill säga få en överblick över och förståelse för den 

tänkta logiken bakom en insats. Rekonstruktionen av en programteori kan sedan genom 

datainsamling prövas om den fungerar som tänkt.  

 

Programteori utgör i den här studien ett analysverktyg för att synliggöra vilken typ av resultat 

och effekter som förväntas uppkomma av insatsen att inrätta karriärtjänster för lärare. 

Rekonstruktionen ligger också till grund för att pröva hur teorin fungerar för att uppnå den 

förväntade förändringen och vilka förutsättningar som är centrala för att förändringen ska bli 

hållbar. 

Förutsättningar för att skapa hållbar förändring 

Forskargruppens teoretiska utgångspunkter utgörs även av en analytisk ram som bygger på 

tidigare forskning om förutsättningar för att skapa hållbar förändring. Forskning om hållbar 

förändring bygger på studier gjorda inom områden som arbetsplatslärande, organisations-

utveckling och hållbart utvecklingsarbete (se t.ex. Ellström & Hultman, 2009; Svensson & 

Brulin, 2011; Öhman Sandberg, 2014).  

 

Tidigare forskning visar att det finns flera förklaringar till bristande hållbarhet i 

utvecklingsarbeten. En förklaring till bristerna är att projekt och utvecklingsarbete ofta drivs 

Aktiviteter Resurser Direkta resultat Resultat på längre sikt Effekter på lång sikt 
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vid ”sidan av” linjeorganisationen, exempelvis i form av en temporär projektorganisation eller 

med hjälp av externa konsulter. En annan förklaring är att det ofta saknas ett aktivt ägarskap 

av de som utgör en satsnings ägare, det vill säga de som har makt och resurser att förvalta en 

satsnings resultat. Det kan exempelvis vara förvaltningsledning och berörda politiker. Det är 

dessutom vara svårt att styra ett utvecklingsarbete där syftet är innovativt och där många 

aktörer på skilda nivåer är inblandade. Ytterligare en förklaring till bristande hållbarhet är att 

det i en stor organisation där många utvecklingsprojekt pågår samtidigt, är svårt att organisera 

lärande både inom och mellan projekt. Sammantaget gör dessa svårigheter att effekterna 

utvecklingsarbeten sällan blir hållbara, det vill säga att de leder till avsedda effekter, även om 

resultaten på kort sikt kan vara lyckade. 

Den analytiska ramen som har operationaliserats i den här studien består av fyra dimensioner 

av hållbart utvecklingsarbete. Dimensionerna är centrala för att uppnå hållbar förändring i 

satsningar som rör flera nivåer i en organisation (Öhman Sandberg, 2014). De fyra 

dimensionerna utgörs av: aktivt och delegerat ägarskap, behovsstyrd utveckling, delad 

målbild, kunskap om innehållsfrågan.  

Aktivt och delegerat ägarskap innebär att ansvar delegeras till samtliga parter som är berörda 

av en utvecklingssatsning och att parterna på alla nivåer också utövar ett aktivt ägarskap 

under hela utvecklingsprocessen. Den nivå som äger makt att besluta om satsningens 

ekonomiska resurser kan påverka en utvecklingssatsning genom att vara aktivt intresserad 

men också genom att ställa krav. Samtidigt behöver ägarskapet också delegeras till de 

verksamheter som ska genomföra det praktiska arbetet. Det räcker alltså inte med ett aktivt 

ägarskap på en nivå. Ägarskapet behöver delegeras och utövas aktivt på alla involverade 

nivåer. Den organisation eller de organisationer som formulerar och finansierar satsningar 

behöver också ta ansvar för att förändra strukturer som kan vara hindrande för att en policy 

ska realiseras (Savaya & Spiro, 2012; Öhman-Sandberg, 2014; m.fl.).  

Behovsstyrd utveckling innebär att utvecklingsarbetets mål passar in i den mottagande 

organisationens verksamhet och svarar mot behov som berörda på olika nivåer uppfattar att 

verksamheten har. En verksamhets behov kan, på en eller flera nivåer, förändras under 

pågående utvecklingsarbetet. Förändrade behov kan innebära att utvecklingsarbetets mål kan 

behöva omformuleras.  Berörda av utvecklingsarbetet behöver också lätt uppfatta vinsterna av 

att delta i utvecklingsarbetet. Vinsterna av att delta i ett utvecklingsarbete behöver därför bli 

synliga inom en rimlig tidsrymd efter att ett utvecklingsarbete har påbörjats (Schreirer, 2005; 

Öhman Sandberg, 2014; m.fl).  

Delvis delad målbild innebär att alla som deltar i ett flernivåstyrt utvecklingsarbete behöver 

dela en bild av vad målet är och styra sina handlingar i riktning mot detta. För att det ska vara 

möjligt behöver det finnas utrymme för lärande, det vill säga att målen kan diskuteras och 

omdefinieras, så att målen på ett bättre sätt svarar mot behov som finns på samtliga nivåer i en 

organisation (Schreirer, 2005; Öhman-Sandberg, 2014; m.fl.).  

Kunskap om innehållsfrågan innebär att det på alla nivåer finns ett djup i förståelsen av själva 

satsningens innehåll och vilken betydelse den har för mottagarna. Innehållet i en specifik 
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utvecklingssatsning förutsätter kunskap om det specifika innehållet (Coburn, 2003; Öhman-

Sandberg, 2014; m.fl.).  

Programteori och ovanstående fyra dimensioner utgör studiens analysverktyg.  

Studiens genomförande 
Forskningsprojektet har genomförts inom ramen för en interaktiv forskningsansats. Interaktiv 

forskning kan sägas ingå i en stor familj av praktiknära ansatser som kännetecknas av en 

gemensam kunskapsproduktion mellan forskare och de som arbetar i de verksamheter som 

studeras (Reason & Bradbury, 2009). Deltagarna från den verksamhet som studeras kan bidra 

med erfarenhet och kunskap om verksamheten som forskarna saknar och därmed utgöra ett 

viktigt underlag för de gemensamma analyserna. På detta sätt kan studiens validitet stärkas 

(Aagaard Nielsen & Svensson, 2006; Ellström, 2008). 

 

Forskningsprojektets interaktiva ansats har inneburit att genomförandet har skett i ett nära 

samarbete med ansvariga på utbildningsförvaltningen och personal på de skolor som har 

ingått i forskningsprojektet. Forskargruppens roll i den gemensamma kunskapsproduktionen 

har varit att ge ett utifrån-perspektiv på implementeringen av karriärstegsreformen. Forskarna 

har bidragit med teorier och vetenskapliga begrepp i de gemensamma analyserna av data. 

Deltagarnas roll i analysarbetet har varit att bidra med erfarenheter av och kunskaper om den 

egna verksamheten.  

 

Ett viktigt inslag forskargruppens arbete har varit att återföra resultat på så kallade 

analysseminarier. Analysseminarier utgör en central del av den interaktiva 

forskningsansatsen. Det är ett forum där gemensam kunskapsproduktion mellan 

forskargruppen och representanter från de deltagande skolorna och förvaltningen kan ske. På 

det sättet har forskargruppens arbete kunnat utgöra ett stöd för vidareutveckling av reformen 

och ge utrymme för ett organisatoriskt lärande om hur implementeringen av 

karriärstegsreformen kan organiseras mer hållbart.  

 

Forskningsprojektet har genomförts i form av fyra delstudier. Delstudie ett och två 

genomfördes under hösten 2015 och delstudie tre och fyra genomfördes under våren 

2016. Som en konsekvens av den interaktiva ansatsen har delstudiernas syften utformats 

i relation till resultatet av tidigare genomförda delstudier. Det innebär att resultatet av 

delstudie ett har legat till grund för att utforma syfte och genomförandet av delstudie 

två. På samma sätt har resultatet av de övriga delstudiernas syfte och genomförande 

utformats i relation till tidigare delstudier.  

 

Delstudierna har haft följande syften: 

1. Delstudie 1 syftade till att rekonstruera den programteori som satsningen i 

Stockholms stad följer 

2. Delstudie 2 syftade till att på fyra skolor pröva rekonstruktionen av den 

programteori som konstruerades under delstudie 1. Syftet var även att undersöka 
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vilka förutsättningar som skolledning och lärare uppfattar utgör möjligheter och 

hinder för att karriärtjänster ska leda till skolutveckling.  

3. Delstudie 3 syftade till att i större skala pröva de förutsättningar som 

identifierades inom ramen för delstudie 2.  

4. Delstudie 4 syftade till att på skolor, där rektorer och karriärlärare uppfattar att 

det skett förändringar till följd av reformen, identifiera faktorer som har 

möjliggjort eller hindrat förändring.   

 

En tidsplan för forskningsprojektets hela genomförande presenteras i bilaga 1.  

Genomförande av delstudierna 

Nedan presenteras genomförandet av de fyra delstudierna. 

Genomförande av delstudie 1 
Delstudie 1 syftade till att med stöd av programteori rekonstruera bakomliggande antaganden 

om hur förändring är tänkt ske i stadens satsning på karriärlärare. Data som ligger till grund 

för rekonstruktionen bygger dels på studier av stadens styrdokument och dels på intervjuer 

med 12 personer som arbetar centralt på utbildningsförvaltningen. 

 

I syfte att rekonstruera en programteori för satsningen på karriärtjänster för lärare inleddes 

forskargruppens arbete med att analysera styrdokument som ligger till grund för Stockholms 

stads satsning på karriärvägar för lärare. De fyra dokument som har legat till grund för 

rekonstruktionen är: 

 Utbildningsdepartementet. (2012). Promemoria. Karriärvägar m.m. i fråga om lärare i skolväsendet. U 

2012/4904/S. 

 Utbildningsförvaltningen Stockholm (2013). Karriärvägar för lärare i Stockholms stad. Tjänsteutlåtande. Dnr 

13 – 201/635. 

 Utbildningsförvaltningen Stockholm (2014). Organisation för lärares karriäruppdrag. 

Kvalifikationskrav, mål och ansvarsbeskrivningar samt fördelning from ht 2014. 

 Utbildningsförvaltningen i Stockholm 2013. Riktlinjer och organisation för tillsättning av förstelärare 

och lektorer.  

Intervjustudien i delstudie 1 omfattar telefonintervjuer med 12 personer som arbetar centralt 

på Stockholms stads utbildningsförvaltning. Forskargruppen önskade intervjua strategiskt 

viktiga personer på utbildningsförvaltningen. Urvalet av vilka personer som skulle intervjuas 

gjordes tillsammans med forskargruppens kontaktperson på förvaltningen. Intervjuernas längd 

varierade mellan 20 och 60 minuter. Tabell 1 visar det samlade antalet intervjuer i delstudie 1. 

