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    Sammanfattning 

 

Syftet: Syftet med uppsatsen var att få en ökad förståelse för de faktorer som 

gör att lärare trivs på sin arbetsplats.    

 

Metod: Undersökningen är utförd vid en skola i Hälsingland och data 

samlades in med hjälp av en enkät med öppna frågor. 

 

Resultat: Studiens resultat visar på både likheter och olikheter. Vissa lärare 

fokuserar mer på aspekter i den materiella miljön, medan andra har fokuserat 

mer på den psykosociala arbetsmiljön. Sammantaget visar resultatet att de 

lärare som besvarat enkäten i det stora hela trivs på sina arbetsplatser. 
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Inledning 

Det jag valt att studera är några lärares upplevelse i sin arbetsmiljö i fråga om 

vilka faktorer som är viktiga för att de ska trivas på sin arbetsplats. Arbetet med 

att försöka förstå vad lärare upplever som trivsel har varit intressant att utföra. Jag 

har fått möjligheten att ta del av upplevelser och känslor från personer/människor 

som gett mig sitt förtroende. Hur mycket påverkas vi egentligen av varandra på 

våra arbetsplatser utifrån personliga upplevelser och erfarenheter? De lärare som 

har valt att svara på frågorna har varit öppna och bjudit mig in på deras resa 

genom arbetslivet genom att berätta om just deras upplevelser och känslor av 

deras arbetsmiljö.  
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Bakgrund 

Varför är trivsel viktig på arbetet? 

I dagens samhälle då de anställda till stor del av sin vakna tid vistas på jobbet, är 

trivsel extra viktig för att man ska kunna utföra det jobb man har ansvar för, på ett 

så bra sätt som möjligt. Ibland kanske det är arbetskollegorna som driver eller 

lockar de anställda att gå till jobbet och hjälper till med drivkraften att utföra 

jobbet (Kaufmann, G & Kaufmann, A., 2005). Lärares arbetsplats är en utsatt 

plats (Gannerud, E & Rönnerman, K., 2006) mycket på grund av att så många 

olika människor vistas i miljön och med detta en hel del olika viljor, bakgrunder, 

olika tänkande och inställningar. Den kan alltså vara påfrestande men också helt 

underbar att jobba i. För att en sådan arbetsplats ska fungera bra och vara 

välmående är det viktigt med en samlad policy, etiskt tänkande och en gemensam 

värdegrund att hålla sig till och att kommunicera är a och o för att det ska fungera 

väl (Gannerud, E & Rönnerman, K., 2006). I TV och radio pratar man i stort sett 

varje dag om lärares situation på jobbet. De tar då även upp angående elevernas 

situation på deras arbetsplats. Det arbetas hela tiden på att utveckla skolan som 

arbetsplats på olika sätt. Men ändå kommer larmrapporter om mobbing och 

arbetsmiljöer som är under all kritik (Svensson, L., 2010) .  

Tillit och tilltro 

Om man tror och litar på sin personal och om arbetskollegorna tror och litar på 

varandra och sin ledning kan ett öppet klimat skapa stora möjligheter till ett bra 

samarbete på alla nivåer. Det kan skapa förståelse och trygghet och på så sätt få en 

arbetsplats där de allra flesta trivs bra och känner ett välbefinnande att utföra det 

uppdrag man är satt att utföra. 

Man kan också på så sätt se sin egen betydelse för verksamheten och höja tilliten 

även till sig själv. När man gör det har man genast banat väg för mer komplext 

yrkesutförande. Man kan leverera det man är satt att leverera på ett professionellt 

sätt. Man kan satsa på det som bygger upp välmående och trivsel, det preventiva, 



 

6 

 

så kanske man minskar risken för att misstrivsel ens behöver uppstå (Medin,J & 

Alexanderson,K., 2000). 

 

Jämställdhet och mångfald 

I vårt arbetsliv i Sverige så är kvinnor och män inte jämställda (Gannerud, E & 

Rönnerman, K., 2006). Det gäller vid löner och likväl när det gäller 

könsfördelningen hos dem med höga positioner. Mångfald på arbetsplatsen är en 

annan synvinkel som är intressant, det brukar syfta på olikheter när det gäller kön, 

social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning med 

mera. Det handlar om att utnyttja många olika resurser på arbetsmarknaden för att 

få en arbetsplats med en bred erfarenhet. En bra sammansättning av personer med 

varierande erfarenheter ökar både effektiviteten och kvaliteten i verksamheten 

(Gannerud, E & Rönnerman, K., 2006). En arbetsplats som är fördomsfull och 

diskriminerande kan få svårt att rekrytera personal och få personal som stannar 

kvar och trivs. Hur är det med den saken i dag, är vi fördomsfria? Säkert har det 

blivit bättre de senare åren men om vi påstår att vi är fördoms fria, sticker vi nog 

ut hakan för mycket. Det finns grupperingar som är emot det som är ”annorlunda” 

enligt våra normer på samhället. Tänk så många som skulle få chansen till ett mer 

trivsamt liv om vi försökte att acceptera varandras olikheter i stället för att 

fokusera på att alla ska göras så lika som möjligt. Vilken professionalitet vi skulle 

kunna få i Sveriges avlånga land om vi kunde komma dit. Det är därför viktigt att 

arbeta med frågor som rör hela verksamheten utifrån ett fördomsfritt synsätt. 

