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38 000 lärare är inte i skolan 
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Högre lön, rimlig arbetsbelastning och mer makt – så löser vi 
lärarbristen 

Högre lön, rimlig arbetsbelastning och mer makt – så löser vi lärarbristen. Sverige har en akut 

och växande lärarbrist. 2019 beräknar regeringen att det kommer saknas 60 000 lärare för att 

täcka behoven i skolor och förskolor. Samtidigt arbetar drygt 38 000 lärarutbildade i andra 

yrken och dessa kan betraktas som en outnyttjad resurs. Många av dessa har lämnat läraryrket 

med sorg och går därför att locka tillbaka.  

 

Hela 21 000, eller sex av tio, utbildade lärare kan tänka sig att återvända till yrket. Rimligare 

arbetsbelastning, större möjlighet att styra över arbetssituationen och högre lön är det som 

krävs för att få dem att återvända 

 

Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde 2016 en enkätundersökning där en klar majoritet av 

lärare som arbetar utanför skolan, 60 procent, svarade att de kunde tänka sig att arbeta som 

lärare igen. Tre faktorer stack ut i svaren på frågan vad som skulle kunna få avhopparna att 

återvända till skolan.  

 

• Rimligare arbetsbelastning i förhållande till arbetstid 

• Större möjlighet att styra över arbetssituationen 

• Högre lön 

 

Lärarbristen måste lösas på både kort och lång sikt. Läraryrkets status måste höjas så att fler 

unga söker sig till lärarutbildningarna. Vi kan inte vara nöjda förrän det är tuff konkurrens om 

dessa utbildningsplatser. Men Sveriges kommuner och fristående skolor måste redan nu ta hand 

om de lärare och skolledare som finns i skolor och förskolor. För det är tydligt att vi lärare är 

attraktiva på arbetsmarknaden även utanför skolan, särskilt i storstäderna. 

 

Lärarna själva har redan gett svaren på hur lärarkompetensen kan behållas inom skolan och hur 

många av de utbildade lärare som valt att lämna läraryrket kan lockas tillbaka. Lärarbristen 

kommer inte gå över av sig själv. Jobbet för skolarbetsgivarna börjar redan idag. Skapa en lokal 

samling för läraryrkets attraktivitet i er kommun. Upprätta kompetensförsörjnings- och 

rekryteringsplaner. Se till att ni har en lönepolitik som både lockar nya lärare och gör att de 

skickliga lärare ni redan har stannar. Låt lärare vara lärare – inte vaktmästare, rastvakter och 

administratörer. Anställ fler yrkeskategorier i skolan som kan avlasta lärarna med det som inte 

har med elevernas lärande att göra. 

 

Lärarbristen är inte en olöslig ekvation utan svar. Med högre lön, rimliga arbetsvillkor och mer 

makt över yrkesutövandet går trenden att vända, så att fler vill bli och fortsätta vara lärare. 

 

 
Vad gör lärarna som inte är i skolan? 

Omkring 15 procent av alla lärarutbildade under 65 år arbetar idag med något utanför skolans 

värld. Det är omkring 38 000 lärare. Drygt 6 000 av dessa arbetar som chefer inom något annat 

än utbildningsväsendet, 9 000 lärarutbildade har arbeten som kräver fördjupad 

högskolekompetens, och 7000 har arbeten som kräver kortare högskoleutbildningar. 16 000 har 

i sin tur arbeten som kräver högst gymnasieutbildning, vilket motsvarar sju procent av de 

yrkesverksamma utbildade lärarna. 
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Hela riket Lärare Chefer 