 

Tabell 1. Intervjuer i delstudie 1 hösten 2015 

Intervjuade Typ av intervju Antal 

Personer på förvaltningen Telefonintervju 12 

 

Delstudie 1 avslutades med ett analysseminarium där forskargruppens rekonstruktion av 

programteorin gemensamt analyserades av forskargruppen och de personer på förvaltningen 

som hade intervjuats. 
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Genomförande av delstudie 2 
Delstudie 2 syftade till att på fyra skolor pröva rekonstruktionen av den programteori som 

konstruerades under delstudie 1. Ett andra syfte var att undersöka vilka förutsättningar som 

skolledning och lärare uppfattar är viktiga för att karriärtjänster ska leda till skolutveckling.  

 

Inom ramen för delstudien genomförde forskargruppen intervjustudier med personal på fyra 

av stadens skolor, två grundskolor och två gymnasieskolor. Skolorna valdes ut i samråd med 

ansvariga på förvaltning utifrån områdeschefernas och skolornas intresse för att delta. Urvalet 

baserades på olikheter i flera avseenden, som ett sätt att förstå och förklara hur 

karriärreformen kan få olika genomslag i skilda miljöer.  

 

Delstudiens datamaterial utgörs av individuella intervjuer med skolledare och 

gruppintervjuer med karriärlärare på plats på skolorna och telefonintervjuer med fyra 

slumpvis utvalda lärare i kollegiet på varje skola som inte innehar karriärtjänster. 

Intervjuerna med lärare i kollegiet genomfördes på telefon eftersom det då inte var 

tydligt för övriga kollegor vilka lärare i kollegiet som intervjuades. Intervjuernas längd 

har varierat mellan 20 och 90 minuter. Vid intervjuerna på plats på skolorna var vi två 

intervjuare där den ena ledde intervjun och den andra antecknade. Förutom att 

anteckningar har förts vid alla intervjuer har intervjuerna, med något undantag på grund 

av tekniskt fel, intervjuerna också spelats in. Valda delar av intervjuinspelningarna har 

sedan transkriberats.  

 

Tabell 2 visar en översikt av det totala antal intervjuer som hösten 2015 genomfördes 

inom ramen för den andra delstudien.  

 

Tabell 2. Intervjuer genomförda under delstudie 2 hösten 2015 

Intervjuade Typ av intervju Antal 

Personer på förvaltningen Telefonintervju 12 

Skolledare på 4 skolor Intervju på plats 6 

Karriärlärare på 4 skolor Gruppintervjuer på plats 6 

Lärare i kollegiet utan 

karriärtjänster på 4 skolor 

Telefonintervjuer 15 

 

Efter det att alla intervjuer hade genomförts på en skola sammanställde och analyserade 

forskargruppen datamaterialet. Forskargruppens enkla analys presenterades därefter för 

skolledning och personal på den studerade skolan på ett analysseminarium. På de totalt fyra 

analysseminarier som genomfördes under delstudie 2, har förutom forskargruppen, 

karriärlärarna och skolans rektor/rektorer deltagit. Mellan 5 och 15 personer har deltagit på de 

cirka en och en halv timmes långa seminarierna.  

Genomförande av delstudie 3 
Delstudie 3 syftade till att i större skala pröva de förutsättningar som identifierades inom 

ramen för delstudie 2. Studien bygger på data som samlats in inom ramen för två enkäter som 

Stockholm stad under våren 2016 skickade ut till stadens samtliga karriärlärare, rektorer och 
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biträdande rektorer. Den ena enkäten var riktad till rektorer och biträdande rektorer och den 

andra enkäten var riktad till förstelärare och lektorer.  

 

I syfte att följa upp karriärstegsreformen genomförde utbildningsförvaltningen i Stockholms 

stad våren 2015 för första en gången enkätstudie. Forskargruppen fick inför 2016 års 

enkätstudie möjlighet att göra ett antal tilläggsfrågor. Frågorna utformades mot bakgrund av 

forskargruppens teoretiska utgångspunkter och resultatet av delstudie 2. De fyra dimensioner 

som utgör studiens teoretiska utgångspunkter: aktivt och delegerat ägarskap, behovsdriven 

utveckling, delad målbild och kunskap om innehållsfrågan har legat till grund för att 

formulera ett antal processindikatorer. Indikatorerna har i sin tur legat till grund för att 

formulera de frågor som forskargruppen fick möjlighet att lägga till i enkäten.  

 

I tabell 3 nedan återfinns vilka respondentkategorier som fått enkäten och hur många av dessa 

som besvarat den.  

 

Tabell 3. Respondentkategorier samt svarsfrekvens - våren 2016. 

Delstudie 3 Antal 

respondenter 

Antal möjliga 

respondenter 

Svars-

frekvens 

Rektorer 111 53 (gym) + 118 

(grund) = 171  

65 % 

Bitr. rektorer 144 309 47 % 

Karriärlärare 595 920 64 % 

 
När man gör en enkätundersökning kan det uppstå olika typer av felkällor.  Exempelvis kan 

urvalsfel uppstå om en enkät bygger på svar från ett urval av den totala populationen som 

undersöks. Enkäten i delstudie 3 skickades vi mejl ut till alla rektorer, biträdande rektorer och 

alla karriärlärare. Enkäten har alltså gått ut till hela den population som ska undersökas och 

därför ska det i princip inte finnas något urvalsfel. 

 

En låg svarsfrekvens innebär att det är svårt att avgöra om svaren i enkäten är representativa 

för hela målgruppen. I den här enkäten ligger svarsfrekvens på 47 procent (biträdande 

rektorer) till 64 procent (karriärlärare) och 65 procent (rektorer). Å ena sidan är det ovanligt 

med en så hög svarsfrekvens som 65 procent, å andra sidan innebär en svarsfrekvens på 65 

procent att ungefär en tredjedel inte har besvarat enkäten.  Det kan alltså finnas bortfallsfel i 

vår undersökning eftersom inte alla har besvarat enkäten.  Bortfallet beror troligtvis på att de 

har funnits personer som har fått enkäten, men som inte ville svara eller glömde att svara, 

trots påminnelser. Vi har tagit hänsyn till detta när vi har tolkat enkätresultaten.    

 

Det är möjligt att göra en bortfallsanalys genom att t.ex. kontrollera bakgrundsfaktorer för 

dem som inte har svarat mot dem som har svarat. Om svarsgruppen skiljer sig från 

bortfallsgruppen är det troligt att grupperna också skiljer sig åt när det gäller svaren.  Men är 

bakgrundsfaktorerna i de båda grupperna (bortfallsgrupp och svarsgrupp) kända och lika 

varandra kan man dra slutsatsen att det i alla fall inte finns ett selektionsbias som orsakar 

skevheter i svaren. I detta fall har inte en bortfallsanalys genomförts.  
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Genomförande av delstudie 4 
Delstudie 4 syftade till att på två skolor, där rektorer och karriärlärare uppfattar att det skett 

förändringar till följd av reformen, identifiera förutsättningar för en sådan förändring.  

 

Urvalet av skolorna i studien skedde med utgångspunkt från enkätsvaren i delstudie 3. Ur 

enkätsvaren valdes skolor ut där både rektorer och karriärlärare uppgav att det har skett 

förändringar på den egna skolan som de uppfattade vara en följd av reformen. 

Respondenterna hade också i enkäten angett att de var intresserade av att delta i ett 

forskningsprojekt. 

 

Delstudien är en intervjustudie som har genomförts på två skolor där genomförandet har varit 

detsamma som i delstudie 2. 

 

Tabell 4. Datainsamling i delstudie 4 våren 2016 

Intervjuade Typ av intervju Antal 

Skolledare Intervju på plats 2 

Karriärlärare Gruppintervjuer på plats 2 

Lärare i kollegiet utan 

karriärtjänster 

Telefonintervjuer 8 

 

Intervjustudierna på skolorna avslutades med analysseminarier, ett på varje skola. 

Seminarierna genomfördes på samma sätt som i delstudie två. 

Presentation av de deltagande skolorna i delstudie 2 och 4 

Totalt har sex skolor ingått i studien. I delstudie 2 har empirin hämtats från fyra av stadens 

skolor, två grundskolor och två gymnasieskolor. I delstudie 4 har empirin hämtats från två av 

stadens grundskolor. De två gymnasieskolorna som har deltagit är båda innerstadsskolor med 

ett högt söktryck. Alla skolor har ungefär lika många karriärlärare, men de utgör olika stor 

andel av lärarkåren på skolan.  

 

Organiseringen och uppdragens utformning skiljer något mellan skolorna. Av tabell 5 framgår 

att på två av skolorna (A och D) har skolledningen inte specificerat karriärlärarnas uppdrag. 

Uppdragen beskriver vi i tabellen som ospecificerade eftersom lärarna på dessa skolor själva 

har skrivit sin uppdragsbeskrivning. På de andra två skolorna (B och C) har skolledningen 

tydligare specificerat vilket innehåll karriärlärarnas uppdrag ska ha. På en av skolorna har 

skolledning och karriärlärare regelbundna organiserade möten (A). En skola (C) har skapat en 

utvecklingsorganisation där karriärlärarna på ett formaliserat sätt leder kollegialt lärande.  

 

I studie 4 deltog två grundskolor. Skola E är belägen i ett så kallat ytterstadsområde med ett 

etniskt blandad upptagsområde. Skolan har haft en relativt hög omsättning av lärare men 

rektor och en mindre grupp lärare har arbetat på skolan i många år. Skola F är belägen i ett 

upptagningsområde där eleverna förväntas nå hög måluppfyllelse. 
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Tabell 5. Sammanställning av organiseringen av karriärtjänster på de sex skolorna 

 

 
 

Det finns skillnader mellan skolorna vad gäller elevunderlag, uppdragens utformning och 

uppdragens organisering. I analyserna har vi strävat både efter att identifiera vilka 

konsekvenser dessa skillnader har och att identifiera vilka gemensamma förutsättningar som 

finns på skolorna.  

  

SKOLA A  B C D   E  F

Antal k-lärare 10-12 

förstelärare

Ca 10 förstelärare 10-12 förstelärare 10-12 förstelärare + 4 

lektorer

10-12 förstelärare + 

4 lektorer

Ca 10 förstelärare

Rekrytering Otydligt för 

kollegiet

Otydligt för kollegiet Otydligt för kollegiet Otydligt för kollegiet Otydligt för 

kollegiet

Otydligt för 

kollegiet

Uppdrag Otydligt för 

kollegiet

Otydligt för kollegiet, med 

undantag för en f-lärare som 

har ett särskilt uttalat 

uppdrag kring matematik-

utveckling

Otydligt för kollegiet Otydligt för kollegiet Otydligt för 

kollegiet

Otydligt för 

kollegiet, med 

undantag för några 

f-lärare som har 

särskilda uppdrag 

för en mindre grupp 

kolleger

Mandat I viss mån Ja Nej, men har blivit 

tydligare under 

hösten 2015 

Ja I viss mån Ja

Utrymme i 
tjänsten för såväl 

undervisning som 
uppdrag

Nej Nej, med undantag för 

läraren med det särskilda 

matteuppdraget

Nej Nej Nej Nej

Organisering K-lärarna 

träffas någon 

gång per månad

K-lärarna träffas en gång 

veckan

Inga organiserade 

möten 

Inga organiserade 

möten med 

skolledning men 

formaliserade möten 

för kollegialt lärande

Inga organiserade 

möten

Inga organiserade 

möten. Inplanerat 

hösten 2016.

