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Sammanfattning 

 
Vårt gemensamma intresse för arbetsmiljö grundade idén till denna studie, vårt 

examensarbete, vars syfte är att beskriva lärares arbetssituation med fokus på psykosocial 

arbetsmiljö och arbetsvillkor samt vilken betydelse ledarskapet har för den individuella 

arbetsmiljöupplevelsen. 

 

Den teoretiska referensramen har sitt fokus på psykosocial arbetsmiljö och behandlar 

områden som ledarskap, krav-kontroll-stöd modellen, arbetsrelaterad stress, kommunikation 

samt lärares arbetsvillkor.   

 

Metoden är av kvalitativ karaktär där sex semistrukturerade intervjuer genomförts med fem 

lärare och en rektor som alla är yrkesverksamma inom grundskolan.  

 

Resultatet visar att lärarna upplever en hög arbetsbörda av administrativ karaktär som 

behöver minskas för att arbetssituationen ska anses som hanterbar och bidra till ett hållbart 

arbetsliv. De lärare som ansåg sig ha en rimlig arbetsbelastning har tillgång till stöd, något 

som de som upplever sig ha en för tung arbetsbelastning saknar. En tematisering av de 

centrala områden som kunde utläsas ur respondenternas svar upprättades: arbetsbelastning, 

kommunikation, behovet av stöd och ledarskap, synen på ledarskap samt lärarrollen och det 

pedagogiska uppdraget. Resultatet analyserades sedan med hjälp av den teoretiska 

referensramen.  

 

De slutsatser som vi kan dra av studien är att det är tre variabler som är avgörande för lärares 

upplevelser gällande den egna arbetssituationen: tid, stöd och kommunikation. Om dessa 

variabler är närvarande i verksamheten tenderar personalen att trivas bättre men i de fall dessa 

variabler däremot är helt frånvarande tenderar det således att få motsatt effekt, en omotiverad 

och oengagerad personal. Ledare inom skolväsendet bör således arbeta kontinuerligt och 

strukturerat med dessa tre variabler för att motverka den negativa trenden med 

sjukskrivningar och uppsägningar bland lärare i den svenska skolan.   

 

Nyckelord: grundskollärare, psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, lärares arbetsvillkor, krav - 

kontroll- stöd modellen,  

 



 

 

Abstract 

Our common interest in the work environment founded the idea of this study, our bachelor 

degree project, which aims at describing the teachers' work situation with a focus on 

psychosocial work environment and working conditions and the importance of leadership for 

the individual work environment experience. 

 

The theoretical frame of reference focuses on the psychosocial work environment and 

addresses areas such as leadership, job-demand-control-support model, work-related stress, 

communication and teachers' working conditions. 

 

The method is of a qualitative nature, in which six semistructured interviews were conducted 

with five teachers and one principal, all of whom are employed in elementary school. 

 

The result shows that teachers experience a high level of administrative burden that needs to 

be reduced in order for the work situation to be considered manageable and contribute to a 

sustainable working life. The teachers who considered themselves having a reasonable 

workload have access to support, something that those who find themselves having a too 

heavy workload are missing. A thematisation of the key areas that could be read from the 

respondents' answers was established: workload, the need for support and leadership, the view 

of leadership, and the role of teacher and the educational task. Then the result was analyzed 

using the theoretical reference frame. 

 

The conclusions we can draw from the study are that there are three variables that are crucial 

for teachers' experiences regarding their own work environment: time, support and 

communication. If these variables are present in the business, the staff tend to feel better, but 

if these variables are completely absent, they tend to have the opposite effect, an unmotivated 

and unattended staff. Leaders in the school system should thus work continuously and 

structured with these three variables to counteract the negative trend of sick leave and 

redundancies among teachers in the Swedish school. 

 

key-words: elementary school teachers, psychosocial work environment, leadership, teachers 

working conditions, job-demand-control- support. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel ges en introduktion till det valda undersökningsområdet, en 

problemformulering samt syfte och frågeställningar. 

 

Arbetsmiljö har sedan arbetsmiljölagen introducerades som en del i den svenska 

lagstiftningen år 1977 innefattat både psykiska, fysiska samt sociala delar (Iseskog, 2015). 

Trots detta är det först på senare år som den psykosociala arbetsmiljön blivit ett omdebatterat 

ämne och uppmärksammats hos såväl regeringen som i arbetslivet i stort (Regeringen, 2016). 

Regeringen har därför satt upp en strategi mellan åren 2016-2020 som ska bidra till en god 

organisatorisk och social arbetsmiljö med ett hållbart arbetsliv som följd. Ett hållbart arbetsliv 

kan definieras som ett arbetsliv där arbetstagare har möjlighet att arbeta ett helt arbetsliv 

vilket kräver att insatser för att förbättra arbetsmiljöförhållandena i psykiskt och fysiskt tunga 

arbeten (ibid).  Sett till hur många som omfattas av arbetsmiljölagen är skolan Sveriges största 

arbetsplats (Lärarnas riksförbund, 2017). Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg 

(2006) menar att den teknologiska utvecklingen bidrar till att arbetet inte är lika platsbundet 

som tidigare. Detta ställer högre krav på individen att i allt större utsträckning ansvara för att 

genomföra arbetet men även för att kunna sätta en gräns när arbetet kan anses som färdigt. 

Gränsen mellan arbete och privatliv tenderar därför att vara svår att sätta och har individen 

inte möjlighet att göra det blir arbetet av en alltmer gränslös karaktär som kan leda till stress 

och ohälsa (ibid). Lärare utgör en profession som har identifierats som särskilt stressande där 

forskning visat att en majoritet av de tillfrågade upplever en enorm press och känner sig 

extremt stressade i sitt arbete (Van der doef & Maes, 2002). Lärarbristen är kännbar över hela 

landet och rekryteringsbehovet är större än det antal som studerar och examineras vid landets 

alla universitet och högskolors lärarutbildningar (SKL, 2018). Sveriges kommuner står därför 

inför en rad utmaningar när det gäller att såväl rekrytera som att behålla den befintliga 

kompetensen och således framstå som attraktiva arbetsgivare. Samtidigt visar flera 

undersökningar gjorda av Lärarnas riksförbund att lärare utsätts för en betydligt mer 

påfrestande arbetsmiljö där bland annat en för hög arbetsbelastning och en rad andra 

stressorer som ökar risken för sjukdom och skador (Lärarnas riksförbund, 2016).  

 

Valet av ämne till vårt examensarbete bottnar sig i båda författarnas intressen och tidigare 

erfarenheter. Den ena författaren har arbetat som lärare i grundskolan under några år och den 

andra författaren har ett stort intresse för arbetsmiljö, då framför allt den psykosociala 
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arbetsmiljön. Sett till denna bakgrund, av egna intressen och erfarenheter uppfattade 

författarna ett ökande problem i den svenska grundskolan. Många kollegor sjukskriver sig 

eller säger upp sig, trots att de egentligen älskar sitt jobb. Här väcktes vårt intresse för att ta 

reda på vad den egentliga orsaken beror på och vilka verktyg som saknas för att behålla 

kompetens och personal i svenska grundskolan.  

 

1.1 Problemformulering 

 

Studier inom den svenska skolan visar att rektorer i Sverige i stor utsträckning har goda 

ledarskapsutbildningar (Skolverket, 2015). Samtidigt ökar statistiken på sjukskrivningar bland 

svenska förskollärare och lärare i förhållande till andra yrkeskategorier (Lärarförbundet, 

2016). Därför anser vi att det är nödvändigt med datainsamling av kvalitativ karaktär för att 

förstå relationen mellan svenska lärares arbetsmiljö och arbetsvillkor i förhållande till stödet 

från ledningen och hur dessa faktorer samspelar med varandra. Vår förhoppning är att 

resultatet av vår studie ska bidra med nya kunskaper om hur ledarskapet och lärares 

arbetsmiljö samspelar med varandra, som i sin tur kan mynna ut till att minska antalet 

sjukskrivningar. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva lärares arbetssituation med fokus på psykosocial arbetsmiljö 

och arbetsvillkor samt vilken betydelse ledarskapet har för den psykosociala 

arbetsmiljöupplevelsen. 

 

1.3 Frågeställningar 

- Hur upplever lärare sin egen arbetssituation sett till aktuell arbetsmiljö? 

- Vilket stöd är lärare i behov av i förhållande till den aktuella arbetsmiljön? 

- Hur arbetar rektorer med att skapa en bra psykosocial arbetsmiljö hos sina lärare? 

-  

1.4 Disposition och avgränsningar 

Inledningsvis introduceras läsaren i tidigare forskning och teorier inom området arbetsmiljö 

med fokus på psykosociala aspekter. Därefter behandlas avsnitt som ledarskap, krav-kontroll-

stöd modellen, arbetsrelaterad stress samt lärares arbetsvillkor. Efterföljande avsnitt 

presenterar vald metod där metodavsnittet avslutas med en metoddiskussion därefter följer 

avsnitt som behandlar empiri och analys, slutsatser och uppsatsen avslutas med uppslag för 
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vidare forskning. Avgränsning har dessutom gjorts där vi valt att rikta in oss på lärare i 

grundskolan. 

 

2. Teoretisk referensram 
 

Nedan presenteras en översikt av tidigare forskning inom ämnet psykosocial arbetsmiljö med 

fokus på lärarprofessionen. Avsnittet behandlar områden som ledarskap, krav- kontroll-stöd 

modellen, arbetsrelaterad stress, kommunikation och avslutas med en beskrivning av lärares 

arbetsvillkor och förtroendearbetstid. Begrepp och teorier lyfts fram och beskrivs löpande 

under avsnittet.  

 

2.1 Psykosocial arbetsmiljö -  begrepp och definition 

 

Arbetsmiljö är ett begrepp med en bred innebörd som innefattar de fysiska, psykiska samt 

sociala delar som vi upplever i vårt arbete (Bohgard et al., 2015; Iseskog, 2015). 

Arbetsmiljölagen grundläggande syfte beskrivs i dess inledande paragraf :“Lagens ändamål 

är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god 

arbetsmiljö” (Iseskog, 2015, s 391). Begreppet psykosocial arbetsmiljö inkluderar individens 

samspel med alla delar som ingår i arbetssituationen och således måste begreppets innebörd 

tolkas som att det handlar om individens relation till kontexten (Bohgard et al., 2015; 

Kaufmann & Kaufmann, 2016). Faktorer som kan bidra till individuella upplevelse av den 

psykosociala arbetsmiljön uppfattas som negativ är exempelvis stress som kan uppkomma till 

följd av konflikter alternativt en hög arbetsbelastning (ibid). 

 

Bohgard et al., (2015) menar att forskning pekat på fem huvudfaktorer som har en stor 

inverkan på individens upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön i positiv bemärkning: 

egenkontroll, positivt arbetsledningsklimat, stimulans i själva arbetet, god arbetsgemenskap 

samt en lagom arbetsbelastning. Dessa faktorer stämmer väl överens med de identifikationer 

som Eklöf (2017) och Kaufmann & Kaufmann (2016) benämner som begreppet 

arbetsberikning där individer som upplever sina arbetsuppgifter som stimulerande och 

varierande tenderar att trivas bättre på sin arbetsplats än de som inte gör det (ibid). Kira 

(2003) lyfter vikten av att organisationer inte kan se sitt humankapital som en 

konsumtionsvara utan att ständigt arbeta med att underhålla den befintliga personalen något 

som kan ske genom att organisationen uppmuntrar till kreativitet, egna initiativ, kontroll över 

arbetssituationen (ibid). 
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Den svenska regeringen (Regeringen, 2016) har uppmärksammat att den svenska 

befolkningen i större utsträckning än tidigare drabbas av psykisk ohälsa, där orsakssambandet 

går att hitta i arbetslivet. Denna negativa trend behöver brytas och förändring måste ske från 

det allt mer gränslösa arbetslivet till ett hållbart arbetsliv. En arbetsmiljöstrategi som sträcker 

sig mellan åren 2016–2020 har därför upprättats (Regeringen, 2016). Målet med 

arbetslivspolitiken är att alla ska ha goda arbetsvillkor, möjligheter till utveckling samt att 

arbetet inte ska ligga till grund för att någon ska riskera att dö, bli sjuk eller skadas. Med 

denna utgångspunkt publicerade arbetsmiljöverket nya föreskrifter gällande den psykosociala 

arbetsmiljön i det svenska arbetslivet, organisatorisk och social arbetsmiljö, (AFS 2015:4),  

vilka trädde i kraft den 31 mars 2016. Föreskriften reglerar villkor för arbetstid, 

arbetsbelastning, kränkande särbehandling samt vilka kunskaper som krävs hos chefer i 

arbetslivet för att hantera och arbeta med dessa frågor (ibid.). Arbetsmiljöverket arbetar fram 

underlag och föreskrifter utifrån arbetsmiljölagstiftningen så att svenska arbetsgivare ska bli 

medvetna om vilket ansvar de har. Dessutom genomför dem inspektioner på arbetsplatser runt 

om i Sverige för att kontrollera att dessa föreskrifter följs (Arbetsmiljöverket, 2016). 

 

Det vanligaste sättet för en arbetsgivare att ta reda på hur den psykosociala arbetsmiljön 

upplevs hos medarbetarna är genom att använda sig av en medarbetarenkät som i sin tur 

sammanställs (Bohgard et al., 2015; Eklöf, 2017). Detta är ett bra verktyg för att utforska hur 

arbetsmiljön upplevs från ett medarbetarperspektiv samtidigt som det kan anses som en 

bristfällig metod då dessa enkäter oftast måste kompletteras med kvalitativa data för att få en 

helhetsbild (ibid).  