inom 

skolan 

Andra 

chefer 

Fördjupad 

högskolekompetens 

Högskolekompetens Övriga 

yrken 

Antal 

som 

gör 

annat 

Andel 

som 

gör 

annat 

Förskollärare 47 084 2 611 1 372 1 183 1 363 5 546 9464 16,0% 

Lärare i 

fritdshem 

10 026 469 541 681 948 1 814 3984 27,5% 

Grundskolans 

tidigare år 

59 299 2 045 1 157 1 401 1 390 3 025 6973 10,2% 

Grundskolan 

senare år plus 

gymnasieskolan 

allmänna 

ämnen 

44 223 2 452 1 541 2 883 2 014 2 739 9177 16,4% 

Praktiskt-

estetiska 

ämnen 

13 145 522 662 1 467 818 1 804 4751 25,8% 

Speciallärare 9 057 514 245 258 66 201 770 7,4% 

Yrkeslärare 5 801 244 613 1 129 610 920 3272 35,1% 

Alla lärare 188635 8 857 6 131 9 002 7 209 16 049 38391 16,3% 

 

 

Andelen som arbetar inom respektive utanför skolan varierar beroende på inriktningen på 

lärarutbildningen. Lärare i fritidshem, yrkeslärare och lärare i praktiskt estetiska ämnen är de 

grupper som i störst utsträckning har andra yrken utanför skolan. Bland yrkeslärarna rör det sig 

om närmare 40 procent. Bland dessa finner vi bland annat verksamhetschefer inom vård och 

omsorg och handläggare vid myndigheter. Många av yrkeslärarna rör sig också fram och tillbaka 

mellan yrket och läraryrket, bland annat styrt av konjunkturen. 

 

Bland de lärarutbildade som varken arbetar som lärare eller i skolan, finns det enligt SCB en 

relativt stor bransch- och yrkesspridning. Bland de som är utbildade till yrkeslärare eller 

fritidspedagoger är det inte ovanligt att jobba som vårdbiträde eller skötare. En annan stor 

bransch är offentlig förvaltning, exempelvis som utredare eller handläggare, alternativt drift- 

och verksamhetschefer inom myndigheter som exempelvis administrerar utbildning. Det finns 

också en stor grupp som jobbar med olika typer av företagstjänster.  

 

 

Hela riket Lärare Chefer 

inom 

skolan 

Andra 

chefer 

Fördjupad 

högskolekompetens 

Högskolekompetens Övriga 

yrken 

 

Förskollärare 80% 4% 2% 2% 2% 9% 100% 

Lärare i 

fritidshem 

69% 3% 4% 5% 7% 13% 100% 

Grundskolans 

tidigare år 

87% 3% 2% 2% 2% 4% 100% 

Grundskolan 

senare år plus 

gymnasieskolan 

allmänna ämnen 

79% 4% 3% 5% 4% 5% 100% 

Praktiskt-

estetiska ämnen 

71% 3% 4% 8% 4% 10% 100% 
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Speciallärare 88% 5% 2% 2% 1% 2% 100% 

Yrkeslärare 62% 3% 7% 12% 7% 10% 100% 

Alla lärare 80% 4% 3% 4% 3% 7% 100% 

 

 

Frånvarorapport – län för län 

 

Vi har sammanställt statistiken länsvis. Nedan redovisas respektive läns behov och 

rekryteringspotential. Vi har räknat på vad det skulle innebära om 60 % av lärarna utanför 

skolan skulle återvända, eftersom 6 av 10 lärare som har lämnat läraryrket säger att de kan 

tänka sig att komma tillbaka till skolan. 

 

I Stockholms län behöver skolorna rekrytera 16 000 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 

9100 lärare som inte längre är i skolan, vilket är var femte utbildad lärare i länet. Om 60 procent 

av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 5500 lärare i 

klassrummen.  

 

I Norrbottens län behöver skolorna rekrytera 1700 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 

1400 lärare som inte längre är i skolan, vilket är var femte utbildad lärare i länet. Om 60 procent 

av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 900 lärare i 

klassrummen.  

 

I Västernorrlands län behöver skolorna rekrytera 1900 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 

1000 lärare som inte längre är i skolan, vilket är 16 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 

60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 600 lärare i 

klassrummen.  

 

I Västmanlands län behöver skolorna rekrytera 2000 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 

900 lärare som inte längre är i skolan, vilket är 15 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 60 

procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 600 lärare i 

klassrummen.  