Utformningen av 
K-lärarnas 

uppdrag 

Specificerade 

uppdrag 

kopplade till 

ämnen eller 

andra frågor tex 

VFU

De flesta f-lärare har inga 

särskilda uppdrag annat än 

att utgöra stöd då kollegiet 

arbetar i utvecklingsgrupper. 

Finns f-lärare i matte och 

VFU.

Ett ospecificerat 

allmändidaktiskt 

uppdrag som resp. k-

lärare själv har fått 

definiera

Ett ospecificerat 

allmändidaktiskt 

uppdrag som resp. k-

lärare själv har fått 

definiera

Ett specificerat 

allmändidaktiskt 

uppdrag 

Specificerade 

uppdrag kopplade 

till ämnen eller 

andra frågor tex 

VFU

Styrningen av 
uppdragets 

utformning 

Uppdraget 

utformas av 

rektor 

Se ovan K-lärarna utformar i 

hög grad sitt eget 

individuella uppdrag 

K-lärarna utformar 

kollektivt sitt eget 

uppdrag i samråd 

med rektorer 

K-lärarna utformar 

i hög grad sitt eget 

individuella 

uppdrag 

Strävar efter en 

tydligare styrning
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Resultatredovisning 
Under den här rubriken presenteras resultatet av de fyra delstudierna. 

Resultatredovisning delstudie 1 

Här presenteras resultatet av delstudie 1 som syftade till att göra en rekonstruktion av 

satsningens bakgrund och målbild.Vi har rekonstruerat programteori både för hur den statliga 

karriärreformen för lärare förväntas fungera och för hur den tolkats av Stockholms stad.  

Rekonstruktionerna har gjorts med utgångspunkt från reformens PM och Stockholm stads 

styrdokument. 

 

Genom att rekonstruera en programteori för karriärreformen har vi tydliggjort sambandet 

mellan vilka aktiviteter som är tänkta att leda till vilka effekter på kort och på lång sikt. 

    

 

Figur 2. Programteori för karriärreformen för lärare   

 

Inför mötet med ansvariga på förvaltningen i augusti, 2015, tog forskargruppen fram en 

programteori som visar vår tolkning av hur de uppfattar att Stockholms stads tolkning av 

reformen. Nedan, i figur 3, presenteras forskargruppens rekonstruktion av Stockholms stads 

tolkning av reformen i samma bild. 

 

 
  

Figur 3. Programteori för Stockholms stads uttolkning av reformen  
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Av programteorin som illustreras i figur 3 framgår följande: Om alla elever som går i 

Stockholms stads skolor ska kunna erbjudas ett optimalt lärande så behöver undervisningen 

och skolverksamheten ha högre kvalitet. Läraryrket behöver också bli mer attraktivt och 

rörligheten behöver öka mellan Stockholms skolor. Detta kan ske genom tillsättning av 

karriärlärare på skolorna. Dessa ska ha en viktig roll i utvecklingsarbete på skolorna. Det 

leder till ökad kompetens i kollegiet och fler skickliga lärare. Dessutom ges lärare möjlighet 

att göra karriär och utbildningsförvaltningen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.  

 

Intervjuerna med personer på förvaltningen och analysseminariet indikerar att förvaltningen 

har höga förväntningar på att reformen ska bidra på ett sätt som är i enlighet med de 

förändringar som presenteras i vår rekonstruktion av programteorin (fig. 3). Bland de 

intervjuade finns några som ger uttryck för en självkritik som handlar om att förvaltningen 

inte i tillräcklig utsträckning följt upp hur det går på skolorna, att man bör ta upp frågan mer 

systematiskt på förvaltingsmöten och de på förvaltningen behöver diskutera hur strategin för 

karriärvägar för lärare skulle kunna förfinas.  

Resultatredovisning delstudie 2 

Här presenteras resultatet av delstudie 2 som syftade till att på fyra skolor pröva 

rekonstruktionen av den programteori som konstruerades under delstudie 1. Ett andra syfte 

med delstudien var att undersöka vilka förutsättningar som skolledning och lärare uppfattar är 

hindrande och möjliggörande för att karriärtjänster ska leda till skolutveckling. Resultatet av 

analysen presenteras här under var och en av de fyra dimensionerna i det teoretiska 

ramverket: aktivt och delegerat ägarskap, behovsstyrd utveckling, delvis delad målbild och 

kunskap om innehållsfrågan.  

Aktivt och delegerat ägarskap 
Vår analys av dimensionen aktivt och delegerat ägarskap visar att det finns brister i det aktiva 

ägarskapet på förvaltningsnivå.  De intervjuade på förvaltningen uttrycker att de har delegerat 

ägarskapet till skolledningen och att de i hög utsträckning ser karriärtjänster som ett verktyg 

för skolledarna att använda lokalt på skolorna. Förvaltningen har inte i någon större 

utsträckning aktivt följt upp hur skolledarna använder det nya verktyg som karriärtjänster 

innebär.  

 

Analysen visar vidare att ägarskapet för satsningen på karriärtjänster är mest aktivt hos 

skolledningen och hos karriärlärarna på de studerade skolorna. Karriärlärarna uttrycker i 

gruppintervjuerna att de i sitt uppdrag upplever att de har stöd av skolledningen på den egna 

skolan. De beskriver också att de tycker att de arbetar med skolutveckling. Flera av de 

intervjuade karriärlärarna uppfattar inte att deras nuvarande arbetsuppgifter i någon större 

utsträckning skiljer sig från de uppgifter de hade innan de fick sina karriärtjänster. Flertalet av 

karriärlärarna uttrycker att uppfattar uppdragets innehåll som otydligt. De är osäkra vilka 

förväntningar både skolledning och kollegor har på dem.  
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Av intervjuerna framgår att karriärlärarna är stolta över sina uppdrag men att de i de flesta fall 

inte gör någon stor sak av det på den egna skolan. Många förstelärare upplever att deras 

tjänster internt är en känslig fråga. Däremot berättar flera av de intervjuade förstelärarna att de 

i sammanhang utanför den egna skolan upplever att det ger en ökad status att kunna 

presentera sig som förstelärare. Någon av de intervjuade lärarna i kollegiet tycker sig ha sett 

en ökad andel karriärlärare som deltar i den offentliga debatten i media i kraft av att de är 

förstelärare eller lektorer. 

 

Trots att lärarna i kollegiet uppfattar de tillsatta lärarna som skickliga uttrycker flertalet av de 

intervjuade lärarna i kollegiet ett missnöje med att kriterierna för tillsättning av tjänsterna har 

varit otydliga. De menar att det finns många skickliga lärare på den egna skolan som skulle 

kunnat komma ifråga för att få tjänsterna. Tydligheten vid tillsättningarna tycks ha ökat något 

vid de senare ansökningsomgångarna men fortfarande kvarstår oklarheter när det gäller 

kriterier för tillsättning av tjänster och uppdragens innehåll. Några av de intervjuade menar att 

det finns karriärlärare som tillsatts för att de är skickliga inom sitt ämne men att det finns 

andra lärare på skolan som är bättre lämpade att leda kollegialt lärande. Det finns också 

exempel på det motsatta då kolleger har uppfattat att karriärlärare tillsatts därför att de är 

framåt vad gäller skolutveckling men kanske inte är de skickligaste lärarna. Otydligheten 

gäller i första hand tillsättningen av förstelärare. Kriterierna för tillsättning av lektoraten har 

enligt de intervjuade varit tydligare. 

 

Inte någon av de intervjuade lärarna i kollegiet uttrycker att möjligheten att söka 

karriärtjänster har bidragit till att de har fått ett ökat engagemang att arbeta med 

skolutvecklingsfrågor. Flertalet av de intervjuade lärarna i kollegiet säger att de accepterar 

situationen som den är och det finns några lärare som menar att det finns en risk att det kan 

skapa splittring i kollegiet. Några av de intervjuade lärarna i kollegiet upplever att de har 

missat chansen att få en karriärtjänst eftersom de uppfattar att det kommer att dröja många år 

innan nya möjligheter till att söka den typen av tjänster på den egna skolan kommer att ges. 

Det finns också lärare som uppger att de har stigit av ansvarsuppdrag som de tidigare har haft 

eftersom det nu ska ingå i karriärlärarnas uppdrag. Intervjuerna med lärare i kollegierna på 

skolorna visar att de inte uppfattar sig som ägare av reformen och att de inte har delegerats 

ägarskap.   
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I tabell 6 ges en sammanfattning av analysen av dimensionen Aktivt och delegerat ägarskap. 

 

Tabell 6. Sammanställning analys av aktivt och delegerat ägarskap  

 

Behovsdriven utveckling 
Vår analys av dimensionen behovsdriven utveckling visar att satsningen på karriärtjänster 

endast i vissa avseenden svarar mot uppfattade behov på olika nivåer. På förvaltningsnivå har 

uttalat ett behov av ökad rörlighet av lärare mellan stadens skolor. Framförallt finns ett behov 

av att skickliga lärare i högre utsträckning än tidigare ska söka sig till skolor med låg 

måluppfyllelse. Karriärtjänsterna är idag knutna till skolor och följer inte individen om han 

eller hon byter skola. Det finns alltså inga incitament för lärare att byta skola om de vill 

behålla sitt lönepåslag och det steg i karriären de har tagit då de har fått tjänst som förstelärare 

eller lektor. På de fyra skolor som har studerats i delstudie 2 är det få karriärtjänster som har 

tillsatts genom extern rekrytering. 

 

Förutsättningar för rörlighet bland karriärlärartjänsterna internt på skolorna tycks också vara 

låg. Karriärtjänsterna har, på de skolor som har studerats, tillsatts av lärare som har relativt 

många år kvar till pensionen. Skolledarna uttrycker att de i många fall har sett 

karriärtjänsterna som ett verktyg för att behålla duktiga lärare på skolan. Förstelärarna har i 

många fall tillsatts på retroaktiva meriter, det vill säga för att de under flera års arbete på 

skolan har visat att de är driftiga, effektiva och för att de i hög grad bidrar till skolans arbete 

med skolutveckling. Istället för att bidra till ökad rörlighet bidrar detta snarare till ökad 

stabilitet på skolorna. Några av lärarna i kollegierna uttrycker att de upplever att de har missat 

chansen att få en karriärtjänst på den egna skolan eftersom de inte tror att det kommer att det 

kommer att tillkomma fler tjänster på den skolan.  