 

2.2 Ledarskapets betydelse  

Vingård (2015) poängterar vikten av att ledare inom en organisation spelar en viktig roll i 

huruvida arbetsklimatet upplevs som bra eller dåligt på en arbetsplats liksom Eklöf (2017) 

som menar att chefer har huvudansvaret för att säkerställa att arbetet organiseras, uppgifter 

fördelas samt medarbetarna får de stöd de behöver för att klara av sina arbetsuppgifter. 

Elmholdt, Dauer Keller & Tanggard (2015) menar att: 

  

“Ledare kan genom sitt ledarskap påverka trivseln positivt och därmed skapa en god 

psykosocial arbetsmiljö som gynnar välbefinnande och arbetsinsats. Det kräver 

kunskap om vad som främjar och hämmar trivsel på arbetet” (sid 123).  
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Ledaren måste dessutom visa engagemang gentemot sina medarbetare att i samarbete med 

varandra reflektera över positiva och belastande faktorer i arbetsmiljön för att kontinuerligt 

kunna tillämpa väsentliga förändringar (ibid). Vad som kan identifiera ett gott ledarskap 

handlar i det hela taget om att en förståelse för organisationen och dess villkor, förståelse för 

människorna i en organisation samt förmågan att på ett effektivt och kontrollerat sätt 

balansera dessa två faktorer (Eklöf, 2017).  

 

2.2.1 Transformativt och coachande ledarskap 

De egenskaper som anses mest önskvärda hos ledare inom skolväsendet, eller för att påverka 

den psykosociala arbetsmiljön positivt kan kopplas till det som i traditionell 

ledarskapsforskning benämns för transformativt respektive coachande ledarskap (Elmholdt et 

al., 2015; Yukl, 2012). Den transformativa ledarskapsstilen innebär att ledaren fungerar som 

en förebild hos sina medarbetare och medarbetarna tillåts ha inflytande över arbetssituationen. 

Den transformativa ledaren motiverar dessutom medarbetaren med meningsfulla 

arbetsuppgifter samtidigt som chefen har en förståelse för att utmanande arbetsuppgifter kan 

bidra till motivation. En chef som har ett transformativt förhållningssätt gentemot sina 

medarbetare uppmuntrar dessutom till kreativitet och för att hitta nya lösningar på problem 

som uppstår och varje medarbetare blir sedd och får stöd från chefen genom mentorskap och 

coaching (ibid). Ett coachande ledarskap ska bidra med att långsiktigt skapa hållbara 

organisationer med anställda som mår bra och på så sätt skapa engagemang för att uppnå de 

organisatoriska målen (Hilmarsson, 2016). Det huvudsakliga syftet med att ha ett coachande 

förhållningssätt är att skapa en positiv organisationskultur för samarbete, effektivitet och hälsa 

(ibid).  

 

2.2.2 Transaktionellt och laissez-faire ledarskap 

Det transaktionella ledarskapet utgår från att chefen har sån liten kontakt med medarbetarna 

som möjligt, det enda bandet mellan parterna är det avtal som finns gällande arbetsinsats och 

belöning samt att ett vanligt kännetecken för denna typ av ledarskap är att man leder genom 

tillrättavisning, att påpeka de fel som begås (Elmholdt et al., 2015; Yukl, 2012).  

Skogstad et al., (2014) & Yukl (2012) beskriver att laissez-faire ledarskapet har sitt ursprung 

ur det transaktionella ledarskapet och att utmärkande för dessa båda typer av ledarskap är att 

det är verkningslöst på grund utav att chefens beteende präglas av undvikande och passivitet 

när de underordnade upplever att de behöver stöd i arbetet. Detta leder i större utsträckning att 
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medarbetare drabbas av arbetsrelaterad stress och har en tendens att leda till ett sämre 

arbetsklimat än på arbetsplatser där man använder ett transformativt eller ett coachande 

ledarskap.Trots de negativa effekter som dessa båda typer av ledarskap visat sig medföra visar 

studier att användandet av detta ledarskap är oroväckande högt (ibid).   

 

Skolverket (2015) menar att de undersökningar som gjorts i den svenska skolan visar att 

rektorer har bra ledarskapsutbildningar för att kunna utföra sitt uppdrag men att det råder en 

stor personalomsättning på just dessa positioner. Majoriteten av dessa skolledare som har en 

lång yrkeserfarenhet byter arbetsplats väldigt ofta, vilket är oroväckande i sig och Skolverket 

(2015) tydliggör att det är viktigt att kartlägga varför personalomsättningen bland de svenska 

rektorerna ser ut som den gör. Teasly (2018) menar att ledarskapet inom skolan måste ses som 

en nyckelfaktor till om lärarna upplever yrkesmässig framgång eller ej (ibid).   

 

2.3 Krav, kontroll, stöd  

  

Karasek (1979) utvecklade en modell med huvudsyfte att påvisa att arbetskrav och kontrollen 

som individen anser sig ha över dessa har en betydande roll för hur den totala 

arbetssituationen upplevs. Modellen påvisar att psykologisk belastning uppstår från samspelet 

mellan kraven i en arbetssituation och beslutsfriheten, kontrollen, som arbetstagaren som står 

inför dessa krav upplever sig ha för att hantera dessa utmaningar. Kraven i arbetet avser i 

denna modell belastning och arbetsstyrning, möjligheten för individen att styra sitt eget 

arbete. Arbetsbelastningen kan förbättras genom ökad beslutsbefogenhet även om kraven är 

lika stora. Karasek (1979) menar att det viktigaste resultatet av denna studie är det faktum att 

det kan vara möjligt att förbättra arbetsrelaterad stress utan att offra produktiviteten och att 

arbetsbelastningen kan förbättras genom ökad beslutsbredd även om kraven är lika stora. 

Karasek (1979) drar slutsatsen att det är kombinationen av låg kontroll och höga arbetskrav 

som kan förknippas med mental överbelastning som leder till stress, samma kombination kan 

också förknippas med otillfredsställdhet. Lärare idag upplever en ökad arbetsbelastning på 

grund av att de åläggs fler arbetsuppgifter i dagsläget som de inte själva skulle välja (Parding, 

2009). 

 

Kontrollen omfattar två delar: handlingsfrihet och beslutsbefogenhet (Van der doef & Maes, 

1999). Karasek & Theorell (1990) förtydligade den ursprungliga modellen som Karasek 

(1979) utvecklade genom att beskriva fyra olika typer av arbeten och dess psykosociala 
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effekter: spänd, aktiva arbeten, avspänd och passiva arbeten. Arbeten med hög grad 

ansträngning och liten möjlighet till beslutsfattande leder i större utsträckning till ohälsa och 

missnöje. Aktiva arbeten kännetecknas enligt Karasek & Theorell (1990) av att samtidigt som 

det är krävande involveras arbetstagare i beslut eller annat som avser arbetet något som leder 

till att de känner en stor grad av kontroll och möjligheten att använda sig av sina kunskaper. 

En avspänd arbetssituation karaktäriseras av få krav och hög kontroll och högt socialt stöd. 

Risken för sjukdomar är dessutom lägre eftersom kontrollen i arbetet som individen har gör 

det möjligt att svara på kraven på bästa möjliga sätt samtidigt som att det finns få 

arbetsrelaterade utmaningar. Denna indelning brukar även beskrivas som den ideala 

arbetssituationen. Den sista indelningen som Karasek & Theorell (1990) gör är passiva 

arbeten, vilket innebär att arbetstagarna saknar motivation och engagemang. Detta beror enligt 

författarna på kombinationen av låg ansträngning och låg kontroll (ibid). De studier som 

bland annat Van der doef & Maes (1999) gjort stämmer in på det resonemang som Karasek & 

Theorell (1990) lyfter fram, att anställda i organisationer som arbetar med höga krav och låg 

kontroll är de upplever det mest negativa psykologiska välbefinnandet med stress och 

utbrändhet som följd av detta skadliga arbetssätt (ibid). 

 

På senare år tillkom ytterligare en dimension: socialt stöd i arbetet. Det sociala stödet avser 

enligt Karasek & Theorell (1990) känslan av uppskattning och möjligheten att få återkoppling 

på arbetsrelaterade insatser (ibid). Socialt stöd har enligt Bohgard et al., (2015) & Kaufmann 

& Kaufmann (2016) bidragit till att reducera stressreaktioner och dess konsekvenser när 

relationen mellan dessa variabler har studerats. Kaufmann & Kaufmann (2016) menar att 

begreppet stöd i arbetet kan delas in i fyra olika kategorier: 

●  Känslomässigt stöd: visa intresse och omsorg. 

●  Uppgiftsstöd: klarlägga och systematisera problem. 

● Informationsstöd: tydlig och bra information från ledning till personal. 

● Praktiskt stöd: tid, pengar, råd och hjälp. 

Denna indelning visar att det finns olika faktorer som kan påverka den individuella känslan av 

uppskattning på arbetsplatsen (ibid). 
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Figur 1 illustrerar krav-kontroll-stödmodellen översatt från Karasek & Theorell (1990). 

 

Elmholdt et al., (2015) beskriver att forskare på senare år upptäckt nya faktorer som kan ses 

som en uppgradering av den ursprungliga krav- kontroll- stöd modellen där bland annat 

autonomi blev ett centralt begrepp att ta hänsyn till, för att förstå relationen mellan kraven och 

kontrollen en individ upplever i arbetet. Johari, Tan & Zulkarnain (2017) menar att autonomi 

hos lärare kan förstås som lärarens förmåga att ta kontroll över sin egen undervisning, något 

som påverkar arbetssituationen i stort. De övriga faktorer som Elmholdt et al., (2015) menar 

är viktiga att ta hänsyn till när det gäller den psykosociala arbetsmiljön är integration, 

utvecklingsmöjligheter och samarbete. Integration och utvecklingsmöjligheter syftar till 

huruvida individen uppfattar sitt arbete som betydelsefullt i den mening att kunskaper och 

förmågor främjas på arbetsplatsen och att möjligheter till utveckling och lärande finns. 

Samarbete handlar om det sociala samspelet på en arbetsplats och dess betydelse (ibid).     

 

Sammanfattningsvis kan krav-kontroll-stöd modellen förklaras som att om en ojämn 

fördelning mellan kraven som ställs på individen i relation till den kontroll denne upplever sig 

ha över arbetsuppgifterna samt de stöd och resurser arbetsgivaren tillhandahåller samt de 
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individuella kunskaper och förmågor varje individ besitter kan ge upphov till arbetsrelaterad 

stress. 

 

2.4 Arbetsrelaterad stress 

Upplevelsen av stress behöver inte enbart uppkomma till följd av höga krav och liten kontroll 

och ett litet stöd i arbetet utan kan även orsakas av att arbetstagarens kunskaper och förmågor 

inte utnyttjas tillräckligt och detta i sin tur bidrar till att negativa känslor och obehag 

uppkommer (Stavroula, Griffiths & Cox, 2003). Aktuell forskning lyfter dessutom aspekterna 

att yttre faktorer och krav, stressorer, leder till en ohälsosam belastning och ohälsa, i 

synnerhet om den enskilda individen anser att dessa krav är omöjliga att klara av. Stress måste 

alltså ses som förhållandet mellan individ och miljö och är således en interaktionsprocess hos 

varje enskild individ (Bohgard et al., 2015; Kira, 2003; Mcclenahan, Giles & Mallett 2007).  

 

Van der doef & Maes (2002) förklarar att vanliga identifierade stressorer i lärares arbetsmiljö 

identifierats som arbetsöverbelastning, otydliga roller leder till rollkonflikter,  otillräckliga 

resurser och dåliga arbetsförhållanden, brist på professionell erkännande, bristande 

involvering i beslutsfattande, brist på effektiv kommunikation, personalkonflikter och elever 

som missköter sig. Van der doef & Maes (2002) menar att ovan nämnda stressorer kan 

förknippas med högre nivåer av sjukfrånvaro i stressrelaterade sjukdomar, framförallt 

utbrändhet och depression. För att minska arbetsbelastningen och de negativa effekter som 

lärare upplever sett till arbetssituationen krävs det insatser på ledningsnivå samt en förståelse 

för att detta är en process som måste pågå kontinuerligt för att ge resultat (ibid). 

Arbetsrelaterad stress är dessutom en av de största utmaningarna som organisationer står inför 

då detta drabbar anställda runt om i hela världen. Medarbetare som upplever mer stress i sitt 

arbete riskerar att vara mindre motiverade till att utföra sina arbetsuppgifter och således även 

mindre produktiva än sina kollegor som inte upplever stress med negativa konsekvenser som 

följd (Stavroula, Griffiths & Cox, 2003). För att uppnå framgång och en motiverad och 

engagerad personal måste arbetsbelastningen ligga på en lagom nivå i förhållande till de 

individuella egenskaperna (Bohgard et al., 2015; Eklöf 2017). Stress kan som ovan beskrivits 

uppstå av flera olika faktorer, men för arbeta för att förebygga stress är det viktigt att det finns 

en helhetssyn på vad som händer i hela organisationen, något som bör ske kontinuerligt 

(Kaufmann & Kaufmann, 2016). 
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2.5 Kommunikation 
 

Jacobsen & Thorsvik (2014) menar att en effektiv kommunikation är en nyckelfaktor sett till 

välfungerande organisationer. Kommunikation i en organisation är en av de viktigaste 

beståndsdelarna i och med att det är en kontinuerlig process såväl internt och externt. 

