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Abstrakt  
Syftet med denna undersökning var att belysa rektorns möjliggörande i lärarnas 
psykosociala arbetsmiljö, genom att beskriva hur rektorn arbetar med den psykosociala 
arbetsmiljön och vilka begränsningar de upplevt i sitt arbete för en god psykososocial 
arbetsmiljö. För att uppnå syftet använde jag en kvalitativ ansats inspirerat av hermeneutik. 
Jag genomförde sex semistrukturerade intervjuer med olika rektorer med varierande 
bakgrund och ledarskap. Empirin som framkom genom de sex intervjuerna analyserades 
utifrån Krav-kontroll-stödmodellen och Locus och control. I resultat och analys presenteras 
min tolkning av empirin med illustrerande kärncitat. Resultatet visade att rektorerna 
medvetet arbetade med lärarnas psykosociala arbetsmiljö men att det finns begränsningar i 
deras arbete som de upplever är bortom deras kontroll.  
 
Nyckelord: arbetsrelaterad ohälsa, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, utmattnings förebyggande 
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Introduktion  

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 
uttryck som “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 skolan toppar sjukskrivningssiffrorna (Arbetsmiljöverket, 
2014). De ökade siffrorna av arbetsrelaterad ohälsa skapade ett intresse som ledde till en 
vilja att undersöka detta problem. Den som bär det yttersta ansvaret för arbetsmiljön är 
enligt 3 kap. 2 § arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) arbetsgivaren. Arbetsgivaren ansvarar för 
den psykiska och fysiska aspekten av en arbetsplats. De har skyldighet att vidta nödvändiga 
åtgärder för att förebygga medarbetares arbetsrelaterade ohälsa (Lundqvist, 2013). Den 
arbetsrelaterade hälsan är kopplad till den psykosociala arbetsmiljön, vilket innebär 
människans samspel med sin omgivning och är det som påverkar hur individers psykiska 
hälsa är på arbetsplatsen (Lennerlöf, 1984). I och med att människan är en social varelse är 
den sociala relationen och interaktionen av vikt för hälsan och välmående, där även stöd 
från chefer påverkar de anställdas hälsa (Bergh, 2011; Lu, 1999) och ett tillmötesgående 
ledarskap är centralt för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö (Wreder, 2008). 
Grundskollärarna är en av yrkesgrupperna som har flest sjukskrivningar på grund av 
arbetsrelaterad ohälsa och eftersom det yttersta ansvaret ligger på arbetsgivaren att 
förebygga den arbetsrelaterade ohälsan, valdes det att undersöka detta fenomen ur rektorns 
perspektiv. Vid efterforskning av vetenskapliga rapporter hittades riklig information om 
ämnet ledarskap inom olika verksamheter men sällan om rektorernas ledarskap. Trots 
grundskollärarnas betydelse för samhället är arbetet för deras psykosociala arbetsmiljö 
mindre uppmärksammad och en kunskapslucka som bör fyllas, i enlighet med Alkan (2013) 
litteraturstudie där avsaknaden av empiriska studier av ledarskapets påverkan på 
arbetsmiljön och ledarskapets roll för en god arbetsmiljö. Grundskolan och 
grundskollärarnas arbete har essentiell betydelse för samhället och dess framtid därför att 
de ansvarar för att utbilda framtida generationer.  

Med min undersökning vill jag därför belysa rektorernas påverkan på och möjliggörande 
för lärarnas psykosociala arbetsmiljö. Viktigt att betona här är att en chef inte är likställt en 
ledare (Bergengren, 2003), men i denna studie utgås det från rektorns ledarskap. 
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Disposition 
Inledningsvis ges läsaren en genomgång av de begrepp jag använt mig av som sedan 
övergår i bakgrunden till undersökningen. Sedan fortsätter jag med problemformuleringen 
som leder fram till studiens syfte och frågeställning samt vilka teoretiska utgångspunkter 
som ligger till grund för min studie. I metodavsnittet beskrivs hur jag gått tillväga för att 
besvara min frågeställning och utifrån vilka krav jag bedömt min undersöknings 
trovärdighet. Avslutningsvis presenterar jag resultat och analys, diskussion, 
sammanfattning och förslag till framtida studier. 

Definitioner 
 
Arbetsmiljö 
Arbetsmiljö är allt på arbetsplatsen som har en påverkan på arbetstagarna - psykiskt likväl 
som fysiskt (Prevent, 2006).  

