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Abstrakt  
 

Bakgrunden till denna studie var dels de ökande sjukskrivningssiffrorna i samhället, som 

eskalerade från slutet av 1990-talet, och dels lärarnas sjukskrivningssiffror som just nu 

toppar statistiken. Orsakerna beskrevs i tidigare forskning vara stressrelaterade och i 

huvudsak till följd av psykisk ohälsa. 

Syftet med denna studie var att belysa rektorers uppfattningar om deras eget ledarskap 

och deras uppfattningar om arbetet med lärarnas psykosociala arbetsmiljö inklusive vilka 

begränsningar de har stött på. Det bakomliggande syftet var att öka medvetenheten hos 

rektorer som skulle behöva utveckla sitt ledarskap. I och med ledarskapsteoriernas 

sammankopplande natur där sambandet mellan ledarskapsstilar och medarbetarnas 

psykosociala arbetsmiljö utreds valde jag att analysera resultaten med detta som teoretisk 

referensram.  

Jag genomförde fyra semistrukturerade intervjuer med fyra olika rektorer. Resultaten 

visade på att rektorerna uppfattar sig arbeta engagerat med lärarnas psykosociala 

arbetsmiljö men att det finns begränsningar i deras arbete - bortom deras kontroll. Resultatet 

visade även en, av rektorerna, uppfattad medvetenhet vad gäller egenskaper och ageranden 

hos ett ledarskap och dess påverkan på medarbetarna och deras psykosociala arbetsmiljö. 

En sammanfattande slutsats var att den psykosociala arbetsmiljön gynnas av ett 

respektfullt ledarskap samt att lärarnas psykosociala stressrelaterade situation förmodligen 

skulle gynnas av ökade ekonomiska resurser till skolväsendet. 

 

 

 

Nyckelord: burnout prevention, work environment, psykosocial arbetsmiljö, ledarskap 
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Förord 
Arbetet har skrivits i samarbete med Jessy Garcia fram till resultatdelen. Vi har således haft 

separata intervjuer som vi byggt separat resultatdel, analys och diskussion på. Bilaga 1 skrevs 

gemensamt och användes inför min första intervju medan bilaga 3 är en modifierad version 

som jag använde mig av inför resterande intervjuer. 
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Introduktion  

 

Inledning   

I vårt samhälle idag är det ett stort antal arbetstagare som sjukskriver sig på grund av psykisk 

ohälsa. Diverse stressjukdomar till följd av den höga stressnivån registreras och “gått in i 

väggen” är idag ett vedertaget begrepp (Socialstyrelsen, 2003). De arbetsorsakade besvären 

bland kvinnor och män har i hög grad ökat sedan år 2012 och läraryrket inom arbetsplatsen 

grundskolan toppar sjukskrivningssiffrorna (Arbetsmiljöverket, 2014:4). Med tanke på skolans 

roll i samhället och dess utveckling är detta alarmerande.  

I enlighet med 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) är det arbetsgivarens ansvar och 

skyldighet att vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att arbetstagaren utsätts för 

olycksfall eller ohälsa. En arbetsgivare kan således ställas till svars för bristande 

ansvarstagande.   

 

Stressorer och ökade krav under 1900-talet och framåt 

I takt med det moderna samhällets framväxt är det viktigt att parallellt hantera de stressorer 

som utvecklingen medför. 

Som bekant har vårt samhälle genomgått en förändring från industrialismen till ett 

informations-, kunskaps- och tjänstesamhälle under 1900-talet (Wolvén, 2000). Effektivitet och 

flexibilitet är populära begrepp som inte sällan används inom det moderna samhällets 

organisationer (Lenneér-Axelsson och Thylefors, 2005). Vinst och konkurrens är inte desto 

mindre använda begrepp. Alla dessa i kombination utgör de ramar som arbetslivet - och således 

samhället - idag har att förhålla sig till och kan dessutom utgöra stressorer i olika grad. De 

påverkar arbetsmarknaden med dess spektrum av ledarskap och medarbetarskap. Dessa ser 

dock olika ut beroende på vilken organisationstyp de återfinns inom (Wolvén, 2000).  

I och med att samhälle, verksamhet och grupp har individen som den gemensamma 

nämnaren utgör denne den viktigaste grundpelaren ur samtliga tre perspektiv och för att kunna 

skapa en hållbar framtid är individens välmående en förutsättning. Detta kan utläsas av 

Lenneér-Axelsson & Thylefors (2005) i deras beskrivning av orsakerna till de stora 

sjukskrivningskostnaderna. När detta välmående påtalas inom arbetsplatsens väggar skapas 

begreppet psykosocial arbetsmiljö som innefattar arbetstagarens psykiska hälsa och välmående. 

Detta både definieras och regleras i arbetsmiljölagen (SFS, 1977:1160).  

De ökande arbetsorsakade besvären kombinerade med arbetsgivarens skyldighet ställer 

ökade krav på arbetsgivaren och dess ledarskap. Den bakgrund och tidigare forskning som jag 

redogör för i kommande avsnitt - och som utgör grunden för min undersökning - hjälper till att 
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medvetandegöra behovet av en ledning som besitter den kunskap som krävs för att skapa en 

god psykosocial arbetsmiljö.  

Vidare kommer jag använda mig av tre ledarskapsteorier vid analys av resultaten. Dessa 

teorier visar en utveckling av ledarskapsfokus under 1900- och 2000-talet där den psykosociala 

arbetsmiljön får allt större plats. 

 

Problemformulering  

Rektorerna är den ledning som behöver ha kunskap för att leda lärarna och har dessutom 

ansvar för deras psykosociala arbetsmiljö. De fungerar även som länken mellan lärarna och 

ledning högre upp i hierarkin. Rektorer med en positiv inställning till arbetet för en god 

psykosocial arbetsmiljö bland lärarna bör kunna inspirera rektorer med mindre fokus på detta 

arbete – förhoppningsvis med ökad arbetsrelaterad hälsa som följd. 

Med grund i ovanstående sjukskrivningsproblematik, arbetsgivarens ansvar, rektors roll och 

ledarskapsteoriernas framhävande av den psykosociala arbetsmiljön har jag valt att göra en 

undersökning ur ledarens perspektiv. 

Genom att undersöka rektorernas egna uppfattningar om deras ledarskap, 

handlingsutrymme avseende lärarnas psykosociala arbetsmiljö och om hur en god psykosocial 

arbetsmiljö bland lärarna kan gynna verksamheten hoppas jag på att kunna bistå med 

tankeväckande resultat.  

I detta inkluderas det ansvar för och de möjligheter – i form av resurser - och begränsande 

faktorer som de uppfattar sätter ramen för deras handlingsutrymme i arbetet för en god 

psykosocial arbetsmiljö.  
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Disposition 

Inledningsvis ges här läsaren en genomgång av de begrepp jag använt mig av som sedan 

övergår i en litteraturgenomgång samt en redogörelse för tidigare forskning. Detta leder fram 

till studiens syfte och forskningsfrågor. 

Metodavsnittet beskriver den teoretiska referensramen jag senare strukturerar och analyserar 

resultatet utifrån och tillvägagångssättet för att besvara frågeställningen. Bedömning av 

undersökningens trovärdighet är inkluderad här likväl som den intervjumetod jag använde mig 

av vid insamling av empiri. 

Avslutningsvis presenteras mina tankar kring framtida studier. 

 

Definitioner  

 

Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är allt på arbetsplatsen som har en påverkan på arbetstagarna - psykiskt likväl som 

fysiskt (Wolvén, 2000). 

 

Arbetsgivaransvar 

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska arbeta förebyggande mot ohälsa och olycksfall 

bland arbetstagarna - detta enligt 3 kap. 1 a § arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160).  

 

Chef 

Att vara chef är en formell befattning och dess chefskap innefattar arbetsgivaransvar och övriga 

formella ansvar och skyldigheter en arbetsgivare har gentemot sina arbetstagare (Bergengren, 

2003). Chefer finns i olika led (över- och underordnade chefer) och är arbetstagare gentemot sin 

överordnade chef. Alla företräder arbetsgivaren gentemot sina underordnade arbetstagare och 

är en del av organisationens ledning.  

Begreppen ledare och ledarskap är inte nödvändigtvis likställda med begreppet chef utan 

arbetsgivarens ledning - där chefen ingår med sitt formella ledarskap och arbetsgivaransvar - 

kan bestå av flera olika roller med olika ansvarsområden (Bergengren, 2003). I min studie har 

jag utgått ifrån att rektorn både är chef och ledare. Värt att betona är att eventuella informella 

ledare inte är intressanta i min undersökning. 

 

Ledare och ledarskap 

En ledare behöver inte vara chef och en chef behöver nödvändigtvis inte besitta 

ledaregenskaper (Bergengren, 2003). Att vara ledare är, enligt Bergengren (2003) och Wolvén 

(2003), att vara en individ med en förmåga att överföra visioner positivt och inspirerande till 

medarbetarna, få alla i organisationen att känna sig delaktiga och motiverade att arbeta 
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tillsammans mot ett gemensamt mål. Denna förmåga definieras som ledarskap och utgör enligt 

Wolvén (2003) en process.  

 

Ledarskapsteori 

Ledarskapsteorier har vuxit fram genom forskning om hur ledarskap ser ut i praktiken och vad 

det får för konsekvenser (Wolvén, 2000). Genom att ta del av denna forskning kan en chef eller 

ledare få större förståelse för sitt eget ledarskap – både dess för- och nackdelar – och därigenom 

anpassa sitt ledarskap i olika situationer och gentemot olika medarbetare för att få önskat 

resultat. 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Den psykosociala arbetsmiljön innebär människans samspel med sin omgivning och är alltså 

det som påverkar hur individers psykiska hälsa är på arbetsplatsen (Lennerlöf, 1984). 

 

Locus of control   

Ett begrepp som delas upp i extern och intern locus of control (Millet, 2005).  

Vid intern locus of control upplever personen hög egenkontroll över händelser och 

problemlösning samt har självsäkerhet (Millet, 2005). Uppnås inte detta kan det påverka 

motivationen till arbetet och leda till sjuknärvaro – då medarbetaren går till arbetet trots nedsatt 

arbetsförmåga - eller sjukfrånvaro (Millet, 2005). 

Motsatsen till intern locus of control är extern locus of control och innebär upplevelsen av låg 

kontroll, avsaknad av möjligheten att påverka sin situation och låg motivation (Theorell, 2003). 

Detta begrepp är kopplat till arbetsrelaterad stress och depression (Millet, 2005).  

 

Holistisk synvinkel 

En holistisk synvinkel är ett filosofiskt betraktelsesätt som ger en helhetssyn av ett system 

(Hartman, 2004). Utgångspunkten här är att allt hänger ihop - förändras en individs 

föreställning om något påverkas även individens övriga föreställningar. Beskrivningen av 

denna relation är begreppslig och innebär att en föreställning om något ser ut som den gör 

delvis genom denna relation. Isolering av enskilda föreställningar är här utesluten och en 

beskrivning av hela systemet av föreställningar är istället av vikt. 
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Bakgrund   

 

Litteraturgenomgång 

I det här avsnittet presenterar jag den litteratur jag har använt mig av för att skapa en grund att 

stå på inför redogörelsen i nästa avsnitt - den tidigare forskningen. 

 

Ledarskapsprocessen 

Stöd från chefer är viktigt i relation till de anställdas hälsa enligt Lu (1999) vilket visas av 

sjukskrivningsstatistiken när cheferna brister i ledarskapet (Johansson, Frick och Johansson, 

2004). Ledarskapsprocessen bör således vara upplagd för att skapa goda villkor för 

medarbetarna. 

I ledarskapsprocessen – som Wolvén (2003) refererar till - ingår metoder som aktiverar 

medarbetarnas frivillighet (Bergengren, 2003). Ledarens förmåga att se individerna och ta 

tillvara på de möjligheter och resurser som dessa besitter kan vara en motivationsfaktor i 

arbetet mot målen. Vidare analyserar en ledare resultat och utvärderar verksamheten samtidigt 

som vederbörande är förberedd på förändring och formar strategier för att bemöta dessa. Att 

organisera och delegera arbete och fatta beslut är ytterligare förmågor som en chef med 

ledarskap besitter (Tollgerdt-Andersson, 2006; Bergengren, 2003). 

Det är viktigt att ledaren skapar tydliga mål och utmanar medarbetarna – sporrar dem till 

utveckling – samt kommunicerar ärligt och rakt och vågar sätta gränser och ställa krav 

(Bergengren, 2003). Samtidigt ska en ledare vara relationsorienterad, visa omtanke, bekräfta 

medarbetarna, vara lyhörd, skapa goda samtal, vara tillgänglig, engagerad och känna tilltro till 

sina medarbetare samt ha förmågan att få individer att växa. Det är en utmaning för en ledare 

att bemöta sina medarbetare utifrån deras kapacitet och förmågor (Angelöw, 2013). Slutligen 

skapar en ledare utrymme för motivation, arbetsglädje och lojalitet hos medarbetarna 

(Bergengren, 2003).  

Det formella ledarskapet utgörs av en top-down-modell (organisatoriska beslut fattas högst 

upp i hierarkin och förmedlas nedåt) och sätter dock prägel på verksamheten oavsett vilka 

ledaregenskaper chefen besitter (Jacobsen, 2013). 

I vardagligt tal kan uttrycken ”bra ledare”/”bra ledarskap” respektive ”dåligt” sådant 

förekomma. Bergengrens (2003) och Wolvéns (2003) ledarskap är per definition ett ”bra” eller 

”lyckat” ledarskap med det vardagliga talet som referensram. I min studie använder jag 

begreppet ledarskap med ovanstående innebörd vilket syftar till att ett en chef som inte är en 

ledare med ledarskap har ett ”bristande” ledarskap. Ledarskap är dock inte svart eller vitt – 

gråskalans nyanser av ledaregenskaper och ledarskap benas ut senare genom 

ledarskapsteorierna i den teoretiska referensramens avsnitt. 
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Psykosocialt hälsosam arbetsplats  

En arbetsplats har goda förutsättningar för att vara hälsosam om den skapar möjligheter till 

personlig och yrkesmässig utveckling (Angelöw, 2002; Theorell, 2003). Den är lustbetonad och 

arbetstagarna tycker att det är meningsfullt att arbeta där (Angelöw, 2002). De upplever stor 

arbetsglädje vilket medför en hälsosam arbetsmiljö, främjar gott samarbete och bidrar till ett 

positivt och uppskattande arbetsklimat. Vidare kan medarbetarna påverka arbetets innehåll och 

är nöjda med hur de utför sina arbetsuppgifter (Angelöw, 2002; Theorell, 2003).  