Kommunikation har flera funktioner organisatoriskt då det bland annat kan anses som 

grunden för samordning och fördelning av arbetsuppgifter. Om organisatoriska beslut blir bra 

eller dåliga handlar enligt Jacobsen & Thorsvik (2014) hur bra det informationsunderlaget är 

och således hur bra kommunikationen har varit mellan berörda parter innan beslutet fattas. 

För att vi ska ha möjlighet till lärande i organisationer krävs det också kommunikation i form 

av återkoppling på det vi utfört så att vi kan reflektera över det. Effektiv kommunikation kan 

beskrivas med det som Jacobsen & Thorsvik (2014) kallar för kommunikationsprocessen. 

Kommunikationsprocessen startar med att en person, sändaren, formulerar ett budskap och till 

mottagaren. Därefter måste sändaren välja om budskapet ska förmedlas muntligt eller 

skriftligt, formellt eller informellt. Det tredje steget i kommunikationsprocessen är att 

mottagaren måste tolka budskapet för att skapa sig en uppfattning av vad sändaren vill 

förmedla. Det önskvärda här är att mottagaren tolkar budskapet på det sätt som sändaren 

önskar att det ska tas emot. Det sista och fjärde steget i processen är återkoppling, mottagaren 

svarar på informationen och sedan börjar kommunikationsprocessen om, så att mottagaren 

blir sändare och tvärtom. Det kan dock uppstå problem på vägen, så kallat brus, när 

kommunikation ska förmedlas, så att budskapet inte tas emot och avkodas så som det var 

tänkt. Därför är det viktigt att ha vissa saker i beaktning när man ska förmedla information 

som exempelvis att använda ett språk som mottagaren förstår och använda en kanal som 

mottagaren känner väl till för att minimera risken för att brus uppstår (ibid).   

 

2.6 Arbetsvillkor & förtroendearbetstid 

När det gäller lärares arbetsvillkor menar Bloomfield Cucchiara, Rooney & Robertson-Kraft 

(2015) att hänsyn måste tas till samspelet mellan skolans egenskaper, politiska bestämmelser 

som styr lärarnas aktiviteter och de sociala, kulturella, psykologiska och pedagogiska 

funktionerna som finns i arbetsmiljön. Innebörden av lärares arbetsvillkor måste ses i relation 

till undervisningsuppdrag, storlek på klasserna, professionell utveckling och tillgång till 

läromedel. Samtliga faktorer har en betydande påverkan för lärarens tillfredsställelse och 

effektivitet (ibid).  
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Ladd (2011) studerade sambandet mellan arbetsvillkoren i förhållande till hur många som 

väljer att avsluta sin anställning till följd av ohållbara arbetsvillkor. Kvaliteten på ledarskapet 

ansågs som den viktigaste faktorn desto högre kvalitet på ledarskapet, desto större var 

chansen att lärarna inte hade planer på att lämna sin anställning och vice versa. Möjlighet att 

samarbeta med kollegor och ett effektivt ledarskap var två faktorer som deltagarna i studien 

ansåg som nödvändiga för att lärarna skulle fortsätta sin anställning. Viktigt var även 

delaktighet i beslutsfattande, möjlighet till kompetensutveckling samt självständighet för att 

uppnå en tillfredsställande arbetssituation (ibid). 

 

Aktörer inom det svenska skolväsendet anser att arbetsvillkoren för lärare idag behöver 

förbättras samt att yrkeskategorin behöver få en högre status i samhället (Lärarförbundet, 

2017). Den senaste undersökningen, Lärarnas riksförbund (2015) visar alarmerande siffror 

kring områden som arbetsbörda, arbetsro, återhämtning, stress och hög administrativ 

belastning.  Enbart en av tio anser att deras arbetsbörda är rimlig, nio av tio känner sig 

dessutom stressade över sin arbetssituation. En majoritet av respondenterna anser sig inte 

hinna återhämta sig då de inte hinner få tillräckligt med pauser under arbetsdagen vilket leder 

till att Lärarnas riksförbund (2015) drar en koppling mellan stress och bristen på 

återhämtning.  

 

Lärarnas riksförbund (2015) menar att den utsatta arbetsmiljön för lärare inte bara 

konsekvenser på arbetsinsatsen, den får även konsekvenser på lärarnas fritid. En annan faktor 

som synliggjordes är hur många lärare som arbetar trots att deras hälsotillstånd borde innebära 

sjukskrivning. En majoritet av undersökningsdeltagarna svarar att de har gått till jobbet trots 

att deras hälsotillstånd borde innebära sjukskrivning, mer än hälften har gjort det fler än en 

gång. Anledningen till att respondenterna i undersökningen gick till arbetet trots sitt dåliga 

hälsotillstånd berodde till stor del på att arbetsbördan skulle vara för tung när de blev friska 

(ibid). Lärares arbetsvillkor har deformerats under senare år då forskning visar att arbetet i 

dagsläget anordnas på ett helt annat sätt än det hade gjort om lärarna själv hade fått bestämma 

hur detta bör organiseras (Parding, 2009). Skaalvik & Skaalvik (2011) menar att bristen på 

lärare är ett världsomfattande problem, de flesta väljer att lämna yrket innan de når 

pensionsåldern. Arbetsförhållandena har identifierats som avgörande för de som lämnar yrket 

där de flesta väljer att lämna till följd av en ohållbar arbetsbelastning, medan de som är 

tillräckligt motiverade för att fortsätta sin yrkeskarriär gör det för att de upplever sig ha en 

stödjande ledning och en bra arbetsmiljö (ibid). 
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Den mest förekommande anställningsformen hos lärare är i dagsläget enligt Lärarförbundet 

(2017) ferieanställning vilket innebär att läraren är anställd med en uppdelad arbetstid i 

reglerad arbetstid respektive förtroendearbetstid. Förtroendearbetstiden innebär att varje 

enskild lärare fritt får avgöra vilka aktiviteter denna tid ska nyttjas till. Förtroendearbetstiden 

blir således en flexibel del av lärares arbetstid något som Allvin et al., 2006 menar kan ge 

upphov till att gränsen mellan jobb och fritid suddas ut, det gränslösa arbetet. Det gränslösa 

arbetet kan verkligen vara en källa till stress genom att arbetets utformning i större 

utsträckning präglas av flexibilitet och att individen själv får allt större ansvar för när, hur, var 

arbetet ska ske. Friheten kan i sin tur leda till osäkerheten på kraven som ligger på individen 

och följden brukar allt som oftast bli att arbetsinsatsen blir betydligt större än om arbetet 

skulle varit både tids- och platsbundet. Sammanfattningsvis kan det nya flexibla arbetslivet 

enligt Allvin et al., (2006) beskrivas som “[...] ju friare arbete, desto svårare att bli fri från 

arbetet” (s 150). 

 

3. Metod 
I nedanstående avsnitt presenteras tillvägagångssättet och vald metod för denna studie. 

Avsnittet behandlar forskningsansats, datainsamling, urval, kvalitativ analys, studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet och avslutas sedan med en metoddiskussion. 

 

3.1 Forskningsansats 

Vetenskaplig forskning kan utgå från antingen en kvantitativ eller en kvalitativ ansats där 

kvantitativ forskning används när forskaren är intresserad av siffror och en generaliserbarhet 

medan det kvalitativa perspektivet syftar till att skapa en förståelse för deltagarnas 

uppfattningar om det valda undersökningsområdet (Bryman, 2011).    

Forskningsansatsen i denna studie utgår från en kvalitativ ansats något som med fördel bör 

användas när forskningen syftar till att skapa en förståelse för människors upplevelser, 

erfarenheter och känslor (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009), vilket denna studie har för 

avsikt att undersöka. Denscombe (2016) beskriver att detta bland annat sker genom intervjuer, 

observationer, etnografiska studier, fallstudier eller sammanställning och analys av redan 

befintliga dokument (ibid). Förförståelse är ett begrepp som förekommer inom vetenskaplig 

forskning, vilket innebär den kunskap som forskaren har om det ämne som studeras (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2009). I denna studie blir vår förförståelse särskilt viktigt att belysa då 

en av författarna jobbar inom det aktuella arbetsområdet där studien ska genomföras.  
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En distinktion mellan hermeneutik och positivism brukar göras där hermeneutik enligt 

Bryman (2011) innebär att fokus ligger på att tolka mänskligt handlande medan positivism 

argumenterar för att naturvetenskapliga metoder ska tillämpas när studier fokuserar på den 

sociala verkligheten. För oss blir det lite av en självklarhet att tillämpa ett hermeneutiskt 

förhållningssätt under studiens gång då avsikten med studien är att tolka mänskliga 

erfarenheter och upplevelser. Enligt Bryman (2011) handlar skillnaden mellan induktion och 

deduktion om huruvida forskningen tar sin utgångspunkt ur hypoteser, induktion, eller där 

teorier och frågeställningar ligger till grund för datainsamlingen, deduktion. Sett till denna 

beskrivning av begreppen kommer den deduktiva ansatsen att prägla denna studie då vi vid 

inhämtandet av material utgick från redan sammanställd teori som har lett till upprättandet av 

frågeställningar vilka i sin tur ligger till grund för undersökningens syfte (ibid).   

 

3.2 Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som kommer användas för denna studie är semistrukturerade 

personliga intervjuer vilket Denscombe (2016) menar utgår från att forskaren har en 

sammanställd lista på ämnen alternativt en intervjuguide som stämmer in på det område som 

ska undersökas. Samtidigt har forskaren förmågan att flexibelt växla mellan dessa ämnen 

beroende på vad intervjupersonen svarar (Denscombe, 2016). En intervjustudie lämpar sig 

bäst när undersökningen baseras på att åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter är 

syftet med undersökningen (ibid). I denna studie har vi undersökt lärares upplevelser av 

arbetsmiljön samt stödet från ledningen gällande arbetsmiljöfrågor, därför passade en 

intervjustudie bra att genomföra., då vi vill få en djupare förståelse för samspelet dessa 

komponenter emellan.  Anledningen till valet av att genomföra personliga intervjuer och inte 

grupp- respektive fokusgruppsintervjuer grundar sig att vi verkligen ville få fram det budskap 

respondenterna önskade förmedla. Vid en grupp- eller fokusgruppsintervju kan vissa 

deltagare enligt Denscombe (2016) bli hämmade av andra deltagare vilket leder till att de inte 

vågar säga sin egentliga åsikt. Med hänsyn till detta valde vi att samla in vårt material 

personliga intervjuer.  

 

3.3 Urval 

Det urval som vi tillämpat för denna studie är vad Denscombe (2016) beskriver som ett 

subjektivt urval vilket innebär att personer med en särskild kunskap för det ämnet som ska 

studeras väljs ut. Bryman (2011) beskriver att ett målinriktat urval rekommenderas när 
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kvalitativa studier ska genomföras då respondenterna väljs utifrån vad forskaren tror gynnar 

den problemformulering som upprättats för studien. Oavsett vilken av dessa två benämningar 

man väljer att använda sig av är innebörden densamma och vi anser att denna typ av urval 

lämpar sig för denna studie, i det här fallet grundskollärare samt rektorer inom grundskolan 

eftersom studien berör just lärarprofessionen. Ett bekvämlighetsurval, de första som finns till 

hands som stämmer in på urvalskriterierna (Denscombe, 2016), har tillämpats för några av 

intervjuerna i denna studie. De kriterier som vi har använt oss av för att hitta lämpliga 

undersökningsdeltagare är de som arbetar som lärare och rektorer i grundskolan där vi via 

mail kontaktat grundskolor i Dalarnas län för att komma i kontakt med lämpliga deltagare. 

Därefter har sex intervjuer genomförts med fem lärare och en rektor. Respondenterna i denna 

studie är oberoende och ovetande om varandra och har ett åldersspann mellan 25 - 50 år.   

 

3.4 Kvalitativ analys 

Att bearbeta insamlade data är enligt Denscombe (2016) en process där en viktig förberedelse 

innan analysprocessen kan starta är att skydda sitt insamlade material genom att göra kopior 

av de ursprungliga inspelningarna för att försäkra sig om att materialet finns kvar, om dessa 

av någon anledning skulle försvinna eller skadas. I detta fall har vi använt våra mobiltelefoner 

som inspelningsverktyg och för att säkerställa att materialet inte förstörs eller försvinner har 

ljudfilerna förts över till en extern hårddisk för att finnas tillgängliga på fler än en 

lagringsenhet.  

 

Utskrifter av varje enskild intervju har gjorts för att sedan, när samtliga intervjuer 

transkriberats har det upprättats en tematisering av intervjuerna vilka grundar sig i de centrala 

teman som vi kan utläsa från respondenternas svar. Olika färgkoder har använts när 

intervjuerna transkriberats för att underlätta möjligheten att upptäcka likheter och skillnader 

mellan intervjupersonernas svar på de olika frågor som behandlats under respektive intervju. 

Dessa likheter har sedan lett till centrala teman som går att utläsa ur respondenternas svar på 

intervjufrågorna. Vi har även kodat vårt material genom att använda förkortningar i form av 

respondenternas respektive nummer de har tilldelats i denna studie. Därefter har vi 

sammanställt det insamlade materialet för att få en tydligare helhetssyn över vårt resultat och 

sedan gjort en tematisk analys av materialet.   

 

 Denscombe (2016) och Kvale & Brinkmann (2014) påpekar att texten kan göras levande om 

värdefulla citat lyfts in som en del av resultatet. Detta har vi använt oss av löpande under 
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framställningen av resultatdelen för att främja att intervjuerna känns levande i skrift. 