 

De intervjuade lärarna i kollegiet uttrycker att i de flesta fall så har karriärtjänsterna tillsatts 

med, vad de uppfattar vara skickliga lärare, men att de tillsatta karriärlärarna redan tidigare 

var personer som var drivande och arbetade utvecklingsinriktat. Detta stämmer väl med 

intervjuerna med både skolledare och karriärlärare. Lärarna i kollegiet uppfattar därför inte att 

Aktivt delegerat ägarskap

Lärare i kollegiet Uppfattar inte att de har delegerats ägarskap för reformens genomförande på den egna skolan

Reformen har skapat motsättningar i kollegiet, en ”vi och dom-kultur”. Finns en risk att det bidra till att alla inte 

känner lika stort ansvar för skolans utveckling

K-lärare  Finns en viss skepsis/tveksamhet till reformen men tar sitt uppdrag på stort allvar

Hysch-faktor

Rektor Tar  ansvar men…

…kan vara lite otydliga vad gäller k-lärarnas mandat (hysch-faktorn)

Förvaltning Finns  stort intresse  och stora förhoppningar men…några anser att förvaltningens strategi bör uppdateras och att man 

bör ta upp frågan mer systematiskt på förvaltingsmöten

Slutsatser Ägarskapet för reformen är aktivt på några nivåer men är inte delegerat till alla nivåer 

Kollegiet uppfattar inte att de har delegerats ägarskap för reformens genomförande på den egna skolan
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tillsättningen av karriärtjänster har lett till några specifika förändringar på skolan. Stadens 

satsning på karriärtjänster tycks bara delvis svara mot behov som finns på förvaltnings- 

skollednings- och karriärlärarnivå.  

 

Lärarna i kollegiet uppfattar inte att karriärlärartjänsterna svarar mot vad de uppfattar vara 

skolans behov. De ser istället behov av ex. tjänster med specifika uppdrag i form av 

ämnesansvar, mentorssamordnare, IT-ansvar m.m. De uppfattar inte heller att de har varit 

delaktiga i processen med att identifiera skolans behov och de har heller inte, som tidigare 

nämnts, sett några förändringar av karriärstegsreformen i form av skolutveckling. Ett 

undantag är de förstelärare som driver mattelyftet och som tycks uppskattas mycket i 

kollegiet. Karriärlärarna jobbade utvecklingsinriktat redan innan de blev karriärlärare och 

övriga kollegiet arbetar också utvecklingsinriktat och med skolutveckling.  

 

På skolorna som ingår i studien tycks det finnas ett stort intresse för skolutveckling i större 

delen av kollegiet. Flera av de som intervjuats i kollegierna menar att pengar som avsatts för 

karriärreformen istället borde läggas på att ge lärarna mer tid för utvecklingsarbete i sina 

tjänster och även några av karriärlärarna själva har haft funderingar i samma riktning.  

Skolledarna beskriver att karriärlärartjänsterna på sikt kan höja lönerna för alla lärarna på den 

egna skolan.  

 

I tabell 7 ges en sammanfattning av analysen av dimensionen behovsdriven utveckling. 

Tabell 7. Sammanställning av analys av behovsdriven utveckling

 
 

Behovsdriven utveckling

Lärare i kollegiet Utformningen av k-lärarnas uppdrag på den egna skolan svarar inte mot skolans behov. Kollegiet ser istället behov av ex. 

tjänster med specifika uppdrag i form av ämnesansvar, mentorssamordnare, IT-ansvar m.m.

K-lärarnas nya uppdrag har inte gett effekter i form av skolutveckling. K-lärarna jobbade utvecklingsinriktat redan innan de 

blev k-lärare (med undantag för de som lett tex mattelyftet). Övriga kollegiet arbetar också  utvecklingsinriktat och med 

skolutveckling.

Det finns ett stort intresse för skolutveckling men pengarna borde läggas på mer tid.

K-lärare  På  två av de fyra skolorna har k-lärarna stor frihet att själva utforma uppdragets innehåll i relation till den behovsanalys de 

själva har gjort

På två av skolorna  styrs uppdragen utifrån behovsanalys som är gjord av rektor i samråd med k-lärare

På en skola kan k-lärarna se effekter i kollegiet

Rektor Rektorerna uppfattar att de har  rekryterat k-lärare utifrån en egen bedömning av skolans behov (ex. att behålla duktiga lärare 

på skolan)

Förvaltning Ger rektor mandat att tillsätta k-lärare efter skolans behov. Starkt fokus på skolutveckling.

Slutsatser Reformen svarar inte mot uppfattade behov på de olika nivåerna (lärande mellan nivåer saknas)

Inte överens om skolans behov

Utformningen av k-lärarnas uppdrag på den egna skolan har inte tagits fram i dialog med hela kollegiet och alla uppfattar inte 

att k-lärarnas uppdrag svarar mot skolans behov 

K-lärarnas nya uppdrag har inte gett effekter i form av skolutveckling. K-lärarna jobbade utvecklingsinriktat redan innan de 

blev k-lärare (med undantag för de som lett tex mattelyftet)
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Delvis delad målbild 
Vår analys av dimensionen delvis delad målbild visar att det saknas en delad målbild som 

omfattar alla nivåer. De intervjuer som gjorts med personer på förvaltningen överensstämmer 

i stora drag med rekonstruktionen av stadens styrdokument för reformen som presenteras i 

programteorin i figur 3. Av intervjuerna med rektorerna framgår att deras uppfattning är att 

karriärlärarna ska bidra till skolutveckling. Och de flesta karriärlärare menar att de ska bidra 

till skolutveckling genom olika insatser för kollegialt lärande. Några få menar att de har fått 

tjänsten för att de är skickliga lärare.  

 

Flertalet av de intervjuade i kollegiet är positiva till reformen, eller snarare till en satsning på 

lärare, men en gemensam målbild saknas. Det finns kritiska röster som menar att det finns risk 

att reformen skapar ökade spänningar i kollegiet. Benämningen förstelärare rymmer implicit 

en uppdelning i ett vi-och-dom eller ett A- och ett B-lag. De lärare som intervjuats i kollegiet 

uttrycker att flertalet av de lärare som har fått karriärtjänsterna på den egna skolan har fått 

tjänsten för att de är skickliga lärare. De är alltså generellt sett inte kritiska mot de personer 

som har fått tjänsterna men de uppfattar både kriterierna för tillsättning av uppdraget och 

uppdragsbeskrivningen som otydlig.  De intervjuade lärarna i kollegiet uppfattar att de, i 

ingen eller liten utsträckning, har varit delaktiga i att identifiera skolans behov och de 

bedömer inte heller att de arbetsuppgifter som karriärlärarna utför svarar mot skolans behov. 

De uttrycker också att det finns fler skickliga lärare på skolan som de anser vara minst lika 

skickliga lärare som de som har tillsatts.  

 

Det finns genomgående en otydlighet gällande reformens generella syfte, kring kriterierna för 

tillsättning av karriärtjänsterna och karriärlärarnas uppdrag på den egna skolan. Vår analys är 

att det i viss utsträckning finns en delvis gemensam målbild hos förvaltningen, skolledning 

och hos karriärlärare. Målbilden delas dock inte av lärarna i kollegiet. Otydligheten har lett till 

att det på skolorna har vuxit fram en kritik mot genomförandet av den statliga reformen. 

Kritiken riktas dock inte mot de lärare som har fått tjänsterna.  

 

I tabell 8 ges en sammanfattning av analysen av dimensionen delvis delad målbild. 
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Tabell 8. Sammanställning av analys av delvis delad målbild

 
 

Kunskap om innehåll 
Analysen av dimensionen kunskap om utvecklingsarbetets innehåll visar att det finns en 

osäkerhet om vad karriärstegsreformens egentliga innehåll är. Personalen på förvaltningen 

uttrycker tydligt i intervjuerna att Stockholms stad ska använda reformen inte bara till 

karriärutveckling utan också till skolutveckling. De som intervjuats från förvaltningen har alla 

stort fokus på skolutveckling och nämner sällan karriärutveckling. Vi tolkar detta som att 

innebörden av karriärutveckling för lärare är ett område som sällan diskuteras och att 

innebörden därför är vag. 

 

Karriärlärarna anser att det finns en otydlighet vad gäller syftet med reformen och i viss mån 

av utformningen och förutsättningarna för det egna uppdraget. Vidare uttrycker karriärlärarna 

att de är positiva till att Stockholms stad har uttalat att reformen ska bidra till skolutveckling.  

 

De lärare som intervjuats i kollegiet uppfattar att det finns en stor otydlighet vad gäller 

reformens generella syfte samt hur rekryteringsprocessen gått till på den egna skolan. Lärarna 

uttrycker att de i stort är positiva till att Stockholms stad har uttalat att reformen ska bidra till 

skolutveckling. De uttrycker att de har god kunskap om skola/skolutveckling och de uppfattar 

att reformen handlar om ett lönelyft för vissa lärare som är så stort att det är svårt för andra 

lärare att komma ikapp. Benämningen förstelärare ger, som tidigare nämnts, känslan av ett det 

finns ett A- och ett B-lag.  

 

  

Delvis gemensam målbild

Lärare i kollegiet Flertalet är positiva till reformen, eller snarare en satsning på lärare, men en gemensam målbild saknas. Men det finns 

kritiska röster  - risk för splittring i kollegiet. Namnet antyder en vi-och-dom-känsla.

Enighet om att k-lärarna har fått tjänsten för att de är skickliga lärare men uppdraget är otydligt och svarar inte mot skolans 

behov. Det finns fler skickliga lärare på skolan.

K-lärare  De flesta menar att de ska bidra till skolutveckling genom att bidra i olika insatser för kollegialt lärande

Några få menar att de har fått tjänsten för att de är skickliga lärare 

Rektor Anser att k-lärarna ska bidra till skolutveckling

Förvaltning  Målbild enligt programteorin  

Slutsatser Delvis gemensam målbild finns till viss del på flera nivåer men saknas hos lärarna i kollegiet

Kedjan bryts redan i första steget - antagandet att k-lärare kan bidra till  skolutveckling  stämmer inte – man ser inga 

effekter

Kedjan bryts på fler ställen - antagandet att reformen bidrar till fler karriärvägar för lärare kan komma på skam – många är 

rädda för att reformen snarare skapar motsättningar i kollegiet
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I tabell 9 ges en sammanfattning av analysen av dimensionen kunskap om innehåll. 