Arbetsgivaransvar 
Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska arbeta förebyggande mot ohälsa och 
olycksfall bland arbetstagarna samtidigt som även arbetstagarna har en roll i arbetet (3 kap. 
1 a § AML).  

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).  
 
Hälsosam arbetsmiljö 
En arbetsplats klassas som hälsosam när den skapar möjligheter till personlig och 
yrkesmässig utveckling (Angelöw, 2002). Den är lustbetonad och arbetstagarna tycker att 
det är meningsfullt att arbeta där. 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. 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). 
 
Ledarskap 
Att vara ledare är, enligt Bergengren (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 tillsammans mot ett gemensamt mål. Vidare är ett 
ledarskap förmågan att övertyga andra om att arbeta för ledarens egna övertygelser och 
mål. I ledarskapet ingår metoder som motiverar medarbetarna att frivilligt och engagerat 
arbeta för att nå dessa mål. Ledarens förmåga att se individerna och ta tillvara på de 
möjligheter och resurser som de besitter kan vara en. Vidare analyserar en ledare resultat 
och utvärderar verksamheten samtidigt som hon eller han är förberedd på förändring och 
formar strategier för att bemöta dessa. Ledaren bör skapa tydliga mål, krav och tydlig 
kommunikation. Ledaren bör vara medmänsklig, med andra ord lyhörd, intresserad av sin 
personal och deras välmående, samt ta hänsyn till personalens förutsättningar. Slutligen 
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skapar en ledare utrymme för arbetsglädje och lojalitet hos medarbetarna (Bergengren, 
2003).  

Bakgrund 

Samhällsförändring under 1900-talet 
Vårt samhälle har 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 organisation 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. Förevarande kan utläsas av 
Lenneér-Axelsson & Thylefors (2005) i deras beskrivning av orsakerna till de stora 
sjukskrivningskostnaderna. När välmåendet påtalas inom arbetsplatsens väggar skapas 
begreppet psykosocial arbetsmiljö som innefattar arbetstagarens psykiska hälsa och 
välmående. Detta både definieras och regleras i arbetsmiljölagen (Arbetsmiljölagen, 
1977:1160). I takt med det moderna samhällets framväxt är det således viktigt att parallellt 
hantera de stressorer som utvecklingen medför. 

Tidigare forskning  
I det här avsnittet presenterar jag kortfattat den forskning jag använt mig av för att skapa en 
förståelse om ämnet ledarskap som möjliggörande för och påverkan på den psykosociala 
arbetsmiljön, och som även format min förförståelse.  

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).  Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att 
upprätthålla en god atmosfär gentemot sig själva och varandra (3 kap. 1 a § AML). Den 
psykosociala arbetsmiljön innebär människans samspel med sin omgivning och är alltså det 
som påverkar hur individers psykiska hälsa är på arbetsplatsen (Lennerlöf, 1984). Enligt 
Dilschmann (2006) påverkar ett ledarskap arbetstagarnas arbetstillfredsställelse och hälsa.   

Faktorer som ingår i denna påverkan är exempelvis hur mycket kontroll arbetstagarna 
upplever sig ha över sina arbetsvillkor, hur meningsfullt de upplever att deras eget arbete är 
och tillgängliga möjligheter för utveckling (Lennerlöf, 1984; Setterlind, 2004). Vidare menar 
Setterlind (2004) att egenskaper som respektfullhet, hänsynsfullhet och förmåga att ge 
konstruktiv feedback är bidragande faktorer som skapar en sund arbetsmiljö. Även 
Marklund, Berntson, Bolin, Härenstam och Ylander (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. En ledare påverkar således den 
psykosociala arbetsmiljön och resultatet kan variera. 
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De faktorer som, enligt Rubenowitz (2004) har störst påverkan på den psykosociala 
arbetsmiljön och fungerar antingen som skapar förutsättningarna på arbetsplatsen är: 
Graden av självstyre (inom ramarna för uppdraget), Samarbetsklimatet mellan över- och 
underordnade (här inkluderas lyhördhet), graden av stimulerande arbetsuppgifter (hur väl 
medarbetarnas resurser nyttjas), förutsättningarna för gemenskap och arbetsbelastningen. 