Denscombe (2016) menar att transkriberingar av inspelade intervjuer bidrar till att forskaren 

lättare kan göra jämförelser mellan de olika intervjuerna men att det är väldigt tidskrävande 

då en intervju som varat under en timme tar flera timmar att bearbeta innan hela intervjun är 

framställd i skrift. Trots den tidskrävande process som transkribering faktiskt är betonar 

Denscombe (2016) att detta bör ses som en betydelsefull del i forskningen i och med det 

faktum att forskaren kommer i närkontakt med data och att det utan denna närkontakt är svårt 

att kunna analysera kvalitativa data.  

 

3.5 Genomförande 

Genomförandet av de kvalitativa intervjuerna har ägt rum i en kontext som var anpassad eller 

gick att anpassa till att få en god intervjumiljö samtidigt som respondenterna hade möjlighet 

att önska plats för intervjun. Detta för att Denscombe (2016) påpekar vikten av att såväl 

respondent som intervjuare känner sig bekväma med vald mötesplats. I samband till val av 

mötesplats fick respondenten även information angående hur lång tid intervjun beräknas att ta 

(Denscombe, 2016). Därefter berättade vi syftet med intervjun, hur det kommer gå till samt 

fångade upp eventuella frågor om respondenten hade några innan intervjun påbörjades 

samtidigt som en upprepning av de forskningsetiska principerna gjordes (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Samtliga intervjuer utgick från två intervjuguider, en för lärare och en för 

rektorer, med eventuella följdfrågor. Samtliga intervjuer spelades in efter respondenternas 

godkännande och tog ungefär 45 minuter vardera att genomföra. Intervjun startade med en till 

synes enkel fråga för att ge respondenten möjlighet att slappna av, i det här fallet en 

bakgrundsfråga om respondenten (Denscombe, 2016). Innan varje intervju avslutades valde vi 

att avsluta med en fråga som gav respondenterna möjlighet att utveckla eller ta upp något de 

ville understryka som vi missat att ta upp under respektive intervju. 

 

Vår förhoppning var att en av oss skulle leda intervjuerna samtidigt som den andra 

antecknade just för att säkerställa att vår datainsamling har varit tillräcklig. Denna önskan 

kunde tyvärr inte infrias då vissa av intervjuerna fått nya datum för att respondenterna skulle 

ha möjlighet att delta samtidigt som vi haft personliga åtaganden som ej gått att förändra. 

Detta i sin tur ledde till att vi fick dela upp intervjuerna mellan oss båda, något som inneburit 

att ett större krav funnits på oss intervjuare då vi både måste agera samtalsledare samtidigt 

som vi behövde vara observanta på eventuella faktorer i miljön som kunde vara av intresse att 

ta med vid framställandet av det empiriska materialet. Några intervjuer gjordes tillsammans 
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där en av oss agerade samtalsledare och den andra antecknade. Detta för att både kunna vara 

närvarande och leda intervjuerna samtidigt som kontexten i största möjliga mån ska kunna tas 

med i beaktning när resultatet sammanställdes.    

 

3.6 Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra principer som en forskare måste ta hänsyn till: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet. 

Informationskravet och samtyckeskravet har tillämpats genom att ett informationsbrev 

tilldelades deltagarna innan datainsamlingen påbörjades för att respondenterna fick fullständig 

information om vad undersökningen handlar om. Vi har dessutom gjort en muntlig 

upprepning av dessa principer vid varje intervjutillfälle innan påbörjandet av respektive 

intervju. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om 

de personer som deltagit i en undersökning inte ska nå obehöriga och att dessa ska behandlas 

med en stor försiktighet. Vi kommer under denna studie att anonymisera respondenterna 

genom att ge varje respondent en förkortning, där lärare får benämningen “L1, L2” och så 

vidare och den rektor som deltar i studien benämns med “R1” för att kunna separera de olika 

yrkeskategorierna från varandra och för att underlätta för läsaren så att inte förvirring uppstår. 

I de fall det är nödvändigt används en könsneutral beskrivning i form av benämningen hen. 

De olika skolorna där studien genomförts namnges inte i denna studie, endast inom vilket län 

skolorna ligger blir tillgängligt för läsaren. Nyttjandekravet beskrivs enligt Vetenskapsrådet 

(2002) att den information som insamlas enbart får användas för forskningens ändamål. Vi 

har tillämpat denna princip genom att det endast är vi författare som lyssnat på de inspelade 

intervjuerna under forskningsprocessen för framställandet av det empiriska avsnittet (ibid).  

 

3.7 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Begreppet validitet kan förstås som överensstämmelsen att studien undersöker det som är 

avsikten med forskningen (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Granberg (2011) & 

Denscombe (2016) förklarar validitet som ett begrepp om hur exakt informationen som 

samlats in är, det vill säga i hur stor grad den reflekterar sanningen. Reliabiliteten syftar 

istället på hur noggrann en mätning har varit och dess oberoende av tillfälliga omständigheter 

(ibid). Denscombe (2016) poängterar att det inte går att använda sig av samma 

bedömningsgrunder när man ser till kvalitativa undersökningar jämfört med kvantitativ 

forskning. Begreppet transparens är av betydande vikt, i synnerhet i kvalitativa 

undersökningar, när det gäller en studies reliabilitet och validitet eftersom att det finns 
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svårigheter med att fastställa hur forskaren har arbetat för att få fram såväl resultat som 

slutsatser (ibid).  

 

Ett sätt att stärka tillförlitligheten och trovärdigheten på sin undersökning kan enligt Kvale & 

Brinkmann (2014) ske genom att fler än en person transkriberar samtliga intervjuer och att det 

sedan görs jämförelser mellan respektive utskrift för att upptäcka likheter och skillnader 

mellan dessa. Då vi vid jämförandet av våra utskrifter av samtliga intervjuer inte kunnat hitta 

betydande skillnader anser vi att vi minimerat risken för feltolkning. Trots att detta eventuellt 

inneburit att en viss tidsfördröjning uppstått innan resultatet haft möjlighet att börjat 

analyserats anser vi att detta varit ett nödvändigt steg i processen i synnerhet med tanke på 

den förförståelse som finns hos författarna för att upprätthålla största möjliga grad transparens 

i förhållande till kunskapen vi har om undersökningsområdet.   

  

3.8 Metoddiskussion 

En av möjligheterna med kvalitativ metod är att forskaren har en större möjlighet att skapa sig 

en djupare förståelse för det man vill undersöka genom att just undersöka hur människor 

upplever den egna verkligheten (Bryman, 2011; Denscombe 2016; Kvale & Brinkmann 

2014). Med denna beaktning har vi valt att rikta in oss på den kvalitativa ansatsen för att vi 

vill nå ett djup i lärares arbetsmiljö och inte en bredd. En utmaning sett till kvalitativ 

forskning är att intervjuaren behöver vara så objektiv som möjligt under intervjun. Detta kan 

dock vara svårt, nästintill omöjligt, då alla människor har sina egna värderingar och 

erfarenheter sen tidigare. Denscombe (2016) lyfter även det faktum att intervjuarens identitet 

kan spela en stor roll i hur respondenten väljer att svara på frågorna, hur mycket samt hur 

ärliga de är med den information som delges intervjuaren. För att handskas med denna typ av 

problematik som skulle kunna uppstå försökte vi förhålla oss så sakligt och neutralt som 

möjligt under samtliga intervjuer för att genom detta bidra till att respondenterna ger oss 

sådana trovärdiga och tillförlitliga svar som möjligt och inte påverkas av våra identiteter och 

ger oss svar som de tror att vi vill ha och inte svar som speglar deras egentliga åsikter.     

 

Svarsfrekvensen tenderar också att vara hög när man använder intervju som metod då mötet 

enligt Denscombe (2016) oftast är bestämt en god tid i förväg så respondenterna är medvetna 

om och har gett sitt samtycke till att delta i forskningen. Alla som kallades till intervju 

medverkar i studien, vilket gör att vi anser att studien som helhet har en hög svarsfrekvens. 
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Vi har aktivt arbetat för att få med fler rektorer i studien men utan resultat. Hade fler ledare 

bidragit i studien hade det antagligen blivit enklare att ställa resultaten mer mot varandra och 

hitta skillnader i upplevelser om arbetsbelastning och arbetsmiljö sett till de olika 

yrkesgrupperna. Istället blev det nu mer fokus på lärares upplevelser och en inflik från en 

rektors upplevelser. Anledningen till att inga fler rektorer var villiga att ställa upp kan ha flera 

orsaker, där vi uppfattade att tid var en faktor. 

 

Argumentet för val av metod i den här studien handlar till viss del om studiens storlek, hade 

studien varit större hade det kanske funnits mer utrymme för att göra en så kallad 

metodtriangulering med både ett kvalitativt och ett kvantitativt förhållningssätt. Delvis 

handlar det även om att studien syftar till att få fram en djupare förståelse för ett fenomen och 

då anser vi inte en kvantitativ metod som tillräcklig för ändamålet. Förutom dessa ovan 

nämnda aspekter så har de flesta studier som gjorts gällande lärare och deras arbetsmiljö varit 

av kvantitativ karaktär (jmf. Ladd, 2011; Van der doef & Maes, 2002) vilket innebär att 

tidigare forskning redan har fastställt att den större delen av lärare lider av en extremt hög 

arbetsbelastning och andra arbetsmiljörelaterade problem. Med denna bakgrund har vi valt att 

rikta in oss på den kvalitativa forskningsansatsen då vi vill undersöka detta ämne på djupet 

och få en större förståelse för lärares upplevelser av arbetsmiljön samt hur rektorer arbetar 

med just dessa frågor och hur dessa faktorer påverkar varandra.    

 

4. Empiri och analys 

I detta avsnitt redovisas resultatet av studien samtidigt som den insamlade datan analyseras 

löpande. Tematiseringen har gjorts utifrån de kategorier som vi kan identifiera som centrala 

för intervjuerna som helhet vilket innebär arbetsbelastning, behovet av stöd och ledarskap, 

synen på ledarskap och slutligen lärarrollen och det pedagogiska uppdraget. Respondenterna 

som utgörs av lärare har benämningen lärare 1 - lärare 5 (L1-L5) och den rektor som deltar i 

studien benämns som rektor 1 (RI). 

 

4.1 Arbetssituation och arbetsbelastning 

Respondenterna känner att trots att de som arbetar heltid och har en arbetsvecka på 46 timmar 

räcker inte tiden till alla tillkommande arbetsuppgifter runt omkring undervisningen. Samtliga 

respondenter lyfter dessutom problematiken detta för med sig då det leder till att arbetet blir 

av gränslös karaktär då de måste använda sin lediga tid för att kunna planera hur arbetet ska 
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genomföras samt till de administrativa uppgifterna som tillkommer med arbetet (jmf. Allvin 

et al., 2006). Merparten av respondenterna menar dessutom i likhet med Parding (2009) att 

arbetet på grund av detta måste organiseras på ett sätt som de inte själv önskar. Detta kan vara 

en bidragande orsak till ökande sjukskrivningstal, framför allt gällande stressrelaterade 

sjukdomar bland lärare då arbetsbelastningen, kraven, är alldeles för tunga att klara av i 

relation till den kontroll lärarna uppger att de känner till sina egna arbetsuppgifter stöd som 

ges från ledningen (jmf. Karasek & Theorell, 1990).  

 

Lärare 1 formulerar sig på detta sätt: 

”Det är ju det man utbildar sig för under fyra år, att få undervisa, men sen är det så 

mycket annat som måste göras som tar upp tiden så att fokus tas från själv 

undervisningen, så att det blir en allt mindre del av det uppdrag som lärare faktiskt 

har, att undervisa.” L1 

 

Lärare 2 poängterar att på hens arbetsplats så försöker administrativa personalen ändra om 

strukturella förutsättningar för att ge fler möjligheter till lärarna så de kan arbeta mer 

tillsammans i arbetslagen genom att uttrycka sig såhär: 

“I en drömvärld hade jag önskat att endast en tredjedel eller hälften av arbetstiden 

skulle gå till just planering och administrativa uppgifter. Framför allt under första 

året som lärare då man oftast inte har så mycket erfarenhet. Hade vi lärare haft mer 

tid så hade det funnits mer tid till att planera med sina kollegor. Just nu är det väldigt 

svårt att finna tid att göra det för att alla har så mycket att göra.” L2  

 

En annan respondent säger såhär: 

“Det jag vet är att vi hade för mycket undervisningstid, och det visste även ledningen 

om.” L5 

 

Andra faktorer som påverkar arbetsbelastningen för lärare är känslan av att inte räcka till. Det 

är vanligt att en lärare har upp mot 25 elever per lektion. I sådana stora elevgrupper menar 

vissa respondenter att de gärna hade sett en till vuxen i klassrummet. Dels för att hinna med 

att hjälpa alla elever, hämta nödvändigt material och för att kunna stödja i diverse konflikter. 

De ser flera fördelar med att vara minst två vuxna i klassrummet, bland annat att det blir en 

tryggare miljö för eleverna samt en mindre stressig miljö för läraren.  L4 berättar att de har ett 

team på skolan som finns till för att stödja upp ordinarie lärare och har en funktion att kunna 
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plocka ut elever som inte fungerar i en vanlig klassrumsmiljö något som L4 menar är en 

trygghet att veta att man inte är ensam, utan har möjlighet att ta hjälp vid behov. I likhet med 

det som Skaalvik & Skaalvik (2011) beskriver så är det många lärare avslutar sina 

anställningar på grund av arbetsbelastningen. Detta resonemang kan även kopplas ihop med 

motivation, något som respondenterna i denna studie bekräftar genom att de ofta känner sig 

otillräckliga samt har en stressig arbetsmiljö något som i sin tur kan leda till att lärarna tappar 

motivationen för sitt yrke. Respondenterna poängterar att de verkligen tycker om sitt arbete 

och att undervisa barn och ungdomar, men att för lite av deras tid läggs på den faktiska 

undervisningen. 

