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Glöms lärarna bort? 

En studie av SFI-lärares upplevelse av sin arbetssituation under en pågående offentlig upphandling 

Syftet med denna studie är att undersöka SFI-lärares upplevelser av sin arbetssituation under en 

offentlig upphandling. För att besvara syftet har i studien använts tre frågeställningar: 

- Hur beskriver lärarna att miljön på jobbet påverkas? 

- Hur beskriver lärarna att relationen mellan lärare och kommun påverkas? 

- Hur beskriver lärarna att privatlivet påverkas? 

För att besvara syftet har en kvantitativ metod där 12 lärare har svarat på en enkätstudie. Sedan har 

en kvalitativ metod används för att intervjua fyra av dessa SFI-lärare rörande deras arbetssituation 

under pågående offentlig upphandling. De svar som framkommit i enkätstudien samt intervjustu-

dien har sedan analyserats enligt appraisalteorin. Resultatet för studien visar att arbetsmiljön, relat-

ionen mellan lärarna samt klassrumsklimatet påverkas. Arbetsmiljön påverkas både positivt och 

negativt. Relationen mellan lärarna påverkas enbart negativt och klassrumsklimatet påverkas enligt 

lärarna inte i lika stor utsträckning. Lärarnas relation till kommunen försämras tydligt under en på-

gående offentlig upphandling och privatlivet påverkas framförallt av de känslor som uppstår under 

osäkra arbetsförhållanden.  

 

Nyckelord: SFI-lärare, offentlig upphandling, arbetsmiljö, privata aktörer, skola och privatliv, 

appraisal, appraisalteorin 
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1 Inledning  

Enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091) kan en statlig eller kommunal myndighet välja 

att upphandla en vara eller tjänst och då tilldela ett företag ett avtal som sträcker sig över en viss 

tid. Detta har många av våra svenska kommuner valt att göra med utbildningen i svenska för in-

vandrare (SFI). I en utredning gjord av Stadskontoret (2009:12-15) har var femte kommun delar 

eller hela sin utbildning i svenska för invandrare i upphandlad regi. Denna studie kommer att ge-

nomföras i en kommun som redan har upphandlat utbildningen i svenska för invandrare men 

som nu står inför en ny upphandling. Kommunen har således annonserat vad de ställer för krav 

på företagens svenskutbildning, sedan har alla företag som har ett intresse att bedriva utbildning-

en i kommunen fått lämna in sina anbud. Det innebär också att företagen som idag bedriver ut-

bildningen kan bli undanskuffat för ett företag som erbjuder utbildningen till en billigare kostnad, 

med högre kompetenser eller något annat som lockar kommunen. Detta är orsaker till att kom-

muner väljer att upphandla SFI enligt en utredning från Statskontoret (2009:51) rörande SFIs re-

sultat, genomförande samt dess lärarkompetens. Dock lyfts det inte hur lärarna inom det företag 

som idag bedriver utbildningen upplever situationen. Intresset för denna studie väcktes i denna 

avsaknad, då jag själv har erfarenheter av att arbeta under pågående offentlig upphandling. Då 

kunde jag känna av frustration, rädsla för framtiden, trötthet över att inte kunna göra något åt 

min situation samt irritation över att beslutsprocessen tog lång tid. Denna studie syftar följaktli-

gen till att undersöka SFI-lärarnas upplevelser av sin arbetssituation under pågående upphandling.  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka SFI-lärares upplevelser av sin arbetssituation under en 

offentlig upphandling. Mina frågor blir därmed: 

- Hur beskriver lärarna att miljön på jobbet påverkas? 

- Hur beskriver lärarna att relationen mellan lärare och kommun påverkas? 

- Hur beskriver lärarna att privatlivet påverkas? 
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2 Bakgrund 

Nedan beskrivs utbildningen i svenska för invandrare ur ett historiskt perspektiv som följs av en 

beskrivning av utbildning i svenska för invandrare enligt de rådande styrdokumenten samt hur 

man sedan har organiserat utbildningen i olika kommuner. Därefter följer en kort redogörelse av 

lagen om offentlig upphandling, vilken är den lag som kommunerna måste följa då utbildning i 

svenska för invandrare skall förläggas på privat anordnare. En beskrivning kring varför kommu-

ner har valt att upphandla utbildning i svenska för invandrare (SFI) redogörs sedan. Följt av en 

beskrivning av den arbetsmiljölag som idag råder samt hur en arbetsplats påverkas av ett föränd-

ringsarbete. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av appraisalteorin samt tidigare forskning 

inom denna teori. 

2.1 Utbildning i svenska för invandrare ur ett historiskt perspektiv 

Fram till omkring 1960 undervisades lite i svenska för invandrare, ämnet i sig existerade inte. Un-

der 1960-talet ökade dock arbetskraftsinvandringen till Sverige, vilket ledde till att behovet av 

undervisningen ökade (Tingbjörn, 2004:743). Därför påbörjade man på 60-talet den första offici-

ella utbildningen i svenska som andraspråk för vuxna (Skolinspektionen, 2010). Undervisningen 

bedrevs antingen av ett studieförbund eller inom en arbetsmarknadsutbildning. Under 1970-talet 

växte utbildningen och fick därför en egen fastställd nationell läroplan (Tingbjörn, 2004:743-747). 

I början av 1980-talet utkom ett förslag att svenska för invandrare skulle ordnas som en tvådelad 

utbildning där det första steget skulle bedrivas i ett kommunalt huvudmannaskap medan det 

andra steget skulle bedrivas i studieförbundens regi. Senare omarbetade man förslaget vilket re-

sulterade i att all SFI-undervisning skulle bedrivas inom kommunalt huvudmannaskap. Efter 

denna förändring fick Skolverket i uppdrag att ta fram en ny kursplan för SFI (Tingbjörn, 

2004:749-751). De kursplaner som då utarbetades började gälla år 1994. De kursplanerna använ-

des sedan fram till år 2012 då nya kunskapskrav för ämnet kom ut. Den 1 januari 2013 trädde 

även en ny nationell läroplan för vuxenutbildning i kraft (Skolverket, 2012c).  

2.2 Utbildning i svenska för invandrare enligt styrdokument 

I skollagen (2010:800) finns det ett särskilt kapitel som beskriver hur utbildning i svenska för 

vuxna invandrare skall bedrivas. Där beskrivs att utbildningens huvudsyfte är att ge deltagarna i 

utbildningen grundläggande kunskaper i svenska. Utbildningen skall även enligt skollagen 

(2010:800) vara avgiftsfri. Kommuner får enligt skollagen (2010:800) med bibehållet huvudman-

naskap låta utbildningen bedrivas på entreprenad. Kommunen kan således välja att låta en privat 

aktör ansvara för utbildningen, så länge kommunen står som huvudman för utbildningen. De får 
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överlämna sådana uppgifter som tillhör en lärare enligt lag och läroplan samt de uppgifter som 

kan tillhöra en rektor (Skollag, 2010:800).  

Den 22 november 2012 kom en nationell läroplan för vuxenutbildning, vilken beskriver regler 

alla vuxenutbildningar bör följa, däribland utbildning i svenska för invandrare. Av vuxenutbild-

ningens uppdrag framgår att utbildningen skall formas flexibelt och med möjlighet att anpassas 

efter deltagares unika behov. Det innebär således att man inte behöver organisera utbildningen 

lika varken för deltagare eller inom olika delar i landet. Dock skall utbildningen vara likvärdig 

över hela landet (Skolverket, 2012a).  

2.3 Organisation av utbildning i svenska för invandrare 

Enligt en utredning gjord av statskontoret på uppdrag av regeringen så måste SFI anordnas av 

alla kommuner i Sverige (Stadskontoret, 2009:12). Kommunen kan sedan uppdra åt andra aktörer 

att anordna utbildning i svenska för invandrare. Enligt den utredning statskontoret gjort anordnar 

79 procent av kommunerna själva utbildning i svenska för invandrare. Tretton procent uppgav 

att SFI utbildningen bedrivs inom både inom kommunal verksamhet och i upphandlad regi. Cirka 

åtta procent av kommunerna i utredningen anordnar SFI endast med hjälp av upphandlade aktö-

rer. Ungefär var femte kommun har således enligt statskontoret hela eller delar av SFI-

utbildningen i upphandlad regi (Stadskontoret, 2009:12-15). I 87 procent av fallen har dock delta-

garen ingen möjlighet att välja hos vilken SFI-anordnare man ska studera (Stadskontoret, 

2009:54). Att upphandla SFI till enskilda anordnare är vanligare inom storstäder och förorts-

kommuner än övriga kommuner. Bland kommunerna i utredningen visar det sig att de lärare som 

arbetar inom enskilda anordnare har lärarna högre krav på antal undervisningstimmar. Lärarna 

måste undervisa fler timmar (Statskontoret, 2009:58). 

2.4 Lagen om offentlig upphandling 

Upphandling får enligt lagen om offentlig upphandling (2007:1091) ske kring flera ämnesområ-

den, bland annat varor, tjänster eller byggentreprenader. En offentlig upphandling innebär att en 

statlig eller kommunal myndighet väljer att tilldela något företag ett avtal som sträcker sig över en 

begränsad tid. Vid en offentlig upphandling får alla intressenter som uppfyller kraven beskrivna i 

upphandlingen söka avtalet. En offentlig upphandling kan ske med eller utan annonsering. Dock 

skall det i de flesta fall annonseras innan, så att alla har en möjlighet att lämna in ett anbud kring 

det avtalet. Utan annonsering får upphandling ske enbart om det endast finns ett företag aktuellt 

för kraven i anbudet, om det är brådskande samt om det vid tidigare annonsering inte lämnats 

några anbud (LOU, 2007:1091). I den kommun som studien genomförs har annonsering av upp-

handling skett två gånger, då den första upphandlingen överklagades och gjordes om. Därför an-
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nonserades första upphandlingen för över ett år sedan medan andra upphandlingen annonserades 

för ungefär sex månader sedan. 

