
 
Pressmeddelande 29 september 2011
 

54 procent vill lämna läraryrket
 
Över hälften av tillfrågade lärare vill lämna, eller har redan valt att lämna läraryrket. Det visar 
Skolportens enkätundersökning. Av de 454 lärare som besvarade enkäten svarade 243 
personer ja på frågan om de övervägde att byta yrke, 123 svarade nej och 88 uppgav att de var 
osäkra. 
De vanligaste skälen till önskan om karriärbyte är:
 

● Lönen
● Arbetsmiljön
● Arbetsbördan
● En ökning av mängden administrativa uppgifter
● Krav från samhälle, arbetsgivare och föräldrar
● Den negativa synen på lärarrollen i media

 
- Siffrorna är självklart oroande och det är viktigt att hitta lösningar för hur lärarnas alltmer 
stressade arbetssituation kan förbättras.  Skolportens inställning är att lärare har möjlighet 
att själva påverka sitt arbete - att de har förmågan och kompetensen att skapa bästa möjliga 
undervisning. Sen behöver de såklart stöd från såväl skolledning som kollegor och föräldrar.
- Det är lätt att bli nedslagen av resultaten av vår enkät, men jag vill betona att av de 123 
personer som svarat nej, har många vittnat om att de anser sig ha världens bästa yrke! Som 
en person svarade - “Det är ett yrke där man får jobba med sitt största intresse. Som ett 
fotbollsproffs ungefär.” säger Therese Mabon, vd Skolporten. 
 
Vid frågor, kontakta:
Therese Mabon, vd, therese.mabon@skolporten.com tel 08-562 268 06
Sandra Arnborg, ansvarig kommunikation, sandra.arnborg@skolporten.com tel 08-562 268 08
 
 
 
Så gjordes undersökningen:
Frågan som ställdes var: Har du funderat på att lämna läraryrket?  Frågan riktades endast till lärare som även 
ombads specifiera vilken årskurs/skolform de arbetar i. Det gavs även utrymme för att lämna egna kommentarer. 
Under tre veckor i månadsskiftet augusti/september 2011 skickades enkäten ut via twitter, facebook och Skolportens 
nyhetsbrev Dagsbrevet (vid 5 tillfällen, skickat till 2600 personer/gång). Enkäten var även utlagd på Skolportens 
webbplats. De som svarade på enkäten är lärare inom främst grundskola och gymnasium men även förskola och 
komvux finns representerat bland svaren.
 
                                             