 

En respondent formulerar sig såhär: 

“Under en lektion händer det att alla som behöver hjälp inte får den hjälp de behöver 

för att tiden inte räcker till. Mycket lektionstid går även åt till att lösa konflikter 

mellan elever, och är man ensam vuxen i sådana situationer får de elever som inte är 

med i konflikten ofta ut för det i form av mindre undervisningstid.” L3 

 

Lärare 5 var inte alls nöjd med sin arbetsbelastning på sin tidigare arbetsplats och berättar att 

de hade ungefär två timmar för mycket undervisningstid i veckan. Hen var dessutom ensam 

mentor samt klasslärare till en stor elevgrupp som bestod av 27 elever. L5 poängterar att det 

är en alldeles för stor elevgrupp att ansvara för när man är själv som lärare och att 

arbetsbelastningen blir för stor att hantera, något som med fördel hade kunnat blivit mer 

hanterbart om de haft två mentorer i klassen för att kunna fördela arbetsbelastningen mellan 

dessa. Ett annat alternativ hade varit ett annat typ av arbetssätt. På L5 arbetsplats hade 

klasslärarna sin egna klass i alla ämnen, något som L5 menar på motsätter sig ifrån hur lärare 

utbildas på högskola och universitet. I utbildningen för att bli mellanstadie- samt 

högstadielärare utbildas de blivande lärarna till att bli ämneslärare och inte för att kunna ta 

alla ämnen. L5 hade hellre sett att de arbetade med några utvalda ämnen för att på så vis få 

loss mer tid. 

 

Majoriteten av respondenternas svar gällande arbetsbelastningen gör att vi kan se att de kan 

kopplas till den kategori som Karasek & Theorell (1990) beskriver som jobb med hög grad 

ansträngning där kraven i relation till både stödet och kontrollen tar över så att situationen om 

den fortsätter blir ohållbar och har större chans att leda till arbetsrelaterad stress och 

stressrelaterade sjukdomar.   
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En respondent, L4, är dock väldigt nöjd med sin arbetssituation, vilket innebär 18 lektioner på 

cirka 50 minuter vardera per vecka inom samma ämne. Utöver dessa lektioner finns det tid för 

planering samt kompetensförsörjning i form av vidareutbildning. Denna respondent arbetat 

som lärare i över 15 år och har således väldigt mycket erfarenhet yrkesmässigt.  

 

Antalet ökade sjukskrivningar är det några av respondenterna som har känt av. På en 

respondents arbetsplats har det varit svårt att få in vikarier vilket ofta leder till att den 

ordinarie personalen får täcka upp för de kollegor som är sjuka. I dessa situationer så känner 

sig både de som är sjukskrivna samt de som är kvar på arbetsplatsen stressade. De som är 

sjuka känner sig stressade för att de vet att sina kollegor får mindre tid till planering samt en 

ökad arbetsbelastning. Av den anledningen menar flera av respondenterna att man i största 

mån försöker gå till arbetet, trots att de egentligen bör vara hemma. Flertalet av 

respondenterna har uppmärksammat att om detta sker allt för många gånger, så är det fler som 

sjukskriver sig under en längre tid. Detta gör att svaren från respondenterna i vår studie 

stämmer överens med det som framkom i (jmf. Lärarnas riksförbund, 2015) undersökning att 

de drar sig för att sjukskriva sig för de vet att de både kommer drabba de kollegor som är 

friska samt dem själva i form av en hög arbetsbörda när de är tillbaka i tjänst.  

 

Lärare 3 anser att: 

“Jag tycker inte det är ett läraruppdrag, utan ett ledningsuppdrag att sköta 

vikarieanskaffningen. Det blir en betydligt större arbetsbelastning på övriga i 

arbetslaget när någon är sjuk, därpå att många går till arbetet fast de egentligen inte 

borde för att inte lägga mer belastning på resterande personal.” L3 

 

Lärare 1 uttrycker sig såhär: 

”[...] däremot så vet jag att det inte finns så många vikarier att få tag på så är jag 

sjuk, så blir det en inre stress, för då vet ju jag att jag sätter dem lite i klistret. Men det 

är ingen av dem som lägger den bördan på mig utan det är mer hur man känner 

själv... det här att man känner att man inte vill sätta sina kollegor i skiten vilket kan 

resultera i att man går till jobbet ändå trots att man inte borde.”   L1 

 

På flera av respondenternas arbetsplatser finns det en person som har som arbetsuppgift att 

sköta vikarieanskaffningen. Det inger en trygghet menar många. Dock så poängterar en 
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respondent att det är ett ganska utmanande arbete att skaffa vikarier. Ibland glöms det av att 

lämna ut nödvändig information till vikarierna.  

 

För att minska arbetsbelastningen identifierar respondenterna att det först och främst skulle 

behövas någon form av administrativ stödfunktion som kan underlätta den administrativa 

arbetsbördan som lärare idag åläggs. L1 berättar att i dennes tjänst ingår det bland annat att 

vara rastvakt något som hen menar att det skulle underlätta om dessa arbetsuppgifter sköttes 

av någon annan och att detta inte nödvändigtvis behöver vara någon som har en lärarexamen. 

Detta resonemang går att koppla till att uppgiftsstöd är nödvändigt (jmf. Kaufmann & 

Kaufmann, 2016). 

 

L1 menar att: 

”Där behövs ju inte min kompetens för att vara rastvakt, det kan ju vem som helst 

vara och det är inte bara att vara rastvakt. Händer det konflikter, vilket det i princip 

gör varenda rast, så ska jag reda ut dem, ta kontakt med mentorer och föräldrar och 

det gör att det blir en lång process av att vara rastvakt. Det är inte bara den där 

halvtimmen man är ute och sedan kan man släppa det utan det kräver så mycket mer 

av mig som enskild person” L1 

 

Det framkommer också under intervjuerna att för att underlätta lärarnas arbetsmiljö i 

klassrummen påpekar flera av respondenterna att det hade underlättat om det hade varit fler 

vuxna i anslutning till undervisningsmiljön eller till och med i klassrummen. Detta för att 

kunna avlasta lärarna så de kan fokusera mer på sin undervisning och minimera störande 

moment som kan uppstå i form av stökiga elever. Flera av respondenterna nämner det faktum 

att i deras klasser finns det en eller ett antal elever med särskilda behov något som  tar mycket 

tid från undervisningen. Praktiskt stöd i form av en extra vuxen hade också med fördel kunnat 

tillämpats i verksamheten för att underlätta lärarnas arbetssituation i undervisningsmiljön 

(jmf. Kaufmann & Kaufmann, 2016). 

 

Bristen på vikarier tar några respondenter upp som ett stort problem på deras arbetsplatser. 

När någon ur arbetslaget då blir sjuk läggs arbetsbelastningen på övriga kollegor som redan 

har mycket att göra. Detta leder till en stress, dels för den som är sjuk och vet att hens 

arbetsuppgifter läggs på någon annan som egentligen inte har tid och dels för de personer som 

får fler arbetsuppgifter på sitt redan överfulla bord. Sett till storleken på elevgrupperna är det 
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nödvändigt med utökade resurser i form av fler vuxna något som nämns i flera av 

intervjuerna. 

 

Respondenterna i denna studie backar upp det resonemang som Van der doef & Maes (2002) 

för. Att arbetsöverbelastning, otydliga roller, otillräckliga resurser, dåliga arbetsförhållanden, 

bristande involvering i beslutsfattande, brist på effektiv kommunikation, personalkonflikter 

och elever som missköter sig är tydliga stressorer som kan leda till sjukskrivningar. Om 

ledningsgruppen skulle arbeta aktivt, effektivt och metodiskt med dessa frågor visar forskning 

på att många stressorer skulle minskas också kanske till och med försvinna. Det i sin tur 

skulle bidra till att minska de stressrelaterade sjukskrivningarna.  

 

En gemensam faktor tydliggjordes från flera respondenter är att mycket tid går åt till 

administrativa uppgifter som de anser att någon annan, som nödvändigtvis inte behöver ha en 

lärarexamen, kan hantera. Detta förslag skulle kunna vara ett sätt att minska 

arbetsbelastningen från lärarna och på så sätt även minska stressen kring att inte hinna med 

sina arbetsuppgifter. På lång sikt skulle det kunna bidra till att det blev färre stressrelaterade 

sjukskrivningar. Detta resonemang kan stödjas med en dimension i krav-kontroll-

stödmodellen, socialt stöd (jmf. Karasek & Theorell, 1990). I det här fallet skulle uppgiftsstöd 

(jmf. Kaufmann & Kaufmann, 2016) från en annan part kunna hjälpa och fungera avlastande 

för lärarnas administrativa arbetsbörda. 

 

Sett till den psykosociala arbetsmiljön har R1 har valt att lägga samtliga lärares kontor mitt i 

skolans korridorer av den anledning att de alltid ska vara närvarande i verksamheten något 

som hen både ser för och nackdelar med av den anledning av vetskapen att vissa lärare gärna 

skulle vilja ha möjligheten att dra sig undan och inte befinna sig mitt i verksamheten under 

den tid som de ej undervisar. R1 argumenterar trots dessa negativa aspekter valet att ha 

lärarnas kontor mitt i korridorerna med att hen är mån om och ser vikten i att lärarna ska 

patrullera och träffa barnen.  

 

Hen uttrycker sig såhär: 

”För att det är väl ändå därför man har valt jobbet tänker jag, för att kunna jobba 

med barn och ungdomar.” R1 
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Kontoren är uppdelade efter ämnesgrupper något som R1 menar är både på gott och ont. Man 

kan dela saker snabbare med sina kollegor som undervisar i samma ämnen men lärarna kan 

uppleva att de blir störda av sina kollegor vilket de försöker lösa genom att lärarna har 

möjlighet att använda hörlurar för att skärma av sig från eventuella störande moment och det 

har fungerat bra då det signalerar att om en lärare har hörlurar på sig har denne gjort ett val att 

den vill fokusera på sitt eget arbete och inte för tillfället vill interagera eller diskutera med 

sina kollegor. Här kan koppling göras till att R1 vill främja till samarbete och integration (jmf 

Elmholdt et al., 2015) genom att samordna kontoren i ämnesgrupper. Samtidigt kan den 

individuella upplevelsen leda till stress och påfrestning då kontoren ligger i anslutning till 

verksamheten och att lärarna inte har möjlighet till avlastning och återhämtning.      

 

R1 nämner att skolan är internationell med kompetens från hela världen vilket gör att det blir 

viktigt att skapa en sammanhållning bland lärarna, något som bland annat sker genom att det 

anordnas veckovisa after works. R1 tycker att den egna personalstyrkan består av ett 

jättehärligt gäng som har en bra sammanhållning. Förutom dessa ovan nämnda aspekter 

berättar rektorn att hen är kvar till sent på kvällarna och sätter sig då på en strategisk plats, i 

receptionen för att visa sin tillgänglighet i det fall en lärare fortfarande befinner sig i skolans 

lokaler och vill prata om något. 

 

4.2 Kommunikation 
 

Kommunikation är ett återkommande tema i intervjuerna som går in i såväl arbetsbelastning, 

ledarskap och stöd. Respondenterna i denna studie har olika erfarenheter av hur 

kommunikationskanalerna fungerar på respektive arbetsplats, men samtliga är eniga om att 

kommunikation är viktigt och någonting som hela tiden kan förbättras. Kommunikation är ett 

relativt brett begrepp som kan innefatta många olika delar. För somliga respondenter handlar 

kommunikation om det om att tala med varandra och för andra handlar det om en 

personalhandbok eller ett informationsutbyte mellan olika parter. Det som främst kommer 

fram bland respondenterna är hur information förmedlas. Mycket information kommer inte 

fram till mottagaren vilket i sin tur leder till att mottagaren i sin tur inte får reda på nödvändig 

information, får reda på den för sent eller får lägga ner mycket tid på att söka upp 

informationen själv. Kommunikationsprocessen (jmf. Jacobsen & Thorsvik, 2014) är på de 

allra flesta lärares arbetsplatser obefintlig alternativt att det uppstår så mycket brus på vägen 
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så att budskapet inte kommer fram. Detta kan anses som ett stort problem då kommunikation 

är byggstenen för många organisatoriska processer, exempelvis beslutsfattning.  

 

En respondent uttrycker sig såhär: 

“När jag började fick jag ingen information av ledningen, men då hade vi inte den 

rektor vi har idag. Så jag fick ta reda på mycket information själv. Jag är en 

problemlösare, så en personalhandbok hade nog inte gjort varken från eller till för 

mig. Men jag tror att det kan ha underlättat för någon annan som inte har det 

naturligt för sig att ta reda på saker. Det finns inte så mycket negativt på min skola, 

trivs otroligt bra.” L4 

 

En annan respondent beskriver sina upplevelser av kommunikation på det här sättet: 

“Jag tycker kommunikationen är ganska bra. Men ibland är vissa beslut tagna 

ovanför våra huvuden och vi får inte veta om det förrän i sista sekund. Men jag tror 

att det handlar om att skolan är ganska ung och inte har så bra strukturer ännu. Så 

kommunikationen är bra, men det finns mycket vi kan utveckla. Men vi är inte 

maskiner, utan människor så det är inte konstigt.” L2 

 

Lärare 3 är besviken på hur kommunikationen fungerar på sin nuvarande arbetsplats och 

berättar att det inte gavs någon riktig introduktion vid påbörjad anställning och inte heller 

information om exempelvis regler, policys eller vem man kontaktar vid eventuell 

sjukskrivning. Dessa brister har lett till att hen har lagt mycket tid på att få tag på denna 

information på egen hand, tid som hade varit viktigare att lägga på planering eller annat som 

rör undervisningen. Denna problematik hade kunnat främjats med hjälp av en 

personalhandbok där all nödvändig information samt kontaktuppgifter till nyckelpersoner 

finns samlade. Mentorskap hade även det varit önskvärt, i synnerhet i de fall som den 

nyanställda är nyexaminerad eller ny inom yrket för att ha möjlighet att bolla tankar och idéer 

med under det första året. 