2.5 Anledningar till att upphandla SFI 

Ett skäl till att kommuner vill upphandla SFI är att nå differentiering utefter deltagarnas behov 

(Statskontoret, 2009:51). I statskontorets utredning kring SFIs resultat, genomförande och lärar-

kompetenser visas att det enbart förekommer möjlighet för studier i högskolespår eller universi-

tetsspår hos privata anordnare. Kommuner som erbjuder särskilda utbildningar med fokus på 

eftergymnasial utbildning väljer att låta enskilda anordnare arrangera detta. En bredare kompe-

tens är också eftersträvansvärt vid en upphandling (Statskontoret, 2009:51, 55-56). Att upp-

handla en verksamhet som bedrivs inom offentlig sektor har ofta som syfte att få marknaden 

mer specialiserad. Detta gäller inte enbart inom SFI, utan i alla typer av offentlig upphandling 

(Nilsson, Bergman, Pyddoke, 2005:67-68).  Ett annat skäl till upphandling är att råda bot på 

platsbrist eller lokalbrist. Via upphandling av delar eller hela SFI utbildningen kan kommunen 

slippa långa köer. Genom upphandlingar kan resurserna inom staden användas på ett effektivare 

sätt (Statskontoret, 2009:51). Ytterligare en förklaring till varför SFI är upphandlat är strävan 

mot en lättare hantering av minskade verksamhetsvolymer. I en upphandlad regi behöver inte 

kommunen omplacera personal eller säga upp personal om verksamhetsvolymerna minskar, utan 

det får den privata aktören administrera. Det har även i en del kommuner varit viktigt med upp-

handling för att skilja SFI från andra instanser eller integrera SFI tydligare i andra åtgärder kring 

invandrarna. I flera av de undersökta fallen förs en politisk vilja att upphandla hela eller delar av 

SFI utbildningen fram (Statskontoret, 2009:51). Att bedriva en verksamhet i privat regi innebär 

också att företagen behöver tjäna pengar. De kan då genom att anstränga sig extra och komma 

på nya kostnadseffektiva arbetssätt tjäna pengar på verksamheten. Denna innebär således att viss 

innovation kan komma att förekomma vid ett upphandlat uppdrag (Nilsson, Bergman, Pyddoke, 

2005:68-69). I den kommun som studien genomförs har SFI varit upphandlat under en längre 

tid och företaget som idag bedriver det har gjort så under flera av de senaste upphandlingspe-

rioderna.  

2.6 Arbetsmiljö och skola 

Tidigare studier kring arbetsmiljö visar att lärare allt oftare rapporterar om dåliga anställningsvill-

kor, hög arbetsbelastning, minskad lön i förhållande till arbete, minskad möjlighet att kombinera 

privatliv med arbetsliv samt högre krav på övertid. Hela 24 procent ligger i riskzonen för ut-

brändhet enligt en rapport från yrkesmedicinska enheten genomförd på 21 skolor i Stockholms 

län (Backman, 2001:15-16). Alla som i Sverige är arbetstagare för en arbetsgivares räkning täcks 
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av arbetsmiljölagen (1977:1160), så även lärare. Arbetsmiljölagen finns för att förebygga ohälsa, 

olyckor på arbetsplatsen samt för att i övrigt bygga upp en bra arbetsmiljö. Arbetsmiljön på 

svenska arbetsplatser skall vara tillfredställande med hänsyn till hur arbetets natur ser ut samt uti-

från den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena skall anpassas till 

människors olika förutsättningar både i fysiskt och psykiskt avseende. Den anställda skall ges 

möjlighet att utforma sin egen arbetssituation i förändrings- och utvecklingsarbetet som berör 

hennes eget arbete. Både arbetstagare och arbetsgivare skall samverka för att arbetsmiljölagens 

krav efterlevs och att arbetsmiljön kan ses som god (Arbetsmiljölagen, 1977:1160).  

2.7  Förändringsarbete 

I ett förändringsarbete glömmer man ibland bort att förändring inte enbart innebär att en situat-

ion förändras utan att det också är ett relationistiskt skapande. Det är således viktigt i en föränd-

ring att vara medveten om att det mellanmänskliga påverkar förändringsarbetet (Parmander, 

2005:27-28). De flesta upplever någon form av obehag eller otrygghet i samband med en föränd-

ring (Parmander, 2005:89-90). Därför är det extra viktigt att hela personalen är med i processen 

för att de inte skall känna sig obekväm med förändringarna. Vi lever alltid i förändringar, men vi 

måste vara förberedda på dem för att kunna hantera dem (Ahrenfelt, 2001:35-37). Det är därför 

viktigt att ge varje individ i förändringsarbetet en tydlig uppgift eftersom människan alltid vill ha 

en avsikt i det hon gör. Det är angeläget att verksamheten har tydliga målsättningar i alla delar i 

verksamheten (Ahrenfelt, 2001:204-207). Det är viktigt att ha ett tydligt ledarskap och ett nära 

samarbete mellan chef och anställd, på så sätt får personalen ett bollplank att dela med sig till, 

snabb feedback vid och en chef som lättare kan se till att ge sin personal arbetsro (Rosengren, 

2008:49). Det är vidare viktigt att chefen ser till att alla deltar i förändringsprocesser på lika villkor 

och under demokratiska förhållningssätt (Parmander, 2005:43,106).  

Att genomföra ett förändringsarbete är inte lätt. Många tidigare erfarenheter skall omprövas och 

kanske även förändras (Parmander, 2005:83-84). Hur stora förändringar som sker beror till stor 

del på i vilken ordning förändringsarbetet drivs i, i det såkallade första eller andra ordningen. 

Första ordningens förändring innebär att systemet förändras i sig själv, vilket innebär att det 

övergår från ett tillstånd till ett annat utan att förändra hela systemet. Andra ordningens föränd-

ring innebär däremot att man gör om hela systemet, både tankemönster och agerande inom orga-

nisationen förändras (Ahrenfelt, 2001:21-25). I en offentlig upphandling kan båda dessa före-

komma, då det beror på vad som föreskrivs i det nya avtalet samt om företaget som idag bedriver 

verksamheten byts ut eller inte (Ahrenfelt, 2001:30, 35).  
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2.8 Språkliga analyser av upplevelser och värderingar 

De finns många tidigare studier där fokus i studien har varit språkliga analyser och upplevelser. 

Ett verktyg för att studera upplevelser och värderingar är appraisalteorin. Appraisalteorin är även 

tolkningsverktyget för denna studie och förklaras grundligt i detta kapitel för att senare förklaras 

vidare i metodiska och teoretiska utgångspunkter (se kapitel 3). Appraisalteorin är en teori ut-

vecklad för att studera hur språkliga mekanismer kan användas för att dela med sig av tycke, 

smak, känslor, normer och värderingar (Martin & White, 2005:1-2). Appraisalteorin delas in i tre 

större huvudgrupper, vilka är dialogicitet, attityd samt gradering. Dialogicitet beskriver språkbruka-

rens möjligheter att positionera sig till de olika yttrandena. Dialogicitet realiseras genom att 

språkbrukare exempelvis motsätter sig något yttrande eller gör någon form av bekräftande av ytt-

randet. Attityd handlar om språkbrukarens sätt att positionera sig positivt eller negativt gentemot 

exempelvis människor, platser eller situationer. Den tredje gruppen, gradering, handlar om språk-

brukarens gradering i värderingar genom förslagsvis intensitet eller mängd (Martin & White 

2005:38-40). 

En av de första som använt sig av appraisalteorin på svenskt material är Holmberg (2002). 

Holmberg (2002) jämför i sin avhandling appraisalteorin och andra semantiska undersökningsme-

toder som har liknande fokus, värdering av känslor. Han gör också en studie där fyra tonårstjejer 

får förklara sina åsikter om vissa typer av musikstycken och sedan analyserar han dessa åsikter 

enligt appraisalteorin. Resultatet av Holmbergs (2002) studie visar att det i svensk forskning be-

hövs en metod för att studera hur värderingar och känslor uttrycks i språket. Resultatet visar 

också att appraisalteorin är svår att få generaliserbar. Det är en tolkningsteori som saknar en tyd-

lig struktur som kan följas i tolkningsarbetet (Holmberg, 2002). Vidare använder Björkvall (2003) 

i sin avhandling Svensk reklam och dess modelläsare appraisalteorin som en av sina metoder för att 

förstå hur reklambranschen kommunicerar tycke och smak. Han har undersökt hur reklambran-

schen kan förmedla positiva respektive negativa attityder. Björkvall (2003) har använt sig av 

appraisalteorin som ett av flera tolkningsverktyg. Hans resultat visar exempelvis att reklam både 

använder bild och text för att framförallt förmedla positiva attityder (Björkvall, 2003). En annan 

avhandling där appraisalteorin finns med som tolkningsverktyg är Folkeryds (2006) avhandling, 

Writing with an attitude. Hon studerar hur attityd och gradering kan framskrivas i elevtexter. Resul-

tatet visar att både uttryck för attityd och gradering förekommer i elevernas texter. Resultatet vi-

sar också att högpresterande elever i större utstäckning använder sig av uttryck för värdering för 

att engagera läsaren än lågpresterande elever. Även med stigande ålder används fler värderande 
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uttryck. Hon beskriver också att uttryck för attityd förekommer i alla typer av texter i större ut-

sträckning än gradering (Folkeryd, 2006).  

Även Bergh Nestlog (2009) har skrivit en avhandling rörande skriftligt material i skolan. Hennes 

avhandling studerar argumenterande i grundskolan utifrån bland annat appraisalteorin. Bergh 

Nestlogs (2009) huvudsakliga material i avhandlingen är elevtexter från grundskolans årskurs 4-6. 

Syftet med studien var att se vilka potential elever i dessa åldrar har att skriva argumenterande 

texter. Hon beskriver sitt resultat genom ett projekt där lärarna tydligt arbetar med argumente-

rande texter och där eleverna både innan och efter studien skrivit varsina uppgifter. Resultatet 

visar att eleverna med större säkerhet kan skriva argumenterande samt att de använder sig av atti-

tyd, gradering och dialogicitet i sina texter. Eleverna använder dessutom dessa tre framförallt te-

matiskt i sina texter (Bergh Nestlog, 2009). Ytterligare en studie genomförd på skrivna elevtexter 

har genomförts av Andersson (2011). Syftet med Anderssons (2011) studie var att undersöka fem 

elevers språkliga uttryck för textuell makt. För att besvara syftet användes bland annat appraisal-

teorin som analysmetod. Hon använder delarna dialogicitet samt attityd för att analysera elevtex-

terna. Resultatet visar att eleverna framförallt uttrycker dialogicitet genom monoglosser, vilket 

innebär att de stänger ute för andras åsikter i sitt skrivande. Eleverna uttrycker främst attityder 

gentemot situationer eller objekt snarare än känslor eller normer i sina texter. Resultatet visar 

också att lärarna genom sina instruktioner och lektioner kan styra vad eleverna kommer att våga 

uttrycka i sina texter (Andersson, 2011).  