Likt definitionen av intern locus of control bör arbetstagarna själva kunna kontrollera vissa 

av sina villkor på arbetsplatsen och det bör finnas ett bra samarbete mellan de över- och 

underordnade (Rubenowitz, 2004). Arbetet ska stimulera arbetstagarnas utveckling (Lennerlöf, 

1984; Rubenowitz, 2004; Setterlind, 2004), skapa upplevelsen av meningsfullhet (Lennerlöf, 

1984; Setterlind, 2004) och det ska finnas utrymme för trivsel och gemenskap (Rubenowitz, 

2004). Samtidigt ska både den fysiska och psykiska arbetsbelastningen vara optimal. 

Vidare menar Setterlind (2004) att egenskaper som respektfullhet, hänsynsfullhet och 

förmåga att ge konstruktiv feedback är bidragande faktorer som skapar en sund arbetsmiljö.  

När dessa aspekter uppfylls skapas färre stressreaktioner, lägre frånvaro och ökad harmoni 

på arbetsplatsen (Rubenowitz, 2004) i och med att dessa faktorer genererar hög egenkontroll 

och i kombination med låga krav och starkt stöd minskar risken för stressrelaterad ohälsa 

(Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003). Om denna balans inte är uppnådd utan exempelvis 

kraven är för höga ökar istället denna risk. Vidare kan stödet vara instrumentellt, i form av tid 

och materiella resurser och emotionellt, i form av stöd från arbetskamrater och chefer (Theorell, 

2003). 

Utöver dessa aspekter betonas även betydelsen av bra lön, friskvård i arbetet, empati och 

solidaritet (Abrahamsson, Bradley, Brytting, Eriksson, Forslin, Miller, Söderlund & Trollestad, 

2003). Vidare ökar motivationen vid en förändringsprocess i arbetet om medarbetarna kan vara 

med och diskutera fram förändringar och takten för processen (Angelöw, 2002). 

Förutom ovanstående faktorer fann Cooper och Murphy (2000) att meningsfullt arbete och 

inflytande i arbetet samt medverkan till utvecklingsarbete gynnar arbetsmiljön. Vidare är även 

belöningar, god laganda, gemensamma värderingar i organisationen och god fysisk arbetsmiljö 

viktiga byggstenar.  

Slutligen menar Malmqvist, Larsson och Vinberg (2007) att hälsan på arbetsplatsen påverkas 

positivt av ett respektfullt ledarskap – vilket är i linje med Bergengrens (2003) och Wolvéns 

(2003) definition av ett ledarskap. 
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Tidigare forskning  

I det här avsnittet presenterar jag den forskning jag använt mig av för att skapa en förståelse för 

var forskningen angående sambandet mellan ledarskap och psykosocial arbetsmiljö befinner sig 

i nuläget.  

 

Sökning efter tidigare forskning 

Denna litteratursökning gjorde jag via Mittuniversitetets databas. Jag använde mig även av 

övriga internet exempelvis sökmotorn google scholar. Sökord jag använde mig av var 

ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, arbetsrelaterad ohälsa, burnout prevention och psychosocial 

work environment. 

 

Presentation av tidigare forskning 

 

Licentiat- och doktorsavhandlingar 

Bäckström (2006) lyfter, i sin licentiatuppsats, fram hur organisationer kan arbeta för hållbar 

hälsa hos medarbetarna och hur ledarskapet för detta arbete är relaterat till kvalitetsutveckling. 

Bakgrunden till studien är den höga sjukfrånvaron och dess kostnader som stigit till 

alarmerande nivåer. Resultatet från fyra fallstudier i fem organisationer visar på vikten av ett 

”engagerat ledarskap” vilket upplevs förknippat med empati, närvaro, kommunikation, 

integritet och kontinuitet. Vidare lades även tyngdvikt på utveckling, påverkad och att bli 

informerad. 

Bergh (2011) skrev sin doktorsavhandling i syfte att studera associationen mellan sociala 

relationer och hälsa i olika sociala sfärer samt att undersöka effekter av interaktionen. Den 

första delundersökningen (paper 1) utgjordes av en studie av sambandet mellan bland annat 

psykosocial arbetsmiljö och psykosomatisk hälsa och till hjälp användes data från 

undersökningen ”Life and Health 2000”. Bergh kom fram till att åtgärder för att främja den 

psykosomatiska hälsan kan fungera framgångsrikt oberoende av övriga åtgärder i 

medarbetarens vardag. 

Lundqvist (2013) skrev sin doktorsavhandling i syfte att öka kunskapen om relationen 

mellan chefers psykosociala arbetsvillkor, hälsa och ledarskap samt belysa skillnader mellan 

chefer på olika nivåer avseende denna relation. Både kvantitativa och kvalitativa metoder har 

använts och resultaten visade på att de psykosociala arbetsvillkoren och utmattningssymptom 

skilde sig mellan medarbetare och chefer medan dessa skillnader inte var framstående mellan 

chefsnivåerna. Cheferna upplevde att hälsan var betydelsefull för deras ledarskap och hängde 

ihop med arbetskvaliteten och relationen till medarbetarna. Det sociala stödet som finns 

tillgängligt kan dessutom vara svårt att utnyttja på grund av risken att en del av 

chefslegitimiteten går förlorad. 



9 

 

Reineholms (2013) syfte med hennes doktorsavhandling var att undersöka sambandet 

mellan hälsa och psykosociala arbetsvillkor. Detta baserades på att dagens arbetsliv innebär nya 

förutsättningar och villkor och således kan ha genererat nya faktorer att ta hänsyn till för de 

anställdas hälsa. Enligt Reineholm (2013) har tidigare forskning mestadels skett i stabila 

organisationer – inte i föränderliga organisationer och trots flertalet studier som visar på att 

psykisk ohälsa är en betydande orsak till sjukskrivningar har den organisatoriska kontexten fått 

begränsad uppmärksamhet i förhållande till medarbetarnas hälsa. Avhandlingen bygger på en 

studie med enkätdata från 1010 anställda på Arbetsmarknadsverket och en annan studie med 

enkätdata från 8430 anställda i tio organisationer. Resultaten visar bland annat att prestationen 

ökar med god arbetsförmåga och att tydliga mål och förväntningar påverkar prestationen 

genom att de psykosociala arbetsvillkoren och arbetsförmågan förbättras. Vidare har 

avhandlingen bidragit med kunskap om att organisationer med dessa premisser kan främja 

hälsa genom att skapa gynnsammare förutsättningar för arbetet, stödja det sociala kapitalet och 

öka medarbetarnas handlingsutrymme.  

Anderssons (2013) doktorsavhandling belyser arbetsgivarens ansvar att förebygga 

stressrelaterad ohälsa och att uppnå god psykosocial arbetsmiljö ur ett juridiskt perspektiv.  

I sin doktorsavhandling utforskade Nyberg (2009) relationen mellan chefers ledarskap och 

stress, hälsa och andra hälsorelaterade effekter bland de anställda. Detta gjordes med enkäter i 

fem studier. Resultaten visar på att diktatoriska och självcentrerade ledarskap såväl som 

”Attentive managerial leadership” – chefer som inte tar hänsyn till medarbetarnas välmående 

eller inte uppskattar deras arbete – var starkt relaterat till stress och sjukfrånvaro hos 

medarbetarna till följd av överansträngning. Inspirerande, autokratiska, integritets och Team-

integrerande ledarskap visade istället på motsatta resultat. 

 

Myndigheter 

Sponsrade av bland annat Arbetslivsinstitutet presenterade fem forskare från olika svenska 

universitet de metodologiska konstruktionerna av olika studier vars syften var att undersöka 

relationen mellan organisatoriska egenskaper och medarbetarnas hälsa (Arbetslivsinstitutet, 

2006). Den första studien fokuserade på organisationen och innebar enkätsvar, 

hälsoundersökning och blodprov av 5000 anställda i 32 olika organisationer. Den andra studien 

fokuserade på individerna och innebar mätningar och enkäter av 4929 svenskar mellan 25 och 

50 år. Den tredje studien var fallstudier av organisationsansvar och fokuserade på 

interpersonella relationer där intervjuer och workshops genomfördes med 140 anställda, chefer, 

fackliga representanter och politiker.  

På uppdrag av Socialstyrelsen togs ett underlag från experter fram år 2003 på grund av den 

dramatiska ökningen av långtidssjukskrivna – mestadels med grund i psykisk ohälsa - sedan 

slutet av 1990-talet (Socialstyrelsen, 2003). Arbetsgruppen, med experter från olika universitet, 

hade i uppgift att lyfta aspekter som hur detta ska utredas, diagnostiseras, behandlas eller 
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rehabiliteras. De konstaterar att vetenskapliga studier har visat att den arbetsrelaterade 

psykiska hälsan oftast är produkten av en långdragen process som medför både fysisk och 

psykisk problematik. 

SAFIR-gruppen är en samverkansgrupp mellan Arbetslivsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut, 

Institutet för Psykosocial Medicin och Riksförsäkringsverket och har sedan den dramatiska 

ökningen av sjukfrånvaron 1997-2004 arbetat med kunskapsuppbyggnad för att sänka 

sjukskrivningssiffrorna (Arbetslivsinstitutet, 2005). Detta har sammanställts i en antologi där 

kunskaperna om orsaker till sjukfrånvaro och nya forskningsrön och analyser presenteras. Ett 

viktigt resultat som framhävs vara en huvudorsak till stressrelaterade besvär är arbetslivets 

ökade förändringstryck som har medfört lägre tolerans för olikheter i prestation samt 

upplevelsen av ökade krav och mindre handlingsutrymme. 

Arbetsmiljöverket har skapat kunskapsöversikter för att sprida arbetsmiljörelaterad 

information sammanfattad av välrenommerade forskare och rapport 2012:7 är en av dem 

(Arbetsmiljöverket, 2012:7). Här förs en argumentation för varför begreppet ”frisk arbetsplats” 

bör införas i den svenska arbetsmiljödiskursen. Begreppet definieras som en arbetsplats där 

gynnsamma effekter på individ och verksamhet är ett resultat av arbetsmiljön. Vidare 

konstaterar rapporten att kunskapsläget beträffande god arbetsmiljö ännu inte är komplett.  

 

Vetenskapliga artiklar 

Enligt Faragher, Cass och Cooper (2005) har ett omfattande antal studier föreslagit ett samband 

mellan arbetstillfredställelse och hälsa. De genomförde en metaanalys över 485 studier där totalt 

267 995 individer ingick. Resultatet visade på ett starkt samband mellan arbetstillfredställelse 

och det fysiska och psykiska välmåendet.  

I en vetenskaplig artikel undersöker Lu (1999) relationen mellan arbetsrelaterade stressorer 

och arbetstillfredställelse och mental hälsa. Här är arbetsmotivation och socialt stöd från 

medarbetare, chefer, vänner och familj inkluderat. Genom intervjuer med 300 anställda fick Lu 

(1999) fram resultatet att inre arbetsmotivation var positivt relaterad till arbetstillfredställelse 

medan extern motivation gav upphov till ökad depression. Stöd från omgivningen motverkade 

depression, ångest och somatiska symptom medan kombinationen krav och extern motivation 

var orsaker till somatiska symptom. Handlingsfrihet och inre motivation var å andra sidan 

orsaker till ångest. 

Tollgerdt-Anderssons (2006) studie hade som syfte att studera eventuella skillnader mellan 

arbetsplatser med olika nivåer av sjukfrånvaro med avseende på faktorer som ledarskap, 

tydlighet, styrning och organisation, psykosocialt relaterade aspekter samt arbetet mot ohälsa. 

Hon använde sig av både djupintervjuer och enkäter. Studien visade på att chefens 

självförtroende, attityder, värderingar och kravställande påverkar sjukfrånvaron. Vidare 

minskar sjukfrånvaron med ett tydligt ledarskap som främjar frihet under eget ansvar och har 
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noggrann kontroll och överblick över verksamheten. Kort sagt – en trygg ledare påverkar 

medarbetare på ett gynnsamt sätt. 

 

 

Psykosocial arbetsmiljö och hälsa 

I och med att människan är en social varelse behöver hon samspel med andra individer för att 

kunna vara fullt funktionell. Den sociala relationen och interaktionen är av vikt för individernas 

hälsa och välmående och enligt forskningen är sambandet mellan dessa komponenter 

omfattande (Bergh, 2011). I enlighet med detta påverkar ett ledarskap arbetstagarnas 

arbetstillfredsställelse och hälsa.  

Även Arbetslivsinstitutet (2006) betonar vikten av bekräftelse och feedback från chefen. 

Enligt deras studie ökar sjukfrånvaron vid minskad feedback och enligt Faragher, Cass och 

Cooper (2005) finns det belägg för att dra slutsatsen att låg arbetstillfredsställelse är en 

betydande orsak till utbrändhet. Även fysiska, muskuloskeletala, besvär kan åstadkommas av 

detsamma (Faragher et al., 2005; Socialstyrelsen, 2003).  

En ledare påverkar således den psykosociala arbetsmiljön och resultatet kan variera. 

 

Fördel med en god psykosocial arbetsmiljö 

En god psykosocial arbetsmiljö förebygger tidskrävande och kostsam rehabilitering. Dessutom 

leder en påfrestande psykosocial arbetsmiljö till kortsiktiga problem i form av konflikter i 

arbetsgruppen, överbelastning och mindre effektivt arbete. Långsiktigt kan detta leda till bland 

annat hög personalomsättning och, som tidigare nämnts, långvarig ohälsa vilket leder till höga 

kostnader för samhället och individen (Arbetslivsinstitutet, 2005). 

 

En holistisk synvinkel på arbetsmiljön  

Chefers position möjliggör inflytande på arbetsplatsen samtidigt som även vice versa gäller 

vilket visar på den psykosociala arbetsmiljöns holistiska natur (Lundqvist, 2013). Även 

Reineholm (2013) understryker den holistiska synen på arbetsmiljön och betonar vikten av ett 

gott samspel mellan individerna. Eventuell problematik som uppstår i samspelet måste lösas på 

organisations-, arbetsplats-, grupp- och individnivå. En risk med denna påverkan är att 

eventuellt socialt stöd som finns att tillgå för att utföra ett mer framgångsrikt ledarskap kan 

anses som ett misslyckande av chefen och en rädsla att medarbetarna ska ifrågasätta dennes 

kompetens kan då uppstå (Lundqvist, 2013). 