Arbetstagarna bör således själva kunna kontrollera vissa av sina villkor på arbetsplatsen 
och det bör finnas ett bra samarbete mellan över- och underordnade. Arbetet ska stimulera 
arbetstagarnas utveckling och det ska finnas utrymme för trivsel och gemenskap. Samtidigt 
ska både den fysiska och psykiska arbetsbelastningen vara optimal. Är dessa aspekter 
uppfyllda skapas färre stressreaktioner, lägre frånvaro och ökad harmoni på arbetsplatsen 
menar Rubenowitz (2004).  

En god psykosocial arbetsmiljö undviker 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 det 
leda till bland annat hög personalomsättning och, som tidigare nämnts, långvarig ohälsa 
vilket leder till oönskade kostnader för verksamheten och bidrar till andra negativa 
konsekvenser för samhället och individen (Bjurvald, Hogstedt, Marklund, Palmer & 
Theorell, 2005; Bäckström, 2006).  

Ledarrollen 
Det visas att allt högre krav kommer att ställas på ledarens förmåga att se sina medarbetare, 
vara lyhörd och att skapa en positiv atmosfär på arbetsplatsen (Lenneér- Axelsson och 
Tylefors, 2005) och för att kunna leverera ett framgångsrikt ledarskap med god psykosocial 
hälsa som följd.  Nyberg (2009) visar att en sådan positiv entusiasm hos ledaren resulterar i 
färre korttidssjukskrivningar vilket gör det aktuellt att dra en direkt koppling mellan 
ledarens påverkan på arbetsmiljön och den hälsosamma arbetsplatsen jag deklarerat under 
definitioner ovan. 

Vidare är ledarskapet förmågan att övertyga andra om att arbeta för ledarens egna 
övertygelser och mål (Bergengren, 2003). I denna process ingår metoder som motiverar 
medarbetarna att frivilligt och engagerat arbeta för att nå dessa mål. Ledarens förmåga att se 
individerna och ta tillvara på de möjligheter och resurser som dessa besitter kan vara en 
motivationsfaktor i ovanstående process. Vidare analyserar en ledare resultat och 
utvärderar verksamheten samt är förberedda på förändring och formar strategier för att 
bemöta dessa.  

En ledare har förmågan att organisera och delegera arbete samt fatta beslut (Bergengren, 
2003). Lägre sjukskrivningssiffror finns i de organisationer där ledaren har dessa förmågor. 
Till ledarens roll tillhör det att skapa motivation, arbetsglädje och lojalitet hos medarbetarna 
(Bergengren, 2003). Däremot är det en utmaning för ledaren att bemöta alla sina 
medarbetare utifrån deras kapacitet och förmågor (Angelöw, 2014). Har ledaren nämnda 
förmågor resulterar det i en psykosocial arbetsmiljö som främjar den arbetsrelaterade 
hälsan, med andra ord en hälsosam arbetsplats (Malmquist, Vinberg & Larsson, 2007) 

Ledarrollens samband med arbetsrelaterad hälsa 
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). Bäckström (2009) belyser hur ledarskapet påverkar medarbetarna och organisationen. 
Ledarskap för hållbar hälsa ger engagerade och hälsosamma medarbetare och dessutom 
lönsamma och effektiva organisationer, i det hälsofrämjande arbetet inkluderas de 
ansträngningar som sker i syfte att öka välbefinnande och hälsa, att skapa de förutsättningar 
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medarbetarna behöver för att utveckla god arbetsrelaterad hälsa (Lindberg & Vingård, 
2012).  

Att arbeta för en god psykosocial arbetsmiljö är en kontinuerlig process och är beroende 
av ett kontinuerligt fokus på kommunikation, samarbete och relationsbyggande. Om 
ledaren arbetar med att förbättra medarbetarnas välbefinnande, tillfredsställelse och 
motivation höjs den arbetsrelaterade hälsan menar Bäckström (2006) och det leder även till 
högre produktivitet (Lindberg & Vingård, 2012). Vilket är till fördel för att grundskolan ska 
uppnå sitt uppdrag. Slutligen menar Malmquist, Vinberg och Larsson (2007) att hälsan på 
arbetsplatsen påverkas positivt av ett respektfullt ledarskap. Men även av det 
hälsofrämjande arbetet eftersom hälsan skapas i samspelet mellan den medarbetaren och 
dess förutsättningar (Reineholm, 2013).  