 

Hen uttrycker sig såhär: 

“På min arbetsplats har vi tre rektorer, en rektor och två biträdande rektorer. Min 

upplevelse är att det ofta kan vara så att dessa tre personer ger helt olika svar på en 

och samma fråga. Vi lärare har inte fått någon information om vem av dessa som 
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sköter vad vilket är lite konstigt. Detta blir problematiskt för oss lärare att veta vem 

som sköter vad och vilken av rektorerna man ska vända sig till i olika frågor.” L3 

 

L3 upplever att det råder brist på kommunikation dels mellan dessa tre rektorer men också en 

brist på hur de ska förmedla sitt budskap till sina mottagare.  

 

Kommunikation är ett ständigt återkommande ämne som alltid kan förbättras enligt rektorn 

(R1) som menar att hen inte kan anse sig vara både bra eller dålig när det kommer till 

kommunikationen men tycker att det är det viktigaste området att ständigt arbeta med. 

Framför allt i hur:et, hur förmedlas ett budskap. 

 

Rektorn formulerar sig på det här viset: 

“Jag kan ju ha tänkt att men nu har jag sagt detta så många gånger men ändå blir det 

inte som jag tänkt, men hur har du då sagt det om det inte verkar gå in. Det hjälper ju 

inte att man har en reminder eller deadline om inte jag får till det att någon har 

förstått det också. Då blir det ju bara one way communication och då blir det svårt. 

Därför blir detta ett ständigt förbättringsarbete för mig.” R1 

 

Vidare berättar R1 att uppföljningen efter att information har levererats alltid sker inom olika 

tidsintervaller beroende på vad för slags information det är. Som ledare har man ett ansvar att 

både förmedla bra och dålig information. När det gäller att leverera de tråkiga beskeden som 

exempelvis kan innebära att en lärare inte kan få förlängd anställning anser hen att det är 

viktigt att försöka förmedla detta på det minst smärtsamma sättet men vidhåller att det inte är 

säkert att personen som är mottagare av beskedet tar in det som R1 tänker / önskar att 

informationen ska tas emot. Vid dessa tillfällen blir det extra viktigt att ha en uppföljning med 

berörda parter dels för att visa att man bryr sig men även för att dubbelkolla att personen i 

fråga har förstått innebörden av budskapet. I och med detta uttalande kan vi dra kopplingar till 

att R1 vill fungera som en coachande ledare (jmf. Elmholdt et al., 2015; Hilmarsson, 2016) då 

hen anser att det är viktigt att såväl stötta sina lärare i den mån det går samt att delge 

information och även fånga upp hur budskapet tagits emot. Sett till kommunikationsprocessen 

(jmf. Jacobsen & Thorsvik, 2014) härleder R1’s svar oss till att hen anser att det är viktigt se 

till att hen kodar budskapet på ett sätt så att mottagaren ska kunna förstå det, men att det kan 

uppstå eventuella brus och att återkoppling och feedback därför blir nödvändigt för att 
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säkerställa att informationen har tagits emot på ett önskvärt sätt om mottagaren inte själv gör 

återkoppling.  

 

4.4 Behovet av stöd och ledarskap 

Ledarskapet är en gemensam faktor som samtliga respondenter uttrycker är viktigt för att få 

bästa möjliga förutsättningar för att utföra sitt uppdrag fullt ut men det råder delade meningar 

om hur ledarskapet upplevs bland våra respondenter. När det kommer till vilket som är den 

främsta uppgiften för en rektor präglas svaren av att en rektor måste ha förmågan att leda hela 

lärarstaben och ge alla anställda möjligheter att få höras och att alla är viktiga. Lärare 3 

beskriver att hen är av den åsikten att ledarskapet på en arbetsplats är a och o för att 

verksamheten ska fungera optimalt och menar att: 

“Tar inte ledaren, i det här fallet rektorn kommandot så är det någon annan som gör 

det som egentligen inte har befogenhet till det. Vilket i sin tur leder till onödiga 

konflikter. Ett otydligt ledarskap kan skapa rum för mycket egen tolkning av vad 

budskapet egentligen innebär. Stödet från mina rektorer är minimalt och till och med 

oexisterande i vissa situationer.” L3 

 

Lärare 1 lutar sig mest åt sina kollegor för att ta stöd och hjälp när det uppstår problem och 

funderingar kring arbetet. På så vis känner L1 stöd men påpekar även att kollegorna inte har 

någon möjlighet att hjälpa till under lektionerna då de har sin egen undervisning att fokusera 

på. En dag i veckan har L1 en resurs med sig i klassrummet, annars är denne ensam pedagog 

alla lektioner, detta underlättar mycket då L1 kan fokusera på undervisningen och resursen 

kan hjälpa till med bråk eller andra störande moment som kan förekomma.  

 

Lärare 2 känner att hen har stöd både från rektor, administrativ personal samt sina kollegor.  

L2 lyfter framför allt relationen till den administrativa personalen som något väldigt positivt. 

Problematiken med tid beskriver även L2 och menar att de flesta på skolan ofta har fullt upp 

med sina egna uppgifter att de har svårt att stötta upp eller hjälpa någon annan.  

 

På frågan om vilket som är en rektors största uppgift uttrycker sig en respondent såhär:  

“En rektors största uppgift är att se skolan ur ett fågelperspektiv. Se det från ett stort 

perspektiv och få saker att fungera bättre.” L2 
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Lärare 4 menar att ledningen har gett hen beslutsbefogenhet över vilket material som ska 

köpas in samt hur hen lägger upp sin undervisning, något som L4 uppskattar. En sak som L4 

tar upp som väldigt positivt angående ledarskapet på hens arbetsplats är att rektorn vill att 

lärarna påkallar hjälp vid behov. Rektorn uppmanar dessutom lärarna att använda det stöd 

som finns tillgängligt vid behov. 

 

Lärare 2 och lärare 4 upplever att ledarskapet på deras skolor fungerar bra och att de får det 

stöd som de behöver för att klara det yrkesmässiga uppdraget men att rektorerna även har en 

hög arbetsbelastning vilket gör det svårt att uppfylla allas viljor och behov. L4 är dessutom av 

den åsikten att en rektor ska kunna ha förväntningar på sin personal och att dennes rektor 

uppmuntrar lärarna att våga be om hjälp i de situationer som de behöver det.  

 

Lärare 2 menar att: 

“Jag känner mig ganska trygg med ledarskapet i skolan. Men det har varit en väldigt 

stor personalomsättning. Och man får ofta veta i andra hand om varför personalen 

har fått sluta. Det kan vara lite fundersamt till varför vissa får sluta, för att man har 

uppfattat dem som en bra lärare. Här skulle jag vilja ha mer transparens. Men rent 

generellt är det väldigt bra. De som lider mest från de här strukturerna är ju eleverna. 

De får svårt att skaffa sig relationer till sina lärare och ingen tillit.” L2 

 

En annan lärare uttrycker sig såhär: 

“Rektorerna är mer eller mindre osynliga i verksamheten. De flesta av mina elever 

har ingen aning om hur rektorerna ser ut eller vad de heter, vilket leder till en brist på 

respekt från elevernas sida. Jag skulle gärna se att rektorerna är mer delaktiga i 

verksamheten under skoldagarna för att dels lära känna eleverna, dels se hur 

verksamheten fungerar i praktiken och för att se hur lärarna klarar av sitt 

läraruppdrag. Som i sin tur är viktigt vid lönesamtal.” L3  

 

Lärare 4 anser att: 

“Det ideala ledarskapet ska vara tydligt och att rektorn ska våga agera. Både med 

elever, vårdnadshavare och personal.” L4 
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Rektorn (R1) delar med sig av sin syn på ledarskap: 

”Ledarskap bör vara innerligt, på riktigt, det är svårt att få förtroende för en ledare 

som inte är intresserad. Ledarskapet ska bygga på mycket närvaro, det är det jag 

kanske försöker leva efter själv nu lite grann. Förståelse.” R1 

 

Samtliga respondenternas resonemang stämmer in på Teaslys (2018) antaganden om att 

ledarskapet är nyckelfaktorn till om lärarna upplever yrkesmässig framgång eller ej. Ledarens 

uppgift är dessutom att säkerställa att det som finns reglerat i AFS:2015 efterföljs något som 

vi kan se brister i när vi sammanställer respondenternas svar i relation till det som finns 

reglerat föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö, då framför allt gällande 

arbetsbelastning, där den arbetsbelastning som föreligger enligt föreskriften inte ska ligga till 

grund för att någon blir sjuk eller skadas och att detta är ledarens ansvar (ibid).  

 

Generellt sett börjar rektorn (R1) dagen med att hälsa på alla, barn och personal innan R1 

beger sig till sitt kontor. Varje vecka, måndag till fredag säger hen även hejdå till eleverna när 

skoldagen är slut. Arbetsdagarna präglas till stor del av patrullerande i korridor och 

lektionsbesök. R1 berättar dock att hen varje dag har massvis med telefonsamtal och sms som 

väntar men dessa läggs åt sidan tills det riktiga arbetspasset börjar klockan fyra på 

eftermiddagen som hen själv uttrycker det. 

 Rektorn beskriver att: 

“Som sagt, jag kom in i augusti och det finns mycket som sitter i väggarna som jag 

försöker motarbeta och ta bort därför att jag anser att möteskulturen är ett otyg. Men 

har vi då ett möte så sitter vi i korridoren. Anledningen till att jag har valt att lägga 

mötena i korridorsutrymmena är för att jag vill vara närvarande.” R1 

  

R1 poängterar att hen strävar efter att vara mycket närvarande i verksamheten för att ha 

möjlighet att fatta rätta beslut. Viktigaste uppgiften som R1 har som rektor är att se och 

bekräfta såväl personal som elever och poängterar att det både har sina för och nackdelar för 

hen upplever att det är det som är grejen med att vara ledare inom skolväsendet. R1 försöker 

beskriva hur hen menar genom att lyfta konkreta exempel. Sett ur ett lärarperspektiv kan det 

hända att någon har ett bekymmer eller en utmaning och genom att rektorn är så pass mycket 

närvarande i korridorerna blir det mycket effektivare kommunikation mellan rektorn och 

lärare eller om exempelvis en förälder hör av sig gällande en specifik situation kan hen ge sin 

syn på saken eftersom R1 var där när det hände. 



 

 31 

 

R1 beskriver med ett bra exempel hur arbetet med att fungera avlastande för lärarna kan te sig 

i praktiken. Exempelvis händer att hen går förbi nått klassrum där läraren sitter och pratar 

med någon elev och då känner rektorn att hen kanske måste ta klassen. Detta gör att närvaron 

ute i verksamheten blir nödvändig för att kunna fånga upp och ta itu med problemen som kan 

uppstå direkt. 

 

På skolan upplever R1 att de har bra rutiner i klassrummen och att det har blivit mer att attityd 

och skitsnack har förflyttats till korridorerna och det är därför R1 lägger vikten vid och satsar 

mer på att vara närvarande i korridorerna.  

 

Rektorn beskriver sitt arbete med att fungera avlastande för lärarna genom detta uttalande: 

”Jag gjorde betydligt fler lektionsbesök innan jul, då var jag så taggad och tänkte att 

åh vad spännande detta ska bli och för att försöka stötta lärarna, då jag hade så 

mycket ny personal. Sen har det där glidit över till korridoren mer, för att fånga upp 

mycket attityd och skitsnack bland eleverna. Vissa av dem kan vräka ur sig vad som 

helst och kalla lärarna för dumma i huvudet exempelvis och då är jag där och kan 

fånga upp det direkt.” R1 

 

4.4.1 Synen på ledarskap 

När det gäller det egna ledarskapet anser R1 att det gäller att vara på tårna lite grann och hela 

tiden läsa in när det kanske blir för mycket. Hen poängterar också att man ska försöka vara 

försiktig med det man tror är bra för en styrka leder lätt över till en svaghet. På frågan om hur 

hen anser att det egna ledarskapet är svarar rektorn följande: 

“Jag vet inte hur ledarskapet har tagits emot på skolan, lärarna håller på att fylla i en 

enkät som jag får ta del av först i juni. Jag passar mig noga för att fråga typ vad 

tycker ni om mitt ledarskap. Jag är väldigt driven, men har väl fått den uppfattningen 

ibland att hold on hold on nu har du för mycket idéer. Det är det jag tror och vad jag 

får höra ibland.” R6 

 

Detta tyder på att ledningen på skolan där R6 arbetar som rektor är måna om att kontrollera 

hur personalen mår och hur ledarskapet upplevs genom att genomföra en 

medarbetarundersökning för att utifrån denna vidta de åtgärder som behövs (jmf. Bohgard et 

al., 2015; Eklöf; 2017).  
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När det gäller ledarskapet lyfter samtliga respondenter, såväl lärare som den rektor som deltar 

i studien, att det är viktigt att ledare i skolan rör sig i verksamheten för att få en förståelse för 

hur den fungerar och för att ha möjlighet att fatta beslut. Denna uppfattning skiljer sig dock åt 

bland respondenterna hur detta efterlevs i praktiken. Samtliga respondenter argumenterar för 

vikten av en närvarande ledare för att kunna skapa rätta och viktiga beslut för den verksamhet 

som man verkar inom något som härleder oss till att det finns ett behov av ett coachande 

ledarskap (jmf. Hilmarsson 2016) alternativt ett transformativt ledarskap (jmf. Yukl, 2012). 