Reineholm (2013) lyfter fram vikten av fokuset på skillnader i psykosociala 

arbetsförhållanden på olika hierarkiska nivåer inom arbetsmiljöforskningen. Gynnsamma 

förhållanden på arbetsplatsen kan skapas genom att organisationerna har tydliga mål och 

förväntningar. Detta i kombination med en tillåtande atmosfär där medarbetarna får relativt fria 
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tyglar i utförandet av sitt arbete samt utrymme att bygga upp ett socialt kapital utgör 

grundstommen i en god arbetsmiljö. 

I och med svenska arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ligger ansvaret att lösa problematiken på 

arbetsgivaren - som jag även deklarerat tidigare. Andersson (2013) lyfter dock fram den 

otydlighet som genomsyrar denna lag och dess förordning och menar på att dessa föreskrifter 

inte är kompletta för praktiskt bruk. Hans studie belyser dess vaghet och hur det bidrar till 

svårigheter för arbetsgivaren i det förebyggande arbetet mot stressrelaterad ohälsa. Chefen ges 

helt enkelt inte möjlighet att få en klar uppfattning om vad som krävs för att uppnå målet. 

Vidare drar Lundqvist (2013) slutsatsen från sin studie att en hälsosam arbetsplats genererar 

en positiv psykosocial spiral för hela personalstyrkan. Arbetsplatsen blir då inte bara 

ekonomiskt fördelaktig men den uppfyller även etiska och juridiska krav på hur en bra 

arbetsplats ska vara.      

 

Ledare, ledarskapsteorier och psykosocial arbetsmiljö 

I en debattskrift nämner Ingrid Tollgerdt-Andersson en studie hon genomförde över hur olika 

europeiska länder ser på framtidens ledare vars resultat hon presenterade i sin 

doktorsavhandling (Tollgerdt-Andersson, 1997). Den visar att allt högre krav kommer att ställas 

på ledarens förmåga att se sina medarbetare, vara lyhörd och att skapa en positiv atmosfär på 

arbetsplatsen. Detta för att kunna leverera ett framgångsrikt ledarskap med god psykosocial 

hälsa och högre produktivitet som följd (Arbetsmiljöverket, 2012:7). 

I detta hälsofrämjande arbete ingår således skapande av dessa förutsättningar 

(Arbetsmiljöverket, 2012:7; Reineholm, 2013) vilket är en kontinuerlig process beroende av 

fokus på kommunikation, samarbete och relationsbyggande (Bäckström, 2006).  

Nyberg (2009) och Tollgerdt-Andersson (2006) visar att en positiv entusiasm hos ledaren 

resulterar i färre korttidssjukskrivningar vilket gör det aktuellt att dra en direkt koppling 

mellan ledarens påverkan på arbetsmiljön och definitionen av den hälsosamma arbetsplatsen 

jag definierat ovan. 

Bäckström (2009) belyser hur ledarskapet påverkar medarbetarna och organisationen - 

ledarskap för hållbar hälsa ger engagerade och friska medarbetare och dessutom lönsamma och 

effektiva organisationer.  

Till hjälp i processen finns gedigen forskning kring olika ledarskapsteorier – hur de fungerar 

i praktiken och dess effekter (Wolvén, 2000). Således är denna forskning viktig att ta hänsyn till 

i strävan efter att leda med ett framgångsrikt ledarskap. 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att belysa fyra grundskolerektorers uppfattningar om deras ledarskap och 
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effekter av dessa avseende lärarnas psykosociala arbetsmiljö. Studiens bakomliggande syfte är 

att, med hjälp av en tredelad ledarskapsteori, visa på vilka ledaregenskaper som kan gynna en 

god psykosocial arbetsmiljö bland lärarna och därmed gynna verksamheten.  

 

Forskningsfrågor 

Viktiga huvudfrågor i denna undersökning är: 

 På vilket sätt går det att förstå rektors uppfattning av dess ledarskap genom den 

tredelade ledarskapsteorin? 

 På vilket sätt går det att förstå hur ledarskapets arbete med den psykosociala 

arbetsmiljön bland lärarna kan gynna verksamheten?  

 Vilka begränsningar ser rektorn i sitt arbete för en god psykosocial arbetsmiljö? 

 

 

Metod  
I detta avsnitt har jag, med presentation och argument, klargjort för studiens procedur och för 

den teoretiska referensram jag har använt mig av för strukturering av resultat. Vidare har jag 

gett en presentation av de ledarskapsteorier jag har tagit hjälp av för att förstå resultatet. 

 

Förförståelse 

Jag är yrkeserfaren inom flera olika verksamheter och har alltid upplevt att chefen påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön. Vidare har jag upplevt att chefen gör en betydande skillnad och 

underlättar för medarbetaren i dess vardag med ett bra ledarskap oavsett yttre stressfaktorer 

som påverkar medarbetaren ur ett holistiskt perspektiv – såsom exempelvis samhället och 

privata faktorer. Min erfarenhet säger mig dock att perspektiven på hur ledarskapet ser ut kan 

skilja sig mellan chefer och medarbetare. Det krävs förmåga till självinsikt och förståelse för hur 

ens eget beteende påverkar andra för att inse hur ens ledarskap faktiskt fungerar i praktiken.  

 

Teoretisk referensram  

Genom att redovisa hur rektorerna själva uppfattar sitt ledarskap och dess effekter och sätta in 

detta i en historisk kontext - genom att använda ledarskapsteorier som referensram - bör detta 

kunna öka medvetenheten hos rektorer om vad de kan utveckla i sina ledarskap. 

Här introduceras en tredelad ledarskapsteori - transaktionellt, transformativt och 

transcendent ledarskap. De tre T:na beskrivs på en tillräckligt övergripande nivå för att kunna 

inkludera en hel uppsjö av ledaregenskaper och andra ledarskapsteorier - inte minst beskrivna i 

Wolvén (2003) och Zacko-Smith (2010). Några exempel på dessa ledarskap är auktoritärt, 
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karismatiskt, path-goal, leader-member exchange theory, beteendeorienterat, deltagande, 

situationsanpassat, relationsorienterat, team- och kreativitetorienterat, globalt, existentiellt, 

autentiskt, konstruktions- och kreativtorienterat. 

För att ha en frisk arbetsplats behövs en kombination och balans av olika faktorer som bland 

annat kan skådas i begreppet Locus of control. I detta avsnitt vidareutvecklar jag ledarskapets 

olika delar för att nå en djupare förståelse för hur ledarskap och psykosocial arbetsmiljö hänger 

ihop.  

 

Ledarskapsfältet – de tre T:na 

De tre T:na förstås lättast som delar av ett kontinuum där det transformativa bygger på det 

transaktionella och det transcendenta bygger på det transformativa (Nikezić, Purić & Purić, 

2012). Detta kontinuum sträcker sig från en lednings kontroll till en spirituell holism (Liu, 2007).  

Termerna transaktionellt och transformativt ledarskap utarbetades av James V. Downton Jr. 

och James MacGregor Burns (Wolvén, 2003) som fokuserade på distinktionen termerna emellan 

(Nikezić, Purić & Purić, 2012; Zacko-Smith, 2010). Burns lärjunge, Bernard Bass, fokuserade 

istället på deras samband (Bass & Steidlmeier, 1999). Traditionellt är dessa typer kopplade till 

Laissez-faire ledarskap som beskrivs som ”hands off”-ledarskap i och med frånvaron av 

ledning (Zacko-Smith, 2010). Denna beskrivning liknar dock den osynliga ledarskapsteorin 

(Dutfield, 2005) och bör inte betraktas som transformativt eller transcendent ledarskap.  

Enligt Givens (2008) influerades Burns av Abraham Maslows behovshierarki (Maslow, 1943; 

Wolvén, 2003) – eller behovstrappa – i fem nivåer och vid studie av denna framgår det tydligt 

att varje trappsteg kan skådas i de tre T:nas kontinuum. Grundläggande är de fysiologiska 

behoven som sedan kompletteras med säkerhet och trygghet. Nästa område fokuserar på 

gemenskap och kärlek inklusive känslan av att vi är del av någonting större. Detta följs av 

uppskattningsbehov som kan tillfredställas av exempelvis makt, kändisskap och respekt från 

andra eller mer komplexa behov såsom självförtroende, kompetens och självrespekt.  

Sista nivån i behovshierarkin fokuserar på självförverkligande - individens strävan efter att 

få uppnå sin fulla potential. Detta är ett behov i ständig förändring och mycket svårt att uppnå. 

  

Transaktionellt ledarskap 

Denna typ av ledning har sitt ursprung i tidiga studier av fältet och fokuserar på utbyte, 

produktivitet och effektivitet (Zacko-Smith, 2010). Termen myntades av Max Weber (Nikezić, 

Purić & Purić, 2012) och är idag en erkänd ledarskapsteori (Nikezić, Purić & Purić, 2012; 

Wolvén, 2003). Burns arbete med Webers teori utgjorde en hörnsten för vidareutveckling av 

ledarskap som ett nytt område (Nikezić, Purić & Purić, 2012).  

Ledarskapsformen innebär förmågan att utföra en uppgift eller uppnå ett mål genom 

villkorligt utbyte med medarbetarna (Pratt, 2014; Wolvén, 2003). Detta ledarskap befinner sig på 



15 

 

de lägsta nivåerna i Maslows behovstrappa (Maslow, 1943; Wolvén, 2003) och enligt Bass och 

Steidlmeier (1999) samt Wolvén (2003) involverar det betingelse genom motiverande 

förstärkning, belöning, alternativt bestraffning som exempelvis negativ återkoppling, hot och 

disciplinära åtgärder.  

 

Transformativt ledarskap  

Termen myntades av James V. Downton Jr. (Nikezić, Purić & Purić, 2012) och innebär 

idealiserat inflytande, inspirerande vision, intellektuell stimulans och individuell 

uppmärksamhet till medarbetarna (Bass & Steidlmeier, 1999; Pratt, 2014; Wolvén, 2003). Formen 

avancerar transaktionell ledarskapsteori (Nikezić, Purić & Purić, 2012) genom att ge en bredare, 

djupare och mer relationsorienterad förståelse för ledarskap (Zacko-Smith, 2010).  

James MacGregor Burns introducerade begreppet vidare (Wolvén, 2003) delvis med citatet 

"one or more persons engage with each other in such a way that leaders and followers raise one 

another to higher levels of motivation and morality." (Nikezić, Purić & Purić, 2012). Han var 

starkt influerad av Abraham Maslows behovshierarki. För att öka förståelsen för läsaren 

nämner Wolvén (2003) Mohandas K. Gandhi som exempel på en transformativ ledare. 

Sanna ledare har sitt ursprung i självförverklingsorienterade individer som är motiverade att 

lära och utvecklas (Nikezić, Purić & Purić, 2012) och dessutom ta tillvara på – och utveckla – de 

leddas fulla potential (Wolvén, 2003). Orsaken till deras framgång som ledare är förmågan att 

känna av andras behov och att kunna dra lärdom av andra (Nikezić, Purić & Purić, 2012; 

Wolvén, 2003). Burns lärjunge Bernard Bass definierade transformativt ledarskap i termer av 

hur ledaren påverkar följare som är benägna att ha tillit till, beundra och respektera den 

transformativa ledaren (Bass & Steidlmeier, 1999). De lägger tyngdvikt på att öka följarnas 

medvetenhet om vikten och värdet av arbetsuppgifterna, att få följarna att fokusera på 

gruppens och organisationens mål istället för egenintressen och att aktivera individens behov 

som befinner sig högre upp i ordningen i Maslows behovstrappa (Bass & Steidlmeier, 1999; 

Wolvén, 2003). 

Bass förfinade Burns teori om transformativt ledarskap och menade på att en ledare är “one 

who motivates us to do more than we originally expected to do” Givens (2008). Enligt Bass 

uppnås motivering genom att höja medvetenheten om betydelsen av resultat och sätt att nå 

dem.  

Liu (2007) lyfter fram svagheter som kan uppstå med den karismatiske delen av 

ledarskapstypen exempelvis att enkelriktad påverkan strömmar från ledaren till följaren. Risken 

är att följare med låg självkänsla låter sig manipuleras och marginaliseras till förmån för den 

karismatiske ledaren. Kritiken är kopplad till ledarskapets avsaknad av hänsyn till etik och 

moral (Bass & Steidlmeier, 1999; Liu, 2007). Riktlinjen att ledaren ska tjäna anhängaren till gagn 

för anhängaren saknas i denna teori (Liu, 2007). Vidare bör motiven bakom ledarens beteenden 
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spela en grundläggande roll i ledarskapet men lyfts vanligen inte fram i befintliga – eller 

etablerade - ledarskapsteorier. 

 

Transcendent ledarskap  

Denna abstrakta vidareutveckling av det transformativa ledarskapet är en relativt ny teori och 

beskrevs först av Diane Larkin och vidareutvecklades av L.J. Aldon och J.J. Gardiner (Zacko-

Smith, 2010). Formen kan ses som postmodern och avancerar förståelsen för ledarskap ytterligare 

genom att ledningen har sin bas i det kollektiva medvetandet och går ut på idén att leda ur ett 

holistiskt perspektiv. Gardiner beskrev detta som ”Service Above Self”. Formen har hög intern 

locus of control och sträcker sig utanför traditionella ramar vilket motiverar medarbetarna och 

utgör således ett mer effektivt ledarskap än dess föregångare i det nuvarande samhällets 

föränderliga kontext (Liu, 2007). Wolvén (2003) nämnde Mohandas K. Gandhi som exempel på 

en transformativ ledare medan Gardiner (2006) placerar Gandhi i det mer transcendenta 

ledarfacket.  

Ledarskapet utgår ifrån att alla är sammanlänkade och relationen mellan ledare och följare 

expanderar bortom ”du och jag”, grupp och organisation (Gardiner, 2006). Även effekten av 

deras kollektiva påverkan på resten av omvärlden tas i beaktande. I denna kontext är det 

transcendenta ledarskapet den mest etiska formen och främjar social förändring. 