Börja tidigt, redan på dagis och jobba hela tiden till vuxen ålder och även efter 

det, på ett effektivt sätt för att minimera att någon grupp i samhället blir utanför 

och inte accepterad 

 

Arbetsmiljön 

 

Om något ska förbättras i arbetsmiljön, menar Anders Eklund, i sin artikel i 

Lärarnas Nyheter, finns två vägar att gå. Antingen pratar man med chefen eller 

facket. Han menar också att man inte kan fortsätta i längden att hålla fast vid att 
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ingen förstår och inget hjälper för då kommer man inte framåt. Den enda vägen då 

som bli framkomlig är att försöka arbeta för att få förändring och att göra sig och 

det man vill ha förändrat synligt (Eklund, A., 2009). I Kauffman diskuterar man 

om egenkontroll inom Social kognitiv teori (Bandura, A., 1994) och de studier i 

”Self-monitoring” som utförts. Man har funnit att personer med hög grad av 

egenkontroll försöker få fram positiva reaktioner hos andra genom att anpassa sitt 

eget beteende, medan de med låg egenkontroll inte anpassar sig i lika hög grad. 

Detta går även igen i att kunna se och förändra sin egen arbetssituation om den är 

otillfredsställd. De är även skickligare i samarbetet med andra och kan på ett 

skickligare sätt lösa konflikter för att lättare kunna arbeta tillsammans med andra 

och planera och lösa olika situationer (Kauffmann, G & Kauffmann, A., 2005).  

 

Delaktighet minskar stress 

 

Antonovsky (Antonovsky, A., 1987) har presenterat KASAM som en känsla av att 

sammanhang är en odelbar enhet som existerar i livet, och ett ökat samarbete och 

delaktighet i arbetet samt stöd och uppbackning från kolleger kan förhindra stress och 

minska den arbetsrelaterade ohälsan som en förutsättning för att främja och behålla 

hälsan. Liknande tankegångar har Karasek, R & Theorell, T (1990) med hänvisning 

till deras” krav- kontroll” modell som visar att höga krav och lågt inflytande i arbetet 

medför risk för ökad ohälsa, medan mycket inflytande, lagom mängd arbete, stöd från 

kollegor och ledning förebygger och främjar individens psykosociala hälsa. Vår 

subjektivt upplevda värld är den som vi själva har direkt tillgång till och det skrivs 

om det i både Friskfaktorer i arbetslivet (Abrahamsson, K., Bradley, G., Brytting, 

T., Eriksson, T., Forslin, J.,Miller, M., Söderlund, B., Trollestad, C., 2003) och 

Preventiv medicin i teori och praktik (Orth-Gomér, K & Perski, A., 1999). Det 

fokuserar på det välmående och frågar sig att så många kan fortsätta vara friska 

och även utvecklas trots prövningar i livet och i organisationerna. Men så länge 

som kraven inte överstiger kontrollmöjligheterna kan en balans kvarstå och 

stressen uteblir och man kan jobba i en positiv anda (Abrahamsson, K., Bradley, 

G., Brytting, T., Eriksson, T., Forslin, J.,Miller, M., Söderlund, B., Trollestad, 

C.,2003) (Orth-Gomér, K & Perski, A., 1999). Det är skolorganisationens ansvar 

att verka för en god arbetsmiljö där en rimlig arbetsbelastning ingår vilket också 
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påtalas i arbetsmiljölagen (SFS 1977:60) och arbetstidslagen (SFS 1982:673). I 

arbetsmiljölagen ingår även att de anställda skall ges inflytande och delaktighet i 

verksamheten. I en artikel i Lärarnas nyheter skriver Ulf Edlund om att Lärare bär 

med sig jobbet hem och var tredje anställd i skola och förskola i Laxå kommun 

anser att arbetssituationen påverkar deras privatliv. Av 140 tillfrågade svarade 

hälften. Och det som var positivt var att fler i dag hade personalsamtal med 

chefen. Negativa saker var att de hade värk i axlar och nacke, pressen ökade, fyra 

av tio hade svårt att sova. Kommunen är anmäld till arbetsmiljöverket för 

utredning (Edlund, U., 2011) 

 

Förslag på faktorer som kan skapa bra arbetsmiljö 

 

Här följer några ”citat” eller snarare utdrag ur Friskfaktorer i arbetslivet (2003) 

där det skrivits om något som talar om hur det vore önskvärt att det såg ut på våra 

arbetsplatser för att få bra friskfaktorer på arbetet, lite av en arbetsplats spelregler 

utifrån den ”Goda arbetsplatsen” . I den här studien skrivs en del av detta ihop för 

att ytterligare belysa hur det vore önskvärt att det såg ut överallt på alla 

arbetsplatser. Humor, arbetsglädje och trivsel, och bra fysisk arbetsmiljö och 

friskvård i arbetet. Att kunna påverka sin egen arbetssituation, flexibilitet och 

variation i arbetet och kompetensmässigt. Respekt och social empati 

(Abrahamsson, K. et al) (sid 254).   