Trots denna gemensamma syn på hur ledarskapet bör fungera upplever inte samtliga 

respondenter att detta efterlevs i praktiken. Med hänvisning till svaren som framkommer 

under intervjuerna med lärarna så går det att se vissa likheter med det transaktionella 

ledarskapet (jmf. Elmholdt et al., 2015) där lärarna upplever att rektorerna leder verksamheten 

utan direkt närvaro eller genom att skapa relation till vare sig lärare eller elever.      

 

4.5 Lärarrollen och det pedagogiska uppdraget 

Samtliga respondenter delar uppfattning när det kommer till det pedagogiska uppdraget, där 

de anser sig ha en betydande roll genom att bidra till att eleverna känner en trygghetskänsla 

och att det är roligt att gå till skolan samtidigt som de ska uppmuntra till och väcka en lust till 

att lära. 

Lärare 1 menar att: 

” I en drömvärld hade jag som lärare sluppit alla administrativa arbetsuppgifter och 

bara kunna fokusera på att lära och väcka en lust hos eleverna att lära sig nya saker 

men jag vet att det inte kommer bli så.” L1 

 

En respondent uttrycker sig på detta sätt på frågan om vilket som är en lärares främsta 

uppdrag: 

“Jag anser att min största uppgift som lärare är att lära eleverna att uttrycka sina 

känslor i konst och textil samtidigt som jag vill bidra till att eleverna ska lära sig att 

planera och genomföra projekt och att uttrycka sig.” L2 

 

En annan respondent poängterar att: 

“Jag vill att mina elever ska minnas sin idrottsundervisning som något roligt. Jag vill 

att de ska komma ut med kunskaper som saker. Att de ska få ha upplevt saker i sin 

undervisning som de känner att de kan ha nytta av.“L4 
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En gemensam faktor bland samtliga respondenter är att de trivs väldigt bra med sitt arbete 

som pedagog och lärare. De gillar att undervisa i sina ämnen, att arbeta med barn och 

ungdomar samt med barns lärande och utveckling. Detta går att koppla till att de upplever en 

arbetsberikning (jmf Kaufmann & Kaufmann, 2016) när det kommer till det pedagogiska 

uppdraget. Detta skulle i sin tur, sett till krav -  kontroll stöd modellen (jmf. Karasek & 

Theorell, 1990) kunna vara en faktor som gör att trots den ökade administrativa börda som 

lärare anser sig ha, krav, så blir detta lite lättare att hantera när lärarna sett till, kontrollen, 

trivs med sitt arbete och anser sig ha förmågan att ta kontroll över sin egen undervisning, 

autonomi (jmf. Elmholdt et al., 2015; Johari, Tan, Zulkarnain, 2017). 

 

5. Diskussion 
 

I diskussionsavsnittet diskuteras resultatet av studiens helhet med stöd i den teoretiska 

referensramen. Rubriceringen i avsnittet är gjord utifrån de frågeställningar som ligger till 

grund för studiens syfte. Syftet med avsnittet är att fördjupa studiens analys. 

 

Syftet med studien har varit att beskriva lärares arbetssituation med fokus på psykosocial 

arbetsmiljö och arbetsvillkor samt vilken betydelse ledarskapet har för den individuella 

arbetsmiljöupplevelsen. Det vi anser som intressant med studiens resultat är att de flesta 

respondenter lyfter ungefär samma saker i deras respektive intervjuer. Det skall då tilläggas 

att dessa respondenter är helt oberoende samt ovetande om varandra. Respondenterna är 

dessutom i olika åldrar, arbetar med olika årskurser inom grundskolan, arbetar i olika 

kommuner samt har olika lång erfarenhet i yrket. Trots detta framkommer det många likheter 

i deras svar. Eftersom studien utgörs av en kvalitativ ansats går det inte att dra generella 

slutsatser, men vi vill poängtera respondenternas svar överensstämmer med varandra.  

 

5.1 Hur upplever lärare sin egen arbetssituation sett till aktuell arbetsmiljö? 

En av alla de likheter som framkommer i intervjuerna är att alla respondenter i denna studie 

trivs med sitt arbete med att undervisa barn och ungdomar. Genom intervjuerna kommer det 

dock fram brister i yrket som kan vara grundande till de ökande sjukskrivningarna som 

Lärarförbundet (2016) visar statistik på. Intuitionen men denna studie är att lyfta 

problematiken samt ta fram verktyg för rektorer och ledningsgrupper inom skolväsendet för 

att behålla sin personal i arbete.  
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Bryter vi ner den information som framkommit genom intervjuerna är det några variabler som 

nämns ofta av respondenterna samt en del kopplingar mellan olika företeelser som vi 

identifierat. En sådan koppling är bland annat sambandet mellan hög arbetsbelastning och 

små resurser. Det kan således verka som en självklar koppling att göra, trots detta så tenderar 

det att vara ett allvarligt problem ute på många skolor. Bristen på resurser, framför allt i form 

av tid och personal, utgör en stor arbetsbelastning enligt respondenterna.  Förslag som 

respondenterna själva ger är att anställa mer personal, som nödvändigtvis inte behöver vara 

utbildade pedagoger, som kan avlasta klass- och ämneslärare i frågor som rastvakt, 

administrativa uppgifter, kopiering och stöd i klassrummet. Van der doef & Maes (2002) 

bekräftar i deras studie att bristande kommunikation är en faktor till stress, men också 

bristerna på resurser samt en hög arbetsbelastning. Det de däremot inte tar upp är bristen på 

tid som denna studie har uppmärksammat, de har istället tagit fram faktorer som otydliga 

roller leder till rollkonflikter, dåliga arbetsförhållanden, brist på professionell erkännande, 

bristande involvering i beslutsfattande, personalkonflikter och elever som missköter sig. 

Dessa faktorer framkom delvis också under intervjuerna i denna studie, dock försöker vi se 

hur dessa saker hänger ihop samt hur händelseförloppet ser ut för att kunna bryta ner det i 

färre variabler som är grundläggande för att en verksamhet ska fungera bra.  

 

Sett till arbetsbelastningen går det att dra kopplingar mellan otillräckliga resurser, både 

gällande tid och personal. Hade arbetslagen på skolorna fått mer resurser i form av personal 

går det således att tänka sig att mer tid finns för lärarna till exempelvis planering av lektioner. 

Det skulle i sin tur minska arbetsbelastningen för att den fördelas på fler anställda. Det är 

således inte helt fel att se detta som en process att tillämpa in i verksamheten. 

Samtliga lärare lyfter dock att trots bristen på stöd, tid och kommunikation uppskattar de 

verkligen sitt arbete och trivs i rollen som pedagog, något vi anser som något väldigt positivt 

och som antagligen har en betydande roll för att de fortfarande är verksamma i yrket.  

 

Sammanfattningsvis, sett till begreppet psykosocial arbetsmiljö, kan kommunikation, stöd och 

tid anses som avgörande för hur respondenterna i denna studie upplever den psykosociala 

arbetsmiljön negativt eller positivt. De flesta av respondenterna upplever en avsaknad av 

dessa variabler något som härleder oss till det faktum att merparten har negativa erfarenheter 

sett till de psykosociala faktorerna på respektive arbetsplats, då främst av en för hög 

arbetsbelastning och bristen på stöd att hantera arbetsbördan (jmf. Bohgard et al., 2015; 

Kaufmann & Kaufmann, 2016). 
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5.2 Vilket stöd är lärare i behov av i förhållande till den aktuella arbetsmiljön? 

 

De variabler som vi vill bryta ner allt till är tid, stöd samt kommunikation. Detta har vi 

kommit fram till genom att se relationen mellan orsak och konsekvens. Till en hög 

arbetsbelastning finns det självklart en orsak, det i sin tur resulterar i en konsekvens med 

försämrad motivation, stress och som slutligen kan leda till depression samt sjukskrivning. 

(Stavroula, Griffiths & Cox, 2003) Det är just dessa orsaker denna studie har sitt fokus på. 

Det som framkommit i resultatet är att respondenterna nämner flera olika faktorer som 

förklarar deras subjektiva uppfattning om vad hög arbetsbelastning är. Eftersom alla 

respondenter är egna individer med egna erfarenheter samt värderingar så är svaren således 

också olika. Vi vill tydliggöra att det är dessa tre variabler som är avgörande för hur 

arbetsbelastningen ser ut i en verksamhet på en skola. I bästa scenario är alla variabler 

närvarande i verksamheten, det innebär således att det arbetas aktivt med samt är en naturlig 

process i det vardagliga rutinerna. I värsta tänkbara scenario är alla dessa tre variabler 

frånvarande inom verksamheten. Det leder till en ökad arbetsbelastning, stress och som i sin 

tur kan leda till sjukskrivningar och uppsägningar. Med stöd i resultatet vill vi förtydliga att 

en skolverksamhet som tenderar att vara närvarande vad gäller tid, stöd och kommunikation 

har också en mer nöjd och motiverad personal. Kopplat till tidigare studier i området så har 

Skaalvik & Skaalvik (2011) menat att arbetsförhållandena är identifierade som avgörande för 

de som väljer att lämna yrket på grund av en ohållbar arbetsbelastning, medan de som väljer 

att stanna i sitt yrke gör det för att de upplever att de har en stödjande ledning och en bra 

arbetsmiljö. 

 

Bristen på tid är en av de variabler som identifierats. Till denna variabel går det att koppla 

ihop med det som respondenterna även kallar bristen på resurser. Det vi uppfattade av 

respondenterna att resurser idag kan liknas med mer personal att fördela arbetsbelastningen 

på. Inom variabeln tid går det även att koppla känslan av otillräcklighet som flera av 

respondenterna benämner. De känner att de inte hinner med att hjälpa alla elever och för 

mycket tid läggs på bland annat administrativa uppgifter. För att få loss mer tid behövs det 

således mer personal. Här kan vi även tänka oss att strukturer på bland annat schemaläggning 

samt rätt person på rätt plats har stor roll. 
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Vad gäller stöd från ledning till lärare ska det ses som en ständig och levande process. Det 

hjälper således inte att ledningen ger stöd vid något enstaka tillfälle utan det arbetet skall vara 

en, enligt oss, självklar del i den dagliga verksamheten. Vad stöd innebär kan tendera vara 

väldigt subjektivt från person till person. Det nyckelord som respondenterna lyfter fram är 

främst att ledningen ska vara närvarande och en del av den dagliga verksamheten. Här går det 

även att dra kopplingar till hur ledarskapet ska vara. Det tenderar således att vara ett 

transaktionellt ledarskap på flera av respondenternas arbetsplatser, något som tidigare 

forskning menar på kännetecknas av att ledaren har väldigt lite kontakt med sina medarbetare 

(jmf. Elmholdt et al., 2015; Yukl, 2012). För att behålla motivation och stödja upp sin 

personal behöver förhållningssätt hos rektorer vara ett transformativt och coachande 

ledarskap. I praktiken innebär det att ledarna ska fungera som förebilder/mentorer för att på 

sikt skapa engagemang och motivation hos sin personal (jmf. Elmholdt et al., 2015; Yukl, 

2012). Det tenderar att vara ett problem för flera rektorer att tidsmässigt närvara i den dagliga 

verksamheten. Frågan återstår om det är bristen på tid, intresse eller förståelsen av vikten att 

synas i verksamheten som är grundproblemet. Precis som för lärare är det inte omöjligt att tid 

är en stor faktor till att rektorer inte hinner vara närvarande. Tyvärr fanns det inte utrymme i 

denna studie att undersöka den faktorn, men det kan vara en intressant infallsvinkel att studera 

vidare. 

 

Kommunikation är ett ständigt återkommande ämne oavsett vilket av områdena vi berör. Detta 

var ett område som vi inte hade förväntat oss som centralt för studien, men är tveklöst ett 

väldigt intressant resultat. Kommunikationen är det som möjliggör att de andra två 

variablerna ska fungera. Respondenterna önskar mer transparens i kommunikationen där 

beslut inte tas ovanför huvudet på dem. De lägger även fram huruvida information sänds till 

de tänkta mottagarna. Här lyfts bland annat en personalhandbok som exempel på ett bra 

kommunikationsverktyg för den nyanställda där all nödvändig information om tjänsten, 

arbetsplatsen och arbetsuppgifterna finns. Rektorn menar att kommunikationen är en process 

som hela tiden kan bli bättre och utvecklas samt att det är viktigt att som ledare dubbelkolla 

att mottagaren uppfattar informationen som den var tänkt (jmf. Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 

5.3 Vår modell 

Med stöd i studiens resultat har vi utvecklat denna modell där vi vill synliggöra att 

kommunikation, stöd och tid samspelar med varandra och är trots respondenternas oberoende 

av varandras svar de mest frekventa förekommande variablerna när det gäller arbetsbelastning 
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och arbetsvillkor. Tas någon variabel bort så fungerar inte kedjan vilket leder till negativa 

personella konsekvenser som bland annat en ökad arbetsbelastning, försämrad motivation, 

stress som i sin tur kan leda till sjukskrivningar. Pilarna hänvisar åt båda håll i modellen, detta 

för att vi tydligt vill påvisa att allt hänger samman med varandra.  