Värderingar, attityder och beteenden (kärleksfullhet, hopp/tro och vision) används för att 

motivera sig själva och följarna och ökar således samtligas andliga överlevnad (meningen med 

livet och känslan av att göra skillnad) (Liu, 2007). Till följd ökar även gemenskapen, inklusive 

känslan av samhörighet, förståelse och uppskattning samt organisationens positiva utfall. 

Transcendenta ledare eliminerar svagheten hos transformativt ledarskap genom att 

tillhandahålla motiven bakom sin ledarpraxis (Liu, 2007). Det medför en känsla av styrka och 

självsäkerhet hos följaren vilket främjar eget beslutsfattande, utförande av arbetet och egen 

ledning. Sammanfattningsvis har transcendent ledarskap fokus på både ledare, följare och dess 

omvärld. 

 

Studie över transformativt och transaktionellt ledarskap bland rektorer 

Jill Elizabeth Pratt (2014) har gjort en ingående undersökning av rektorers ledarskap i skolor i 

North Carolina, USA. Hon använder sig av transformativt ledarskap och transaktionellt 

ledarskap. Resultaten visar en bred spridning av transformativt ledarskap där rektorerna är 

förtrogna och karismatiska. Gemensamt för dessa är god etik och värderingar samt tydlig och 

effektiv formulering av deras visioner. Även främjande av förnyelse och förändring är 

karakteristiskt för dessa rektorer och där gör sig öppenhet och välkomnande av gemensamt 

beslutsfattande gällande. Konsekvenserna bland lärarna är tillit till rektorerna och deras 
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visioner samt en positiv syn på skolans pedagogiska uppdrag - vilket bidrar till gott samarbete 

för att uppnå detsamma.  

Studien visade även att tranformativt och transaktionellt ledarskap i kombination utgör det 

mest framgångsrika ledarskapet och främjar förändring och positiv utveckling i skolorna. 

 

Kvalitativ metod 

En kvalitativ metod var här lämplig för att belysa ett begrepp eller fenomen, hur människor 

tolkar och förstår sin situation och för att få ökad förståelse för sociala processer och 

sammanhang (Denscombe, 2009; Holme & Solvang, 1997). Den används när syftets fokus är 

studiesubjektets perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008) vilket stämmer överens med denna 

studie som beskriver rektorernas uppfattning av deras ledarskap och arbetet beträffande den 

psykosociala arbetsmiljön bland lärarna. 

En kvalitativ studies syfte är inte att generalisera till populationen (Merriam, 2009; Trost, 

1997). Metoden är således lämplig att användas i denna studie för att uppnå syftet som kräver 

deskriptiv empiri - tillräckligt för att kunna urskilja mönster.  

En fördel med den kvalitativa metoden är flexibiliteten. Frågornas ordningsföljd och innehåll 

går att ändra under processens gång (Denscombe, 2009; Holme & Solvang, 1997) vilket 

möjliggör förtydligande, komplettering och borttagande av frågor. För många ändringar av 

intervjufrågorna och ordningsföljden kan dock leda till tvetydiga tolkningar (Denscombe, 2009; 

Holme & Solvang, 1997) vilket jag har haft i åtanke under den löpande analysen.  

 

Urval 

Studieobjektet (Trost, 1997) är rektorns uppfattning av sitt ledarskap och arbetet för den 

psykosociala arbetsmiljön bland lärarna. Rektorer är en yrkesgrupp med personalansvar och 

representerar arbetsgivaren. Det medför ansvar för - och påverkan på - den psykosociala 

arbetsmiljön vilket ger dem relevans för syftet och frågeställningen. Vidare har jag förutsatt att 

de är kunniga och erfarna inom ämnet varpå deras uttalande är av vikt för undersökningen 

(Denscombe, 2009; Merriam, 2009). 

För att välja ut deltagare till undersökningen använde jag mig av strategiskt urval. Det 

innebär att forskaren väljer ut de variabler som har en teoretisk betydelse vilka man utgår ifrån 

vid val av intervjuobjekt. Jag valde att intervjua studiesubjektet rektorer med olika bakgrund, 

varierande personalstyrka och olika antal elever för att få varierande resultat. Det enda de 

skulle ha gemensamt var en, till synes, positiv inställning till ämnet ”psykosocial arbetsmiljö 

bland lärarna”. 

Studiens kvalitativa ansats medförde att en liten storlek på urvalet var lämpligt (Denscombe, 

2009; Merriam, 2009; Kvale, 1997). Ett fåtal välutförda intervjuer väger tyngre än ett flertal av 
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sämre kvalitet (Kvale, 1997; Trost, 1997). Utifrån dessa krav kontaktades fyra chefer inom 

Stockholms län. Det geografiska området valdes utifrån hur jag lättast skulle kunna få tag på 

rektorer. I och med att jag använde mig av mitt kontaktnät och att jag bor i Stockholm blev detta 

mitt val av område. Dessutom finns det en stor variation på grundskolorna i Stockholm som 

passar urvalet.  

 

Empirisk datainsamlingsmetod  

För studiens syfte använde jag mig av individuella intervjuer som verktyg för att samla in 

empiri. Intervjun var muntlig och hade syftet att få ingående information om rektorernas 

uppfattningar (Denscombe, 2009; Ejvegård, 1996; Kvale, 1997).  

 

Instrument 

Intervjuguidens frågor (se bilaga 2) bestod av öppna, semistrukturerade, frågor kopplade till 

den teoretiska referensramen och frågeställningen. Här behandlades frågor om exempelvis 

ledarrollen, rektors utbildning inom psykosocial arbetsmiljö, förväntningar på och delaktighet i 

lärarnas arbete samt det konkreta arbetet för att främja psykosocial hälsa och eventuella 

faktorer som begränsar arbetet. Intervjuguiden hölls flexibel för varje intervjutillfälle och det 

fanns således möjlighet att ändra frågornas ordningsföljd och form. Frågorna var utformade på 

så sätt att deltagarna fick utrymme att utveckla sina synpunkter (Denscombe, 2009). 

 

Procedur 

Innan jag kontaktade potentiella intervjudeltagare tog jag hänsyn till intervjuernas 

genomförbarhet - här hade jag resurser som tid och resekostnader i åtanke. Nästa steg var att 

kontakta personer i mitt kontaktnät som kunde bistå med hjälp för att kontakta rektorer, med 

positiv inställning till arbetet för lärarnas psykosocial arbetsmiljö, i deras närhet. När kontakten 

väl var upprättad kom vi överens om tid och plats lämplig för en intervju. Vid samtliga 

intervjuer avtalades att det skulle ske en telefonintervju vilket i efterhand innebar att 

resekostnader inte var aktuella. Efter denna överenskommelse skickade jag bilaga 1 till första 

intervjudeltagaren och bilaga 3 (en modifierad version) till resterande deltagare.  

De båda bilagorna tydliggjorde undersökningens syfte, att informationen behandlas 

konfidentiellt och förberedde deltagaren på att jag hade önskemål om ljudinspelning. Detta gav 

dem en chans att, i förväg, kunna fatta ett genomtänkt beslut om inspelningen.  

Vid intervjuns start försökte jag inge tillit och förtroende för att skapa goda förutsättningar 

till en öppen och ärlig intervju. För att uppnå detta presenterade jag mig och frågade om det 

gick bra att spela in samtalet. Samtliga godkände ljudinspelning som skedde via en applikation 
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i min telefon. Jag beskrev även hur intervjun skulle gå till – att den är indelad i fyra delar och 

jag undvek att föra skriftliga anteckningar för att kunna vara fullt närvarande under intervjun.  

Vidare övervakade jag tidsmässigt hela intervjuförloppet för att inte överskrida vår 

överenskommelse angående tiden. Intervjuerna varade i ca 25-35 minuter. 

Eftersom rektorerna inte fick ta del av intervjuguiden innan intervjutillfället blev deras svar 

naturliga och spontana. Inför intervjuns avslut försäkrade jag mig om att deltagarna fått 

möjlighet att uttrycka övrig information och, självfallet, tackades de för sin tid.  

Efter avslutad intervju transkriberade jag intervjun, raderade inspelningarna och startade 

tolkningsprocessen. 

 

Analysmetod 

Resultatet analyserades genom en tredelad ledarskapsteori. En del av analysen påbörjades 

tidigt vilket är att föredra i och med valet av en kvalitativ ansats. Den gjordes löpande vilket 

skiljer den ifrån tillvägagångssättet vid kvantitativa undersökningar där analysen görs när allt 

material insamlats (Davidson & Patel, 2011). Detta möjliggjorde löpande revidering av 

intervjufrågorna inför kommande intervjutillfälle. Utan löpande analys kan empirin bli oklar, 

upprepad och överväldigande vid bearbetning (Merriam, 2009). På grund av yttre 

omständigheter gjordes dock majoriteten av analysarbetet efter att all empiri samlats in. 

Processen för analysen kan illustreras med hjälp av följande fyra steg: transkribering, 

urskiljning av mönster, analys och tolkning. Till hjälp vid transkriberingen hade jag 

ljudinspelningarna. Mönster kunde snabbt urskiljas – både i en och samma intervju och i 

jämförelse med resterande intervjuer. Svaren bearbetades och grupperades i kategorier samt 

tilldelades preliminära benämningar. Slutligen analyserades och tolkades resultaten skriftligen 

och poänger illustrerades genom citat. 

Målet var att texten skulle ha en balans mellan citat och kommenterad text. Benämning på 

kategorierna ändrades, delades upp och kombinerades genom analysen. Intervjupersonerna 

gavs beteckningarna D1, D2, D3 och D4 för att bevara deras anonymitet vid citat. De slutliga 

kategorierna formades utifrån hur relevanta och passande de är för temat (Yin, 2013) och 

kopplades till teori, syfte, och frågeställning.  

När svaren varit homogena har ett få antal citat använts för att illustrera kategorin. Vid stor 

variation i svaren användes istället kärncitat för att bättre illustrera en kategori (Davidson & 

Patel, 2011; Denscombe, 2009). Ett återkommande tema i intervjuerna visar att det är en 

uppfattning som delas av en grupp och därmed pekar det på att informationen är mer trovärdig 

än den information som erhölls från ett enskilt uttalande. 
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Trovärdighet 

Med semistrukturerade intervjuer som empiriinsamlingsmetod kan det vara lätt att hamna 

intervjufällor. Det har jag försökt undvika genom att avstå från att ställa ledande frågor och 

försökt bortse ifrån min förförståelse under intervjuernas gång. Någon garanti för att 

förförståelsen inte alls har påverkat svaren kan dock inte ges i och med att det i så fall har skett 

på ett omedvetet plan.  

Ljudinspelningen återgav deltagarens genuina svar och jag erhöll en komplett 

dokumentation av deras muntliga utsagor. Nackdelen med både telefonintervju och 

ljudinspelning är att den icke-verbala kommunikationen, såsom kroppsspråk och andra 

kontextuella faktorer, inte registreras. I och med tonfall och sinnesstämning kan jag omedvetet 

ha påverkat deltagarna att ge mig de svar de tror att jag förväntat mig. 

Vidare är mätning av validitet och reliabilitet opassande i en kvalitativ undersökning 

eftersom att dessa begrepp har sina rötter i den kvantitativa arbetsformen (Trost, 1997). I en 

kvalitativ undersökning strävar man istället efter att ha en hög trovärdighet. 

Jag har försökt uppnå detta genom att kontrollera att frågorna mäter och besvarar det 

undersökningen har till syfte att besvara (Trost, 1997). Frågorna (se bilaga 2) är skapade utifrån 

ledarskapsteorier som fokuserar växelverkan mellan ledarskap och medarbetare.  

Vidare kontroll av trovärdigheten kan bedömas genom vissa kontroller för att se om 

informantens uppgifter, i stora drag, bekräftas av andra källor (Krefting, 1991). Kontroller är 

dock svåra att göra när intervjun består av uppfattningar men Gubas modell för trovärdighet 

för kvalitativ forskning innehåller riktlinjer för sanningsvärdet, tillämpligheten, neutralitet och 

konsekvent empiri (Krefting, 1991). 

Sanningsvärdet bestäms av undersökningens design, urval och sammanhang (Krefting, 

1991). Den erhålls när förståelse för deltagarens uppfattning uppnås. En kvalitativ studie ska 

anses trovärdig när empirin tolkats noggrant och resultatet känns igen av de som har varit i 

samma situation. Jag anser att dessa krav uppnåtts vilket även visas i de olika teman som 

framträtt genom återkommande svar - både individuellt och i grupp. 

Tillämplighet innebär till vilken grad resultatet kan tillämpas i andra sammanhang och 

grupper (Krefting, 1991). Det ställer krav på att studien har tillräcklig deskriptiv data som gör 

det möjligt att göra jämförelser med andra studier som har liknande kontext samt att 

problematik med undersökningens tillämplighet ska ha lyfts. Varje intervjutillfälle var mer eller 

mindre unikt men informationen jag erhållit är tillräckligt deskriptiv för att kunna tillämpa 

funna mönster i andra studier och uppfyller således kravet. Detta förutsätter dock att den 

liknande kontexten innefattar rektorer med positiv inställning till området – vilket förmodligen 

är de som kommer att medverka i en studie som denna. Vidare är empirin kopplad till tidigare 

forskning och ledarskapsteorier vilket underlättar användning inom andra liknande 

sammanhang än till just denna studie.  
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Neutralitet behandlar till hur stor del empirin beror på deltagarna och forskningen och inte 

annan bakomliggande motivation (Krefting, 1991). Här ställs det inte krav på att forskaren ska 

vara neutral men att empirin ska gå att bekräftas. Detta är möjligt om kraven för sanningsvärdet 

och tillämplighet har uppnåtts vilket jag anser att de har i denna studie. 

Inom kvalitativ forskning uppfylls dock inte den sista faktorn (Krefting, 1991). Empirin är 

inte konsekvent. Istället är det intressant att fånga variationen i människors uppfattningar samt 

att se samband och mönster. Jag förväntade mig att få varierad empiri då mina deltagare har 

olika bakgrunder. Trots detta var informationen i stor utsträckning homogen och jag kunde 

urskilja mönster i svaren.  

Sammanfattningsvis anser jag att undersökningen uppnått kraven på Gubas modell för 

trovärdighet för kvalitativ forskning (Krefting, 1991). 

 

Etiskt ställningstagande 

Här följer Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav inom forskningsetik (Vetenskapsrådet, 

2015).  