Mobbing 

En av tio hävdar att de mobbats på jobbet under det senaste året och fler än var 

tionde grundskolelärare säger att mobbing förekommer på deras arbetsplats. Det 

är fler än på den övriga arbetsmarknaden. 1000 grundskolelärare fick frågor om 

mobbing och 12 % svarar att mobbing eller utfrysning förekommer. Enligt 

arbetsmiljöverket är motsvarande andel på hela arbetsmarknaden 8%. Tyvärr är 

skammen att vara mobbad så stor att många inte vill erkänna det (Edlund, U., 

2011) Det kan orsaka långa sjukskrivningar. Organisationskonsulter och forskare 

som undersökt det här lite närmare menar att grogrunden till mobbing i arbetslivet 

finns i dåligt ledarskap, otydliga organisationer och för höga krav 

(www.suntliv.nu) De flesta på en arbetsplats har någon gång varit med om 

http://www.suntliv.nu/
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mobbing eller utfrysningssituation, antingen av sig själv eller av någon 

arbetskamrat. 

I samband med frågan om den ideala arbetsplatsen framgår att majoriteten betonar 

den psykosociala arbetsmiljöns betydelse och beskriver viktiga egenskaper hos 

chef och arbetskamrater. Mjuk- och hårdvara bör bedömas på samma sätt, både 

den psykiska arbetsmiljön och den fysiska arbetsmiljön spelar in hur man trivs på 

sin arbetsplats (Vahlne Westerhäll, L., Bergroth, A., Ekholm, J., 2006).  

Samspel 

Interaktion, kommunikation och beteende har en hel del gemensamt men de är 

inte helt synonyma. Vad man än försöker beskriva, grupper el de mentala 

processerna bakom varje kommunikation, bör man titta på kommunikationen i sig 

för att se om det ligger rätt i våra förutsättningar. Det betyder alltså att både teori 

och praktik är lika viktiga och kompletterar varandra. Kommunikationen är mer 

än ord. I människan är det som kognitiva kartor, områden som används vid 

tolkning och förståelse av det som sker. I det förflutna såsom värderingar, idéer 

och begrepp tolkas andras kommunikationsaktiviteter och utvecklar den egna. 

Vårt ”jag” samspelar hela tiden med den yttre miljön inklusive andra människor. 

Där erhålls och kontrolleras feedback från andra individer (Dimbleby, R & 

Burton, G., 1997). Bakgrundsförståelsen i situationen är viktig i kommunikation 

med andra människor så att det tolkas på det sätt personen vill att det ska tolkas. 

Det kan vara till hjälp att återupprepa det som sagts och fråga om man tolkat det 

rätt för att undvika missförstånd (Giddens, A., 1998). Det arbetsrättsliga arbetet 

finns alltid till grund för vårt yrkesutövande, våra rättigheter och våra skyldigheter 

och det som är lagstadgat finns där för att säkra den delen för de anställda och 

miljön kan ytterligare förstärkas av att man jobbar på det preventiva stadiet 

(Gûnzel, M & Zanderin, L., 2003).  

 

Få törs tala om hur det är 

Samtidigt som det pratas om våra rättigheter så skrivs och pratas det om att det är 

få som törs tala om att något inte är som det ska på jobbet. På grund av 
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nedtryckande arbetskulturer som hindrar att kritik framförs. Men det bästa 

klimatet att jobba i är när det råder ett fritt kommunikationsklimat för då bidrar 

det till bättre engagemang och utveckling i organisationen säger P-O Börnfeldt 

och Susanne Fransson i ”Få törs slå larm om brister på jobbet” (Börnfelt, P-O & 

Fransson, S., 2010). Det här är sociala frågor som har en direkt koppling till 

rehabilitering när man ser på ”hela människan”. Under åren i den här utbildningen 

har det använts litteratur som berör dessa områden som jämställdhet och allas lika 

värde och vårt vardagliga bemötande mot varandra på arbetsplatsen.  

 

Skolverket 

I en attitydundersökning bland lärare och elever som skolverket gjorde år 2009 

deltog 4 300 elever i årskurserna 4-9 samt gymnasiet och 2 000 lärare i grund- och 

gymnasieskola. 

Resultatet visar att elever och lärare är mycket nöjda med varandra. Sedan 1993 

har Skolverket gjort återkommande attitydundersökningar bland lärare och elever. 

Sedan den första mätningen 1993 har andelen gymnasieelever som trivs mycket 

bra med sina lärare nästan tredubblats, från 18 till 52 procent. Undersökningen 

visar också att 94 % av lärarna trivs mycket bra eller ganska bra med eleverna 

men att det finns ett utbrett missnöje med skolpolitiker och skolledare i lärarkåren. 