 

Tabell 9. Sammanställning av analys av kunskap om innehåll 

 
 

Sammanfattning av delstudie 2 
Delstudie 2 visar att lärarna i kollegiet uppfattar att de lärare som har tillsatts som lektorer och 

förstelärare är skickliga lärare. Trots detta uttrycker flertalet av de intervjuade lärarna i 

kollegiet ett missnöje med att kriterierna för tillsättning av tjänsterna har varit otydliga. De 

menar att det finns många skickliga lärare på den egna skolan som skulle kunnat komma 

ifråga för att få tjänsterna. Fortfarande kvarstår oklarheter när det gäller kriterier för 

tillsättning av tjänster och uppdragens innehåll även om tydligheten vid tillsättningarna tycks 

ha ökat något vid de senare ansökningsomgångarna men. Några av de intervjuade lärarna i 

kollegierna menar att det finns karriärlärare som tillsatts för att de är skickliga inom sitt ämne 

men att det finns andra lärare på skolan som är bättre lämpade att leda kollegialt lärande. Det 

finns också exempel på det motsatta då kolleger har uppfattat att karriärlärare tillsätts därför 

att de är framåt vad gäller skolutveckling men kanske inte är de skickligaste lärarna. 

Otydligheten gäller i första hand tillsättningen av förstelärare. Kriterierna för tillsättning av 

lektoraten har enligt de intervjuade varit tydligare. 

 

Inte någon av de intervjuade lärarna i kollegiet uttrycker att möjligheten att söka 

karriärtjänster har bidragit till att de har fått ett ökat engagemang att arbeta med 

skolutvecklingsfrågor. Flertalet av de intervjuade lärarna i kollegiet säger att de accepterar 
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situationen men det finns några som till och med menar att det finns en risk att det kan skapa 

splittring i kollegiet. Några av de intervjuade upplever att de har missat chansen att få en 

karriärtjänst och andra uppger att de har stigit av ansvarsuppdrag som de tidigare har haft.  

Resultatredovisning delstudie 3 

Här presenteras resultatet av delstudie 3, det vill säga enkäterna riktade till stadens 

karriärlärare, rektorer och biträdande rektorer. Delstudie 3 syftade till att i större skala pröva 

de förutsättningar som identifierades inom ramen för delstudie 2. Först följer en redovisning 

av forskargruppens analys av enkätsvaren. Redovisningen är strukturerad utifrån de fyra 

dimensioner som utgör studiens teoretiska utgångspunkter: aktivt och delegerat ägarskap, 

behovsdriven utveckling, delad målbild och kunskap om innehållsfrågan. Därefter ges 

exempel på vilka förändringar som respondenterna uppger att de har sett på den egna skolan 

som ett resultat av reformen. Till sist ges en sammanfattning av enkätresultaten.  

Aktivt och delegerat ägarskap 
Enkätsvaren visar att på de allra flesta skolorna har kriterierna för tillsättning av 

karriärtjänster tagits fram av rektor tillsammans skolledningen. Av diagram 1 framgår att 85 

procent av rektorerna anger att de tog fram kriterierna för tillsättning av karriärtjänsterna 

tillsammans med övriga i skolledningen. Endast ett fåtal av rektorerna anger att de har haft en 

dialog med lärarkollegiet eller med sina chefer om kriterierna.   

 
Diagram 1. Rektorernas ställningstagande till påståendet: Kriterierna för tillsättning togs 

fram tillsammans med… 

 

Lärarkollegiet har i liten utsträckning varit delaktiga i att forma implementeringen av 

reformen på den egna skolan. En liten andel rektorer instämmer helt eller delvis i påståendena 

att kollegiet varit delaktiga i utformningen av reformen och att det funnits en diskussion i 

kollegiet om vilket eller vilka behov som reformen skulle svara mot. Enbart 14,9 procent av 
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rektorerna anger att delaktigheten i kollegiet varit hög när det gäller utformningen av 

reformen. 

 

Diagram 2 visar att 11,1 procent av karriärlärarna instämmer helt eller instämmer till stor del 

med påståendet att delaktigheten varit hög när det gäller utformningen av reformen. Nästan 

hälften av karriärlärarna instämmer inte alls i påståendet att delaktigheten har varit hög. 

 

 
Diagram 2. Karriärlärarnas ställningstagande till påståendet: Delaktigheten har varit hög 

när det gäller utformningen av reformen 

 

Merparten av rektorerna uppfattar att karriärlärarna har en roll- och ansvarsbeskrivning. Av 

rektorerna anger 65,8 procent att karriärlärarna har en roll- och ansvarsbeskrivning.  

Karriärlärarna uppfattar däremot inte att det är tydligt att de har en uttalad roll- och 

ansvarsbeskrivning. Enkäten till rektorerna visar att bara 3,8 procent av rektorerna anger att 

karriärlärarna inte har en roll och ansvarsbeskrivning samtidigt som enkäten till karriärlärarna 

visar att 27,4 procent av karriärlärarna anger att de saknar en roll och ansvarsbeskrivning. 

Även när det gäller rektors tydlighet vad gäller förväntningar skiljer sig rektorerna och 

karriärlärarnas enkätsvar åt. 64,1 procent av rektorerna instämmer helt i påståendet att 

karriärlärarna har en tydlig bild av vilka förväntningar rektor har på dem. Karriärlärarna delar 

inte rektorernas uppfattning om hur tydlig rektor är med sina förväntningar. Där instämmer 47 

procent av karriärlärarna helt eller till stor del att rektor är tydlig kring förväntningarna på vad 

läraren ska åstadkomma inom ramen för sin karriärtjänst.  

 

Både rektorer och karriärlärare har tillfrågats om rektors tydlighet gentemot kollegiet och 

vilka förväntningar de kan ha på karriärlärarna. Enkätsvaren från rektorer och karriärlärare 

stämmer relativt väl överens vad gäller denna fråga. Cirka en tredjedel av rektorerna bedömer 

att kollegiet har en tydlig bild av vilka förväntningar de kan ha på de lärare som har 

karriärtjänster. Här är det 36,4 procent som angett att de instämmer helt eller till stor del.  
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33 procent av karriärlärarna menar att rektor är tydlig gentemot kollegiet kring hans eller 

hennes förväntningar på vad som ska åstadkommas inom ramen för karriärlärarens uppdrag.  

Behovsdriven utveckling 
Indikatorer på att det i verksamheten finns en behovsdriven utveckling innebär att 

karriärtjänsterna svarar mot vad alla berörda parter uppfattar vara skolans behov, hur skolan 

organiserar för att ta tillvara på karriärlärarnas arbete på ett sätt som svarar mot skolans behov 

samt att förvaltningen skapar ett system som ger alla lärare möjlighet till rörlighet både internt 

på den egna skolan och mellan stadens skolor.  

 

Som redan nämnts ovan är det en liten andel av rektorer och karriärlärare som anger att det 

funnits en diskussion i kollegiet om vilket eller vilka behov som reformen skulle svara mot.  

 

 
Diagram 3. Karriärlärarnas ställningstagande till påståendet: Det har funnits en diskussion i 

kollegiet om vilket eller vilka behov som reformen skulle svara mot.  

 

En liten andel (14,9 procent) av rektorerna instämmer helt eller delvis med påståendet att det 

funnits en diskussion i kollegiet om vilket eller vilka behov som reformen skulle svara mot.   

 

Rektorerna tillfrågades om karriärstegsreformen svarade mot ett uttalat behov inom deras 

skola. Som framgår av diagram 4 så instämmer 58,9 procent av rektorerna helt eller till stor 

del i påståendet att karriärstegsreformen svarar mot ett uttalat behov inom min skola 

 .  
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Diagram 4. Rektorernas ställningstagande till påståendet: Karriärstegsreformen svarar mot 

ett uttalat behov inom min skola 

När det gäller karriärlärarnas uppfattning om organisationen på skolan har förändrats som en 

följd av karriärstegsreformen är det en majoritet (60 procent) som anger att karriärlärarnas 

arbete sker inom ramen för befintlig organisation. En fjärdedel av karriärlärarna anger att 

organisationen har ändrats. Ungefär samma andel av rektorerna anger att karriärlärarnas 

arbete sker inom ramen för befintlig organisation medan rektorerna i högre utsträckning anger 

att organisationen har ändrats (34,2 procent). 

Tabell 10. Karriärlärarnas bedömning av frågan: I vilken mån har organisationen på din 

skola förändrats som en följd av karriärstegsreformen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I enkäten ställs inga direkta frågor om huruvida förvaltningen underlättar rörlighet mellan 

stadens skolor men det finns en fråga till karriärlärarna om de kan tänka sig att byta skola och 
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Namn Antal % 

I stor utsträckning, det har skapats ny särskilda 

mötestillfällen. 

147 25,5 

I liten utsträckning, karriärlärarnas arbete sker inom ramen 

för befintlig organisation t.ex. studiedagar, arbetslags eller 

ämneslagsmöten. 

346 60 

Inte alls, och det finns idag inget utrymme i organisationen att 

genomföra mitt uppdrag inom ramen för min karriärtjänst. 

62 10,7 

Vet ej 22 3,8 

Total 577 100 



27 

 

i så fall under vilka premisser. 40,6 procent av karriärlärarna svarar ja på frågan om de kan 

tänka sig att byta skola inom de två närmaste åren. Hälften av karriärlärarna menar att det har 

stor eller mycket stor betydelse att de får en ny karriärlärartjänst och en knapp tredjedel anger 

att tjänstledighet har stor eller mycket stor betydelse. Tre fjärdedelar av karriärlärarna anger 

att det har stor eller mycket stor betydelse att de får behålla sin lön och 59,9 procent anger att 

det har stor eller mycket stor betydelse att de får högre lön om de ska byta skola. 

 

Tabell 11. Karriärlärarnas ställningstagande till påstående: I vilken mån har organisationen 

på din skola förändrats som en följd av karriärstegsreformen? 

 

Delvis delad målbild  

Av tabell 12 framgår att en tredjedel av rektorerna uppfattar att det inte finns ett starkt stöd för 

reformen inom kollegiet. Motsvarande fråga eller påstående återfinns inte i 

karriärlärarenkäten.  

 

Tabell 12. Påstående: Det finns ett starkt stöd för reformen inom kollegiet. 

Namn Antal % 

Ja, instämmer i hög grad 24 13,2 

Ja, instämmer i någon mån 103 56,6 

Nej, instämmer inte 56 30,8 

Total 183 100,5 

 

När rektorerna i enkäten får välja de två viktigaste övergripande syftena med reformen är 

följande syften de som flest rektorer har valt. 

1. Karriärsteg för lärare 

2. Stöd för rektorer  

3. Utveckla undervisningen  

 

Namn Antal % 

I stor utsträckning, det har skapats nya särskilda mötestillfällen. 

 

63 34,2 

I liten utsträckning, karriärlärarnas arbete sker inom ramen för 

befintlig organisation, t.ex. studiedagar, arbetslags- eller 

ämneslagsmöten. 

 

107 58,2 

Inte alls, det finns idag inget utrymme i organisationen för 

karriärlärarna att genomföra sina uppdrag. 

 

5 2,7 

Vet ej 

 

9 4,9 

Total 184 100 

 



28 

 

Enligt enkätsvaren uppfattar flest rektorer att reformens syfte är att Karriärsteg för lärare. 