Informationskravet; Vid förhandsinformationen, som skickades via e-post, informerades 

deltagarna översiktligt om undersökningens syfte, hur den skulle genomföras och deras 

betydelse för undersökningen samt villkoren för deras samarbete. Deltagandet var frivilligt och 

kunde avbrytas om så önskades. De informerades om intervjuns alla delar – även delar som kan 

leda till att deltagaren inte längre vill medverka.  

Samtyckeskravet; Deltagarna var myndiga, fattade beslut angående sin medverkan och gav 

sitt samtycke innan intervjun påbörjades. Deltagaren hade rätt att själv bestämma över 

tidsramen och villkoren för sitt medverkande. Att avbryta medverkan skulle inte ha några 

negativa konsekvenser för deltagaren och den hittills insamlade empirin skulle kunna behållas. 

Jag strävade efter att undvika och minimera beroendeförhållandet mig och deltagarna emellan 

så långt det gick.  

Konfidentialitetskravet; Personuppgifter har använts konfidentiellt och obehöriga kan inte 

ta del av dessa. Tystnadsplikt gäller mig som forskare om jag bedömt att den insamlade 

informationen är obehaglig eller kränkande för de berörda. Deltagarnas uppgifter antecknades. 

Lagring och publicering kommer att ske men risken att utomstående kan identifiera deltagarna 

- eller nå deras uppgifter - är minimal. 

Nyttjandekravet; Deltagarnas personuppgifter kommer inte utan medgivande användas för 

ett icke-vetenskapligt syfte, lånas ut till annan part för kommersiellt syfte eller användas för 

beslutsfattande som berör deltagarna. Däremot kan deltagarna hänvisa till forskningsresultatet 

om de så önskar.  
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Enligt Vetenskapsrådet (2015) bör forskaren ge deltagarna tillfälle att ta del av etiskt känsliga 

avsnitt och eventuella kontroversiella tolkningar innan rapporten publiceras. I och med mitt 

resultats innehåll bedömde jag att detta inte var nödvändigt. 

 

 

Metoddiskussion 

 

Den kvalitativa metoden 

I den kvalitativa metoden bearbetas materialet genom analys och forskarens förförståelse 

påverkar tolkningen (Denscombe, 2009). Kvalitativ forskning kan därför kritiseras för att vara 

subjektiv. Syftet med denna typ av undersökning är dock att skaffa en djupare kunskap än den 

fragmentiserade som ofta erhålls när kvantitativa metoder används. Vidare är syftet att 

undersöka just subjektiva uppfattningar - påverkan ur rektorns perspektiv.  

Kvalitativ forskning framhäver detaljer, nyanser och deltagarnas unika personligheter. 

Istället för att tvinga in deltagarna i en färdig mall, med fasta frågor och givna svarskategorier, 

valdes semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod (Denscombe, 2009). Öppenheten 

medförde möjlighet att utveckla svaren i olika riktningar. Olika typer av information kunde 

erhållas och resulterade i upprepningar av nyckelord och uppfattningar samt hänvisningar till 

svar på tidigare frågor. Under intervjuernas gång bekräftades således samma information flera 

gånger om. Summa summarum har karaktären på denna forskningstyp således högt 

sanningsvärde. 

En nackdel med kvalitativ forskning är forskarens påverkan på resultatet kopplad till 

personlig närvaro (Denscombe, 2009). I och med valet av telefonintervjuer eliminerades en del 

av denna närvaro. En annan nackdel är att erhållandet av mycket komplex empiri är 

resurskrävande. Vidare är även generaliseringsproblem - bestående av forskningens externa 

giltighet – en aspekt som kan uppstå. Denna studies resultat är emellertid inte avsett att 

generaliseras till populationen och således utgör denna nackdel ingen aktuell problematik. 

Vidare inser jag risken med att en sådan här studie förmodligen endast lockar chefer (i det 

här fallet rektorer) som har en positiv syn på psykosocialt arbetsmiljöarbete. Chefer som inte 

prioriterar området särskilt högt har förmodligen inte velat delta i studien av olika skäl. Hade 

rektorer med denna prioritering ställt upp hade jag förmodligen även kunnat utläsa annat ur 

resultatet. Samtliga deltagare har, i intervjuerna, visat engagemang för sina medarbetares 

välmående.  

 

Fördelar och nackdelar med datainsamlingsmetoden 
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I och med att syftet med studien var att undersöka personers uppfattningar var det till fördel att 

använda semistrukturerade intervjuer. Metoden ger möjlighet till nyanserade och utvecklade 

svar samt utrymme för följdfrågor och förtydliganden (Denscombe, 2009). 

Den resurskrävande analysen försökte jag effektivisera genom att göra den löpande men i 

och med yttre omständigheter fördröjdes dock analysen emellanåt. Eventuella negativa effekter 

av detta eliminerades tack vare det ljudinspelade materialet som noggrant transkriberades. Jag 

betraktar således analysen som korrekt genomförd trots tidsfördröjningen. 

  

Resultatdel 1: Presentation av resultat 
Här har jag presenterat de mönster och samband som framkommit i resultaten genom att 

strukturera upp dessa utifrån kategorierna ”Rektors uppfattning om sitt ledarskap”, ”Rektors 

uppfattning om lärarnas psykosociala arbetsmiljö”, ”Arbetet för god psykosocial arbetsmiljö” 

och ”Begränsningar i arbetet för god psykosocial arbetsmiljö”. 

Under rubriken ”Rektors uppfattning om lärarnas psykosociala arbetsmiljö” har jag delat 

upp resultaten i kategorierna krav, kontroll och emotionellt stöd efter att ha inspirerats av 

Karasek och Theorell (1990) och Theorell (2003) som beskriver att balansen mellan dessa 

komponenter har en viktig roll i den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Presentation av intervjudeltagarna 

Medarbetarna i samtliga skolor är uppdelade i arbetslag förutom i D2s minsta skola där de 

endast har ett arbetslag. 

 

D1: 100 elever och 20 pedagoger. Skolans ledningsgrupp är ny. De har börjat se över hur 

organisationen ska fungera framåt i tiden och är lite i begynnelsen. D1 har varit på plats länge 

och har upprättat rutiner och skapat struktur.  

D2: två skolor med 300 respektive 100 elever och har totalt närmare 60 underställda. D2 har 

varit på plats i drygt ett år. 

D3: 450 elever och 54 medarbetare. D3 var tidigare biträdande rektor på denna skola jämte 

dåvarande rektor D4. D3 var således med när D4 införde konceptet med socialpedagoger.  

D4: 295 elever och 17 pedagoger. D4 har nyligen varit rektor på D3s skola och införde där 

konceptet med socialpedagoger, något som den nuvarande skolan inte har än. 

 

Rektors uppfattning om sitt ledarskap 

Mitt övergripande intryck av samtliga rektorers uppfattning av sitt ledarskap var 

huvudsakligen i enlighet med en stöttande natur som de kombinerar med fokus på 

produktivitet, effektivitet och förbättring. 
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Rektorerna såg sig själva som lösningsorienterade, reflekterande och positiva. Flera nämnde 

personlighetstest och konstruktiv feedback utifrån som viktiga verktyg för att lära känna sig 

själv, sitt eget beteende och även andras beteenden. De menade att självinsikt är en viktig faktor 

i ett ledarskap och även i övriga livet. De nämnde även att de inte är främmande för att dra 

lärdom av andras erfarenheter – exempelvis att använda sig av sina nätverk av rektorer – eller 

att inhämta ny kunskap genom att läsa om forskning och annan litteratur inom området. 

 

”… Var och en måste skaffa sig sin egen ledarstil. Men jag omger mig av många som är väldigt 

duktiga som jag kan få inspiration och hjälp av. Jag är inte rädd för att få hjälp. Jag tycker om att ringa 

till folk och bolla saker. Jag läser mycket litteratur om skolan… ” (D2) 

 

”… just det där att reflektera över sig själv.” (D2) 

 

Rektorerna uppfattade således sig själva sträva efter självinsikt och de upplevde 

personlighetsutveckling som en spännande, livslång, utmaning. Begreppen förändring, 

förbättring och utveckling var ledord som dem uppfattade sig utgå ifrån och hade en främjande 

inställning till mer eller mindre konstant. De syftade då både på personlighetsutveckling, den 

egna skolans utveckling, utveckling inom skolvärlden samt samhällets utveckling. 

 

”… inte förändring för förändringens skull men förbättring hela tiden och slår mig nog aldrig till ro 

och säger att nu är vi så bra så nu är vi klara… Man tar godbitarna av det som man har gjort bra och 

tänker vidare.” (D2) 

 

Mitt intryck av samtliga rektorers uppfattning om sitt ledarskap var att de genomsyras av en 

holistisk inställning till verksamheten. De beskrev grundskolans essentiella betydelse för 

samhället och att både rektor och lärare samverkar för att nå målen – både de generella 

verksamhetsmålen och en god psykosocial arbetsmiljö – på ett sätt som gav intrycket av en 

stark medvetenhet kring dessa områden.  

 

”… tillsammans är vi starka. Det är vi som enhet som gör att det blir bra.” (D3) 

 

”… eleverna är vår framtid, det är dem vi måste jobba med. Alltid. Skolutvecklingen över 

huvudtaget…” (D3) 

 

” … man kan va med och påverka barns framtid. Man är liksom på golvet och kan själv se hur en 

satsning ger resultat. Det är det som driver en att kunna göra skillnad för barn – på riktigt.” (D4) 
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Vidare uppfattade rektorerna sig ha en anpassande inställning till kommunikation och 

hantering av sina medarbetare. Det visades inte minst i och med deras inställning till flexibilitet 

kring hanteringen av sina medarbetare. 

 

”Man behandlar ju alla lika men ändå olika. Alla har ju behov utav olika saker." (D3) 

 

"Alla är olika. Vissa tar till sig på möten och vissa på tumanhand... Balansgången hur man får med 

alla... Vissa vågar mer enskilt och vissa vågar mer i gruppen när de får medhåll." (D1) 

  

Vidare lyfte de fram den risk deras ledarskap dagligen kan betyda för den psykosociala 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. Professionalitet såg de som en självklarhet för att kunna 

upprätthålla ett ledarskap som främjar god psykosocial hälsa – eventuell privat problematik 

lämnar de bakom sig när de anländer till arbetsplatsen enligt utsago.  

 

”Jag tror att man som chef kan påverka stämningen på arbetsplatsen väldigt mycket genom sin egen 

grundstämning.” (D4) 

 

 

Rektors uppfattning om lärarnas psykosociala arbetsmiljö 

Krav 

Rektorernas uppfattningar om de huvudsakliga stressorer som påverkar lärarna tar formen av 

prestationskrav, hög arbetsbelastning och rastlösa elever. Även om de, enligt egen utsago, 

kontinuerligt arbetar för att förbättra situationen får jag uppfattningen att rektorerna upplever 

en motvind från en del av omvärldens övriga utveckling. 

 

”… Stress och arbetsbelastning. Det är det vi pratar mest om och som vi hela tiden försöker jobba 

bort… ” (D4) 

 

Enligt rektorerna ligger fokus på att lyfta fram medarbetarna men de arbetsuppgifter som ska 

genomföras får inte hamna i skymundan till förmån för medarbetarnas egen vilja. Rektorerna 

sätter således gränser och ställer krav på sina medarbetare.  

 

”… att se till att… de gör det dem ska göra.” (D3) 

 

De bakomliggande faktorerna till stressorer framställdes som en produkt av hur samhället ser 

ut idag - föräldrarnas relation med sina barn inkluderat – och inte minst av lärarnas 

prestationskrav på sig själva.  
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”… hur man umgås generellt med sina barn.” (D4) 

 

Rektorernas svar lät mig urskilja ytterligare tendenser till extern locus of control hos lärarna 

men även att deras önskan är att ha självgående medarbetare och tillåtande atmosfär som ger 

lärarna utrymme att själva fatta beslut och nå egna mål. Det tyder på en uppfattning om att de, 

som ledare, främjar hög intern locus of control – så långt det går.  

 

Lärarna kommer i andra hand 

I enlighet med skolans verksamhetsmål står eleverna i fokus och lärarnas egenintressen 

kommer i andra hand. 

 

”Just det här med att ha barnen i fokus.” (D2) 

 

Rektorerna uppfattade även att lärarna själva har höga krav på sin egen prestation. De uttryckte 

sig på ett sätt som indikerar uppfattningen om en vilja hos lärarna att ge av sig själva och få se 

resultat - och därigenom uppleva arbetstillfredsställelse.  

 

”Jag vill att lärare ska känna sig nöjda när de går hem på dagen och inte sitta halva nätterna och 

rätta… ” (D2) 

 

Således verkade kraven, enligt rektorerna, inte endast vara en konsekvens av rektorns 

ledarskap och dess krav på de anställda utan en konsekvens av många olika faktorer. 

 

Kontroll 

Rektorerna uppfattade sig skapa tydliga mål och förutsätter att lärarna är självgående och kan 

agera med frihet under eget ansvar. Till viss mån kan lärarna således påverka arbetets innehåll. 

Förutsättningen för den coachande natur rektorerna anser sig ha uppfattade dem är att skapa 

hög intern locus of control för medarbetarna.  

 

”Att medarbetare är delaktiga, att de fattar egna beslut, att de kan göra det, att rektorn inte alltid 

behöver vara med och styra i deras vardag… Jag måste lita på att dem gör de sakerna dem ska göra. 

Men det gäller att ha struktur och rutiner.” (D1) 

 

”Jag förväntar mig att man är ganska självgående… för de allra flesta fungerar ju det jättebra och då 

vill jag ju hellre vara den här som kan komma dit och ge en klapp på axeln och berömma… då ser man 
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ju hur människor växer istället… inte den kontrollerande typen. Mer coachande… ” (D2) 

 

”Jag försöker vara väldigt tydlig.” (D3) 

 

Det fanns dock exempel på lärare som förmodligen upplever lägre intern locus of control. Flera 

rektorer nämnde medarbetare som, i speciella situationer, inte har satt barnens bästa i fokus på 

samma sätt som övriga. Egenintressen har här styrt medarbetarna och rektorerna måste vara 

extra tydliga med verksamhetens mål. 

 

”Jag är stenhård där… Man måste utgå ifrån verksamheten och barnen. Där är jag väldigt tydlig.” 