Hela16 procent trivs dåligt eller mycket dåligt med skolledningen och två av tio 

lärare känner sig illa behandlade eller motarbetade av ledningen. Skolverkets 

undersökning visar också att var tredje lärare det senaste året allvarligt övervägt 

att byta yrke. De funderingarna är betydligt vanligare bland nyblivna lärare än 

bland de som arbetat länge (Stridsman, S., 2010). 
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Syfte 

Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för de faktorer som gör att lärare trivs 

på sin arbetsplats.  

 

Metod 

Datainsamling 

Data insamling skedde på en skola i Hälsingland. I slutet av april lades 

frågeformulären ut på lärarrummet. Ett följebrev följde formuläret med 

information om syftet och tiden för senaste dagen att posta brevet, vilket var den 

12 maj samt att de skulle vara anonyma i sitt deltagande. De informerades också 

om att den undersökning som skulle göras, var grunden för en C-uppsats inom en 

3-årig Rehabiliteringsvetenskaplig universitetsutbildning. Den 13 maj fanns fem 

svar på plats. Ett frågeformulär hade utformats på ett så tydligt sätt som möjligt 

för att ge svar på de frågor som undersökningen ville ha svar på. Frågeformuläret 

var så nära en personlig intervju som möjligt med allt vad det innefattar och det 

användes speciellt tre böcker för att få bra och genomtänkta frågor och idéer 

(Thomsson, H., 2002) (Ejlertsson, G., 2005) (Hilmarsson, H., 2003). På grund av 

att tiden kändes knapp för intervjuer eftersom många av lärarna uttryckte att våren 

är så hektisk så gjordes detta formulär så nära en intervju som möjligt. När de 

lärare som valt att svara på frågeformulären, var klar med detta så skickade de 

sina svar i det förfrankerade och föradresserade kuvert som medföljde så att 

analyseringen av svaren kunde påbörjas.  Frågeformuläret bestod av åtta 

semistrukturerade frågor där man alltså med fria ord kunde uttrycka vad man 

tyckte och kände.  
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Urval 

När urvalet av försökspersoner gjordes fanns en tanke om att så många som 

möjligt skulle få chansen att tala om vad som var bra, vad som skulle kunna göras 

bättre och om det fanns något som var direkt dåligt. I urvalsfunderingarna fanns 

den lilla orten i åtanke varav beslutet togs att ett frågeformulär skulle vara en bra 

metod för att försökspersonerna både skulle få tid att svara när de kunde och att de 

skulle kunna vara mer anonym. Eftersom det är fråga om relativt liten arbetsplats 

skulle ingen behöva känna sig utpekad genom en enkätundersökning.  

 

Databehandling 

En kvalitativ metod användes för att analysera den data som framkommit genom 

undersökningen som gjordes. Det insamlade materialet lästes genom i sin helhet 

flera gånger till en förtrolighet uppstod med materialet. Tankar som uppstod 

skrevs ned på just det frågeformuläret och understrykningar och små notiser 

gjordes för att belysa likheter och olikheter i det insamlade materialet. Svaren 

sammanställdes (Bryman, A., 2001). Valet att använda just den metoden blev på 

grund av att en ”levande känsla” skulle uppstå i arbetet.  

Etiska övervägande 

 De etiska riktlinjer som finns i Sverige är följda och har utgått ifrån 

konfidentialitet för att man inte skulle kunna känna igen de personer som svarat 

på frågorna. De personer som valt att vara med i undersökningen blev 

informerade om syftet med undersökningen. Ett informerat samtycke har använts 

och information om att deltagandet var helt frivilligt har gjorts och att det kunde 

avbrytas närhelst undersökningspersonen så önskade utan förklaring. Eftersom det 

ämne som valts hade med människors direkta liv att göra så fanns chans att etiska 

problem kunde uppstå. Det som belystes var deras upplevelser och det skulle ju 

kunna varit så att det som undersökningen visade på, inte gick hand i hand med 

vad de ville ”bjuda på” av sina upplevelser (Henriksen, J-O & Vetlesen, A-J., 

2001).  
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Alltså har personerna som valde att vara med som undersökningspersoner enligt 

etikprövningslagen§ 16-22 informerats om 

-syfte och övergripande plan med forskningen (i allmänna ordalag) 

-de metoder som kommer användas(och som berör deltagaren) 

-de följder och risker som forskningen kan medföra (om det finns sådana) 

-vem som är huvudman 

-att deltagandet är frivilligt 

-att forskningspersonen har rätt att när som helst avbryta sin medverkan (utan 

särskild förklaring) 

 

Det var viktigt att visa individen trygghet och att integriteten inte äventyrades vid 

deltagandet. Information om konfidentialitet har garanterades. Det angavs 

vem/vilka som hade tillgång till data, hur data har förvarats - både i data och 

utanför - och hur data bearbetas och rapporteras. 

 

 

Resultat 

Vilka faktorer är viktiga för att lärare skall trivas på 

arbetsplatsen?   

Kan vår förförståelse, erfarenhet och upplevelser tidigare i vårt liv ha något 

med vårt välmående på arbetsplatsen att göra? 