Vidare har Nord (2008) skrivit en doktorsavhandling med syftet att studera 32 trädgårdsböcker 

från år 1643-2005. För att förstå hur trädgårdsböckerna kommunicerar med läsaren har Nord 

(2008) använt bland annat appraisalteorin. I analysen av böckerna använder Nord (2008) dialogi-

citet, gradering och attityd. Resultatet av analysen enligt appraisalteorin visar att författarna till 

trädgårdsböckerna framförallt beskriver trädgårdsarbete ur ett perspektiv där det inte öppnas upp 

för andras åsikter. Författarna graderar sällan sina uttalanden i böckerna, men om så görs är det i 

ökande betoning. Attityd förekommer framförallt som värdesättning av objekt samt ibland som 

normerande värdering kring förmågor. Resultatet visar att trots att det gått 300 år mellan vissa av 

böckerna har inte mycket förändrats i hur man kommunicerar med läsaren. Detta kan bero på att 

vissa delar inom trädgårdsarbetet är svårt att beskriva på annat sätt och därför förklaras det lik-

nande över olika tidsepoker (Nord, 2008). Almér (2011) är en av de första som genomför en stu-

die på samtal på svenska. Syftet med hennes studie var att beskriva hur personer beskriver sin 

identitet och sig själva med hjälp av begreppen jag och andra. Appraisalteorin är tolkningsverkty-
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get för andra delen av avhandlingen. Hon genomför intervjustudier både i grupp och enskilt för 

att studera hur talaren positionerar sig i förhållande till jag och andra. I analysen använder Almér 

dialogicitet för att studera, hur språkbrukaren positionerar sig till olika uttalanden. I analysen har 

studerats om den intervjuade släpper in åhörare eller stänger ute. Resultatet visar att informanter-

na gör olika, exempelvis vill en av informanterna positionera sitt jag i förhållande till andra. 
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3 Teoretiska och metodiska utgångspunkter 

Nedan följer en beskrivning av det teoretiska ramverket som denna studie tar avstamp i. Därpå 

skildras valet av metod för insamlande av empirin, vilken följs av en beskrivning av urvalet, ge-

nomförandet och bearbetningen av enkätstudie samt intervjustudie. Därefter beskriver jag hur 

analysen av materialet genomförts och hur de forskningsetiska principerna har tagits i beaktande. 

Sist framställs studiens tillförlitlighet och trovärdighet samt metodkritik.  

3.1 Appraisalteorin  

Appraisalteorin är som ovan beskrivet en teori utvecklad för att studera hur språkliga mekanismer 

kan användas för att dela med sig av tycke, smak, känslor, normer och värderingar (Martin & 

White, 2005:1-2) och det är ur denna teori som mina verktyg för analys av lärarnas värderingar 

kring arbetssituationen hämtats. Teorin används i studier där syftet är en analys av språket i en 

social kontext. Appraisalteorin tillämpas på olika slags texter exempelvis vid samtalsanalys, analys 

av populärvetenskapliga texter samt analyser av mediala diskurser (Martin & White, 2005:8, 32-

37).  Som ovan nämnt delas appraisalteorin in i tre större huvudgrupper för att kunna göra en 

analys, dessa tre är dialogicitet, attityd samt gradering (Martin & White 2005:38-40). I min studie 

kommer enbart kategorin attityd att användas vid analysen. 

Yttranden kring attityd delas upp i tre kategorier, affekt, uppskattning samt bedömning. Affekt som är 

den första kategorin för att visa olika typer av attityder och innebär den känslomässiga föreställ-

ningen en person har till exempelvis personer, händelser, objekt eller situationer (Martin & White 

2005:2, White, 2006:38, Bergh Nestlog, 2009:33). Denna kategori utgår från de uttryckssätt som 

används för att uttrycka känslor (Martin & White, 2005:47-51, Bergh Nestlog, 2009:33, Folkeryd, 

2006:60). Den andra kategorin uppskattning används sedan för att värdera objekt, processer, varel-

ser eller situationer genom estetik och andra sociala värderingssystem. Denna kategori fokuserar 

på yttre händelser. Det som uppmärksammas och värderas är form, utseende, intryck, innebörder 

och kompositioner (Martin & White, 2005:56-57, Bergh Nestlog, 2009:33, Folkeryd, 2006:75-76). 

Den sista av kategorierna inom attityd är bedömning. Denna kategori refererar till normativa värde-

ringar av beteenden. Denna kategori berör etik och sociala normer (Martin & White, 2005:35-38, 

Bergh Nestlog, 2009:33, Folkeryd, 2006:69-70). För att särskilja dessa tre kategorier som ofta kan 

flyta samman och verka svåra att avgränsa kan man som Bergh Nestlog (2009) uttrycker det: 
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/…/ tänka på de olika kategoriernas måltavla: beteendet är målet för bedömning, värde-

ring av ting och annat som finns utanför människan är målet för uppskattning och käns-

lan inom människan är målet för affekt. (Bergh Nestlog, 2009:35) 

Nedan följer en kort repetition av de olika begreppen i kategorin attityd samt en förklaring av hur 

jag valt att använda denna del av appraisalteorin i studien. Citaten i tabell 1 är hämtade från de 

intervjuer som är genomförda i studien. Jag har använt mig av alla tre kategorierna, affekt, upp-

skattning och bedömning i analysen av varje frågeställning i studien. Jag har sedan studerat om dessa 

framkallar en positiv respektive negativ bild för åhöraren. När jag studerat detta har min tolkning 

använts, vilket gör att fler tolkningar kanske kan bli gjorda men dessa presenteras inte här. 

Tabell 1 

Kategori Användningsområde Exempel  

Affekt Emotionell  

inställning  

”det pratas mycket om det, att man är lite uppgiven”. (Anna) 

Den emotionella föreställningen är här uppgivenhet.  

Uppskattning Värdering av  

objekt, varelser 

eller situationer 

”Så länge vi inte har något kontrakt så stannar allting upp, i alla fall i vårt 

företag gör det ju det.”(Sofia) 

Här värderas situationen då det inte finns något påskrivet kontrakt.  

Bedömning Värdering av bete-

enden, sociala 

normer. 

”Jag tycker att den här gången har det varit ett ganska respektlöst förfarande 

och det är väl respektlösheten som jag vänder mig mot” (Klara)  

Här värderas kommunens hantering av lärarna och läraren talar om vad hon 

anser är felaktigt. Hon bedömer de sociala normerna.  

En överskådlig bild av appraisalteorins kategori attityd med utgångspunkt i min studie. 

3.2 Metod  

Syftet med denna studie är att studera hur SFI-lärare upplever sin arbetssituation under en offent-

lig upphandling och för att besvara detta syfte har en kvantitativ och kvalitativ studie genomförts. 

En kvantitativ metod har använts för att mäta bredden i lärarnas åsikter, vilket en kvantitativ stu-

die gör (Denscombe, 2009:208). För att göra detta har jag använt mig av en enkätstudie. En en-

kätstudie är smidig då den lämnar utrymme åt respondenterna att svara när tid och utrymme 

finns (Eliasson, 2009:29). Detta har i denna studie varit viktigt då lärarna har haft svårt att ta sig 

tid till intervjuer.  

Det är enligt Denscombe (2009:217) viktigt att enkäten inte innehåller annat än det som skall un-

dersökas, utan enbart nyckelfrågorna. Detta har jag försökt att eftersträva genom att inte formu-
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lera allt för många frågor. Enkäten (se bilaga 1) har jag formulerat med fasta svarsalternativ samt 

med möjlighet att kommentera svaret. Eliasson (2009:37) lyfter att fasta svarsalternativ är positivt 

eftersom det blir lätt att veta ungefär vad respondenterna kommer att svara medan öppna svarsal-

ternativ ger respondenterna möjlighet att tycka till (Eliasson, 2009:37). Valet att ha fasta svarsal-

ternativ med möjlighet att kommentera grundar sig i två orsaker. Den första orsaken var att en-

kätundersökningen skulle vara förberedande för intervjustudien, vilket ledde till att det var bra att 

på förväg veta ungefär vad som kan vara intressant att fördjupa i en intervju. Den andra orsaken 

grundade sig i appraisalteorin, vilken analyserar värderande uttryck i en viss fråga. Detta gör att 

kommentarsrutan gett mig möjlighet att analysera lärarnas åsikter enligt teorin.   

Efter att jag genomfört enkätstudien gjorde jag en kvalitativ intervjustudie, vilket innebär att fo-

kus i insamlingen ligger på detaljer och på djupet i materialet (Bryman, 2011:363-364). Jag valde 

denna metod eftersom den inte strävar efter att vara generell utan att förklara kontexten och de 

intervjuades vardag (Bryman, 2011:369, Kvale & Brinkmann, 2009:39-40, Eliasson 2010:21 ).  

3.2.1 Undersökningsinstrument 

Studien har genomförts genom en webbaserad enkätundersökning, för att göra enkätstudien smi-

dig för lärarna. Det företag där studien genomförts höll under enkätstudien på att flytta sin verk-

samhet. Detta innebar att lärarna inte kunde säkerhetsställa att pappret inte skulle försvinna i flyt-

ten. Intervjuerna i intervjustudien har varit semistrukturerade vilket enligt Bryman (2011:415) in-

nebär att intervjun är flexibel och intervjupersonen har möjlighet att besvara frågorna på sitt eget 

sätt utan att svaren behöver följa en särskild ordning (Bryman, 2011:415). En semistrukturerad 

intervju utgår således från en intervjuguide (Kvale och Brinkmann, 2009:146) Intervjuguiden till 

denna studie (se bilaga 2) formulerade jag efter enkätstudien som lärarna besvarat. Det som foku-

serades i intervjustudien var sådana frågor där lärarnas svar i enkäten varierat mycket. Intervju-

guiden formulerades med tre huvudfrågor samt ett antal följdfrågor. Följdfrågorna ställdes i vissa 

fall och i vissa fall inte, beroende på vad respondenten valt att ta upp i intervjun, likt en semi-

strukturerad intervju enligt Bryman (2011:415).  

3.2.2 Informanturval  

Enkätstudien genomfördes med SFI-lärare inom ett företag, vilket innebar 12 lärare. Urvalet har 

varit vad Bryman (2011:194-196) kallar för ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att studien ge-

nomförs med personer som forskaren har tillgång till. Jag valde sedan ut fyra lärare till en inter-

vjustudie. Dessa fyra lärare hade sagt att de gärna deltog i intervjustudien. Valet att intervjua fyra 
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lärare grundar sig i vikten att fokusera detaljerna. Jag valde även ut lärare med lite olika erfarenhet 

för att kunna få ett mer varierat material. 

3.2.3 Genomförande, bearbetning, analys och redovisning 

Efter att jag genomfört intervjuerna har materialet transkriberats. Vid transkriptionen ändrade jag 

de intervjuades namn. De namn som tilldelats de intervjuade är Anna, Klara, Sofia och Maria. I 

transkriptionen användes stora bokstäver vid ord som tydligt betonats och kolon efter ord där 

betoningen är lite svag. I transkriptionen har även pauser och avbrott i språket markerats. En 

paus har i transkriptionen markerats med // och ett hack i språket, det vill säga att kontinuiteten 

avbryts, har markerats med /. Känslouttryck har markerats inom parantes. Transkriptionssyste-

met kommer från Bryman (2011:469-472). Vid citering i uppsatsen har dock inte transkriptions-

systemet valt att användas utan jag har ändrat språket till skriftspråksregler för att underlätta 

läsandet samt att pauser och betoningar inte varit så betydelsefulla att lyfta i analysen. Jag har 

markerat med /…/ då en del av citatet är utelämnat. Utelämnande av vissa delar har gjorts då 

exempelvis lärarna diskuterar något som inte berör ämnet för att sedan återkomma eller om lä-

rarna upprepat sig i sina förklaringar. 