Problemformulering 
En arbetsplats som är av stor vikt för samhällets utveckling är grundskolan. En 

förutsättning för att denna utveckling ska framskrida framgångsrikt är att de som leder 
undervisningen, grundskollärarna, har en god psykosocial arbetsmiljö. Intresset för den 
psykosociala arbetsmiljön uppstod när jag insåg att siffrorna för sjukskrivningar inom 
grundläraryrket ökat. Medarbetare ansvarar för sin arbetsplats till viss del men som redan 
nämnts ligger det största ansvaret på arbetsgivaren beträffande att åtgärda arbetsrelaterad 
ohälsa. Därmed valde jag att se på problemet ur ett ledarskapsperspektiv. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur rektorerna upplever att de påverkar 
och möjliggör för lärarnas psykosociala arbetsmiljö inom grundskolan. 

Frågeställning 
Viktiga huvudfrågor i denna undersökning är: 

• Hur arbetar rektorn med den psykosociala arbetsmiljön? 
• Vilka begränsningar ser rektorn i sitt arbete för en hälsosam psykosocial arbetsmiljö? 

Teoretisk referensram 
Forskning visar att den psykosociala arbetsmiljön påverkar hälsan. En människas 
välmående påverkas av de externa psykiska kraven, eget beslutsutrymme och kontroll över 
sin egen situation, samt det sociala stödet. För att skapa en god psykosocial arbetsmiljö 
behövs en kombination och balans av dessa faktorer. Det finns samband med hälsoutfall och 
lagom arbetsbelastning, rimliga krav, egenkontroll och upplevd meningsfullhet med arbetet 
(Setterlind, 2004). Dessa faktorer är med andra ord kopplade till människors 
arbetsrelaterade hälsa. Därför utgick jag från Krav- kontroll-stödmodellen och Locus of control 
när jag formade min intervjuguide (se bilaga 2), besvarade min frågeställning och 
analyserade empirin. Jag har med hjälp av teorin analyserat rektorernas möjliggörande och 
påverkan på den psykosociala arbetsmiljön.  

Krav-kontroll-stödmodellen 
Krav-kontroll-stödmodellen handlar om relationen mellan externa psykiska krav och 
möjligheter till kontroll och stöd i personens omgivning. Stress är en orsak till ohälsa och 
exempel på det som orsakar stress är brist på egenkontroll, över- och understimulering av 
arbetsuppgifterna och för låga eller för höga krav (Karasek & Theorell, 1990). För att 
förhindra stress ska det finnas en balans mellan krav, kontroll och stöd (Theorell, 2003). 
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Med krav menas de fysiska och psykologiska kraven. De fysiska kraven är ergonomiska 
och relaterade till arbetsmiljön. De psykologiska kraven ställs på stresståligheten. Kontroll är 
det befintliga beslutsutrymmet personen har för att påverka till exempel: arbetstakten, 
arbetsupplägget och raster. Stimulans är möjligheten att: lära sig nytt, känna motivation och 
utvecklas. Stöd delas in i två kategorier: instrumentellt stöd: tid och materiella resurser, och 
emotionellt stöd: stöd från arbetskamrater och chefer (Theorell, 2003). En bra balans uppnås 
när arbetet upplevs avslappnat, där stödet och kontroll är högt och det finns låga krav. 
Risken för ohälsa är därmed låg. Risken är däremot hög när kraven är för höga för att 
hantera eller orka med. För en god motivation och utveckling ska kraven således vara lagom 
för personen (Theorell, 2003).  

Arbetet kan upplevas spänt om kraven är höga och kontrollen låg. Det tillsammans med 
lågt stöd från chefer och arbetskollegor leder till psykosocial ohälsa. Däremot kan höga krav 
kombinerat med hög kontroll leda till utveckling och motivation. Blir kraven för höga och 
personen känner att han/hon inte klarar av arbetsuppgifterna kan det leda till att arbetet 
känns spänt och att personen har låg kontroll. Konsekvenserna är att risken för ohälsa höjs 
(Theorell, 2003). 

Låga krav och kontroll kan leda till att den anställde tappar motivationen att arbeta och 
känner att hon inte längre kan utvecklas, personen blir således passiv. Däremot är låga krav 
i kombination med hög kontroll och högt stöd den bästa kombinationen. Vidare leder 
kombinationen till att medarbetarna kan arbeta i lagom takt och bestämma kring arbetets 
upplägg. Risk för arbetsrelaterad ohälsa är låg (Theorell, 2003). 

Locus of control  
Krav- kontroll- stödmodell kan kopplas till locus of control som, i sin tur, kan delas upp i 
extern och intern locus of control (Millet, 2005).  