 

De svar som inkommit har både haft likheter och olikheter som visar tydligt på att 

det som upplevs är mycket individuellt. Svaren visar att de som svarat trivs på sin 

arbetsplats. De svarar också relativt lika om betydelsen av att arbetskamraterna är 

mycket viktig för att kunna trivas riktigt bra. Det framkommer även att det ibland 

kan upplevas som att det finns en del som tar större plats än andra i olika 



 

14 

 

sammanhang men att det ändå upplevs som att alla får komma till tals och att 

miljön är avslappnad. Ett uttalande såg ut så här:  

 

”Det är en avslappnad miljö där alla får komma till tals” 

 

 

 

Psykosociala och den fysiska miljön 

På frågan om det finns något som de tycker mer eller mindre om i sin arbetsmiljö 

så har några fokuserat mer på den praktiska miljön och några på den psykosociala 

miljön. 

”Skulle vara mysigt att hinna sitta och fika ibland tillsammans och hinna prata 

lite allmänt” 

 De tror att de skulle trivas ännu bättre om lokalerna fräschades upp och lite 

mysigare miljö var att föredra framför det som i dag finns. Bra framarbetade 

scheman var något som alla hade med i sina funderingar eftersom att dåliga 

scheman ger en negativ arbetsmiljö med stress och uteblivna raster och luncher. 

Här har ngr skrivit: 

                          ”Scheman som inte är bra ger negativ arbetsmiljö” 

 

Kan man påverka sin egen situation för att kunna vara välmående? 

 

Elevkontakterna gjorde att man trivdes bra på sitt jobb men att ökningen av 

pappersarbete gör att tid till elevkontakt minskar och gör att vantrivsel och stress 

kan uppstå. Det är inte bra eftersom det är eleverna som är föremålet för deras 

jobb och de vill kunna ge dem utav sig själv. 
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                             ”Kontakten med eleverna är viktig och positiv” 

 

De tycker att det är viktigt att lära känna varandra och att det finns tillfällen för 

gemensamma aktiviteter även utanför arbetsplatser och man nämner 

personalfester, resor och teambuilding. Så här har flera uttryckt det de känner 

inför samvaro med arbetskollegor: 

 

     ”Jag tycker att det är viktigt att man lär känna varandra och att man ibland gör 

gemensamma saker utanför arbetsplatsen, t.ex. personalfester, resor eller teambuilding.” 

 

Korta pauser i vardagen är något som också skulle uppskattas så man hinner sitta 

ner för en kort fika och hinna prata lite under dagen för att få en chans till en 

stunds vuxenkontakt och utbyte. 

                        ”Sitta ner och prata om bara för en kort kort stund” 

 Att man ser till att det är undanplockat och snyggt runtomkring i kök och 

gemensamhetsutrymme ska vara en självklarhet. 

 

               ”Se till att personalrummet är trevligt och undanplockat i köket” 

 

Kan man bli mer eller mindre välmående av andras beteende? 

 

När vi kommer in på ledningsfrågor så anser de att ledaren är kompetent och 

duktig att ta tag i saker men att stödet alltid kan bli bättre. Det är lätt att det 

fokuseras på pengar i dessa kristider.  

 

                     ”Man får ofta höra att det inte finns pengar” 



 

16 

 

 

Respons är viktigt från ledning, men även från medarbetare tycker de allra flesta 

och det tycker de att de får. Som en skrev: 

 

       ”Jag tycker att chefen är tydlig och snabb med respons - det är viktigt” 

 

Medan några andra skriver: 

                                    ”Stödet kunde vara bättre ” 

Om problem uppstår är det upp till personen själv att ta tag i det i första hand men 

ibland med stöd av någon kollega och om problemet är av den arten att det är 

svårlöst kommer rektor in och hjälper till att försöka lösa problemet tillsammans 

med de drabbade. En av de som svarade tyckte att: 

 

           ”Teambuilding och göra gemensamma aktiviteter skulle va bra” 

 

 De anställda som svarat på frågorna tycker att ledningen ska vara tydlig och 

kunna lyssna och sätta sig in i personalens situation så att arbetet kan utföras på 

bästa sätt. Här har några svarat så här: 

 

                                         ”Raster samtidigt” 

 

 De ska ha god kännedom om vad arbetet som lärare innebär så att den kan sätta 

sig in i vad som händer och sker. 

 ”Chefen ska vara rättvis och ta sig tid för att man ska kunna känna trygghet och 

tillit till sin ledning”. 
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 Uppmuntran är något som en ledare ska vara bra på att ge till de anställda, 

särskilt när något går bra. Så här uttrycker någon utav undersökningspersoner: 

 ”Jag vill gärna ha feedback och uppmuntran av chefen och det är vår chef 

relativt bra på, men det går alltid att bli ännu bättre” 

 

 

 Normer och värderingar och policy 

 När vi kommer till frågan om normer, värderingar och policyn så går 

funderingarna isär. Det finns någon som anser att det finns och att de följs upp 

varje läsår och återkommer vid träffar kontinuerligt, medan någon tycker det mest 

finns outtalade värderingar och normer men att man ändå strävar åt samma håll 

för elevernas bästa och även för sig själv och sina kollegors skull. Så det ser ju 