Efter att intervjuerna transkriberats samt enkätstudien sammanställts kategoriserades svaren i fem 

teman utefter frågeställningarna. De fem teman som identifierats är arbetsmiljö, relationen mellan kol-

legor, klassrumsklimatet, relationen mellan lärarna och kommunen samt privatlivet. Där de tre första svarar 

upp mot den första forskningsfrågan. Materialet analyserade jag sedan efter appraisalteorin med 

hjälp av en mall. Mallen använde jag för varje del i kategorin attityd, affekt, uppskattning samt be-

dömning. I mallen placerade jag olika citat från lärarna, vilka jag valt att kalla för satskomplex. Sats-

komplex har jag valt att kalla de analyserade citaten då det enbart kan vara delar av en mening 

eller ett uttalande som analyseras. Begreppet satskomplex har jag hämtat från Almér (2011). Mal-

len såg ut på följande vis: 

Tabell 2 

Citat/satskomplex Affekt(känsla)/uppskattning (ob-

jekt)/bedömning (norm) 

Tolkning 

”man kanske inte har någon glädje att ta tag i något nytt 

projekt.” (Maria) 

Affekt: avsaknad av  

glädje 

negativ 

Översikt över struktur av tolkningar av intervjuer samt kommentarer vid enkätstudien. 

Efter att tolkning i mallarna var genomförd räknade jag varje satskomplex som rörde uttryck för 

affekt, uppskattning och bedömning som jag funnit i enkätstudiens kommentarer samt intervjustudien.  
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I uträkningen kalkylerades antalet positiva respektive negativa satskomplex med uttryck för affekt, 

uppskattning och bedömning. Detta har sedan sammanställts till ett procent diagram för att ge en 

överskådlighet i fördelningen av lärarnas svar inom de olika identifierade temana samt för att 

kunna göra en tydligare analys där lärarna framförallt använder sig av någon av dessa tre.  

3.2.4 Forskningsetiska aspekter 

Insamlat material har behandlats konfidentiellt. Att behandla all information konfidentiellt är en 

av de forskningsetiska aspekter som all svensk forskning skall ta ställning till (Vetenskapsrådet, 

2012:12, Denscombe, 2009:204). Ett annat sådant krav vid svensk forskning är informationskravet. 

Detta innebär att alla deltagare i studien ska ha informerats om studiens syfte samt vad respon-

denternas inverkan i studien gör (Vetenskapsrådet, 2012:7-8). Informanterna i min studie infor-

merades både skriftligen via epost samt via samtyckesformuläret (se bilaga 3). Det finns ytterli-

gare två krav inom de forskningsetiska principerna vilka är samtyckeskravet och nyttjandekravet. Sam-

tyckeskravet innebär att respondenterna själva skall få bestämma över sin egen medverkan i stu-

dien (Vetenskapsrådet, 2012:9-11). Respondenterna har även fått fylla i ett samtyckesformulär (se 

bilaga 3). Nyttjandekravet innebär att materialet som samlats in enbart får användas till det som del-

tagarna informerats om (Vetenskapsrådet, 2012:14). Studien följer detta genom att materialet 

endast utnyttjas till denna studie. 

3.2.5 Reliabilitet och validitet respektive tillförlitlighet och trovärdighet 

Begreppen reliabilitet och validitet används inom den kvantitativa forskningen medan tillförlitlig-

het och trovärdighet används inom den kvalitativa forskningen. Dessa båda används för att sä-

kerställa forskningens kvalitet (Bryman, 2011:351). Reliabilitet respektive tillförlitlighet innebär 

bland annat att studien skall kunna genomföras en gång till i samma situation och med samma 

personer och få ungefär samma svar (Bryman, 2011:49, 263). Jag har försökt att genomföra ana-

lys och tolkning så att studien ska kunna genomföras en gång till och resultera i ungefär samma 

analys utifrån enkätstudiens resultat samt intervjustudien. Validitet respektive trovärdighet inne-

bär att studien mäter det den ämnar göra. Det skall alltså finnas ett samband mellan forsknings-

fråga, insamling av empiri samt analysmetod (Kvale och Brinkmann, 2009:264). Detta har jag för-

sökt att eftersträva med hjälp av att följa upp enkätstudien med intervjuer för att vara säker på att 

lärarna förstått och svarat efter vad jag väntat. Studiens syfte, insamling av empiri och sedan hur 

materialet har analyserats har också en röd tråd, vilket medför att studien har en högre validitet.  

3.2.6 Metodkritik 

Appraisalteorin är en tolkningsmetod, vilket innebär att tolkningen av lärarnas svar är helt min 

egen. Denna kritik lyfter även Holmberg (2002) som ett resultat av hans analyser av olika teorier 
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med fokus på att analyser av känslor. Det kan därför vara vissa satskomplex som hos en annan 

tolkare hade hamnat inom en annan del av appraisal. Det finns de yttranden som kan ha passat 

inom två av kategorierna inom attityd. Dock tror jag att jag varit konsekvent i min analys av sats-

komplexen och därför kan jag säga att mina tolkningar ändå har viss tillförlitlighet.  
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4 Resultat 

Nedan beskrivs SFI-lärarnas upplevelser av sin arbetssituation under en offentlig upphandling. 

Presentationen sker genom fem teman, arbetsmiljön, relationen mellan kollegor, klassrumsklimatet, relat-

ionen mellan lärare och kommun samt privatlivet. Dessa fem teman svarar upp mot studiens frågeställ-

ningar och den första forskningsfrågan har delats in i tre teman, de tre första. Under varje rubrik 

redovisas enkäten först. Därefter följer analys av lärarnas uttalanden utifrån affekt, uppskattning 

samt bedömning. I varje tema redovisas en kvantifiering av satskomplexen för affekt, uppskattning 

samt bedömning genom ett cirkeldiagram med procent som enhet. Sist i kapitlet sammanfattas re-

sultatet i en resultatsammanfattning.  

4.1 Arbetsmiljön 

Arbetsmiljön har enligt både enkätstudien och intervjustudien påverkats under den pågående of-

fentliga upphandlingen. Diagrammet nedan, diagram 1, visar spridningen i personalgruppen rö-

rande enkätfrågan om arbetsmiljön påverkas av en pågående offentlig upphandling. Där kan man 

också tydligt se att alla lärare anser att arbetsmiljön påverkats av en pågående offentlig upphand-

ling, hela 92 procent har svarat på de övre svarsalternativen i enkätstudien, stämmer mycket bra 

respektive stämmer bra. Diagrammet visar att det är 8 procent av lärarna som anser att miljön på 

jobbet enbart påverkats lite grann. 

Diagram 1 

 

Informanternas svar på påståendet ”Min arbetsmiljö påverkas av att det pågår en offentlig upphandling” 

Av detta resultat kan vi dra slutsatsen att arbetsmiljön påverkats enligt majoriteten av lärarna. 

Slutsatser kring om dessa förändringar är positiva eller negativa kan dock inte göras då detta inte 

specificerats i enkätstudien. Därför följdes resultatet av enkäten upp i intervjustudien och där vi-

sade lärarna att miljön både påverkats positivt och negativt. Jag har kvantifierat de satskomplex 

som har med arbetsmiljö att göra. I denna sammanställning framkommer att lärarnas värderingar 
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rör både uttryck för affekt, uppskattning och bedömning. Lärarnas tankar kring arbetsmiljö är 

känslomässig, bedömande av olika situationer samt normerande. Deras åsikter uttrycks både ne-

gativt och positivt. Fördelningen mellan svaren redovisas i diagrammet nedan.  

Diagram 2 

 

Informanternas fördelning av satskomplex rörande affekt, uppskattning och bedömning i frågor beträffande arbetsmiljö. 

I diagrammet visas att lärarnas satskomplex till största del rör känslomässiga delar, då 40 procent 

av lärarnas svar återfinns inom uttryck för affekt. Analysen av satskomplexen visar därefter att lä-

rarna till stor del också värderar olika situationer och objekt, då uttryck för uppskattning förekom-

mer i 36 procent av fallen. Även uttryck för bedömning förekommer i samtalen kring arbetsmiljön, 

lärarna uttalar sig normerande rörande olika situationer i arbetsmiljön. Satskomplexen som åter-

finns inom uttryck för bedömning är 23 procent av alla analyserade satskomplex rörande arbets-

miljö. 

När lärare uttrycker känslor används framförallt dessa negativt. Då uttryck för affekt negativ är 30 

procent av alla de analyserade satskomplexen. 40 procent av alla analyserade satskomplex berör 

känslor och av dessa är det enbart 10 procent som är positiva. De känslor som lärarna lyfter och 

som analyserats är stress, missnöje, oro, ovisshet, frustration, maktlöshet samt avsaknad av glädje. 

Ett exempel på ett tillfälle då Maria använder uttryck för affekt negativt är:  

(1) Det kanske inte finns någon tid. Det finns inget utrymme att ta de där åtgärderna och göra någonting 
åt det. Det är JÄTTEFRUSTRERANDE, när man ser att någonting är möjligt men vi kommer inte 
riktigt fram. 

 

Hon beskriver här maktlöshet på arbetet då det är osäkert. Hon beskriver också ett missnöje över 

att inte ha tid till att utveckla sin undervisning. Hon använder sig således av uttryck för affekt för 

att förklara att hon anser att arbetsmiljön inte längre är positiv utan negativ. Maria känner sig 

missnöjd med sitt arbete. Men det finns även det motsatta sättet att se på situationen och den be-
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skriver Klara tydligt. Hon säger istället att: ”det kan nog faktiskt bli lite fnittrigare och trevligare”. 

Hon lyfter här att hon gärna skrattar med sina kollegor och att det blir mer i samband med upp-

handling. Detta gör att åhöraren förstår miljön på jobbet som positiv och glädjefylld, vilket kan 

ses som en motsats till vad Maria känner.  