(D2) 

 

Paralleller kan här dras till extern locus of control och, som i denna kontext, innebär att faktorer 

som arbetstakt, arbetsupplägg och raster till viss mån måste planeras med elevernas intressen i 

fokus. Inte lärarnas.  

 

Emotionellt stöd 

Rektorernas allmänna uppfattning om den psykosociala arbetsmiljön var att det överlag är högt 

till tak och trevlig stämning bland personalen. 

 

”Det är väldigt lite personalkonflikter… inte… ältar jobbiga föräldrar eller jobbiga elever utan pratar 

ofta om privata saker när man är här… ” (D2) 

 

Rektorerna ansåg sig visa respektfullhet gentemot medarbetarna och lägga tonvikt på 

relationen till dem samt jobba för att den ska genomsyras av tillit, tillgänglighet, lyhördhet och 

kommunikation. Även det sociala kapitalet uppfattades av rektorerna vara av vikt. I praktiken 

innebär detta medarbetarsamtal, delaktighet på olika möten, öppen dörr för inbjudande till och 

välkomnande av dialog. De vill veta var medarbetarna befinner sig, vad som görs och vad som 

inte görs samt sporra dem till utveckling genom att leda dem mot deras egna mål. 

 

”… Men sen har jag också förväntningar på att dem ska vilja bli bättre och att prestera mer, vara 

nyfikna och vilja utvecklas. Det är dem som gör det som premieras också.” (D4) 

 

Rektorerna uttryckte att de ser resurser i medarbetarna och att de främjar arbetet med att 

utnyttja individens fulla potential. Vidare ansåg de att beröm, stöttning och positiv feedback är 

och underströk hur grundläggande en god kontakt med sina medarbetare är för hela 

verksamheten. 
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”… jag pratar mycket med dem om att man måste kunna klappa sig själv på axeln och säga att ’jamen 

hit hann jag idag och det var väl bra det, jag ska vara nöjd med det och jag hann inte mer’…”(D2) 

 

”… Så himla viktigt med återkopplingar.” (D1) 

 

”… bra nätverk av tentakelpersoner som återkopplar till mig. Det är ledningsgrupp och viktiga 

personer på skolan. Det är många som kommer och berättar när saker händer man kan behöva 

stöttning med. Jag försöker ha det där öppna klimatet. Jag har nästan alltid öppen dörr. Jag vill att 

man ska höra av sig.” (D2) 

 

I en av skolorna fanns det, varje vecka, tillfälle för personalen att hålla i seminarium för att lyfta 

fram sin kunskap och förmedla den till övriga. Syftet med detta forum är att stärka känslan av 

att alla bidrar – både för att lyfta individerna men också för att stärka gruppkänslan. Vidare 

poängteras även meningen med arbetet och känslan att göra skillnad av samtliga rektorer. 

 

Arbetet för god psykosocial arbetsmiljö 

 

Främjandet av god psykosocial arbetsmiljö 
Det kontinuerliga arbetet för en god psykosocial arbetsmiljö pågår ständigt i olika former i 

rektorernas skolor. Även gemensamma träffar som handlar om annat än just psykosocial 

arbetsmiljö stärker gruppen och bidrar till gemenskap. 

Arbetsmiljöplan, medarbetarsamtal, alla olika sorters möten, workshops, värdegrundsdagar 

och årliga medarbetarenkäter och kvalitetsundersökningar är exempel på diskussionsunderlag 

för förebyggande arbete. Dialogen och lyhördheten rektorerna belyser visar på att de uppfattar 

att medarbetarna har relativt stort inflytande på sitt eget arbete och att samarbete över- och 

underordnade emellan är en viktig grundpelare i främjandet av den psykosociala arbetsmiljön.  

 

”Jag har medarbetarsamtal med alla och då gör vi upp en individuell utvecklingsplan för personalen, 

precis som man gör för eleverna…”(D4) 

 

”Arbetsmiljöpunkt på alla möten… Nu är arbetsmiljö något man pratar om hela tiden… Stor effekt. 

Belysande hela tiden.” (D1) 

  

Workshops och föreläsningar gör medarbetarna uppmärksammade på hur de kan jobba med 

sig själva för att minska stressen och bli mer medvetna om när de befinner sig i farozonen och 

bör ta ett steg tillbaka. Här skiner rektorernas egna personlighetsutvecklande inställning 



29 

 

igenom och projiceras på lärarna i en önskan att de ska vilja utvecklas och dessutom ha medel 

nog att ta hand om sin mentala hälsa – för samtliga parters skull. 

 

”… pratade vi om olika metoder – om hur man ska kunna jobba med sig själv och vilka 

varningssignaler man ska vara uppmärksam på…”(D2) 

 

”… vi gör övningar med personalen och försöker verkligen jobba med det här – hur vi ska vara mot 

varandra.” (D2) 

 

Vid psykisk ohälsa 

Resurser och åtgärder när en medarbetare mår dåligt består av exempelvis krisgrupp, 

företagshälsovård, rektorns tillgänglighet och stöd, personalavdelning och inköp av försäkring 

vid behov. Ett par av rektorerna poängterade att de har haft, eller har, någon medarbetare som 

utnyttjar den hjälp som finns att få. Det fanns fall av de som utnyttjat denna hjälp och där 

slutresultatet blivit avslutande av tjänst. Den upplevda problematiken hos alla dessa är en 

kombination av arbetsrelaterade orsaker och svårigheter på hemmaplan.  

 

Mindre stress i löpande arbetet/vardagen 

På en skola hyr de in en massagestol som fungerar som återhämtningsstation med program 

som är förebyggande. Stolen är vetenskapligt beprövad och har varit uppskattad. En sådan 

satsning visar medarbetarna att deras hälsa är av vikt för arbetsgivaren och leder förmodligen 

till en känsla av både betydelsefullhet – och förhoppningsvis även minskade stressnivåer. 

 

”… jag känner att medarbetarna känner att jag tycker att det här är viktigt och gör den här 

satsningen… Att det är viktigt för oss på skolan att alla mår bra.” (D2) 

 

D3 och D4 lyfte fram konceptet med socialpedagoger. De ger eleverna verktyg för att hantera 

sina funktionshinder och finns även till stöd för pedagogerna genom att gå runt och observera 

ute i verksamheten varefter de kommer med tips och idéer på förbättringsåtgärder. Intriger 

mellan eleverna blir lösta på plats och underlättar senare för lärarna i klassrummet. I 

socialpedagogens arbete ingår även kontakt med föräldrar – något som således till viss del lyfts 

från lärarna. Socialpedagogens roll är med andra ord att fokusera på inter- och intrapersonella 

relationer bland eleverna i arbetsmiljön kring lärarna.  

 

”… att lätta på arbetsbelastningen för pedagogerna… jättestor skillnad på pedagogernas mående i och 

med att man tog in dem. Det var precis som att, i och med att dem fick det stödet, slappnade dem av 

lite. ” (D4) 
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I förlängningen resulterar satsningen även i lägre personalomsättning. 

 

”Den tydligaste förändringen… är ju att pedagogerna stannar kvar på sin arbetsplats. Det är det man 

jobbar för - att få ner personalomsättningen genom att skapa en dräglig miljö för pedagogerna. Jag tror 

att det hänger ihop. Om man tittar på skolor med hög personalomsättning så handlar det om att man 

inte har en dräglig arbetsmiljö.” (D4) 

 

Det finns dock en del motstånd hos vissa av lärarna vilket behandlas vidare senare i resultatet. 

 

Planerade framtida insatser 

Rektorerna visade på stor motivation för att förbättra lärarnas psykosociala arbetsmiljö och 

planerar olika åtgärder inför nästa läsår. 

D2 hade planer på att använda sig av en metod som D2 tidigare utövat för att strukturera 

upp nödvändiga arbetsuppgifter och sortera bort onödig arbetsbelastning för att underlätta för 

sina medarbetare och skapa ett mer effektivt arbete. Vidare har D3 försökt delegera ett 

skyddsombudsansvar till någon i personalen på skolan. Trots flera års försök står de utan 

funktionen vilket D3 tolkade som en effekt av redan hög arbetsbelastning.   

 

”… det är ingen riktigt som vill ta på sig det ansvaret. Det är något jag ska försöka jobba med till 

nästa läsår. Skyddsombuden är inte bara för elevernas skull utan även för de vuxna.” (D3) 

 

På D4s skola hade de grupputvecklingsplaner för läsåret 2015/2016. En del ny personal kommer 

till hösten 2015 och alla arbetslag kommer genomgå Susan Wheelans grupprocesser – GDQ; 

Group Development Questionnaire – som handlar om psykosociala faktorer. Exempel på teman 

som behandlas är samarbete och allmän tillfredställelse i arbetet - delvis med grund i ett 

utvecklat stöd medarbetarna emellan. Vidare var D4 ny på skolan och vet att pedagogerna har 

för mycket på sina scheman inklusive aktiviteter som skulle kunna slopas. På agendan inför 

nästa år ligger således stora förändringar i pedagogernas vardag. 

 

”… så jag kommer rensa rätt rejält där och fördela det på annan personal istället. Det är ju ett 

förbättringsarbete och man måste ju titta bakåt för att kunna jobba framåt…” (D4) 

 

Flera av skolorna hade just en sådan problematik enligt rektorerna – lärarna utför 

arbetsuppgifter som kan betraktas som något onödiga på så sätt att de tar mer än vad de ger.  
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Begränsningar i arbetet för god psykosocial arbetsmiljö 

Begränsningar härstammade, enligt rektorerna, i varierande förändringsbenägenhet hos 

medarbetarna, bristande ledarskap hos vissa pedagoger, tidsbrist hos rektorerna samt externa 

faktorer. De senare inkluderar brister i instrumentellt stöd (tid och materiella resurser) och 

samhällsutvecklingen kring fokus på psykosocial arbetsmiljö. Vidare leder rektorn under ett 

styre som sätter prägel på verksamheten och medför olika begränsningar såsom exempelvis 

brister i det instrumentella stödet. 

 

Ekonomiska resurser 

Rektorerna förklarade att de har en budget med begränsade ekonomiska resurser och att den 

ska räcka till för alla utgifter – både barnen och medarbetarna. Således blir allt en 

prioriteringsfråga vilket kan medföra dilemman som exempelvis val mellan personalvårdande 

aktiviteter och skolmaterial. 

 

”Ekonomiska resurser… konkurrerar ju helt krasst med allt annat för jag har ju en pott pengar som jag 

gör en budget för. Där får man väga – i värsta fall kan jag få välja bort några timmars stöd för en elev 

som är i stort behov kontra att göra något främjande för personalen. Det är inga lätta beslut…” (D2) 

 

 ”… det är en resursfråga… Det behöver beslutas på en högre nivå… hur är skolpengen? Det blir så när 

man diskuterar skolan – det blir bara större och större och sen hamnar det hos regeringen till slut.” (D4) 

 

Tidsbrist 

I den mindre skolan, som ligger i innerstaden och saknar egen skolgård, var personalen 

schemalagda som rastvakter för säkerhetens skull. Det kan medföra en negativ påverkan på 

medarbetarnas privata relationer sinsemellan i och med att det händer att de har rast på egen 

hand vilket D1 ansåg är en klar nackdel. 

 

”Svårigheten när vi är så få är att hitta tid att ha rast tillsammans så man kan prata om annat än 

jobbet. Det är nåt som kittar folk…” (D1) 

 

Trots detta uttryckte D1 att de ändå har bra trivsel och gemenskap på skolan. 

I de större skolorna upplevde rektorerna att det var svårt att hinna med att vara stöd till hela 

personalstyrkan samt att vara tillräckligt delaktiga och så pass närvarande som de önskar att de 

kunde vara. Uppmärksamheten fokuserades mindre på självgående och tystlåtna medarbetare 

vilket jag tolkar kan ha en negativ effekt på deras psykosociala arbetsmiljö i och med att stöd 

kan vara en förutsättning för upprätthållandet av den självgående karaktären. 
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”Jag tycker själv att jag har mycket att delge när det gäller det pedagogiska i klassrummen. Jag vill 

vara en närvarande chef. Jag är inte någon ensam som gärna sitter på mitt rum och trycker… Jag 

tycker att jag är alldeles för lite ute i verksamheten och det beror på de här praktiska sakerna… Jag 

känner att jag hinner med en del i personalen väldigt bra och sen känner jag att det är andra som jag 

har lite dåligt samvete för att man inte hinner se.” (D2) 

 

”Jag önskar att jag kunde vara ute mer.” (D4) 

 

Hinder för utveckling 

Även om många individer är utvecklingsorienterade kan det vara mycket svårt att, som ledare, 

få med sig sin personal så att de är positivt inställda till diverse förändringar i verksamheten. 

Det medför en naturlig fördröjning i förändringsarbetet och kan innebära upphov till konflikter 

som har sin grund i både orsaken till förändringsarbetet och förändringsarbetet som sådant. 

 

”Vårt förebyggande arbete funkar bra men jag hade bara önskat se en snabbare förbättring och ibland 

har man ju som människa lite bråttom.” (D3) 

 

Resultatet visade på att balansgången mellan trivsel och konflikter kan vara svår att uppnå. 

Exempelvis måste man kunna lyfta problematik utan att rädsla för eventuella konsekvenser ska 

stå i vägen. 

 

”Högt till tak – att man kan lyfta saker. Det är inte alltid lätt... allt inte bara är röda rosor utan måste 

kunna gå i klinch med varann ibland för att komma till nästa steg och ibland är det svårt eftersom vi 

har alldeles för trevligt ihop. Det är både plus och minus – ibland vill man att saker och ting ska få lite 

mer fart. Det kan vara en svårighet.” (D1) 

 

I en föränderlig verksamhet som skolan byts en del av både personal och elever ut årligen vilket 

dessutom medför en årlig omstart av det övergripande förbättringsarbetet för att få med alla.  

 

”Med nya pedagoger får man börja från ruta ett. Sen är det ju så att eleverna ger ju inte alltid de nya 

lärarna en chans.” (D3) 

 

Vidare uppfattade D3 att införandet av socialpedagoger kan upplevas som problematiskt av 

lärarna i och med att konceptet kan uppfattas som att någon kommer in och dikterar hur något 

ska göras. Utan någon större förändringsbenägenhet och vilja att ta emot hjälp – inte minst för 

elevernas skull – uppstår det lätt ett motstånd mot satsningen. 
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”… Det beror inte på socialpedagogerna utan hur det tas emot utav lärarna.” (D3) 

 

”Vi gör ju inte det här för lärarnas skull, vi gör det för elevernas skull men det är många som gör 

motstånd – det är mottagandet som inte funkar helt.” (D3) 

 

Brister i rektorers utbildning beträffande psykosocial arbetsmiljö 

Från rektorerna framgick det att deras utbildning inom psykosocial arbetsmiljö ligger i periferin 

– om den förekommit alls - jämfört med utbildning inom exempelvis fysisk arbetsmiljö. 