ändå ut som om de på alla platser har någon form av normer och värderingar samt 

policyn. På frågan om riktlinjer, normer och policy så svarade någon att 

 

”Ja det finns det och dessa går vi igenom i början av varje läsår och följs upp 

kontinuerligt under läsåret” 

 

Ett annat svar såg ut så här: 

 

”Ja det finns vissa outtalade värderingar och normer och de flesta av oss strävar 

åt samma håll. Vi gör nog det vi tror är bäst för eleverna och även oss själva” 

 

 Den sista frågan hur arbetsplatsen skulle se ut om alla fick bestämma själv - 

drömarbetsplatsen alltså, där kommer återigen funderingar om miljön och att den 

skulle vara mysigare med härliga färger som hjälper till att ta fram glädjen. Alla 
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skulle trivas och känna sig trygga. Man skulle ha luncher samtidigt för att hinna 

träffas och hinna diskutera och prata.  

 

                          ”Alla skulle trivas och känna sig trygga”  

 

Att vara med och planera arbeten på ett bra utformat sätt så att alla blir insatta i 

vad arbetet går ut på och hur det ser ut. Man vill ha möjligheter till aktiviteter på 

raster och efter arbetet tillsammans med kollegor. 

 

”Friskvård varje vecka skulle erbjudas och uppmuntras till så att man förebygger 

sin kropp under tiden man jobbar.” 

 

 Ha kontinuerligt återkommande personalaktiviteter som personalfester, 

teambuildning, fredagsträffar, någon fest. 

 

                   ”Gärna ha gemensamma fester vid olika tillfällen” 

 

Diskussion 

 

Anställda nöjda med sin miljö 

I undersökningen som är gjord visades att de anställda är nöjda med ledning och 

arbetskamrater och ingen nämner något om jämställdhetsproblem, mobbing och 

konflikter utan nästan uteslutande positiva tongångar. De har nämnt att det är 

arbetskollegor och även fysisk arbetsmiljö som gjort att de trivs. Även ledningens 

betydelse har framkommit som en viktig detalj i trivselfaktorn. Kan tänkas att 

bara de personer som tycker att de har något att tillföra undersökningen har svarat. 
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Men det kan faktiskt vara så att den här arbetsplatsen arbetat medvetet och 

preventivt och där av fått den miljön som resultatet visar. Visst kan olika 

människor uppleva saker på olika sätt, men den här undersökningen har inte visat 

på några utstickande varken överdrivet positivt eller negativt. En relativt neutral 

bild av ett väl fungerande lärarkollegium och en positiv bild av både lärare, elever 

och skola. 

 

Metoddiskussion 

 

Validiteten i denna uppsats kan bedömas som relativt god eftersom det som skulle 

undersökas har blivit undersökt. Frågeformulären innehåller de frågor det skulle 

ges svar på och som det också svarades på. Analysen av materialet påverkas av 

undersökaren i enlighet med det vetenskapsteorin anser kring kvalitativa studier. 

Genom erfarenheter och förförståelse kan analysen färgas utifrån det. Utifrån 

subjektets egen ”ryggsäck”(bakgrund) kan det tänkas att analysen har poängterat 

andra saker än en person med annan bakgrund skulle ha gjort. Reliabiliteten är 

mer svårbedömd. Undersökningen hade antagligen visat på relativt lika svar om 

samma frågeformulär hade använts igen på samma skola, men kanske beroende på 

om samma personer svarat eller till och med beroende av dagsform på de 

svarande. Det finns naturligtvis risk att information missats genom tolkningar av 

nyanser i svaren och inte uppfattat sådant som borde uppfattats. I och med att 

undersökningspersonerna valt att frivilligt ställa upp så kan det ju tänkas att det 

bara är personer som anser sig ha något att tillföra studien som har valt att svara 

på frågorna. Frågan man kan ställa sig är om det här urvalet kan representera hela 

lärarkåren, nej det kan de inte göra enligt denna undersökning. Metoden som 

använts skulle kanske kunnat utvecklas från en enkätundersökning med några 

öppna frågor till en personlig intervjuundersökning med öppna frågor. Kanske 

hade intervjuer gett en djupare bild av svaren som framkommit, en tydligare bild 

vad undersökningspersonerna ville uttrycka. I en intervjusituation skulle 

följdfrågor och upprepande av svaren kunnat utnyttjas för en annan tydlighet. Den 

metoden skulle i och för sig tagit längre tid att både utföra och att analysera. 
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Fördelen med den metod som använts är att den blir relativt anonym för de som 

valt att medverka. De kan utan att sitta öga mot öga med någon få chans att 

uttrycka det de tycker och känner. De kan själva välja vilken tidpunkt de väljer att 

fylla i frågeformuläret. Nackdelar är att man inte direkt kan fråga om det finns 

funderingar utan att ringa eller skicka mail för att ställa frågan. Det är lättare att 

strunta i att överhuvudtaget fylla i frågeformuläret eftersom man inte har satt av 

någon exakt tid till denna. Man har liksom inte ”lovat” något som man gör vid en 

intervjutid. Om man använt sig av intervjuer så hade analysen sett lite annorlunda 

ut, tagit längre tid i anspråk eventuellt. Om man tittar på urvalsbiten så hade 

kanske fler valt att vara med i undersökningen om man hade ställt frågan 

personligt till ett antal lärare i stället för att bara lägga ut dem på ett bord. Och de 

hade antagligen känt sig mer utvald och kanske till och med tyckt att det var en 

viktigare undersökning än vad de kände inför de utlagda frågeformulären. 