Intern locus of control är när personen upplever att hon har hög kontroll. Det vill säga att 
personen upplever att hon har kontroll över sig själv och vad som sker, hur hon löser ett 
problem, att hon tror på sig själv och hur hon reagerar på kritik. Att nå intern locus of 
control är svårt, men uppnås den inte kan det påverka motivationen till arbetet, och istället 
leda till sjuknärvaro eller sjukfrånvaro (Millet, 2005). 

Motsatsen till intern locus of control är att personen upplever att hon har låg kontroll 
och att hon inte kan påverka vad hon utsätts för i lika stor utsträckning samt inte finner 
motivation i sitt arbete. Att personens situation upplevs ligga utanför hennes kontroll - till 
exempel arbetsuppgifter som personen inte klarar av - betecknas som extern locus of control 
(Theorell, 2003). Begreppet är kopplat till arbetsrelaterad stress och depression (Millet, 2005), 
den arbetsrelaterade stress en person upplever är kopplad till interaktionen mellan individ 
och arbetsplats, hur individen reagerar på krav och upplever att hon har eller inte har 
kontroll. 

Metod  

I den första fasen fanns Emma Hedrenius med som en medtänkare i arbetet. Den andra 
fasen bestående av den empiriska studien och efterföljande bearbetning är utförd 
självständigt av mig. I metodavsnittet förklarar jag hur jag gått tillväga och presenterar de 
olika momenten i undersökningens design samt argumenterar för valda metoder.  

Förförståelse 
Jag är yrkeserfaren inom flera olika verksamheter och har själv erfarit att ledarskapet 
påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Mina personliga erfarenheter bekräftas även av den 
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tidigare forskningen. Alltså är min förförståelse att ledarskapet har en påverkan på den 
psykosociala arbetsmiljön och till följd av bakgrunden anser jag att det är viktig att 
undersöka. Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön kan se ut på olika sätt och finns 
inom många olika verksamheter, men jag valde att fokusera på problematiken ur ett 
pedagogiskt perspektiv därför att det här är en C- uppsats inom ämnet pedagogik.  

Litteratursökning 
Litteratursökningen gjorde jag via Mittuniversitetets databas. Jag använde mig även av 
internet och gjorde sökningar via sökmotorn google scholar. Sökord jag använde mig av var 
arbetsrelaterad ohälsa, ledarskap, psykosocial arbetsmiljö, utmattnings förebyggande. 

Kvalitativt perspektiv 
Centralt för det kvalitativa perspektivet är tolkning och förståelse, inte att generalisera, 
förklara eller predicera. Den kvalitativa ansatsen är lämplig för denna undersökning för att 
jag vill belysa hur en grupp människor tolkar och förstår sin situation. Kvalitativa studier är 
till för att få en inblick i och ökad förståelse för sociala processer och sammanhang 
(Denscombe, 2009; Holme & Solvang, 1997), i denna undersökning är det fokus på rektorers 
påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. 

Uppsatsens syfte är inte att generalisera, men att få tillräckligt med deskriptiv empiri för 
att göra undersökningen tillämplig, alltså ska empirin vara beskrivande. Jag beskriver 
rektorernas upplevelse av sin påverkan på den psykosociala arbetsmiljön och får därmed en 
djupare förståelse. En kvalitativ ansats passar när syftet är att se något ur studiesubjektets 
perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008) och tolka det med hjälp av den egna förförståelsen. 
Därmed ansåg jag det passande att använda mig av semistrukturerade intervjuer som 
empiriinsamlingsmetod för att besvara frågeställningen.  

Den kvalitativa ansatsen är flexibel, det vill säga frågornas ordningsföljd och innehåll går 
att ändra under processens gång (Denscombe, 2009; Holme & Solvang, 1997). Den 
kvalitativa ansatsen var till fördel för mig vid behov av förtydligande av vissa frågor eller 
behov av att ställa följdfrågor. Däremot kan för många ändringar av intervjufrågorna och 
ordningsföljden leda till tvetydiga tolkningar (Denscombe, 2009; Holme & Solvang, 1997) 
och det hade jag i åtanke under den löpande analysen.  

För att bäst besvara min frågeställning och undersöka det jag ämnar undersöka har jag 
valt att använda mig av en kvalitativ ansats inspirerad av hermeneutiken. 
 