Lärarna använder som näst största del, 37 procent, uttryck för uppskattning inom satskomplexen 

rörande arbetsmiljö, vilket innebär att de värderar flera objekt omkring dem både negativt och 

positivt. De fenomen som lyfts som negativa är flytt av skola, avsaknad av kontrakt, avsaknad av 

information kring upphandlingsprocessen, en långdragen arbetsprocess för att få fram ett avtal 

samt förändringar. Det som lyfts som positiva delar av miljön på jobbet är arbetslaget, att alla 

upplever att de håller sina arbetsuppgifter på en professionell nivå samt förändringar i verksam-

heten. Exempelvis Sofia använder uttryck för uppskattning negativt vid fenomenet avsaknad av 

kontrakt. Hon säger: 

(2) Så länge vi inte har något kontrakt så stannar allting upp, i alla fall i vårt företag gör det ju det./…/ 
har vi inget kontrakt kan vi inte göra det och har vi inget kontrakt kan vi inte anställda den. /…/ och 
det känns som att det har ökat /…/ min arbetsbelastning. 

 

Sofia säger här att verksamheten tar en paus då det pågår en upphandling, vilket leder till att ar-

betsbelastningen ökar och att lärarna känner att resurser saknas. Därför görs en negativ tolkning. 

Det lyfts också vissa saker positivt med uttryck för uppskattning och en av dessa är vad Klara 

säger ”jag tror vi har ett fantastiskt arbetslag”. Hon talar här positivt om miljön på jobbet och det 

gör att även åhöraren framkallar en positiv åsikt. Klara säger detta trots det senare presenteras att 

relationen mellan kollegor påverkas negativt.  

Den sista kategori som enligt appraisalteorin kan användas för att analysera lärarnas uttalanden är 

bedömning. Användandet av uttryck för bedömning kring arbetsmiljön handlar framförallt om upp-

handlingar i helhet och hur dessa negativt respektive positivt påverkar arbetsmiljön. Positivt lyfts 

att företaget som lärarna arbetar på har valt att omplacera lärarna till andra orter om de inte skulle 

vinna upphandlingen, vilket innebär att ingen lärare skulle gå helt utan arbete. Detta lyfter exem-

pelvis Anna: ” det tycker jag faktiskt är väldigt bra gjort av företaget, så jag tycker ändå att från 

företagets sida så har man skött det så snyggt man har kunnat utifrån de förutsättningar man 

har”. Anna menar på att moralen hos företaget är god och hon ger därför en positiv bild av före-

taget. Något som tydligt lyfts som negativt är upphandlingens natur. Detta kommenterar exem-

pelvis Sofia: ”jag tror att vi hade nått längre om vi fick arbeta ostört från de här upphandlingar-

na/…/ om vi hade någon haft någon som pushade på oss hela tiden och satte nya krav”. Sofia 
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värderar här utifrån hennes normer att upphandlingen i sig inte leder till något positivt utan hon 

tror att det hade varit bättre att bli puschade i en säker miljö.  

4.2 Relationen mellan kollegor 

Relationen mellan kollegorna under en pågående upphandling var något som framförallt fram-

kom i intervjuerna med lärarna och inte i enkäten. I detta fall fördjupades förståelsen av enkät-

studiens resultat i både frågan som redovisas i diagram 1 men också frågan rörande om lärarna 

känt sig stressade på grund av den offentliga upphandlingen. Där 92 procent av lärarna säger att 

de på något sätt känt sig extra stressade och enbart 8 procent av lärarna säger att de inte alls kän-

ner att stressnivån påverkats. Resultatet på den enkät frågan redovisas nedan. 

Diagram 3 

 

Informanternas svar på påståendet ”Jag har under det senaste året känt mig extra stressad på grund av den offentliga 

upphandlingen”. 

Att stressnivån förändras under en pågående offentlig upphandling kan alltså konstateras och ef-

ter att detta konstaterats kan även lärarnas kommentarer i intervjuerna kopplas till detta. De säger 

där att personalen blir mer fokuserad på att hålla på sitt eget och att miljön i fikarummet inte blir 

lika lättsam. Även satskomplexen inom detta tema, relationen mellan kollegor, har kvantifierats 

och sammanställts i procent och redovisas i diagram 4. I detta diagram visas att lärarnas relation 

till varandra enbart påverkats negativt. Lärarna använder sig till största del av uttryck för affekt 

och uppskattning för att förklara hur miljön påverkats.  
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Diagram 4 

 

Informanternas fördelning av satskomplex rörande affekt, uppskattning och bedömning i frågor beträffande relationen 

mellan kollegor. 

Av sammanställningen av lärarnas åsikter kan slutsatsen att relationen mellan kollegor påverkas 

mycket negativt dras. Det finns inte något som lärarna i intervjuerna lyfter som påverkar relation-

en mellan kollegorna positivt i en offentlig upphandling. Den första kategorin, uttryck för affekt, 

används för att förklara de olika typer av negativa känslor som uppstår i arbetslaget och i mötet 

mellan kollegorna. Samtalen om känslor representerar 47 procent av de satskomplex som rör re-

lationen mellan kollegor, vilket gör denna kategori till den största inom temat. Lärarna talar om 

känslor som stress, oro, frustration samt hopplöshet, vilka alla uttrycker negativa känslor. Exem-

pelvis Anna berättar om miljön vid fikabordet: ”det pratas mycket om det, att man är lite uppgi-

ven”. Hon beskriver att personalen känner sig uppgiven och att de pratar mycket om dessa käns-

lor, denna affekt, i arbetslaget.  

Även uttryck för uppskattning används av lärarna i negativ betoning. Detta är också den kategori 

som är på andra plats representerad i lärarnas samtal om arbetsmiljön, 41 procent av satskom-

plexen rörande relationen mellan kollegor återfinns inom denna kategori enligt min tolkning. Lä-

rarna talar om tankar inom arbetslaget, arbetslagets välmående, flytten, samtals begränsningar, 

vem som får avsked först samt en bristande humor. Lärarna lyfter att arbetslagets välmående 

sjunker då man inte vet vem som ska vara kvar och att de flesta av lärarna går och tänker mycket 

på sin situation. Således menar lärarna att arbetslaget är bra, likt Klara beskriver i kapitel 4.1 men 

välmåendet hos det välfungerande arbetslaget sjunker. Maria ger ett tydligt exempel på hur ut-

tryck för uppskattning används för att visa på hur klimatet mellan kollegor påverkas negativt: 

”man pratar inte lika lätt om glada, roliga saker och skrattar utan det /…/ kan vara lite spänt”. 

Här gör jag tolkningen att miljön mellan kollegorna är tryckt och att det inte är en positiv bild 
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som Maria vill förmedla. Hon provocerar fram en negativ bild av hur upphandlingen påverkar 

relationen mellan kollegor.  

Den sista kategorin, bedömning, förekommer endast en gång från lärarna rörande relationen mellan 

kollegor. Detta uttalande gör Sofia och hon säger; ”det märks ibland att man håller lite mer på sitt 

och så brukar det inte vara i vårt arbetslag”. Hon gör här en värdering efter de normer som bru-

kar gälla på arbetsplatsen och att lärarna brukar dela med sig av sitt material och sin kunskap. 

Dock menar Sofia att denna hjälpsamhet minskar under den tid då en offentlig upphandling på-

går och även under en tid då lärarna kan känna sig extra stressade, vilket vi enligt enkätstudien vet 

att lärarna gör (se diagram 3). Tolkningen blir således negativ. 

4.3 Klassrumsklimatet 

I enkätstudien fanns två frågor rörande klassrumsklimatet, vilka båda visar en spridning mellan 

lärarnas svar. I diagram 5 redovisas lärarnas svar utifrån påståendet ”Min undervisning har påver-

kats av att det pågår en offentlig upphandling”. Där har 66 procent av lärarna svarat att undervis-

ningen blivit påverkad medan 34 procent har svarat att den inte alls blivit påverkad.  

Diagram 5 

 

Informanternas svar på påståendet ”Min undervisning har påverkats av att det pågår en upphandling”. 

En tydlig analys av hur undervisningen blir påverkad kan inte göras, utan enbart slutsatsen att 

lärarna tänker olika i denna fråga kan dras. En av de lärare som fyllt i att undervisningen blir på-

verkad i enkätstudien har i kommentarsrutan förklarat att på grund av att man inte utvecklar och 

utvärderar undervisningen under en upphandling så påverkas lektionerna. För att klargöra hur 

undervisningen blir eller inte blir påverkad diskuteras detta i intervjuerna och svaren för detta re-

dovisas nedan. Diagram 6 visar att 67 procent, 8 av tolv, av lärarna tror att deltagarna inte alls 

märkt att det pågår en offentlig upphandling.  
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Diagram 6 

 

Informanternas svar på påståendet ”Jag tror att mina elever märker av att det pågår en offentlig upphandling”. 

Det som även i diagram 6 är anmärkningsvärt är att 16 procent av lärare skiljer sig starkt från 

mängden och anser att deras deltagare tydligt märker eller har märkt att det pågår en offentlig 

upphandling. Ingen av dessa lärare har valt att kommentera svaret och därför kan jag inte göra 

någon större analys än att åsikterna verkar skilja sig åt. Även i intervjustudien har det framkommit 

en blandning av positiva och negativa åsikter rörande hur klassrumsklimatet påverkas av en på-

gående upphandling. Denna blandning visas i procent efter kvantifiering av satskomplexen i 

nedanstående diagram. Det nedan stående diagrammet visar att 53 procent av satskomplexen är 

negativa medan 47 procent av satskomplexen är positiva. Lärarna visar på sina ställningstaganden 

genom framförallt uttryck för uppskattning, 74 procent av svaren återfinns inom denna kategori, 

vilket innebär att lärarna diskuterar klassrumsklimatet framförallt utifrån objekt och situationer, 

inte deras egna känslor eller vilka normer som bör gälla. Det förekommer några få satskomplex 

som visar på uttryck för affekt och bedömning. 

Diagram 7 

 

Informanternas fördelning satskomplex rörande affekt, uppskattning och bedömning i frågor beträffande klassrumsklima-

tet. 
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Som ovan nämnt använder lärarna framförallt i analysen av satskomplexen uttryck för uppskatt-

ning både positivt och negativt. Att lärarna framförallt använder uttryck för uppskattning beror tro-

ligt på att det handlar om en miljö i ett klassrum. Detta är inte något som lärarna kanske förknip-

par så mycket känslor eller etiska överväganden till utan det som bedöms är fenomen och objekt. 

I kategorin affekt uppträder endast två av lärarna, Maria och Sofia. De lyfter båda enbart negativa 

känslor i förhållande till klassrumsklimatet. Dessa känslor är stress, avsaknad av trygghet, frustrat-

ion samt besvikelse. Maria säger exempelvis: ”det blir ju frustrerande när man ser att eleverna inte 

får plats i ett klassrum”. Här förklarar Maria att det är negativt att upphandlingen pågår och har 

pågått under så pass lång tid.  