Resultatdiskussion  

Resultatet på den här undersökningen skulle säkert haft möjlighet att se ut på 

många olika sätt utifrån vilka personer som hade valt att svara på de frågor som 

ställdes. Arbetsmiljön visar i stort på den kvalitet som Abrahamsson,K. et al) (sid 

254) i Friskfaktorer i arbetslivet beskriver och anser vara oerhört önskvärt. 

Eftersom man på TV och radio på nyheter och debattprogram ofta pratar om de 

problem många anställda har på sina jobb och hur lite hjälp de får från fack och 

ledning så får man en liten ”negativ” förutfattad mening hur det skulle kunna se ut 

och där av framkom inget i denna undersökning. De svar som framgått ser 

oförskämt bra ut om man jämför med många artiklar om lärares arbetsmiljö och 

undersökningar om hur stressade lärare är. Det skrivs även artiklar om att få törs 

slå larm när det finns brister på jobbet. Vad det beror på är svårare att uttyda. 

Frågor man kan ställa sig är om det finns någon outtalad hierarki bland de 

anställda, eller om personerna inte har lust att delta eller om det helt enkelt är så 

att den här arbetsplatsen är bra på att arbeta förebyggande och att de mår så bra 

som de kan och att de trivs på sin arbetsplats. Det är ett intressant område att titta 

närmare på (Fredriksson, A & Fredriksson, M., 1995). I artikeln som heter ”Få 

törs slå larm om brister på jobbet” skriver P-O Börfelt och Susanne Fransson om 

hur viktigt det är att framföra kritik men de skriver också om att majoriteten håller 



 

21 

 

inne med kritiken. I den studie de gjort visas det att anställda inom vård och 

utbildningssektorn håller inne med kritik på 43 av 70 arbetsplatser. Av dessa 43 

riskerar anställda på 13 arbetsplatser att tvingas lämna sin anställning, få sämre 

löneutveckling, sämre arbetsuppgifter eller utsättas för verbala trakasserier från 

chefen. På 12 andra av arbetsplatserna har många anställda tröttnat på att lämna 

kritik då kritiken ändå inte beaktas av chefen. Det finns rädsla att förlora sitt 

arbete vid kritik, speciellt vid osäkra anställningsformer, individuella 

lönesättningar och för att verka gnällig och besvärlig (Börfelt, P-O & Fransson, 

S.,  2010) 

 

Funderingar om problem skulle uppstå 

 Det man funderar på i en sådan här undersökning, självklart med alla erfarenheter 

och förförståelser man har med sig, är vad skulle hända om någon verkligen skulle 

ha något som de mådde riktigt dåligt av och uttryckte det. Skulle det accepteras 

och tas på allvar av arbetskollegor och ledning? På vilket sätt skulle man ha 

arbetat för att löst det på ett bra sätt. Eller skulle det göra att personen skulle bli 

utanför och illa sedd. Hur tar vi tag i sådana här frågor på våra arbetsplatser? 

 Många har säkert hört talas om någon som blivit mobbad på sin arbetsplats och 

försökt gett uttryck för det men i stället lyckats få sparken eller blivit omplacerad 

och sedd som problematisk i stället för att ha blivit hjälpt och välkomnad in i 

gruppen. Varför regerar en del människor med att fly i stället för att ta tag i saker 

som är problematiska. Det framkom inget svar på det i just denna undersökning 

eftersom inga problem belystes men skulle vara intressant att titta närmare på vid 

ett annat tillfälle på en annan arbetsplats där de har sådana problem. Om det är en 

reaktion per automatik eller om det är ett planerat sätt för att slippa ta tag i, slippa 

ta ett ansvar. Har vi för många ”hälsokrav” på oss som gör att vardagen blir en 

press i onödan. Carl Lindgren och Frank Lindblad skriver och undrar över i 

Värlfärdslandets gåta (2009) speciellt om barn men som säkert går att översätta 

till de vuxna med, varför vi inte mår lika bra som vi har det. Och de nämner 

biverkningar som de anser är diagnoser i vårt välfärdssamhälle. De nämner bland 

annat stresspanik, hälsomani, välfärdsapati. De skriver också om att vi människor 
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förväntar oss att vi ska vara kärnfriska hela livet och tar det liksom för givet. Förr 

i tiden bad man till Gud om att man skulle ha mat för dagen och få ha så mycket 

hälsa att man orkade sköta gård och familj. De menar också att vi istället för att 

till exempel tänka igenom vad som kan vara fel i grunden, springer till läkaren för 

att få medicin eller annan vård, när man i själva verket är uttröttad på ett eller 

annat sätt. Intressanta tankar i vår stressade tid där det finns en förmåga att skylla 

på omgivning i stället för att fundera om problemet finns närmare till. 