 

”… man får inte gå någon utbildning i det här. Går du en ledarskapsutbildning pratar man om 

affärsmässighet men inte om det psykosociala. Jag gick rektorsutbildningen i tre år, vi pratade inte om 

nåt psykosocialt. Jag hoppas på att det blir mer fokus på sådant…” (D4) 

 

Arbetsbelastning var dock ett område som vävts in i olika typer av utbildningar. Resultatet 

visade på att rektorerna ändå uppfattade sig ha en god inställning till arbetet för psykosocial 

hälsa och aktivt arbetar för att uppnå detta även om det inte alltid handlar om gemensamma 

diskussionsforum för konkreta psykosociala arbetsmiljöfrågor. 

 

Pedagogen som ledare för att förebygga stress 

I övrigt framgick det att rektorerna ansåg att läraren kan påverka sin egen situation i 

klassrummet genom att själv besitta ett konstruktivt ledarskap – något som många lärare 

saknar. Lugn måste skapas och upprätthållas men det krävs mycket för att kunna ha kontroll 

över situationen i klassrummet.  

 

”Ordning och reda, lugn och ro. Det är det vi måste ha fokus på för att både eleverna och lärarna 

skulle må så mycket bättre…”(D3) 

 

För att uppnå denna kontroll krävs förståelse för - och kunskap om - elevernas och gruppernas 

olika behov. Dessutom behöver läraren även ha förmågan att hantera behoven på ett 

framgångsrikt sätt för att kunna tillgodose eleverna med de verktyg de behöver för att lyckas. 

 

”Så fort du tappar det har du det rörigt. Det är den krassa verkligheten – som lärare måste du vara på 

topp hela tiden… va så pass väl förberedd att du har ett lugn.” (D3) 

 

Vidare är variation i undervisningen och flexibilitet gentemot elevernas olika nivåer viktiga 

egenskaper en lärare måste kunna behärska enligt rektorerna. 
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Resultatdel 2: Tolkning och analys utifrån referensram 
Här har jag kopplat resultaten från rektorernas uppfattningar om sitt ledarskap och lärarnas 

psykosociala arbetsmiljö till de tre T:nas historiska kontext. Detta för att och lyfta fram de 

ledaregenskaper som enligt forskningen visat sig främja individens välmående effektivast. 

 

Kopplingar till det transaktionella ledarskapets fokus 

Det transaktionella ledarskapet (Zacko-Smith, 2010) träder fram något genom fokus på 

verksamhetsmålen, effektivitet, produktivitet, krav på genomförande av arbetsuppgifter och att 

lärarna kommer i andra hand. Tillvägagångssätten för att nå dessa mål och åtgärda brister hos 

medarbetarna beskrivs dock inte i stil med det transaktionella ledarskapet där bestraffning är 

en del av processen.  

 

Kopplingar till det transformativa ledarskapets fokus 

Rektorerna uppfattade sig själva ha ett ledarskap i enlighet med en etisk och moralisk variant 

av det transformativa ledarskapet (Bass & Steidlmeier, 1999; Pratt, 2014; Wolvén, 2003). 

Åtgärder som implementeras vid behov beskrivs som stöttande till sin karaktär – likt 

ledarskapen som befinner sig högre upp i Maslows behovstrappa och maktaspekten som ett 

transformativt ledarskap kan innebära (Liu, 2007) skymtas inte i rektorernas uppfattning av sin 

egen påverkan. 

Satsningar som konkreta åtgärder i vardagen uppgavs visa på relativt lyckade resultat. 

Rektorerna uppfattade att deras egen välvilja gentemot medarbetarna förmedlas genom dessa 

satsningar och får medarbetarna att uppleva sina behov bli uppmärksammade likt det 

transformativa ledarskapet (Nikezić, Purić & Purić, 2012; Wolvén, 2003).  

Vidare tolkade jag att rektorernas uppfattning om sitt ledarskap i interaktionen med lärarna 

består av fokus på individualism och kollektivism i kombination. Individualism på så sätt att de 

försöker anpassa sin kommunikation till den enskilda läraren och vad denne kan ta emot och 

hur och kollektivism på så sätt att slutresultatet av denna kommunikation ska resultera i en 

välmående organisation. Detta tillvägagångssätt stämmer väl överens med det Bass och 

Steidlmeier (1999) och Wolvén (2003) menar på är en viktig del i det transformativa ledarskapet. 

Rektorernas engagemang och inställningen ”ger man av sig själv får man tillbaka av andra” 

– en växelverkan som var tydligt framträdande i samtliga intervjuer – kan kopplas till James 

MacGregor Burns (Nikezić, Purić & Purić, 2012) vidareutveckling av begreppet transformativt 

ledarskap. Han menade på att växelverkan mellan ledare och följare medför en fostran av båda 

parter som medverkar till att motivationen ökar. Här platsar även exemplet med skolan där de 

har seminarium varje vecka för förmedling av kunskap mellan lärarna – även om det inte är en 

ledare och en följare som växelverkar är grundkonceptet detsamma. 
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Vidare visade de planerade framtida insatserna på en medvetenhet hos rektorerna – lärarna 

behöver ytterligare stöd. Detta tyder på en lyhördhet och en öppenhet för vilka olika åtgärder 

som kan behövas för att gagna hela organisationen, inklusive lärarnas psykosociala arbetsmiljö. 

Gynnsamt i detta arbete är rektorernas förståelse för vad som händer ute i klassrummen. Flera 

av dem har själva varit lärare en gång i tiden och är således inte främmande för stressen ett 

klassrum kan innebära. Genom deras förståelse har de en god grund för att bidra med ett 

stöttande ledarskap gentemot lärarna. 

Rektorerna beskrev sitt ledarskap i enlighet med Jill Elizabeth Pratts (2014) studie som 

beskriver det mest framgångsrika ledarskapet och främjandet av förändring och positiv 

utveckling i skolorna. Hon hänvisade dock inte till det transcendenta ledarskapet utan beskrev 

istället de aspekter som har en sådan framtoning som en del av ett transformativt ledarskap. Jag 

tolkade detta som att gränserna emellan de tre T:na är något flytande. 

 

Kopplingar till det transcendenta ledarskapets fokus 

Rektorernas uppfattning om sitt stöd till medarbetarna kunde tydligt kopplas till det 

transformativa ledarskapet men påminde även om det transcendenta (Gardiner, 2006; Liu, 2007; 

Zacko-Smith, 2010). Exempelvis saknar det transformativa ledarskapet riktlinjen att tjäna 

medarbetaren till gagn för densamme och betonar inte heller vikten av en etiskt- och moraliskt 

orienterad inställning. Däremot är dessa aspekter framträdande både i resultatet och det 

transcendenta ledarskapet vilket leder till min tolkning om att rektorernas uppfattning om 

deras ledarskap lutar åt det transcendenta hållet. Här träder även målet att nå självinsikt fram 

från rektorerna vilket är en viktig utgångspunkt för att nå högst upp i behovshierarkin (Givens, 

2008). 

Lärarna kommer visserligen i andra hand men jag tolkade denna prioriteringsordning ha 

grund i en holistisk synvinkel likt det transcendenta ledarskapet (Liu, 2007; Zacko-Smith, 2010). 

Detta i och med den essentiella roll barnen har för samhället. Denna prioriteringsordning 

tolkade jag således inte ha sin grund i att rektorerna ser ett egenvärde i verksamhetsmålet som 

kopplat till skolans produktivitet. 

Rektorerna uppfattade sig vara tydliga med verksamhetens mål – vilket är en betydande del 

i denna ledarskapsteori (Liu, 2007) men i förmedlandet av bakgrunden till sin ledarpraxis – som 

också är en viktig del (Liu, 2007) – verkar rektorerna ha behov av stöd för att uppnå målet med 

ledarpraxisen. Exempelvis tyder det motstånd som rektorerna får av anställda, i olika 

förändringsarbeten, på att något i denna förmedling förmodligen brister. Å andra sidan 

uppfattade rektorerna att det generellt fungerar bra med förändringsarbeten vilket tyder på att 

de är på rätt väg. 

Liu (2007) beskrev att denna ledarskapsteori sträcker sig utanför traditionella ramar. Här ser 

jag exempelvis en koppling till införandet av socialpedagoger i en av skolorna. Med detta har 
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det, enligt rektorn, skett en tydlig förändring – även om de inte har nått ända fram än. Vad 

rektorn ansåg sig hittills ha lyckats med är minskad arbetsbelastning, ökad kontroll och ökat 

stöd hos medarbetarna.  

Det emotionella stöd jag inte kan utläsa, ur rektorernas svar, vara lika utvecklat som resten 

av det transcendenta ledarskapet är fokus på den andliga överlevnaden som Liu (2007) nämner. 

Denna aspekt vidrördes dock genom att rektorerna belyste meningen med arbetet och känslan 

att göra skillnad. Ser man detta ur ett globalt perspektiv kan meningen med livet och andlig 

överlevnad urskiljas till viss del. 

Även om rektorerna inte uttryckligen använde begreppet att vi alla är ”sammanlänkade” – 

vilket den andliga delen av det transcendenta ledarskapet menar på (Gardiner, 2006) – tolkade 

jag rektorernas uppfattning om sambandet mellan lärarnas psykosociala arbetsmiljö, skolans 

verksamhet och samhället i stort i enlighet med begreppet.  

 

Diskussion 
Här kopplade jag ihop resultatdel 2 - som utgick ifrån den tredelade ledarskapsteorin – med 

avsnitten bakgrund och tidigare forskning för att kunna svara på mina forskningsfrågor. Till 

hjälp inspirerades jag – likt resultatdel 1 – av Karasek och Theorell (1990) och Theorell (2003) 

som beskrev att balansen mellan komponenter som krav, kontroll och stöd har en viktig roll i 

den psykosociala arbetsmiljön. Komponenten ”stöd” är här integrerat i ”Rektors ledarskap och 

hur det gynnar verksamheten” medan ”Krav och kontroll” har sin egen underrubrik. Slutligen 

presenterade jag en diskussion avseende de begränsningar som framkommit angående arbetet 

för den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Rektors ledarskap och hur det gynnar verksamheten 

Rektorernas beskrivning av de ledaregenskaper de ansåg sig besitta och som jag kopplat till det 

transformativa ledarskapet (Bass & Steidlmeier, 1999; Pratt, 2014; Wolvén, 2003) stämmer bra 

överens med det Bergengren (2003) och Wolvén (2003) menar på är en del av ett framgångsrikt 

ledarskap. Åtgärder som implementeras vid behov beskrivs som stöttande till sin karaktär – likt 

det som beskrivs av Cooper och Murphy (2000) samt Bäckström (2006) i tidigare forskning och 

är även i enlighet med det bland andra Angelöw (2002) menar på genererar en psykosocialt 

hälsosam arbetsplats. 

Här såg jag även kopplingar till det Bergh (2011), Rubenowitz (2004), Setterlind (2004) och 

Arbetslivsinstitutet (2006) nämner i tidigare forskning nämligen att samarbete, gemenskap, 

respekt och konstruktiv feedback var viktigt för samtliga rektorer. 

Jacobsen (2013) nämnde top-down-modellen och som i denna studie består av allt ifrån 

regeringsbeslut ner till lärarna som sätter besluten till verket. Problematik som kan uppstå här 
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är att inte ens rektorn är med på beslutet och inte heller har möjlighet att påverka detta. I 

kommunikationen med lärarna kan detta således bli något problematiskt inte minst på grund 

av att det som föregått denna ledarpraxis inte behöver vara tillgängligt för lärarna varpå 

förståelsen för praktiken kan gå förlorad. 

Utan denna tydlighet är det tämligen svårt att leda individer i vår mångfacetterade, 

föränderliga, värld som – i likhet med det Tollgerdt-Andersson (1997) skriver - får allt större 

fokus på personlighetsutveckling och andra faktorer inneboende högt upp i Maslows 

behovshierarki. Individerna ställer allt högre krav på välbefinnande och självförverkligande 

vilket resulterar i högre krav på ledare att bidra med stöd och vägledning för att uppnå denna 

postmoderna nivå. Enligt rektorerna försökte de dock uppmärksamma sina medarbetares 

behov så gott det går. Detta – likt de transformativa och transcendenta ledarskapen (Dutfield, 

2005) samt det Lu (1999) nämner i tidigare forskning. 

I likhet med Bergengrens (2003) och Wolvéns (2000) beskrivning av ett framgångsrikt 

ledarskap och definitionen av det transformativa och transcendenta ledarskapet (Bass & 

Steidlmeier, 1999; Pratt, 2014; Wolvén, 2003) har resultatet genererat en bild av hur rektorerna 

uppfattade sitt ledarskap vara när det är som mest framgångsrikt. Komponenterna som 

framgick var att tydligt kommunicera sin vision, organisationens mål och främja skapandet av 

hög intern locus of control. Detta i kombination med fokus på att förmedla motiven till sin 

ledarpraxis – likt det transcendenta ledarskapet - leder till självsäkerhet, engagemang och högre 

delaktighet med högre produktivitet som följd (Angelöw, 2002). Detta i enlighet med 

definitionen av en psykosocialt hälsosam arbetsplats. 

Vidare uppfattade sig rektorerna inte bara vara förberedda för förändring – som Bergengren 

(2003) framhäver – utan beskrev sig premiera detta hos sina medarbetare samtidigt som de 

organiserar och delegerar vilket Tollgerdt-Andersson (2006) nämner som en viktig egenskap i 

ett ledarskap. 

Rektorerna uppfattade sig fokusera, likt det transcendenta ledarskapet (Bass & Steidlmeier, 

1999) och det Lennerlöf (1984) och Setterlind (2004) framhäver, på att skapa hög intern locus of 

control och känslan av meningsfullhet med lärarnas arbete. Denna inställning visade på att 

känslan av att vara en del av någonting större – likt en holistisk synvinkel, ett transcendent 

ledarskap och Bergengrens (2003) definition av ett ledarskap – till synes är en viktig grund för 

rektorerna. 