Rektorernas lägsta prioritering är Kompensatoriskt syfte. 

 

Karriärlärarnas val på motsvarande fråga liknar rektorernas val. Bland karriärlärarnas fyra 

främsta val så är tre val desamma som rektorernas val.  

1.  Karriärsteg för lärare 

2.  Kvitto på skicklighet 

3.  Stöd för rektorer  

4.  Utveckla undervisningen i klassrummet 

 

Karriärlärarna uppfattar däremot i högre grad än rektorerna att reformens syfte är att 

karriärtjänsterna är ett kvitto på deras skicklighet. Karriärlärarnas lägsta prioritering är 

Kompensatoriskt syfte. 

 

37,4 procent av rektorerna instämmer helt eller till stor del i att rektor och kollegiet delar 

förväntningar på vad karriärstegsreformen ska åstadkomma (se diagram 5).  

 

  
 

Diagram 5. Rektorernas ställningstagande till påstående: Jag bedömer att kollegiet och jag 

som rektor delar förväntningar på vad karriärstegsreformen ska åstadkomma 

 

På samma påstående är det enbart 15,9 procent av karriärlärarna som anger att de instämmer 

helt eller till stor del (se diagram 6).  
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Diagram 6. Karriärlärarnas ställningstagande till påståendet: På min skola delar rektor och 

hela kollegiet förväntningar på vad karriärstegsreformen ska åstadkomma (karriärlärare) 

 

Drygt hälften av rektorerna (53,5 procent) uppger i enkäten att implementeringen av 

karriärstegsreformen är en viktig fråga för skolledningen på den egna skolenheten. Drygt en 

tredjedel av rektorerna uppger i enkäten att rektor och kollegiet delar förväntningarna på vad 

karriärstegsreformen ska åstadkomma. Betydligt mindre andel av karriärlärarna (35,4 procent) 

instämmer helt eller till stor del på motsvarande påstående.  

 

De öppna svaren från rektorerna kopplat till implementeringen av reformen visar att många av 

de svarande är positiva till reformen. Rektorerna ger exempel på att reformen inneburit att de 

på skolorna skapat särskilda utvecklingsgrupper, fått bättre förutsättningar för kollegialt 

lärande, ökad aktivitet i den pedagogiska utvecklingen, ämnesutveckling etc. 

 

61,2 procent av rektorerna anger att karriärlärarna på deras skola helt eller till viss del har fått 

sina tjänster för att de är särskilt skickliga lärare och att de inte har några särskilda uppdrag. 

Se diagram 7.  
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Diagram 7. Rektorernas ställningstagande till påstående: Karriärlärarna på min 

skolenhet har fått sina tjänster för att de är särskilt skickliga lärare och de har inga särskilda 

uppdrag. 

Kunskap om innehåll 
Som tidigare nämnts stämmer rektorers och karriärlärares uppfattningar om reformens syfte 

relativt väl överens. De uppfattar att reformen dels syftar till att skapa karriärvägar för lärare 

och dels att reformen ska bidra till att utveckla undervisningen i klassrummet, men även att 

rektor ska få stöd för att driva skolutveckling på skolan.  

Respondenternas uppfattade förändringar till följd av karriärstegsreformen 
På frågan om karriärlärarnas uppdrag har bidragit till någon/några förändringar vad gäller 

skolutveckling finns en stor spridning bland rektorernas val bland de valbara förslagen på 

förändringar. Rektorernas tre vanligaste val är:  

1. Intresset för att arbeta med ämnesutveckling har ökat 

2. På skolan kommer fler förslag och idéer om utveckling fram 

3. Skolan har fått ett förändrat sätt att tala om undervisning 

 

Och karriärlärarnas tre vanligaste val är: 

1. Intresset för att arbeta med ämnesutveckling har ökat 

2. Skolan har fått ett förändrat sätt att tala om undervisning 

3. På skolan kommer fler förslag och idéer om utveckling fram 

 

Rektorer och karriärlärare gör alltså samma val men med lite olika prioriteringar. I de öppna 

svaren finns en uppsjö av kommentarer och exempel på förändringar som skett. I denna 

rapport finns inte utrymme för att mer i detalj analysera de öppna svaren. Här följer en 

översiktlig analys av de öppna svaren. 

Enkätsvar på öppna frågor 

Bland rektorernas svar på den öppna fråga där de ombeds att beskriva vilka förändringar som 

skett på deras skola kan vi urskilja två dominerande svarskategorier. Det handlar dels om stöd 
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till kolleger och dels om att driva skolutveckling på olika sätt. Den senare kategorin är den 

mest framträdande bland exemplen. Det finns också flera kommentarer från rektorer som 

menar att de inte sett någon förändring antingen för att det inte gått tillräckligt lång tid eller 

för att alla lärare på skolan är kompetenta och karriärlärarnas arbete därför inte gör någon 

skillnad. Det finns också rektorer som menar att karriärlärarna fått löner som är i paritet med 

biträdande rektorers men att de inte behöver ta motsvarande ansvar. Några av rektorerna 

anger att det hänt något i hela kollegiet t.ex. att man skapat en gemensam kultur och att alla 

lärare pratar om undervisning på ett annat sätt. En ytterligare kategori resultat som återspeglas 

i de öppna svaren är att skolan har mer fokus på resultat och mål. Nedan återfinns en tabell 

där svaren är kategoriserade – i tabellen har vi valt att lägga in ett citat som kan illustrera 

respektive förändring.  

 

Tabell 13. Kategorisering av rektorernas öppna svar vad gäller uppfattade förändringar till 

följd av karriärlärarreformen 

Typ av 

förändring 

Kommentar Citat 

Ge stöd till 

kolleger 

Karriärlärare ger stöd till kolleger, 

besöker andras lektioner, handleder 

kolleger. 

 

”De har handlett personal som 

önskar…” 

Driva 

skolutveckling 

Dessa exempel dominerar bland 

rektorernas svar. 

Olika former av 

skolutvecklingsprojekt - både 

nationella projekt så som Mattelyftet 

och Läslyftet men också ”skolegna” 

projekt som svarar mot behov på den 

egna skolan. Kollegialt lärande.  

”Vi har regelbundna 

pedagogiska träffar varje månad 

med all personal där 

förstelärarna tillsammans med 

oss rektorer driver på 

utvecklingen kring kollegialt 

lärande, formativ bedömning 

och ökad digital kompetens.” 

 

Gemensamt 

förhållningssätt 

Exempel på att det har uppstått 

någon slags förändring på skolan till 

följd av KSR är: Mer pedagogiska 

samtal, det finns en gemensam 

kultur, har en övergripande 

arbetsmodell, formativ bedömning 

används mer generellt.  

 

”Lärarna talar pedagogik och 

didaktik i lunchrummet.” 

Fokus på mål 

och resultat 

Med hjälp av karriärlärarna kan 

skolan ha större fokus på 

utvecklingsområden, synliggöra 

behov och fokus på elevernas 

resultat och vad som höjer deras 

resultat.  

”Vi lägger mer fokus på 

elevernas måluppfyllelse och hur 

utveckling av undervisningen 

kan stödja lärandet.” 
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Karriärlärarnas öppna svar på motsvarande uppmaning att ge exempel på förändringar som 

skett på skolan ger en något mer detaljerad bild. I denna studie har det inte varit möjligt att 

analysera och kategorisera alla drygt 300 svaren men för att ändå kunna jämföra med 

rektorernas svar och kunna konkretisera de fasta svarsalternativen har vi gått igenom drygt 

100 svar. Svarskategorierna är något annorlunda men domineras även här av att karriärlärarna 

på olika sätt driver skolutveckling. Det ges också många exempel på förändringar som skett 

hos kolleger och att man tagit fram gemensamma arbetsmodeller. En del svar handlar om 

utveckling av den egna undervisningen, en del om att det inte skett en förändring antingen 

eftersom det redan fanns en stark utvecklingsorganisation eller för att det inte funnits 

utrymme att driva utveckling.  

 

Tabell 14. Sammanställning av karriärlärarnas enkätsvar på de öppna frågorna 

Typ av 

förändring 

Kommentar Citat 

Driva 

skolutveckling 

Dessa exempel dominerar bland 

karriärlärarnas svar. 

Karriärlärarna driver olika former av 

skolutvecklingsprojekt och kollegialt 

lärande. De leder Läslyftet och 

Mattelyftet. Det handlar också om 

att ta fram läromedel, utveckla sina 

ämnen. 

 

”Vi har ped.forum i olika ämnen 

som förstelärare leder. En del av 

oss har också fått nya 

ansvarsområden och självmant 

tagit på sig en del 

tillsynsuppgifter för att 

underlätta för andra pedagoger.” 

 

Reella 

förändringar 

Karriärlärarna ger många exempel 

på förändringar som skett i kollegiet. 

Ofta handlar det om ett gemensamt 

förhållningssätt.  

 

”Levande pedagogiska 

diskussioner har kommit till 

stånd på skolan, mer 

medvetenhet om hur vi 

egentligen arbetar och vad som 

behöver förändras.” 

 

Egen 

utveckling 

Respondenterna ger exempel på att 

den egna undervisningen har 

utvecklats.   

”Min undervisning har blivit 

mer forskningsrelaterad och 

systematisk.” 
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Sammanfattning av delstudie 3 

Resultatet av delstudie 3 är här sammanfattat i tabell 15. Sammanfattningen är strukturerad 

utifrån de 16 indikatorer som har utvecklats inom ramen för var och en av de fyra 

dimensionerna som utgör studiens analytiska ram: aktivt och delegerat ägarskap, behovsstyrd 

utveckling, delvis delad målbild, kunskap om innehållsfrågan och indikatorer. 

 

Tabell 15. Sammanfattning av delstudie 3 

Dimension Indikator Sammanfattande analys av enkätresultat 

Aktivt 

delegerat 

ägarskap 

Tydlighet kring kriterier för 

tillsättning  

Kriterierna för tillsättning togs inte fram 

tillsammans med kollegiet 

Tydlighet kring uppdraget Rektorer och k-lärare är inte överens om hur tydlig 

roll- och ansvarsbeskrivningen för tjänsterna är.   

Tydlighet kring de 

förväntningar som rektor har 

på karriärläraren  

Rektorer och k-lärare har inte samma uppfattning 

om i vilken grad rektor är tydlig är med vilka 

förväntningar som rektor har på karriärlärarna. 

Även om ett flertal rektorer anser att de är tydliga så 

anger 30 procent att de inte är det.  