 

I Kalmar län behöver skolorna rekrytera 1600 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 1000 

lärare som inte längre är i skolan, vilket är 15 procent av lärarna i länet. Om 60 procent av dessa 

kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 600 lärare i klassrummen.  

 

I Uppsala län behöver skolorna rekrytera 2300 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 1300 

lärare som inte längre är i skolan, vilket är 17 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 60 

procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 800 lärare i 

klassrummen.  

 

I Dalarnas län behöver skolorna rekrytera 2000 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 1100 

lärare som inte längre är i skolan, vilket är 16 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 60 

procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 700 lärare i 

klassrummen.  

 

I Västra Götalands län behöver skolorna rekrytera 11500 lärare fram till 2019. Samtidigt finns 

det 6300 lärare som inte längre är i skolan, vilket är 16 procent av de utbildade lärarna i länet. 

Om 60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 3800 

lärare i klassrummen.  
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I Jämtlands län behöver skolorna rekrytera 900 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 500 

lärare som inte längre är i skolan, vilket är 16 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 60 

procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 300 lärare i 

klassrummen.  

 

I Gotlands län behöver skolorna rekrytera 400 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 200 

lärare som inte längre är i skolan, vilket är 16 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 60 

procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 130 lärare i 

klassrummen.  

 

I Kronobergs län behöver skolorna rekrytera 1400 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 800 

lärare som inte längre är i skolan, vilket är 16 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 60 

procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 500 lärare i 

klassrummen.  

 

I Västerbottens län behöver skolorna rekrytera 1900 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 

1600 lärare som inte längre är i skolan, vilket är 19 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 

60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 900 lärare i 

klassrummen.  

 

I Södermanlands län behöver skolorna rekrytera 2200 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 

800 lärare som inte längre är i skolan, vilket är 14 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 60 

procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 500 lärare i 

klassrummen.  

 

I Örebro län behöver skolorna rekrytera 2100 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 1100 

lärare som inte längre är i skolan, vilket är 14 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 60 

procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 600 lärare i 

klassrummen.  

 

I Värmlands län behöver skolorna rekrytera 1800 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 1200 

lärare som inte längre är i skolan, vilket är 16 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 60 

procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 700 lärare i 

klassrummen.  

 

I Gävleborgs län behöver skolorna rekrytera 2100 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 1100 

lärare som inte längre är i skolan, vilket är 15 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 60 

procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 600 lärare i 

klassrummen.  

 

I Östergötlands län behöver skolorna rekrytera 3200 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 

1600 lärare som inte längre är i skolan, vilket är 14 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 

60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 1000 lärare i 

klassrummen.  

 

I Skåne län behöver skolorna rekrytera 9900 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 4600 

lärare som inte längre är i skolan, vilket är 15 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 60 

procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 2700 lärare i 

klassrummen.  

 

I Hallands län behöver skolorna rekrytera 2100 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 1100 

lärare som inte längre är i skolan, vilket är 13 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 60 
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procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 700 lärare i 

klassrummen.  

 

I Blekinge län behöver skolorna rekrytera 1000 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 500 

lärare som inte längre är i skolan, vilket är 13 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 60 

procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 300 lärare i 

klassrummen.  

 

I Jönköpings län behöver skolorna rekrytera 2600 lärare fram till 2019. Samtidigt finns det 

1300 lärare som inte längre är i skolan, vilket är 13 procent av de utbildade lärarna i länet. Om 

60 procent av dessa kunde lockas tillbaka till läraryrket skulle det vara ytterligare 800 lärare i 

klassrummen. 