Vidare visade den tidigare forskningen på risken att en chef undviker externt stöd för sitt 

ledarskap vid behov (Lundqvist, 2013). Detta av rädsla för att behovet av stöd ska ses som ett 

misslyckande inför medarbetarna och då leda till minskad respekt från medarbetare gentemot 

ledare. Resultatet från denna studie visade dock inte på denna rädsla hos rektorerna som istället 

förklarar vikten av att ofta be om stöd. Det visar på en inställning i likhet med en kombination 

av de tre T:na med betoning på strävan efter ett mer utvecklande och transcendent än 

transaktionellt ledarskap. 
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I bakgrunden lyftes olika stressorer fram och däribland vinst och konkurrens som symptom 

på vårt globaliserade och konkurrenskraftiga samhälle (Lenneér-Axelsson och Thylefors, 2005). 

Rektorerna lyfte dock inte fram dessa stressorer. Istället är de samhälleliga faktorerna något 

som får utläsas mellan raderna som en indirekt påverkan på skolan. Inte heller tolkade jag 

rektorernas uppfattning av deras ledarskap som en enkelriktad påverkan – som är en risk med 

det transformativa ledarskapet (Liu, 2007) – även om rektorerna betonade strävan efter att 

fullfölja arbetsuppgifterna och uppnå organisationens mål. Å andra sidan är denna strävan 

essentiell för verksamheter och ingår det transaktionella ledarskapet som har lagt grunden för 

de två efterföljande ledarskapsteorierna jag här har presenterat. 

Sammanfattningsvis kan rektorernas uppfattningar om deras eget ledarskap tolkas som ett 

transformativt ledarskap med strävan och riktning mot det transcendenta och med inslag av det 

transaktionella. 

 

Krav och kontroll 

I arbetet för en god psykosocial arbetsmiljö krävs det att ledarskapet har medvetenhet om de 

faktorer som spelar in samt vilket ansvar de har i sin position.  

Resultaten visade på att rektorerna uppfattar sig vara medvetna om den stressproblematik 

lärarna är utsatta för. Dessutom uppfattade rektorerna att lärarna har höga krav på sig själva 

vilket kan tolkas som att även de sätter sig själva i andra hand – likt verksamheten som sådan 

som fokuserar på barnen i första hand.  

Resultaten pekade även på att rektorn inte alltid kan påverka lärarens mående på 

arbetsplatsen till det bättre med sitt ledarskap – oavsett hur mycket vederbörande än försöker. 

Däremot kan rektors arbete för den psykosociala arbetsmiljön istället ta en annan vändning till 

gagn för läraren men konsekvensen för skolan kan bli att läraren lämnar sin arbetsplats. Å 

andra sidan tolkade jag resultatet som att även denna vändning kan gynna arbetsplatsens 

psykosociala arbetsmiljö långsiktigt.  

Vidare är kraven att utföra vissa arbetsuppgifter en naturlig del i en verksamhet. Trots detta 

kan de utgöra en stark stressor (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003) som nämns i avsnittet 

bakgrund – särskilt om den kontext de arbetar i har tendenser att vara stressig i övrigt. Således 

kan även rektors krav på medarbetarna att utföra vissa arbetsuppgifter utgöra en stressor – trots 

hög egenkontroll, låg bevakning från rektor och högt stöd. Detta i kombination med hög 

arbetsbelastning (Karasek & Theorell, 1990; Theorell, 2003) – delvis till följd av begränsade 

ekonomiska resurser – leder lätt till utmattningssymptom.  

Vidare låg verksamhetens fokus på eleverna vilket ibland leder till att lärarnas vilja 

nedprioriteras – särskilt om denna vilja har en mer privat karaktär som egentligen bara gynnar 

lärarna själva. Detta påverkar självklart lärarnas locus of control till att ibland befinna sig mer 

externt än internt. I den här kontexten är det dock förmodligen lättare för lärarna att hantera de 
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aspekter som formar en extern locus of control i och med rektorernas påstådda fokus på hög 

intern locus of control. Ovanstående faktorer i kombination med omvärldens påverkan på 

verksamhet och individ uppfattar jag formar en extern locus of control som sätter en allt större 

press på rektorerna att tillhandahålla ett stöttande ledarskap. 

Sammanfattningsvis måste lärarna anpassa sig efter verksamhetens krav och sätta eventuella 

privata önskemål åt sidan i vissa situationer. Min tolkning av rektorernas uppfattningar om vad 

som krävs för att må bra som lärare är således att trivas i en anpassningsbar roll. 

 

Begränsningar i arbetet för en god psykosocial arbetsmiljö 

Begränsningar som rektorerna lyft fram utläser jag härstamma i varierande 

förändringsbenägenhet hos medarbetarna, bristande ledarskap hos vissa pedagoger, tidsbrist 

hos rektorerna själva samt externa faktorer. De lyfte inte fram brister i sitt eget ledarskap som 

en begränsning även om man ur resultatet kan utläsa att att de strävar efter att bli bättre.  

De externa faktorerna inkluderar brister i instrumentellt stöd (tid och materiella resurser), 

samhällsutvecklingen kring fokus på psykosocial arbetsmiljö och en möjlig brist av en holistisk 

syn i omvärlden baserat på rektorernas uttalande. Ökat fokus på detta skulle förmodligen 

medföra bredare utbildning inom området för rektorerna och i arbetet för lärarnas psykosociala 

arbetsmiljö – inte minst i och med den acceptans för ämnet som då får spridning. I och med det 

globala fokuset på vinst- och konkurrens samt effektivitet- och produktivitet (Lenneér-Axelsson 

och Thylefors, 2005) kan det dock vara svårt att få större fokus på mjuka ideal såsom 

psykosociala faktorer. Enligt den tidigare forskningen främjas den psykosociala arbetsmiljön av 

den sociala interaktionen (Angelöw, 2002; Lundqvist, 2013; Rubenowitz, 2004) vilket är ett 

viktigt argument för att resurser för detta utrymme ändå bör öka.  

Ytterligare problematik som kan utläsas av den tidigare forskningen är otydligheten i lagen 

som Andersson (2013) påtalar inte är kompletta för praktiskt bruk. Rektorer har således inte 

något större stöd av lagboken eller kompletterande författningar för att utöva ett ledarskap som 

främjar psykosocial hälsa. 

Vidare kunde den varierande förändringsbenägenheten hos medarbetarna ge upphov till 

fördröjning i förändringsprocessen och delvis bero på olika behov av mental tillvänjning av ett 

nytt koncept men även på att kommunikationen mellan rektorer och lärare inte har varit helt 

lyckad.  

Bristerna i rektorernas utbildning såg jag inte som en direkt orsak till den stress rektorerna 

uppfattar att lärarna upplever. Snarare tolkar jag stressen som ett symptom på samhällets syn 

på mjuka ideal i stort.  

Sammanfattningsvis skulle verksamheten skolan förmodligen gynnas av ökat instrumentellt 

stöd. Ökade ekonomiska resurser skulle kunna förebygga andra begränsande faktorer i arbetet 

för en god psykosocial arbetsmiljö. 
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Summering och slutsats 

Avsnitten Resultatdel 2 och Diskussion har lett fram till en djupare förståelse för rektorernas 

uppfattningar om deras ledarskap och deras arbete med lärarnas psykosociala arbetsmiljö. 

Detta genom att koppla resultatet till de olika ledarskapsteorierna. Dessa teorier bygger på olika 

typer av samverkan mellan ledare och medarbetare och fokuserar på att skapa en trivsam 

arbetsplats för att motivera medarbetarna att nå verksamhetens mål. I och med detta drar jag 

slutsatsen att ledarskap och den psykosociala arbetsmiljön är starkt förknippade med varandra 

och att dess växelverkan kan skådas i ledarskapsteorier.  

De begränsningar i denna påverkan som framkommit från rektorerna själva har betoning på 

externa faktorer som är utom rektorernas kontroll. I och med det transcendenta ledarskapets 

influenser i både forskning och samhälle tycker jag mig kunna urskilja en samhällsutveckling 

som strävar efter faktorer som i framtiden kan medföra en förbättrad psykosocial arbetsmiljö 

generellt sett – inte endast för lärarna.  

 

Framtida studier 

I tidigare forskning presenterades en otydlighet i svenska arbetsmiljölagen som genererar 

svårigheter för chefer att få en klar uppfattning om vad som krävs för att nå målen med den 

psykosociala arbetsmiljön. Denna aspekt tolkar jag som en viktig aspekt att belysa i 

rektorsutbildningen och, i samband med detta, även tillhandahålla medel för att underlätta för 

rektorerna i främjandet av den psykosociala arbetsmiljön. För att skapa en grund till praktiska 

åtgärder skulle det vara intressant att konkretisera och forska vidare kring hur lagstiftningen 

bör utformas för att vägleda rektorerna i praktiken. 

Vidare skulle samma typ av frågeställning som denna studie har vara intressant att utforska 

ur lärarnas perspektiv. Håller lärarna med rektorerna om deras beskrivningar?  

Ett annat perspektiv att belysa ur olika perspektiv är rektorernas psykosociala arbetsmiljö. På 

vilket sätt påverkar denna deras arbete för lärarnas psykosociala arbetsmiljö? 

I och med att denna studie har undersökt chefers ledarskap i organisationer av humanistisk 

karaktär är resultatet endast delvis tillämpbart ute i det övriga arbetslivet. Detta baserar jag på 

min egen förförståelse och bakgrunden där jag nämnt Wolvéns (2000) poängtering att ledarskap 

och medarbetarskap ser olika ut beroende på vilken organisationstyp de återfinns inom. 

Ytterligare aspekt att ta i beaktande är att rektorer ofta startar som lärare och har således en 

djupare förståelse för sina medarbetares yrken och vardag än vad många andra chefer i 

arbetslivet har. Däremot är studien som sådan tillämpbar och med grund i ledarskapsteorierna 

även intressant att tillämpa inom framtida studier på andra arbetsplatser än skolan. 



41 

 

Vidare presenteras olikheter i förändringsbenägenheten hos medarbetarna som en 

begränsning vilket jag har kopplat till kommunikation rektor och lärare sinsemellan. En 

intressant vidare forskning om hur en ledare framgångsrikt kan förmedla sin ledarpraxis för att 

undvika denna begränsning så långt som möjligt vore intressant att ta del av. 
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Bilaga 1 

 

 

Följebrev 1 

Till dig som är rektor på grundskolan och utvald att delta i denna undersökning 

  

Vi heter Emma Hedrenius och Jessy Garcia och studerar vår sista termin på 

Beteendevetenskapliga programmet 180hp. Vi skriver en C-uppsats om rektors påverkan på 

den psykosociala arbetsmiljön. Vårt syfte med uppsatsen är att belysa rektorers arbete med 

arbetsplatsens psykosociala arbetsmiljö. Ditt deltagande är frivilligt men är väldigt 

betydelsefullt för oss. Detta för att få underlag till rektors betydelse för den psykosociala 

arbetsmiljön. Dina svar behandlas konfidentiellt och det innebär att svaren du ger oss inte går 

att kopplas till just dig. Intervjun varar i ca 25-40 min och ljudinspelas om du samtycker. Plats 

för intervjutillfället väljer du själv. 

  

Har du några frågor besvarar vi dem gladeligen. Du når oss via nedanstående 

kontaktuppgifter. 

 

  

Emma Hedrenius 

Mobil: 076-XXX XX XX 

E-post: emhe1208@student.miun.se 

  

Tack på förhand för din medverkan! 

Stockholm 

April 2015-04-29 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  
 

1. Ledarrollen 

● Hur arbetar Du som ledare?  

● Vad har Du för filosofi? 

● Hur tillämpar Du din filosofi? 

● Vad har Du för ansvar beträffande den psykosociala arbetsmiljön? 

● Vilka befogenheter har Du inom området psykosocial arbetsmiljö? 

● Vilka resurser har Du att fördela för att främja den psykosociala hälsan?  

● Varifrån får Du din drivkraft?  

● Vad har för Du pedagogisk förebild?   

 

2. Utbildning i psykosocial arbetsmiljö 

● Har du gått någon utbildning i psykosocial arbetsmiljö? I så fall vilken/vilka? 

● Fick du några nya lärdomar? 

 

3. Påverkan 

● Vilka förväntningar har Du på dina medarbetare? 

● Hur är Du som ledare involverad i dina medarbetares arbete? 

● Erbjuder ni socialt stöd till era medarbetare?  

 

4. Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön 

● Vilka tycker Du är de viktigaste psykosociala arbetsmiljöfrågorna? 

● Hur arbetar ni med den psykosociala arbetsmiljön på er grundskola? Fokus på 

förebyggande arbete eller avhjälpande åtgärder?  

● Har ni sett några tydliga effekter av det?  

● På vilket sätt kan man se dem som utomstående eller som medarbetare i er grundskola? 

● Kan du ge exempel på ett lyckat och/eller misslyckat fall i arbetet för att främja den 

psykosociala arbetsmiljön? 

● Vad i den psykosociala arbetsmiljön tycker du fungerar bra på er arbetsplats? 

● Vad skulle Du vilja förbättra i den psykosociala arbetsmiljön? 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5. Övrigt 

● Är det något Du skulle vilja tillägga? 

  

Kan vi återkomma vid eventuella frågor? Tack för din tid! 
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Bilaga 3 

 
  

 

 

 

Följebrev 2 

 

Till dig som är rektor på grundskolan och utvald att delta i denna undersökning. 

 

Jag heter Emma Hedrenius och skriver en C-uppsats inom Beteendevetenskapliga programmet, 

180hp. Mitt syfte med uppsatsen är att belysa rektorers arbete med arbetsplatsens psykosociala 

arbetsmiljö. Ditt deltagande är frivilligt och mycket betydelsefullt för mig. Detta för att få underlag 

till min studie. Dina svar behandlas konfidentiellt och det innebär att svaren du ger mig inte går att 

kopplas till just dig. Intervjun varar i ca 25-40 min och ljudinspelas om du samtycker. Plats för 

intervjutillfället väljer du själv. 

 

Har du några frågor besvarar jag dem gladeligen. Du når mig via nedanstående kontaktuppgifter. 

  

Emma Hedrenius 

Mobil: 076-XXX XX XX 

E-post: emhe1208@student.miun.se 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Solna 

Maj 2015-05-22 

 