 

Vår definition av arbetsbelastning är mängden arbetsuppgifter i relation till tiden 

arbetsuppgifterna ska utföras på. Det behöver således vara en balans mellan dessa två 

variabler för att det ska vara en hanterbar arbetsbelastning som i sin tur mynnar ut i en 

hanterbar arbetssituation. Med stöd i studiens resultat vill vi dessutom lägga till begreppen 

stöd, tid och kommunikation som viktiga variabler. Det vi menar med stöd i vår modell gäller 

främst stödet från ledning men också från kollegor. Det kan handla om allt från stöd i 

klassrummet med extra personal till stöd från ledningen vid utmanande situationer. Vad stöd 

innebär är som ovan beskrivits väldigt subjektivt. Brister stödet finns det stor risk att läraren 

känner sig otillräcklig och att vissa situationer blir ohanterbara att klara av själv. Detta kan i 

sin tur leda till stress och sjukskrivning.  Begreppet tid handlar om att det ska finnas 

tillräckligt med tid för att kunna utföra alla arbetsuppgifter. Blir arbetsuppgifterna mer än vad 

tiden räcker till för kan det tänkas att mer personal behöver sättas in för att få loss mer tid. 

Finns det inte tillräckligt med tid för de tänkta arbetsuppgifterna så finns det en stor risk att 

arbetet blir av gränslös karaktär. Konsekvenser av för lite tid är att lärarna arbetar för mycket 

vilket kan leda till utmattning eller till stress. Kommunikation var som tidigare nämnt i 

empirin är också en central del i den här modellen. För att en arbetsplats ska fungera smidigt 

och att information ska sändas och mottas är det viktigt att det finns tydliga 

kommunikationskanaler. Detta för att inte lärare ska behöva lägga ner onödig tid på att leta 

efter nödvändig information. Respondenterna i studien signalerar redan om att de har svårt att 

få tiden att räcka till, därför är det än viktigare att arbeta kontinuerligt med kommunikationen 

så att det inte blir ett till stressmoment. Att kommunikationen fungerar är också viktigt för att 

rätt information ska nå ut till mottagarna. Därför kan det som studien tidigare belyst vara bra 

att ständigt arbeta med en effektiv kommunikationsprocess. Vad som är en bra 

kommunikationsprocess är att den information som sänds kommer fram till mottagaren på det 

sätt som sändaren har för avsikt att förmedla. På vilket sätt det här görs bäst i praktiken tror vi 

skiljer sig från arbetsplats till arbetsplats. Exempel som respondenterna lyfte var bland annat 

att ha en personalhandbok som all personal ska ha ett eget exemplar av. Vi ser gärna att dessa 

personalhandböcker ska innehålla nödvändig information om kontaktpersoner, rutiner, 

policys, regler m.m. Detta för att undvika att lärare ska behöva lägga ner mycket tid på att ta 
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reda på sådan information själv. Ett annat konkret exempel som kom från en respondent är att 

dubbelkolla att mottagaren tagit del av informationen samt att den har uppfattat informationen 

som den var tänkt att uppfattas.  

 

 

Figur 1.2 visar författarnas egen modell över de variabler som framkom i studien som 

avgörande för en hanterbar arbetsbelastning. 
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5.4 Hur arbetar rektorer med att skapa en bra psykosocial arbetsmiljö hos sina lärare? 

Resultatet visar att rektorn anser det som viktigt att vara närvarande i verksamheten för att 

skapa relation till såväl medarbetare som elever och för att kunna fatta nödvändiga och rätta 

beslut sett till verksamheten och dess behov. Viktigt är även att arbeta främjande för ett 

kollegialt samarbete lärarna emellan, baserat på vilka ämnen de undervisar i. Rektorn arbetar 

även mycket med kommunikation och på att se till att förmedla budskap på rätt sätt för en 

effektivare kommunikationsprocess, men även att återkoppla och se till att budskapet tas emot 

som det var tänkt. Ett enligt oss bra sätt att arbeta med kommunikationsprocessen. 

 

Den tanke som rektorn har vad gällande närvaro, samarbeten och kommunikation är något 

som vi tror kan vara ett vinnande koncept om det efterlevs. Sett till de svar som framkommit 

från andra respondenter i studien så är det just dessa egenskaper hos en ledare de vill ha och 

som många saknar i sina egna ledare. Mycket av det som rektorn lägger fram som viktiga 

egenskaper går således att finna i vår egna modell över en hanterbar arbetssituation.  

 

6. Slutsatser 
 

I studien framkom tre tydliga variabler som tenderar att vara avgörande för en skolverksamhet 

och dess personal, tid, stöd och kommunikation. Är dessa variabler närvarande i verksamheten 

tenderar personalen att trivas bättre vilket i sin tur ofta leder till att personal väljer att stanna 

på sin arbetsplats. Är dessa variabler däremot frånvarande tenderar det således att få motsatt 

effekt mot om de var närvarande. Ledare inom skolväsendet bör således arbeta kontinuerligt 

och strukturerat med dessa tre variabler för att motverka den negativa trenden med 

sjukskrivningar och uppsägningar i den svenska skolan.  

 

Som avslutning av denna studie kommer här de slutsatser som vi kan dra. Dessa slutsatser går 

inte att generalisera för hela målgruppen då studien är av en kvalitativ ansats utan tenderar 

istället att fungera som en fingervisning om hur det ser ut i praktiken idag. 

 

Slutsats 1: Tydliga kommunikationskanaler mellan personal och ledning är nödvändigt.  

Det är viktigt att det är en tvåvägskommunikation. Transparens samt deltagande gentemot 

lärarna i olika beslut som rör deras arbetsuppgifter. Varje skola bör sammanställa en tydlig 

personalhandbok där all nödvändig information om tjänsten och arbetsplatsen finns. Detta för 
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att underlätta informationsutbytet mellan ledning och personal och för att ge en trygghet till 

lärarna så de vet vem de ska kontakta vid specifika situationer.   

 

Slutsats 2: Lärare behöver stöd för att hantera den ökade arbetsbelastningen.  

Det är vanligt att en lärare ska ansvara och bedriva undervisning för uppemot 25 elever ensam 

och samtidigt hantera allt mer tillkommande arbetsuppgifter. Detta kan underlättas genom 

stöd i form av mer personella resurser som kan stötta upp klass- och ämneslärare i 

klassrummet, men som även kan avlasta vid administrativa arbeten, rastvakter, kopiering av 

material med mera.  

 

Slutsats 3: Ledarskapet har betydelse för hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs. 

De flesta respondenter upplever att rektorerna leder på distans och tar beslut utan att 

kommunicera med sina anställda och att ledarskapet på grund av detta är av transaktionell 

karaktär. Coachande respektive transformativt ledarskap är nödvändigt och de respondenter 

som ansåg sig nöjda med såväl arbetssituationen och arbetsbelastningen beskrev att deras 

rektorer bedrev ett coachande förhållningssätt. Detta bidrar till närvaro i verksamheten för att 

ge stöd samt se hur verksamheten fungerar i praktiken och därigenom kunna fatta rättvisa och 

erforderliga beslut. 

 

Vi anser att studien som helhet hjälpt oss skapa en förståelse för hur en alltför hög 

arbetsbelastning bidrar till ohälsosamma arbetsmiljöer och dess negativa konsekvenser för 

den enskilda individen. Resultatet inom just denna yrkesgrupp är särskilt oroande då lärare 

spelar en nyckelroll i samhället. De utbildar och till viss del även uppfostrar kommande 

generationer som är Sveriges framtid. Vad får en för hög arbetsbelastning på lärarna för 

konsekvenser hos eleverna och hur kommer det i sin tur påverka framtiden i Sverige? Med 

utgångspunkt i dessa reflektioner anser vi att det är än viktigare att få bukt med problemet 

med för hög arbetsbelastning i denna yrkeskategori. 

 

7. Förslag på fortsatt forskning 

 
I och med den här studiens omfång fanns det inte möjlighet att undersöka alla tänkbara 

parametrar inom det aktuella undersökningsområdet Våra upplevelser under framställandet av 

denna studie är att det är ett väldigt aktuellt och intressant område att utföra vidare forskning 

inom. Vidare forskning i området skulle förslagsvis kunna vara enligt följande: 
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● Finns det någon skillnad mellan friskolor och kommunala skolor? Vi anser att det 

skulle vara intressant att undersöka vidare om det finns någon skillnad om man arbetar 

i en friskola/privat skola eller en kommunal skola. Kanske finns det olika normer och 

kulturer mellan dessa olika typer av skolor. 

 

● Jämföra om det finns någon skillnad mellan de olika könen sett till upplevelsen av 

arbetsmiljön. Kan genus spela in i hur arbetsmiljön upplevs och behandlas de olika 

könen olika av ledning?  

 

● Undersöka rektorernas arbetsbelastning och vilket stöd dessa personer har. I vår studie 

framkommer det att rektorer upplevs ha ett väldigt pressat schema. Därför skulle det 

vara intressant att undersöka hur deras arbetsmiljö är och hur det påverkar resten av 

skolan de arbetar på. 

 

● Rikstäckande enkät för att få med ett större antal lärare för att undersöka om vårt 

resultat stämmer överens med lärares upplevelser av sin arbetsmiljö i stort. 
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Bilaga I 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi vill fråga dig om du vill delta i en undersökning för vårt examensarbete. Vi är två studenter 

på Högskolan Dalarna som läser vår sista termin på Personal- och arbetslivsprogrammet. Som 

sista moment på utbildningen ska vi skriva ett examensarbete om grundskollärares 

arbetsmiljö.  

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka grundskollärares upplevelser av aktuella arbetsmiljö 

och arbetssituation i förhållande till stödet från ledningen. Vår förhoppning är att resultatet av 

vår studie ska bidra med nya kunskaper om hur ledningens ledarskap kontra personalens 

arbetsmiljö samspelar med varandra, som i sin tur kan mynna ut till att minska antalet 

sjukskrivningar. 

 

Hur går undersökningen till? 

 

Undersökningen består av intervjuer som genomförs med hjälp av en intervjuguide. Studien 

följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder att ditt deltagande är frivilligt 

och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att ange någon orsak till det. 

Intervjun kommer att ta ca 45 till 60 minuter och om vi får din tillåtelse vill vi gärna spela in 

intervjun som vi sedan transkriberar. Det betyder att intervjuns innehåll skrivs ut som en text 

och att intervjuerna avidentifieras. Obehöriga personer har inte tillgång till intervjumaterialet.  

 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

 

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i vårt examensarbete som vi kan maila 

till dig när det är klart. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information. Vi hoppas att du har möjlighet att delta och ser fram emot att 

träffa dig.  

Med vänliga hälsningar,  

 

Michaela Jernberg, h09micje@du.se, 2018-03-01 

Matilda Bäck, annamatildaback@gmail.com, 2018-03-01 

Handledare: Gunilla Carstensen, Universitetslektor i sociologi, gca@du.se. 
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Bilaga II 

Intervjuguide lärare 

  
Inledning 

● Kan du berätta lite om dig själv, hur länge har du arbetat som lärare, vilka ämnen 

undervisar du i samt hur ser en vanlig dag ut för dig i din yrkesroll? 

● Vilken utbildning har du? 

● Vilka ämnen samt årskurs undervisar du i? 

 Arbetsmiljö 

● Hur upplever du din arbetssituation just nu? 

● - Positiva saker 

● - Negativa saker 

● Hur upplever du din arbetsbelastning? 

● Vad känner du att du skulle behöva för typ av stöd för att arbetsbelastningen skulle bli 

mer hanterbar i det fall den är för tung? 

● Vilket stöd har du från rektorer och ledning vad gällande din arbetssituation? 

● Vad skulle du behöva för att känna att din arbetssituation skulle bli bättre? 

 Ledarskap 

● Hur fungerar kommunikationen på din arbetsplats? Exempelvis gällande 

vikarieanskaffning, sjukskrivning etc. Vet du vem du ska kontakta när dessa 

situationer uppstår? 

● Hur känner du inför ditt förtroende till ledningen? 

● Hur anser du att ett ledarskap ska vara inom skolan? Efterföljs dina förväntningar på 

ledarskapet i praktiken? 

 Pedagogiskt uppdrag 

● Vad anser du är ditt främsta uppdrag som lärare? 

● - är det något som efterföljs i praktiken eller är det andra uppdrag som tar mer tid än 

ditt primära uppdrag? 

● Vad tycker du att en rektors främsta uppdrag är? 
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● - Är det något som efterlevs på din arbetsplats? 

● Är det något mer du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga III 

Intervjuguide rektorer 

 
● Kan du berätta lite om dig själv, hur länge du har arbetat som rektor, hur ser en vanlig 

dag ut i din yrkesroll? 

  

● Vilken utbildning har du? 

● Vad ser du att en rektors viktigaste uppgift är? 

  

● Hur anser du att ett ledarskap bör vara? 

● Hur anser du att ditt ledarskap är? 

  

● Hur tycker du att det fungerar på denna skola? 

●  Hur jobbar du med att skapa en bra arbetsmiljö för lärarna? 

  

● Vilket stöd ger du som rektor till lärarna? 

● Hur ser du på lärarnas arbetsbörda, vad gör du för att förbättra arbetsbelastningen?  

  

● Vilka förbättringar kan du se att ni som arbetsgivare skulle kunna göra gällande 

arbetsbelastningen hos era lärare? 

● Är det något mer som du skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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