 

Län Lärare & chefer 

i skolan 

Andel som 

gör annat 

Antal som 

gör annat 

Antal som kan 

återvända 

Stockholms län 35440 20% 9083 5450 

Uppsala län 6209 17% 1256 754 

Södermanlands 

län 

5318 14% 835 501 

Östergötlands län 9535 14% 1608 965 

Jönköpings län 8581 13% 1253 752 

Kronobergs län 4245 17% 845 507 

Kalmar län 5490 15% 970 582 

Gotlands län 1166 16% 222 133 

Blekinge län 3475 13% 516 310 

Skåne län 27002 15% 4580 2748 

Hallands län 7097 13% 1084 650 

Västra Götalands 

län 

34140 16% 6291 3775 

Värmlands län 6346 16% 1184 710 

Örebro län 6571 14% 1063 638 

Västmanlands län 5155 15% 919 551 

Dalarnas län 5589 16% 1088 653 

Gävleborgs län 5863 15% 1062 637 

Västernorrlands 

län 

5317 16% 1008 605 

Jämtlands län 2660 16% 504 302 

Västerbottens län 6585 19% 1572 943 

Norrbottens län 5708 20% 1448 869 

 

 
Frånvarorapport – Sveriges 61 största kommuner 
Siffrorna finns även nedbrutna för de 61 största kommunerna. I exempelvis Jönköpings 

kommun finns det 503 behöriga lärare som inte längre arbetar i skolan. Det motsvarar 14,6 % av 

alla behöriga lärare i kommunen. Om 60 procent av dessa skulle lockas tillbaka till läraryrket 

skulle det bli ytterligare 302 lärare i klassrummen.  

 

 



 

   8 [10] 

 
 

 
 

Kommun Lärarutbildade Andel som gör annat Antal 

Solna 748 40,4% 302 

Stockholm 13930 26,0% 3625 

Luleå 1818 25,7% 467 

Sigtuna 725 24,3% 176 

Umeå 3000 23,2% 696 

Sundbyberg 565 22,8% 129 

Göteborg 9604 21,9% 2108 

Falun 1210 21,2% 257 

Karlstad 2312 19,9% 461 

Mölndal 1202 19,7% 236 

Uppsala 3490 19,4% 679 

Växjö 2023 19,0% 384 

Kalmar 1782 18,4% 328 

Malmö 5849 18,3% 1070 

Västerås 2751 17,5% 481 

Skellefteå 1797 17,4% 313 

Borlänge 1052 17,1% 180 

Piteå 1104 17,1% 188 

Östersund 1363 16,7% 228 

Lidingö 671 16,7% 112 

Södertälje 1483 16,6% 246 

Lund 2770 16,5% 456 

Ängelholm 828 16,2% 134 

Halmstad 1964 16,1% 316 

Gotland 1108 16,0% 177 

Sundsvall 1946 16,0% 311 

Örebro 3410 15,9% 544 

Norrköping 2996 15,7% 469 

Gävle 2108 15,3% 322 

Borås 2330 15,3% 356 

Karlskrona 1391 15,2% 211 

Nyköping 1051 15,2% 159 

Linköping 3224 15,1% 487 

Täby 1160 15,1% 175 

Norrtälje 808 14,9% 121 

Helsingborg 2485 14,9% 370 

Jönköping 3435 14,6% 503 

Kristianstad 2082 14,6% 305 
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Örnsköldsvik 1316 14,6% 192 

Huddinge 1650 14,1% 233 

Falkenberg 921 14,1% 130 

Eskilstuna 1906 13,9% 266 

Skövde 1262 13,8% 174 

Österåker 539 13,2% 71 

Enköping 700 13,1% 92 

Uddevalla 1329 12,9% 171 

Nacka 1687 12,3% 208 

Järfälla 1088 12,2% 133 

Haninge 1061 12,1% 129 

Landskrona 738 12,1% 89 

Varberg 1436 11,9% 171 

Tyresö 667 11,4% 76 

Hässleholm 1155 11,4% 131 

Kungsbacka 1835 11,2% 206 

Kungälv 932 11,1% 103 

Värmdö 552 10,9% 60 

Trelleborg 832 10,9% 91 

Trollhättan 1284 10,6% 136 

Motala 885 10,5% 93 

Botkyrka 1210 10,3% 125 

Lerum 944 9,3% 88 
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