Uttryck för uppskattning är den kategori som representerar flest satskomplex, 74 procent av sats-

komplexen hittas inom denna kategori. Några av de saker som värderas i intervjuerna är plane-

ring, utvärderingar, flytten, undervisningens kvalité, raster samt lektionsinnehåll. De flesta utta-

landen som görs är dock positiva. Lärarna tycker i allmänhet att klassrumsklimatet är bra och att 

det inte påverkas särskilt mycket. Ett exempel på hur lärarna uttrycker sina positiva värderingar 

kring processer, fenomen eller situationer är när Klara säger: ”när man väl går in i klassrummet så 

/…/ har man ett gemensamt mål”. Då fokuseras inte det som händer runt lärarna utan målet 

som får deltagarna att lära sig svenska. Även kategorin bedömning berör denna tanke. Det är Sofia 

som uttrycker att normen i klassrummet bör vara deltagarens bästa och det är det som hon foku-

serar på. Hon säger:  

(3) Jag har en tanke med vart de ska och den försöker jag och hålla mig till även när det är så här och då 
spelar det ingen roll vad som är krångligt för mig. Det viktigaste är vad som är bra för eleverna. 

 

Hon säger alltså här att miljön i klassrummet ska vara oförändrad oavsett var i förhandlingarna 

om den nya upphandlingen som företaget och kommunen befinner sig. Detta är ett uttryck för 

bedömning.  

4.4 Relationen mellan lärare och kommun 

Relationen mellan lärare och kommun blir tydligt lidande av att det har pågått en offentlig upp-

handling. I enkätstudien har lärarna fått besvara påståendet: ”Jag anser att ansvaret för min ar-

betssituation ligger hos kommunen”. Svaren för denna fråga visar att lärarnas åsikter är spridda, 

några anser att kommunen ansvarar för lärarnas arbetssituation medan andra inte anser detta. Vi 

kan också se att hälften av lärarna har placerat sina svar inom stämmer mycket bra respektive 

stämmer bra medan den andra hälften placerat sina svar i enkäten inom stämmer ganska bra re-

spektive stämmer inte alls. 
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Diagram 8 

 

Informanternas svar på påståendet ”Jag anser att ansvaret för min arbetssituation ligger hos kommunen”. 

En tydlig analys av dessa svar går inte att genomföra eftersom lärarnas svar är så pass utspridda. 

Det behövs fler faktorer att analysera för att kunna få en tydlig bild av vad lärarna tänker. Den 

analys vi kan göra är att åsikterna inom lärarkåren är spridda och att lärarna verkar ha olika upp-

fattningar om var ansvaret för arbetssituationen ligger. I intervjuerna förekommer också blandade 

åsikter i var ansvaret ligger, dock anser alla lärare ha förslag på vad som kunde bli bättre och vad 

som skulle förbättra relationen mellan kommun och lärare. Därför förekommer uttryck för be-

dömning med 57 procent av de analyserade satskomplexen. En översikt över fördelningen i utta-

landena hos lärarna rörande relationen mellan kommun och lärare redovisas i diagram 9 nedan. I 

frågan rörande relationen mellan kommun och lärare använder lärarna inte känslor särskilt myck-

et i sina beskrivningar utan endast 13 procent av de analyserade satskomplexen återfinns i uttryck 

för affekt. De känslor som lärarna då beskriver är enbart negativt kopplade känslor. Uttryck för 

uppskattning där lärarna värderar ett objekt eller en situation förekommer i 31 procent av sats-

komplexen. Lärarnas svar placeras också till 87 procent inom negativ tolkning. 

Diagram 9 

 

Informanternas fördelning av satskomplex rörande affekt, uppskattning och bedömning i frågor beträffande relationen 

mellan lärare och kommun. 
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Att lärarna använder framförallt uttryck för bedömning i detta är inte konstigt då de talar om hur 

något borde hanteras. De känner att deras situation glömts bort av kommunen och därför har de 

tydliga önskemål kring hur situationen borde hanteras, alltså vilka etiska normer som borde gälla. 

Lärarnas svar visar också tydligt på att relationen mellan kommun och lärare påverkats negativt. 

Det finns enbart något enstaka i kommunens etik som lärarna tycker är bra.  

Affekt förekommer som ovan nämnt i 13 procent av uttalandena rörande relationen mellan lärare 

och kommun. De känslor som lärarna uttrycker i sina få uttalanden för affekt är de negativa käns-

lorna – stress, oro och ovisshet. De känner sig ovetande och därför leder det till stressrelaterade 

känslor. Maria säger: ”det är ju otroligt stressande /…/ det är väl den här ständiga oron på något 

sätt som gnager”. Hon uttrycker en viss frustration och säger också direkt i talet att hon är stres-

sad och orolig till följd av att kommunen inte kan lämna något besked eller någon information till 

företagen som lämnat in anbud. Vidare förekommer uttryck för uppskattning genom att man an-

vänder objekten: överklagan, informationsöverföring, arbetsmiljö samt möjligheten att hantera 

nyheter. Lärarna anser att kommunen bidragit till en sämre arbetsmiljö på grund av att det går att 

göra flera överklaganden samt att informationen från kommunen tar så lång tid att få. Alla argu-

ment som lyfts inom kategorin är negativa och får åhörarens bild av relationen mellan lärare och 

kommun att se dålig ut. Ett exempel på när en lärare diskuterar ett fenomen ur negativ synvinkel 

är Anna som säger: 

(4) Man har 31 dagar på sig att svara men sen finns det inget krav på hur lång tid kunden har att ge svar 
på det man har skrivit så det kan ju variera på mellan två veckor upp till flera månader och det är ju 
ingenting som de som lämnat anbud kan styra utan det är ju den som har begärt anbuden som styr. 

 

Hon diskuterar här upphandlingens gång och hur den kan se ut. Anna förklarar också att lärarna 

inte kan påverka vad som händer utan att det är kommunen som gör det. Genom vad Anna tidi-

gare sagt i sitt tal görs tolkningen negativ av detta.  

Den sista och tredje kategorin i appraisal är bedömning, vilken också är den mest förekommande i 

denna fråga, 57 procent av svaren återfinns där. Det finns framförallt tre saker som alla lärare lyf-

ter som en kritik mot kommunen. Dessa tre är att det inte borde gå att överklaga flera gånger, att 

kommunen borde vara bättre på att informera samt att kommunen dessutom borde mäta utbild-

ningens värde i kvalité på undervisningen och inte i pengar. De två första av dessa lyfts i negativ 

betydelse för relationen mellan kommunen och lärarna medan den sista lyfts som positiv. Den 

kommun de intervjuade lärarna tillhör mäter inte i pengar vilket företag som skall vinna upphand-

lingen utan de tittar på kvalitén. Detta får åhöraren att ställa sig positiv till lärarnas uttalanden. De 
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två första är dock riktade som kritik och därav tolkas de också vara negativa för relationen mellan 

lärare och kommun. Exempelvis Klara säger: ”[processen borde gå] betydligt snabbare och tydli-

gare besked för processen”. Här förklarar Klara en av de två stora kritiska synpunkter lärarna 

lämnat kommunen. Klara tydliggör att hon värderar den efter hennes och lärarnas normer då hon 

använder borde, vilket symboliserar ett ställningstagande för vad som är rätt och riktigt. 

4.5 Privatlivet 

I intervjuerna och enkätstudien har det framkommit en variation i åsikterna kring huruvida pri-

vatlivet påverkas. Enkätstudiens spridning i svar på frågan om hemmiljön påverkas av att det sker 

en offentlig upphandling (se diagram 10). Fyra lärare, 33 procent, har svarat i varje kategori bort-

sett från kategorin stämmer mycket bra. Det visas också att de flesta känner att privatlivet blir 

påverkat, då 8 av 12 deltagande, 66 procent, har svarat att påståendet stämmer bra respektive 

stämmer ganska bra.  

Diagram 10 

 

Informanternas svar på påståendet ”Min hemmiljö har påverkats av att det sker en offentlig upphandling kring SFI”. 

Denna spridning tyder således på att de flesta lärare känner att privatlivet blir påverkat av den of-

fentliga upphandlingen om än i lite olika stor mängd. Det har sedan i intervjustudien visat sig att 

lärare som arbetat längre tid inom företaget blivit mindre påverkade, vilket de menar beror på att 

de lärt sig att inte ta med jobbet hem. När lärarna i intervjustudien diskuterar huruvida privatlivet 

påverkas av upphandlingen använder de framförallt uttryck för affekt för att förklara sin positiva 

respektive negativa åsikt. Uttryck för affekt används i lärarnas värderande uttalanden i 59 procent 

av fallen, vilket redovisas i diagram 11. Bedömning förekommer endast i 12 procent av satskom-

plexen rörande privatlivets påverkan av en offentlig upphandling. I övrigt använder lärarna ut-

tryck för uppskattning.  



 

26 

 

Diagram 11 

 

Informanternas fördelning av satskomplex rörande affekt, uppskattning och bedömning i frågor beträffande privatlivet. 

Den tolkning som kan göras av lärarnas yttrandes fördelning efter kvantifieringen är att det fram-

förallt är känslomässigt som lärarna påverkas. Det är känslorna som påverkar privatlivet i större 

utsträckning. Alla lärare lyfter således någon form en negativ emotionell föreställning av hur pri-

vatlivet påverkas. Detta kan vi också se i fördelningen i diagram 35 procent av uttalandena befin-

ner sig inom uttalanden för affekt negativt. Maria använder detta exempelvis på följande sätt: ”det 

påverkar ju egentligen ganska mycket eftersom /…/ man går och funderar på om jag har ett jobb 

fortfarande om det är någon idé att söka något jobb”. Maria uttrycker här enligt min tolkning en 

känsla av stress. Det är också uttryckt på ett sådant sätt att tolkningen görs negativt. Andra käns-

lor som uttrycks genom affekt på ett negativt sätt är oro, osäkerhet och förtvivlan.   

Vidare i intervjuerna förekommer uttryck för uppskattning. Det är framförallt fenomenet arbete 

som förekommer i samtalen om privatlivets påverkan av en offentlig upphandling. Alla lärare lyf-

ter funderingar kring om de kommer att ha ett arbete kvar. Dock säger nästan alla lärare att de 

inte är så oroliga för om de kommer att ha något jobb. Detta leder till att lärarna framkallar en 

positiv tolkning från åhörarna. Exempelvis säger Anna:  

(5) Jag har kollat på alternativa lösningar också, men /…/jag har valt och stanna kvar och sitta lugnt i båten 
och utgå från att vi får upphandlingen. /…/ Om det skulle vara så att vi skulle förlora upphandlingen /…/ 
så tror jag ändå att jag kommer få jobb hos det konkurrerande företaget. 

 

Anna diskuterar här fenomenet framtida arbete, vilket gör att hon använder sig av uttryck för 

uppskattning. Hon förklarar att hon tror att hon kommer få behålla sitt arbete vilket också leder 

till en positiv tolkning av hur privatlivet kan ha påverkats.  