Tydlighet kring hur kollegiet 

idag uppfattar karriärlärarnas 

uppdrag 

En tredjedel av k-lärarna menar att rektor är tydlig 

mot kollegiet kring förväntningarna på vad som ska 

åstadkommas inom ramen för karriärlärarens 

uppdrag. Dryg tredjedel av rektorerna anger att 

kollegiet har en tydlig bild av vilka förväntningar de 

kan ha på de lärare som har karriärtjänster 

Skolledningen ger 

karriärlärarna legitimitet   

 

Implementeringen av 

karriärstegsreformen är en 

prioriterad fråga för 

skolledningen   

Rektorernas och karriärlärarnas svar skiljer sig.  En 

mindre andel av k-lärarna än rektorer anser att 

reformen är en prioriterad fråga på skolan.   

Skolledningen skapar 

delaktighet 

Delaktigheten är låg enligt både rektorer och 

karriärlärare. 

Behovs-

driven 

utveckling 

Karriärtjänsterna svarar mot 

vad alla berörda parter 

uppfattar vara skolans behov 

 

En liten andel av rektorer och k-lärare anger att det 

funnits en diskussion i kollegiet om vilket eller 

vilka behov som reformen skulle svara mot. Knappt 

tre femtedelar av rektorerna anger att karriärstegs-

reformen svarar mot ett uttalat behov på deras skola   

Hur skolan organiserar för att 

ta tillvara på karriärlärarnas 

arbete på ett sätt som svarar 

mot skolans (förändrade) 

behov  

Cirka tre femtedelar av rektorerna och av k-lärarna 

anger att k-lärarnas arbete sker inom ramen för 

befintlig organisation. En fjärdedel av k-lärarna 

anger att organisationen har ändrats och en tredjedel 

av rektorerna anger att organisationen har ändrats.  

Förvaltningen skapar ett 

system som ger alla lärare 

möjlighet till rörlighet både 

40 procent av karriärlärarna anger att de kan tänka 

sig att byta skola. Den viktigaste förutsättningen om 

de ska byta är att de får behålla sin lön.  
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internt på den egna skolan 

och mellan stadens skolor 

Delad 

målbild 

Kollegiet stödjer reformen  

 

En tredjedel av rektorerna menar att det inte finns 

ett starkt stöd för reformen inom kollegiet. Drygt en 

tiondel menar att det finns ett starkt stöd 

Kollegiet delar 

förväntningarna med rektor 

om vad karriärlärarna ska 

åstadkomma 

 

Drygt en tredjedel av rektorerna uppger att kollegiet 

och rektor delar förväntningarna på vad 

karriärstegsreformen ska åstadkomma.  

 

Drygt hälften av rektorerna uppger att k-lärarna fått 

tjänsten för att de är skickliga lärare och att de inte 

har särskilda uppdrag 

Kunskap 

om 

innehålls-

frågan 

Den egna uppfattningen om 

reformen 

 

Rektorer och k-lärare är i stort överens om att 

reformens syfte är att:  

 skapa karriärvägar för lärare  

 bidra till att utveckla undervisningen i 

klassrummet 

 rektor ska få stöd för att driva 

skolutveckling på skolan 

 

Av sammanställningen i tabell 15 framgår att enkätsvaren både från rektorer och från 

karriärlärare generellt uppvisar låga värden vad gäller aktivt delegerat ägarskap, behovsdriven 

utveckling och delvis delad målbild. Vad gäller innehållsfrågan så delar rektorer och 

karriärlärare i stort uppfattning om reformens övergripande syfte. Enkätsvaren visar att 

rektorernas och karriärlärarnas uppfattningar skiljer sig åt i flera andra avseenden. Skillnad 

finns exempelvis i uppfattning om rektorernas tydlighet kring kriterier för tillsättning, 

ansvars- och rollbeskrivning både gentemot karriärlärarna och gentemot kollegiet. 

 

Resultatredovisning delstudie 4 

Här redovisas resultatet av delstudie 4. Delstudie 4 syftade till att på två skolor, där rektorer 

och karriärlärare uppfattar att det skett förändringar till följd av reformen, identifiera 

möjliggörande förutsättningar för en sådan förändring.  

 

Resultatet av delstudie 4 överensstämmer i stora drag med resultatet av delstudie 2. Även på 

de två skolor som ingår i denna delstudie uppfattar lärarna i kollegiet att karriärlärarnas 

uppdrag är otydligt för kollegiet men att de lärare som har tillsatts på karriärtjänsterna är i de 

flesta fall skickliga lärare. På samma sätt som på skolorna i delstudie 2 uttrycker flertalet av 

de intervjuade lärarna i kollegierna missnöje med att kriterierna för tillsättning av tjänsterna 

har varit otydliga och att det finns andra skickliga lärare på den egna skolan som också skulle 

kunnat komma ifråga för att få tjänsterna. På dessa skolor har också tydligheten vid 

tillsättningarna ökat vid de senare ansökningsomgångarna.   

 

Rektor och karriärlärare ger under intervjuerna exempel på vad de uppfattar vara effekter av 

implementeringen av karriärtjänster. De ger exempel som att det har tagits nya projektinitiativ 
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och coachning av kollegor som har förändrat sin undervisning. Det har inte heller på dessa 

skolor varit möjligt att visa att de givna exemplen direkt kan hänföras till 

karriärstegsreformen, det vill säga att de är direkta effekter av implementeringen av 

karriärtjänster.  

  

Vi uppfattar att framförallt en av de två skolorna som studerades i delstudie 4 på några 

punkter skiljer sig från skolorna som studerades i delstudie 2 har varit mer konsekvent i att 

grund för tillsättning är en form av validering av lärarens undervisningsskicklighet. Uppdrags-

beskrivning saknas eller formuleras av karriärläraren. Varken rektor eller karriärlärare 

uttrycker att karriärtjänsterna behöver ge direkta utvecklingsvinster i form av skolutveckling 

för kollegiet. 

 

Diskussion 

Forskningsprojektet som redovisas i den här rapporten syftar till att identifiera hindrande och 

möjliggörande förutsättningar, det vill säga processindikatorer, för hur karriärtjänster för 

lärare kan bidra till skolutveckling. 

 

Resultatet av forskningsprojektet visar att karriärstegsreformen har uppfattats och 

implementerats på olika sätt på stadens skolor. De lärare som har tillsatts på karriärtjänsterna 

uppfattar tillsättningen som ett erkännande av visad undervisningsskicklighet. 

Karriärtjänsterna har skapat "ringar på vattnet" i form av exempelvis kollegiala 

lärandeaktiviteter, projektinitiativ i kollegiet men det har inte i den här studien varit möjligt att 

visa att det finns pågående utvecklingsprocesser som kan direkt hänföras till 

karriärstegsreformen. 

Både karriärstegsreformen och Stockholm stads implementering av karriärtjänster för lärare 

bygger på antagandet att lärare som deltar i kollegialt lärande bidrar till utveckling av skolan 

och att lärare som innehar karriärtjänster kan utgöra ett stöd för det arbetet. Resultatet av vår 

studie visar att flera av de antaganden och den logik som både karriärstegsreformen och 

Stockholms stads satsning på karriärsteg för lärare vilar på har svagheter.  

Två idealtypslogiker 

Det finns en spänning mellan att betrakta karriärreformen som ett verktyg som primärt är 

knutet till individuell karriärutveckling och skolutveckling genom kollegialt lärande. 

Uttolkningen av reformen som ett verktyg för karriärutveckling eller som ett verktyg för 

skolutveckling kan sägas följa två olika idealtypiska logiker: en individinriktad och en 

organisationsinriktad. Skolledning, karriärlärare och kollegor tycks vara positiva till att staden 

har uttalat att reformen ska bidra till skolutveckling. Det finns dock oklarheter vad gäller 

relationen skolutveckling genom karriärutveckling och skolutveckling genom kollegialt 

lärande. Oklarheterna och spänningarna gäller i första hand förstelärarnas uppdrag. I 

reformtexten och i stadens styrdokument beskrivs egenskaper och kvalitéer som en 
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karriärlärare ska ha men det saknas en arbetsbeskrivning för uppdraget. Karriärsteg för lärare 

kan därför både uppfattas som en validering av en uppnådd kompetens och en tjänst med en 

given arbetsbeskrivning. Idag är karriärtjänsterna bundna till de skolor vars rektorer har 

ansökt om att få tillsätta karriärtjänster. Rektor kan inrätta och tillsätta de tjänster som rektor 

anser att skolan behöver.  

 

Om en lärare på en skola bedömts ha kvalifikationer för att vara en särskilt skicklig lärare kan 

det tyckas inkonsekvent att läraren inte får ta med den bedömningen av kompetensen om han 

eller hon byter skola. Om karriärläraruppdraget är en bedömning av en lärares kompetens så 

är det viktigt att tydliggöra relationen mellan karriärläraruppdraget och individuell 

lönesättning. Om karriärläraruppdraget å andra sidan är en tjänst/ett uppdrag så är det 

angeläget att specificera hur detta uppdrag skiljer sig från andra icke betalda uppdrag som till 

exempel ämnesansvar, vfu- samordnare m.fl. Karriärsteget förstelärare kan idag uppfattas 

både som en validering av en kompetens och ett uppdrag med ett givet innehåll.  Frågan är 

också om rektor ska tillsätta förstelärare som är skickliga lärare och som också kan leda 

kollegialt lärande eller ska rektor tillsätta förstelärare som är skickliga på att leda kollegialt 

lärande och som kanske är skickliga lärare.  
 

Ytterligare en spänning är den mellan stabilitet som främjar skolutveckling på enskilda skolor 

och rörlighet som kan främja skolutveckling i hela staden. I dagsläget är karriärtjänsterna 

knutna till enskilda skolor. Flertalet karriärtjänster har tillsatts internt och få tjänster har 

utlysts externt. Lärare som innehar karriärtjänster förlorar sitt lönepåslag om de byter skola 

eftersom de då samtidigt byter tjänst. Detta gör att karriärlärare inte uppmuntras till rörlighet. 

Däremot ger det en stabilitet på enskilda skolor. Förutsättningar för rörlighet bland 

karriärlärartjänsterna internt på skolorna tycks också vara låg. De karriärtjänster som har 

tillsatts på de skolor som har studerats är tillsatta av lärare som har relativt många år kvar till 

pensionen. Det stämmer väl med resultatet av den enkät som förvaltningen genomförde våren 

2015. Enkäten visar att drygt 38 procent av karriärlärarna är mellan 36 och 45 år, medan drygt 

35 procent är mellan 46 och 55 år. Det är rimligt att anta att en stor del av dessa lärare kan 

förväntas arbeta kvar på sina nuvarande skolor många år framöver. Detta kan istället för att 

bidra till ökad rörlighet snarare bidra till ökad stabilitet på skolor. 

 

En orsak till att det på de studerade skolorna är svårt att se resultat och effekter av 

karriärreformen menar vi är den otydlighet som finns i hur karriärtjänsterna har konkretiserats 

på skolorna. Otydligheten har skapat spänningar på skolorna vilket kan förklara att reformen 

inte har haft en främjande effekt på skolutvecklingen på skolorna.  