 

Slutsats 

De som jobbar på den här skolan visar att de trivs. De skulle vilja ha lite fler 

kringaktiviteter och att de skulle slippa höra om det ekonomiska läget när de tar 

upp förslag för arbetet i skolan. De skulle också vilja ha mer tid för eleverna i 

stället för att lägga mycket tid på det administrativa runtomkring. I stort trivs de 

här lärarna i sin arbetsmiljö. När man accepterar varandras olikheter så skapas 

större förståelse och trygghet och det visar undersökningen på att de gör. På så 

sätt har man en arbetsplats där de anställda trivs bra och känner ett välbefinnande 

att utföra det uppdrag man är satt att utföra. Mångfald på arbetsplatsen är en 

synvinkel som är mycket intressant, det syftar på olikheter när det gäller kön, 

social tillhörighet, etnisk och kulturell bakgrund, ålder, sexuell läggning med 

mera och det är en viktig del i arbetsmiljöarbetet man utför för att få en så bred 

kultur i arbetsmiljön som möjligt. Det handlar om att utnyttja många olika 

resurser på arbetsmarknaden. En bra sammansättning av personer med varierande 

erfarenheter ökar både effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Och 

slutsatsen av undersökningen är att det är ungefär så det ser ut på den här skolan. 
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Förslag på vidare forskning 

 

 Göra en djupare undersökning på skolor för att se om mobbing bland eleverna 

förekommer i högre utsträckning på skolor där personalen, lärarna och rektorer är 

mindre välmående och kanske får jobba utan bra stöd från kollegor och ledning, 

än på skolor där personalen är välmående och har bra stöd från kollegor och 

ledning. Man skulle också kunna samarbeta med arbetsmiljöverket med att på 

djupet undersöka lärares och rektorers arbetssituation, för att få till en så bra 

arbetsmiljö för de anställda som möjligt. Titta på hur mycket det preventiva 

arbetet som har gjorts och görs inom dessa områden just för lärare och rektorer 

och andra medarbetare på skolan kan påverka hur de anställda mår och kolla om 

det finns någon skillnad mellan att inte ha tex friskvård och att ha någon form av 

friskvård.. Ja den här listan skulle kunna göras lång, det finns mycket intressant att 

undersöka inom skolans värld. 

 

Agneta Liljemark 
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     Frågeformulär                                 Bilaga 1 

                                                 

 

1. Trivs du på din arbetsplats och vad är det som får dig att trivas/inte 

trivas? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Finns det något som du tycker mer om eller mindre om i din 

arbetsmiljö, och vad är det i så fall? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Kan du själv göra något för att du kan trivas på arbetsplatsen eller 

för att dina arbetskollegor ska trivas och vad kan dina kollegor göra 

för dig? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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4. Tycker du att du får tillräckligt stöd från ledningen i dina 

funderingar kring arbetsmiljön och på vilket sätt får du det/får du 

inte det? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. Om problem uppstår – finns det då någon som tar tag i problemet och 

vem är det enligt dig, som gör det i så fall? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Hur borde ledningen, enligt dig, agera för att trivseln på arbetsplatsen 

ska vara så god som möjligt för de anställda/för dig? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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7. Finns det tydliga riktlinjer, normer, värderingar och policyn på din 

arbetsplats och tror du att alla är medveten om dessa och försöker 

använda sig av dem? 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. Hur skulle din arbetsplats se ut om du fick möjlighet att önska – din  

egen drömarbetsplats? (Utifrån känslan och upplevelsen av trivsel och 

välmående). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Om du har ytterligare funderingar eller tillägg så går det bra att 

skriva det här. 
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   Efterord 

Vi borde lära oss att bli lite mer som Pippi Långstrump och ja, även som Ronja 

Rövardotter. Säga JA när vi känner att vi kan, orkar och vill, och NEJ när vi 

faktiskt inte orkar. Kanske att vi håller lite längre och ta ansvar för det vi själva 

säger ja eller nej till och även pröva nya utmaningar för att växa och töja på 

våra inre gränser, lika som Ronja vill göra när hon ropar;  

”Hit med lite Farligheter” (Ronja Rövardotter i Astrid Lindgrens barnbok om 

Ronja ). Jag tror att vi har lärt oss mycket när vi tar fasta på det i vår vardag 

som det ser ut som att de anställda på undersökningsplatsen har gjort med ett 

bra stöd dessutom. Genomsyras av positiva känslor! Det krävs mer än att ”bara” 

klä en annan människas ord i bokstäver för att beskriva en känsla. 

Tack för stöd och uppmuntran genom uppsatsen, ett stort tack till min 

handledare John Selander för bra kritik, både positiv och negativ sist men inte 

minst vill jag rikta ett stort TACK till de personer som ställt upp och återgett 

sina känslor och upplevelser i sin arbetsmiljö.   

 

Agneta Liljemark 
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