Uttryck för bedömning förekommer enbart en gång och det är Sofia som uttrycker att man inte kan 

älta arbetet och vad som händer på arbetet hemma. Hon säger detta på ett sätt som gör att hon 
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framkallar en positiv tolkning. Hon menar att hon själv inte tar med sig jobbet hem och det bör 

ingen annan heller göra.  

4.6 Sammanfattning av resultat 

Resultatet av enkätstudien och intervjustudien visar att SFI-verksamheten påverkas av att det på-

går en offentlig upphandling. Miljön på jobbet blir stökig och lärarna i denna studie har dessutom 

tvingats att flytta. Lärarna förklarar att arbetsmiljön påverkas och att verksamheten stannar upp. 

Lärarna känner sig frustrerade och får inte riktigt grepp om de förändringar som sker. När lärarna 

försöker att förklara miljön på jobbet använder de sig av uttryck för affekt, uppskattning och bedöm-

ning. Även relationen mellan kollegorna påverkas av att det sker en upphandling. Det blir en mer 

restriktiv miljö, lärarna vågar inte skämta lika mycket och håller mer på sitt eget. Lärarna uttalar 

sig enbart negativt om hur miljön mellan kollegor påverkas av en offentlig upphandling. Klass-

rumsklimatet påverkas enligt lärarna inte alls i samma utsträckning som miljön på jobbet och re-

lationen mellan kollegorna, utan här försöker lärarna att hålla en fasad. De flesta menar att delta-

garna inte märker att det pågår en offentlig upphandling. De värderande yttringar som görs i 

kring klassrumsklimatet återfinns framförallt i kategorin uppskattning, hela 74 procent. Relationen 

mellan lärare och kommun påverkas också tydligt enligt lärarnas förklaringar. De får mig som 

åhörare att tolka relationen dem emellan som negativt påverkad. Det enda som lärarna lyfter som 

positivt är att kommunen inte enbart ser till pengarna utan också till kvalitén på undervisningen. 

Lärarna använder sig till 57 procent av uttryck för bedömning för att förklara sina synpunkter på 

relationen. Den sista av de fem temana rör privatlivet. Inom denna frågeställning använder lärar-

na uttryck för affekt i 59 procent av fallen för att förklara upphandlingens påverkan på privatlivet. 

De flesta lärare upplever att privatlivet påverkats negativt av upphandling, men att det då är vik-

tigt att lära sig att hantera tankar och dylikt från jobbet.  



 

28 

 

5 Resultatdiskussion 

I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till det material som presenterats i bak-

grundskapitlet. Resultatet av studien har presenterats utifrån mina tolkningar av lärarnas upple-

velser genom tolkningsverktyget appraisalteorin. Teorin har dock i tidigare studier kritiserats för 

att ha svårt för att hålla en hög generaliserbarhet (Holmberg, 2002). Dock är detta inget jag strä-

vat mot, vilket gör att metoden för mig i slutänden har fungerat bra. Jag har i mitt analysarbete 

arbetat fram fem teman, vilka är de som diskuteras vidare utifrån tidigare forskning.  

I studiens första tema lyfter lärarna att arbetsmiljön har påverkats, genom att klassrummen minskat 

i storlek och att lärarna blivit mer stressade. Precis som Parmander (2005:89-90) säger så känner 

alla som genomgår en förändring någon form av obehag eller otrygghet, likaså lärarna. De vet 

inte vad som händer i deras arbetsliv om bara några veckor, vilket leder till många obehagskäns-

lor. Ahrenfelt (2001:204-207) beskriver att om lärarna vet vad som förväntas av dem så minskar 

obehagskänslorna. Detta stämmer således överens med att en av lärarna uttrycker visst lugn ef-

tersom företaget inte har varslat någon av lärarna. Det som påverkar arbetsmiljön negativt är att 

förmedlingen av information från arbetsgivare till anställd inte sker på ett tillfredssällande sätt. I 

detta fall handlar det om att företaget inte får något besked från kommunen. Lärarna fortsätter 

därför som de alltid gjort, men känner att målet med förändringsarbetet är otydligt. Det leder 

återigen till de obehagskänslor som människor kan uppleva vid ett förändringsarbete (Parmander, 

2005:89-90). En av lärarna lyfter också att hon inte känner sig nöjd med sina prestationer. Hon 

känner att undervisningen inte utvecklas. Enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) skall lärarnas ar-

betsmiljö anpassas så att den anställde ges möjlighet att utforma sin egen arbetssituation i ett för-

ändringsarbete. Detta kan dock ses som en avsaknad på företaget eftersom lärarna lyfter att de 

inte har tid eller energi att påverka sin arbetssituation. Även andra studier (Backman, 2001) visar 

på att lärare ofta upplever tidsbrist och därför känner sig stressade (Backman, 2001:15-16).  Lä-

rarna lyfter dock att arbetslaget är en hjälpande hand i situationen. Detta visar också Parmander 

(2005:27-28) på, det mellanmänskliga påverkar förändringsarbetet.  

Det andra tema som utarbetats efter forskningsfrågorna till studien är relationen mellan kollegor. Jag 

har i detta tema enbart funnit negativa attityder. I analysarbetet med appraisal valde jag att enbart 

studera positiva respektive negativa attityder i lärarnas åsikter eftersom Folkeryd (2006) i sin av-

handling kommit fram till att man ofta använder attityder. Då borde detta vara lätt att analysera 

utefter appraisalteorin. Jag valde också att analysera denna del av appraisal eftersom jag tyckte att 

man tydligt kunde se attityderna i intervjuerna och enkätstudien. Att relationen mellan kollegor 
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påverkats var dock inget som jag från början reflekterade över. Därför fanns ingen specifik fråga 

rörande detta i enkätstudien, utan först i intervjustudien syntes lärarnas attityder kring detta. Re-

lationen mellan kollegor visade sig påverkas enbart negativt, trots att lärarna ser arbetslaget som 

en viktig del i att göra arbetsplatsen bra. Lärarna berättar att de pratar mycket om situationen vid 

fikabordet. De måste bolla sina tankar och känslor med någon. Det är en räddning att få dela 

med sig, men konsekvensen av delandet blir att lärarna tar ut sina känslor på varandra. Det är i 

detta arbete viktigt att chefen är närvarande och snabbt ger feedback (Rosengren, 2008:49), vilket 

dock inte är något som lärarna kommenterar. Jag tänker att det eventuellt skulle kunna vara så att 

viss stress hade minskat om lärarna fått tydligare direktiv från ledningen. Människan vill ha en 

tydlig avsikt i det hon gör (Ahrenfelt, 2001:204-207) men i denna situation uttrycker lärarna att de 

inte har det. Ett skäl till att kommuner valt att upphandla SFI enligt stadskontorets utredning 

kring SFIs resultat, genomförande samt lärarkompetenser är att slippa omplacera personal eller 

behöva hantera minskade verksamhetsvolymer. Detta får istället de privata aktörerna administrera 

(Stadskontoret, 2009:51). Detta blir tydligt i denna studie, om kommunen väljer att upphandla 

SFI till ett annat företag så kommer lärarna här att stå utan arbete som SFI-lärare. Därför blir lä-

rarna stressade och man vågar inte prata om roliga saker. Det kan hända att de alla står utan ar-

bete på grund av förändringar och minskade verksamhetsvolymer om bara några veckor. Stäm-

ningen påverkas således tydligt mellan kollegorna. 

Klassrumsklimatet är det tredje temat som kategoriserats efter lärarnas svar i enkätstudien och in-

tervjustudien. Det som framförallt lyfts att det påverkas är att undervisningen inte utvärderas och 

uppdateras. I detta fall menar lärarna att innovation inte får plats i lärarnas arbete utan vi kan se 

att Backmans (2001:15-16) rapport om hög arbetsbelastning stämmer med hur SFI-lärarna verkar 

uppleva situationen. Dock påstår lärarna att klimatet i klassrummet inte påverkats av att det pågår 

en offentlig upphandling, vilket är positivt men jag funderar på om det inte påverkas om under-

visningen inte utvärderas och utvecklas. Kanske är det här på samma sätt som i Anderssons 

(2011) studie att det jag frågar efter avgör vad lärarna väljer att värdera. Andersson (2011) kom i 

sin studie fram till att lärarna kan styra vilka värderingar en elev uttycker i sin text om man tolkar 

elevtexten enligt appraisalteorin. I denna studie kanske det påverkar att det är lärarnas upplevelse 

som studeras. Lärarna vill kanske inte visa att lektionerna och klassrumsklimatet påverkas och 

därför svarar de positivt rörande klimatet i klassrummet. Lärarna lyfter dock en sak som påverkas 

och det är att skolan blivit tvingade att flytta. Lokalerna har blivit trängre och lärarna lyfter att alla 

elever inte kan få plats i ett klassrum. Detta går till viss del mot vad arbetsmiljölagen (1977:1160) 

säger att arbetsplatser skall eftersträva. Arbetsmiljölagen (1077:1160) föreskriver att arbetsförhål-
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landena skall anpassas fysiskt efter människors olika behov. I detta fall anpassas inte klassrum-

mens storlek efter de behov som finns på arbetsplatsen. Lärarna menar att man i klassrummet har 

ett gemensamt mål och det skall nås upp till. Det målet är att alla deltagare skall ha grundläggande 

kunskaper i svenska efter avslutad utbildning enligt de krav som föreskrivs i läroplanen för vux-

enutbildning (Skolverket, 2012a) samt i kursplanen för utbildning i svenska för invandrare (Skol-

verket, 2012b).  

Lärarnas relation till kommunen har tydligt påverkats av att det pågår en offentlig upphandling. Detta 

är det fjärde temat som använts för att besvara studiens forskningsfrågor. Kommunen får enligt 

skollagen (2010:800) låta SFI bedrivas på entreprenad men med bibehållet huvudmannaskap för 

utbildningen. Om man bedriver en utbildning i privat regi skall en upphandling göras enligt lagen 

om offentlig upphandling (2007:1091). Ett upphandlat avtal sträcker sig över en viss tid, vilket 

innebär att en ny upphandling måste göras efter en viss tid (LOU, 2007:1091). I kommunen som 

denna studie genomförts har alltså tiden för förra avtalet gått ut och därför skall en ny upphand-

ling genomföras. Lärarna tycker dock att denna process går alldeles för långsamt. Processen 

borde enligt lärarna också vara mer genomskinlig så att de får mer information under pågående 

upphandling. Lärarna uttrycker att de behöver veta vad som händer, både positivt och negativt, 

det blir enligt lärarna lättare att hantera, vilket också stämmer överens med vad Ahrenfelt 

(2007:35-37) och Parmander (2005:89-90) beskriver. Lärarnas relation till kommunen har både 

påverkats negativt och positivt. Relationen har framförallt påverkats negativt då de analyserade 

satskomplexen efter appraisal varit 87 procent negativa och enbart 13 procent av de analyserade 

satskomplexen har varit positiva (se diagram 9). Andra analyser där appraisalteorin använts som 

tolkningsverktyg har även skett inom andra områden. Andra kontexter som analyserats är exem-

pelvis trädgårdsböcker (Nord, 2008), reklambranschen (Björkvall, 2003) samt med elevtexter 

(Andersson, 2011). Detta har också gjort att teorin inte varit svår att använda i analysen av SFI-

lärares upplevelser av att arbeta under en pågående offentlig upphandling.  