 

För att synliggöra detta har vi skapat två ideal-typer av karriärsteg som bygger på två olika 

logiker. Den ena logiken är ett individuellt karriärsteg och det andra är ett karriärsteg knutet 

till en specifik skola. De två idealtypiska logikerna illustreras i tabell 16. 
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Tabell 16. Två idealtypslogiker av karriärstegstjänster 

Två idealtypslogiker av karriärstegstjänster 

 A Individinriktad logik  

baserad på lärares behov av att 

utvecklas och att göra karriär 

B Organisationsinriktad logik  

baserad på enskilda skolors behov där 

karriärlärare har utvecklingsinriktade 

specialuppdrag (ex. lärarcoach, 

ämnesutveckling, it- utveckling, vfu-

samordnare)  

1 Grund för tillsättning är en form av 

”meritering” eller validering av 

lärarens undervisningsskicklighet 

 

Grund för tillsättning är i första hand att 

läraren innehar en specialkompetens som 

skolan har behov av 

 

2 Uppdragsbeskrivning saknas eller 

formuleras av läraren 

Uppdragsbeskrivningen har formuleras av 

rektor och hela kollegiet med utgångpunkt 

från skolans behov 

 

3 Indirekta utvecklingsvinster för 

kollegiet och andra elever än de 

karriärläraren undervisar 

Direkta och tydliga utvecklingsvinster för 

kollegiet och alla elever på skolan 

4 Oberoende av 

utvecklingsorganisation för att 

bedriva utvecklingsarbete 

Främjas av att ingå i en 

utvecklingsorganisation 

 

5 Ersättning i form av en permanent 

lönepåslag 

Ersättning i form av ett tidsbegränsat 

lönepåslag och dessutom definiera tid i 

tjänsten för att utföra uppdraget   

 

På skolorna i studien följs inte endast en av logikerna utan båda logikerna blandas i olika 

utsträckning.  

 

Otydligheten vad gäller den tänkta logiken bakom reformen har bidragit till att det har 

uppstått spänningar på skolorna. Exempelvis kan spänningar uppstå då förstelärare tillsätts för 

att han eller hon har vissa meriter men får uppdrag som inte svarar mot de kriterier som låg 

till grund för tillsättningen. Förväntningarna på vad karriärläraren ska arbeta med inom ramen 

för sitt uppdrag behöver vara tydliga för alla berörda parter. Vi menar att det inte behöver 

skapa problem att på en skola följa antingen den ena eller den andra, eller en kombination av 

båda logikerna, så länge som skolledningen gör det tydligt både för karriärlärarna och för 

kollegiet vilket logik som följs, för en viss given person och vid en viss tidpunkt. 

Den spänning som uppstår mellan de två logikerna kan också ses som en konsekvens av att 

skolan som institution länge har arbetat med skolutveckling i en platt organisation. I ett 

institutionellt perspektiv finns en ovana i skolan att handskas med karriärsteg för lärare.  

Hindrande och möjliggörande förutsättningar 

Forskagruppen har identifierat följande hindrande förutsättningar: 
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1. Det har inte funnits ett medvetet, sammanhållet fokus på organisering och ledning 

av implementeringen av karriärtjänster varken på förvaltnings- eller på skolnivå.  

Vare sig kortsiktiga eller långsiktiga resultat följer med automatik av 

förvaltningens beslut att satsa på karriärtjänster och att rektorerna tillsätter 

karriärtjänster på skolor. 

2. En stark likhetsnorm bland lärare har gjort att karriärstegsreformen skapar 

spänningar på skolorna, vilket troligtvis har varit hindrande för att uppnå effekter 

av reformen i form av skolutveckling. 

3. Implementeringen av karriärstegsreformen visar över lag låga värden vad gäller 

dimensionerna: aktivt och delegerat ägarskap, behovsdriven utveckling, delad 

målbild och kunskap om innehållsfrågan.  

 

Forskargruppen har identifierat följande möjliggörande förutsättningar: 

1. Ett aktivt och delegerat ägarskap behöver finnas på alla nivåer för att initiera, 

genomföra och följa upp implementeringen av reformen, Det innebär exempelvis 

att skolledningen behöver vara tydlig vad gäller kriterier för tillsättning, 

uppdragets innehåll och ge karriärlärarna legitimitet och förutsättningar för att med 

stöd av ledningen driva skolutveckling, 

2. Karriärtjänsterna behöver svara mot vad alla berörda parter uppfattar vara skolans 

behov, 

3. Alla nivåer behöver dela målbild om vad som ska uppnås genom 

implementeringen av karriärstegsreformen 

4. Implementeringen av karriärstegsreformen behöver utformas så att den skapar 

förutsättning för rörlighet både internt på den egna skolan och mellan stadens 

skolor, 

5. Det behöver finnas ett organiserat, ständigt pågående, lärande om reformens syfte, 

innehåll och genomförande. Reformarbetet på skolorna behöver aktivt följas upp 

av förvaltningen och utfallet behöver användas för att vidareutveckla 

implementeringen av reformen.  

 

Slutsats och rekommendationer 

Forskargruppens övergripande slutsats är att låga värden vad gäller de fyra dimensionerna av 

hållbart utvecklingsarbete: aktivt och delegerat ägarskap, behovsdriven utveckling, delad 

målbild och kunskap om innehållsfrågan, tillsammans med icke-avsedda effekter, exempelvis 

spänningar i kollegiet, sannolikt har varit hindrande för att uppnå förväntade effekter av 

karriärstegsreformen. 

 

Forskargruppen har i studien identifierat ett antal hindrande och möjliggörande förutsättningar 

för att karriärtjänster för lärare ska bidra till skolutveckling.  De möjliggörande förutsättningar 

som har identifierats och prövats är möjliga användas som processindikator i uppföljningar av 

karriärtjänster för lärare.  
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Forskargruppen har också identifierat de två idealtypiska logiker för implementering av 

karriärtjänster som presenterades i delstudie; en Individinriktad och en Organisationsinriktad. 

Drivkraften bakom den individdrivna logiken är lärares behov att utvecklas i sitt yrke och att 

göra karriär. Drivkraften bakom den organisationsdrivna logiken är verksamhetens behov, det 

vill säga unika skolors behov.  Vår förhoppning är att de två logikerna kan användas inom 

förvaltningen i det fortsatta implementeringsarbetet. 

 

Studien visar att implementeringsarbetet på förvaltningen och på skolorna är pågående och att 

det därför är angeläget att det på och mellan alla nivåer inom utbildningsförvaltningen ges 

möjlighet till lärande. Vi vill avslutningsvis ge följande rekommendationer till förvaltningen i 

det fortsatta arbetet med stadens karriärtjänster.  

 

 För att programteorin som illustreras i figur 2 ska bygga på rimliga antaganden och 

förväntade effekter behöver kedjans innehåll och logik diskuteras och tydliggöras på 

alla nivåer.  

 

 Förvaltningen behöver kontinuerligt föra en diskussion med berörda grupper på 

stadens skolor om hur reformen ska konkretiseras för att främja skolutveckling.  

 

 Innebörden av skolutveckling behöver tydligare definieras på alla nivåer 
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Bilaga 1 

Aktivitet 

 

Syfte 

(Planerad) 

tidpunkt 

Möte med Stockholms 

utbildningsförvaltning 

Avstämning kring intervjusvar och 

programteori 

25 augusti 

2015 

Ytterligare förberedelsearbete t.ex. 

inläsning, nuvarande enkät från förvaltning 

 September - 

december  

Intervjuer med personer på 

utbildningsförvaltningen 

Undersöka engagemang och ägarskap 

samt förväntningar på karriärlärarnas 

arbete 

September 

2015 

Deltagande i konferens    14 september 

Förberedelse inför möte med förstelärare, 

rektorer och andra lärare 

 September - 

oktober 

Ett första möte med förstelärare i respektive 

skola (fokusgrupper och intervjuer) 

Undersöka hur förstelärarna/lektorerna 

ser på sin roll, vad uppdraget ska leda 

till, hur de bidrar till att utveckla sitt 

område samt verksamheten samt hur de 

ser på vilka förutsättningar som är 

viktiga för att kunna lyckas med sitt 

uppdrag som förstelärare/lektor. 

September – 

oktober 2015 

Intervju med rektor på respektive skola 

(genomförs i anslutning till besöket på resp. 

skola) 

Undersöka hur rektor ser på 

förstelärarnas roll och vad deras arbete 

ska leda till. Och hur de ser på sin roll i 

relation till förstelärarnas förutsättningar 

att genomföra sitt uppdrag.  

Intervjuer med kolleger i respektive skola Undersöka hur övriga lärare ser på 

förstelärarnas roll och vad de förväntar 

sig att förstelärarna ska bidra med.  

Oktober 

Första analys av insamlat material      Oktober 

Avstämningsmöte med Ingela Hyddmark, 19 

oktober 

 19 oktober 

Analys och förberedelse inför 

analysseminarium  

 November 

Analysseminarium med förstelärare i 

respektive skola   

Återkoppling och dialog kring vad vi sett 

hittills. Inledande diskussion kring 

möjliga processindikatorer. 

November - 

december 

2015 

Analys av analysseminarier på skolorna 

samt förberedelse inför analysseminarium 

med förvaltningen 

 December 
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Avstämningsmöte med Ingela Hyddmark  9 december 

Kort delrapport.    December 

Analysseminarium med 

utbildningsförvaltningen   

Återkoppling och dialog kring vad vi sett 

hittills. Inledande diskussion kring 

möjliga processindikatorer. 

Januari 2016 

Avstämning inför vårens arbete  januari 2016 

Förberedelse inför möte om möjliga 

indikatorer t.ex. inläsning, nuvarande enkät 

från förvaltning 

 januari 2016 

Möte om indikatorer och frågor för enkät. 

Sker med inbjudna förstelärare/lektorer 

från respektive skola. 

Att diskutera indikatorer och vilka frågor 

som skulle lämpa sig i en enkät. 

Januari – 

februari 2016 

Enkät    Januari – 

februari 2016 

Analys av enkät    Mars 2016 

NERA konferens   Mars 2016 

Avstämningsmöte med Ingela Hyddmark   Mars 2016 

Analysseminarium med 

förstelärare/lektorer/rektor/ev andra lärare 

om enkätresultat på respektive skola 

Gemensam analys av enkätresultaten. 

Hur kan resultaten tolkas? Hur väl 

stämmer resultaten med den egna 

skolan? Vilka konsekvenser får 

enkätresultatet för den enskilda skolan? 

April 2016 

Ev. ytterligare datainsamling tex intervjuer  April/Maj 

2016 

Analys av analysseminarier på skolorna 

samt förberedelse inför analysseminarium 

med förvaltningen.   

 Maj 2016 

Utkast på rapport  Maj 2016 

Analysseminarium med 

utbildningsförvaltningen 

Förslag på processindikatorer  Maj 2016 

Slutrapport och rapportering  juni 2016 