Även lärarnas privatliv, som är det sista temat, påverkas av att det pågår en offentlig upphandling. 

Lärarna uttrycker att de känner sig stressade och att de inte vet vad framtiden för med sig. Det 

som lärarna är rädda för är förändring av andra ordningen, vilket Ahrenfelt (2001:21-25) beskri-

ver. De vet inte var de hamnar om hela verksamheten görs om. Lärarna lyfter också i samband 

med samtal om hur privatlivet påverkas uttryck för bedömning som säger att alla lärare måste lära 

sig att stänga av arbetet. De bör inte ta med sig arbetet hem. Dock lämnar inte alla lärare jobbet 

och funderingar kring situationer på jobbet åt sidan då de åker hem. Detta visar också Backmans 
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(2001:15-16) studie på. Läraryrket blir allt svårare att kombinera med privatlivet vilket gör att fler 

lärare känner sig stressade. I min analys av lärarnas upplevelse av att arbeta under pågående of-

fentlig upphandling har jag analyserat ett talat språk. Det har inte tidigare analyserats så mycket 

talat språk, utan framförallt skrivet språk. Holmberg (2002) och Almér (2011) har dock gjort vars-

in analys på muntligt material. Almér (2011) har dock inte valt att fokusera attityder som jag gjort 

utan dialogicitet. Jag tycker dock att jag genom att analysera lärarnas attityder fått tydliga svar på 

mina tre forskningsfrågor och då också kunnat specificera på vilket sätt, positivt eller negativt.  

6 Slutsatser 

I detta kapitel kommer jag att ge förslag till vidare forskning samt göra några slutsatser av resulta-

tet utifrån de tre forskningsfrågorna. Studien har varit mycket intressant att genomföra och den 

fyller en viktig funktion då den lyfter en del av den offentliga upphandlingens baksidor. Lärarna 

känner sig bortglömda och genom denna studie kan deras situation under pågående offentlig 

upphandling bli synlig. Studier rörande SFI-lärares arbetssituation under pågående offentlig upp-

handling är också något som tidigare inte har studerats. Detta är intressant då lagen om offentlig 

upphandling (2007:1091) kan ske inom flera ämnesområden. Det borde således inte enbart vara 

yrkeskategorin SFI-lärare som är intressanta att studera. Dock har det inter tidigare genomförts 

studier om personalens upplevelser. Vidare forskning på denna studie skulle därför även kunna 

vara att studera hur andra typer av arbetsplatsers personal har det vid offentliga upphandlingar. 

Ett sätt att fördjupa och bredda denna studie skulle vara att göra som Bergh Nestlog (2009) och 

Nord (2008) att studera alla tre delar av appraisalteorin. Det skulle ge en ökad bredd i analysen av 

hur det är att arbeta under en pågående offentlig upphandling som SFI-lärare.  

Resultatet i studien visar att miljön på jobbet påverkas. Miljön på jobbet påverkas enligt lärarna 

på tre olika fronter – arbetsmiljön, relationen mellan kollegor samt i klassrumsklimatet. Arbetsmiljön på-

verkas både positivt och negativt. Relationen mellan kollegor påverkas enbart negativt. Klass-

rumsklimatet däremot påverkas inte så mycket då lärarna håller en fasad där. Den andra fråge-

ställningen för studien rör hur relationen mellan lärare och kommun påverkas. Den påverkas framför-

allt negativt och lärarna använder sig till stora delar av att förklara vilka normer som kommunen 

borde leva efter för att förklara relationen. Privatlivet påverkas lite olika för de olika lärarna. Det 

som tydligt syns är att mer erfarna lärare som också länge arbetet inom den privata sektorn inte 

tar med sig jobbet hem lika mycket. Sammanfattningsvis känner lärarna sig bortglömda har ige-

nom denna uppsats fått en chans att synas och på så sätt hoppas jag att kunna hjälpa till att ökad 

förståelse.  
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Bilaga 1

Enkät 

1. Jag har jobbat inom kommunal och privat sektor: 
 

Ja     Nej 

 

Kommentar: 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

2. Jag har tidigare arbetat under offentlig upphandling:
 

Ja 
 

 

Nej  

Kommentar: 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

3. Min arbetsmiljö påverkas av att det pågår en offentlig upphandling 
 

Stämmer mycket bra  Stämmer bra  Stämmer ganska bra  Stämmer inte alls  

Kommentar: 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

4. Jag har under det senaste året känt mig extra stressad på grund av den offentliga upphandlingen  
 

Stämmer mycket bra  Stämmer bra  Stämmer ganska bra  Stämmer inte alls  

Kommentar: 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

5. Min hemmiljö har påverkats av att det sker en offentlig upphandling kring SFI 
 

Stämmer mycket bra  Stämmer bra  Stämmer ganska bra  Stämmer inte alls  

Kommentar: 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

6. Min undervisning har påverkats av att det pågår en upphandling 
 

Stämmer mycket bra  Stämmer bra  Stämmer ganska bra  Stämmer inte alls  

Kommentar: 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

7. Jag tror att mina elever märker av att det pågår en offentlig upphandling 

Stämmer mycket bra  Stämmer bra  Stämmer ganska bra  Stämmer inte alls 

Kommentar: 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 



 

2 

 

 
8. Jag anser att ansvaret för min arbetssituation ligger hos min arbetsgivare 
 

Stämmer mycket bra  Stämmer bra  Stämmer ganska bra  Stämmer inte alls 

Kommentar: 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

9. Jag anser att ansvaret för min arbetssituation ligger hos kommunen 
 

Stämmer mycket bra  Stämmer bra  Stämmer ganska bra  Stämmer inte alls 

Kommentar 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

10. Jag upplever att jag själv kan påverka min arbetssituation och arbetsmiljö 
 

Stämmer mycket bra  Stämmer bra  Stämmer ganska bra  Stämmer inte alls 

Kommentar: 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

11. Jag har under det senaste året övervägt att byta arbete på grund av den pågående offentliga upp-
handlingen 

 

Stämmer mycket bra  Stämmer bra  Stämmer ganska bra  Stämmer inte alls 

Kommentar: 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 
12. Jag anser att det är bra att SFI är upphandlat 

 

Stämmer mycket bra  Stämmer bra  Stämmer ganska bra  Stämmer inte alls  

Kommentar: 
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Intervjuguiden har använts som ett stöd för att få en semistrukturerad intervju. Intervjuguiden 

bygger på tre stora frågor, fetmarkerade och numrerade. Därefter följer förslag på följdfrågor, 

vilka har varierat under intervjuerna. Dessa förslag till följdfrågor är kursiverade och onumrerade.  

Varför ville du bli lärare? 

Vad är det som är roligt, utmanande eller spännande med att arbeta som SFI-lärare? 

1. Kan du beskriva hur det är att arbeta under en pågående offentlig upphandling? 

Vad får lärarna för information? 

Hur är din stressnivå under pågående offentlig upphandling?  

Känner du dig stressad på grund av den offentliga upphandlingen? 

Är det något speciellt som får dig att bli stressad? 

Hur påverkas din hemmiljö av att du arbetar under dessa förhållanden? 

Hur fungerar lektionerna?  

Hur tror du att lektionerna påverkas av upphandlingen? 

2. Kan du beskriva hur du tycker att arbetsmiljön påverkas av att det pågår en offentlig 

upphandling kring SFI? 

Hur påverkas din arbetsmiljö? 

Hur påverkas dina kollegors arbetsmiljö, tror du? 

Hur påverkas elevernas arbetsmiljö, tror du? 

Vad är det som påverkas?  

Hur märker du av att arbetsmiljön förändrats? 

3. Kan du beskriva vad du skulle önska skulle förändras med offentliga upphandlingar 

och SFI? 

Tycker du att SFI ska vara upphandlat? Varför eller varför inte? 

Vad skulle du vilja få för information som du idag saknar? 

Hur skulle arbetsmiljön kunna bli bättre? 
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Bilaga 3 

Samtycke till deltagande i enkätstudie och intervjustudie rörande Din arbetssi-

tuation under en pågående offentlig upphandling  

Jag heter Helga Rosén och studerar just nu svenska som andraspråk 61-90 hp på Linnéuniversite-
tet i Växjö. Jag skulle vilja ha hjälp av Dig att samla in material till en studie kring SFI-lärares ar-
betssituation under en pågående offentlig upphandling.  

Syftet med studien är att undersöka SFI-lärares upplevelser av sin arbetssituation under en offent-
lig upphandling med hjälp av tre frågeställningar, Hur beskriver lärarna att miljön på jobbet på-
verkas? Hur beskriver lärarna att relationen mellan lärare och kommun påverkas? Hur beskriver 
lärarna att privatlivet påverkas? 

Jag kommer att genomföra en enkätstudie på Din arbetsplats och önskar att Du tog Dig tid att 
fylla i formuläret. Jag kommer att e-posta ut en länk där du enbart fyller i frågorna. Efter att jag 
genomfört denna enkätstudie kommer jag också att genomföra en intervjustudie, vilket jag hop-
pas att Du vill vara en del av. 

Enkätstudien tar cirka 5 minuter att genomföra och alla svar är helt anonyma. Jag kan inte se vem 
som besvarat frågorna. Intervjustudien tar cirka 20-30 minuter och kommer att genomföras i dis-
kussionsform rörande Dina upplevelser av att arbeta under en pågående offentlig upphandling. 
Du behöver inte svara på alla frågor och kan när som helst avbryta Ditt deltagande i studien. Jag 
kommer att spela in intervjun för att senare kunna lyssna på intervjun igen och kunna göra en 
analys av materialet.  

Om Du inte önskar att delta i studien kommer du inte att intervjuas och Du behöver inte svara 
på enkätstudiens frågor. Tack för Din hjälp och samverkan! 

Ansvarig för studien är;  

Helga Rosén 
Hr222cn@student.lnu.se 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jag har tagit emot information om studiens syfte och jag vill delta i studien. 

Namn: ______________________ Datum:_____________________________ 

Signatur:_________________________________ 

Jag vill gärna ha en kopia till min e-post av studien _____________________________ 
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