Hermeneutik 
Hermeneutiken är läran om tolkning i allmänhet och riktar in sig på både texter, mänskliga 
beteenden och hur samhället fungerar.  

Begreppet hermeneutik används inom samhälls- och beteendevetenskaperna och utgår 
ifrån människors upplevelse om sig själva i deras nuvarande kontext (Hartman, 2004; 
Bryman, 2008). Termen livsvärld är här användbar och innebär kunskapen om den mening 
individen tillskriver sig själv och sin omgivning (Hartman, 2004). Denna kunskap tolkas 
fram av människans beteende i samverkan med den föreställning om världen och historiska 
kontext man uppfattat att vederbörande hade och befann sig i. Intressant är inte hur världen 
är utan snarare hur den tolkas och utifrån det skapades en förståelse för objektet (Hartman, 
2004; Bryman, 2008). Denna förståelse för hur människor uppfattar världen är det som 
eftersträvas inom hermeneutisk vetenskap. Dessa upplevelser av verkligheten, som är 
grundläggande i samhälls- och beteendevetenskaperna kan inte mätas utan istället ligger 
fokus på tolkning av de mänskliga beteendena. 
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Individernas livsvärld är objektet för den hermeneutiska undersökningen och tolkning är 
processen som genomförs för att komma till slutresultatet; förståelse för livsvärlden. 
Förståelsen är således beskrivningen av livsvärlden.  

I likhet med positivismen innehåller hermeneutiska teorier antaganden om vad som finns 
men en viktig skillnad mellan dem är vilken verklighet som undersöks och beskrivningen 
av den (Hartman, 2004). Företeelserna är inom hermeneutiken inte observerbara utan 
beskriver individernas livsvärld genom beskrivning av meningen de attribuerat till 
fenomenen.  
 
Hermeneutikens koppling till studien 
I denna undersökning har jag inspirerats av hermeneutiken. Således är min förförståelse och 
tolkning av rektorernas tolkning av sin livsvärld betydelsefulla delar för en ökad förståelse 
av rektorns påverkan på den psykosociala arbetsmiljön. En hermeneutikinspirerad studie 
ansåg jag var passande för att tyngden läggs på tolkning och upplevelse, vilket ät passande 
för denna studies syfte. 

Urval 
Studieobjektet är rektorns påverkan på och möjliggörande av den psykosociala 
arbetsmiljön.  För att välja ut personer till min undersökning använde jag mig av strategiskt 
urval, det vill säga att författaren väljer ut de variabler som har en teoretisk betydelse. Dessa 
variabler utgår man ifrån vid val av intervjuobjekt (Trost, 1997). För denna undersökning 
har jag valt att intervjua rektorer med olika bakgrund, kön och antal personal för att få 
varierade resultat. Utifrån dessa krav kontaktades sex rektorer inom Stockholms län. 
Stockholms län valdes utifrån mina resurser som ekonomi och tid men främst för att det 
finns en stor variation på grundskolorna som passade mitt urval, jag hittade skolor med 
olika pedagogiska inriktningar och rektorer med varierande antal personal att ansvara för. 

Studiens kvalitativa ansats medför att en liten storlek på urvalet är lämpligt (Denscombe, 
2009; Merriam, 2009). Rektorerna är den yrkesgrupp som besitter en viktig kunskap om 
ledarens påverkan på den psykosociala arbetsmiljön och har en ledarposition i 
verksamheten, vilket var relevant för att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen. 
Med andra ord är deras åsikt, upplevelse av vikt för undersökningen (Denscombe, 2009; 
Merriam, 2009), och dessutom trovärdig.  

Empirisk datainsamlingsmetod  
För studiens syfte har jag använt mig av individuella intervjuer som verktyg för att samla in 
min empiri. Intervjun är muntlig och är till för att få ingående information om en rektors 
åsikter och upplevelse (Denscombe, 2009; Ejvegård, 1996). Intervjuguiden är 
semistrukturerad och är varken ett standardiserat frågeformulär eller ett öppet samtal. Den 
behålls flexibel för varje intervjutillfälle. Jag har, med andra ord, haft möjligheten att ändra 
frågornas ordningsföljd och form. Det som uppdagas vid intervjun är således 
intervjupersonens upplevelse (Denscombe, 2009; Kvale, 1997). Varje intervjutillfälle varade 
ca 25-40 minuter och ljudinspelades efter att samtycke gavs av deltagaren.  

De semistrukturerade intervjuerna kompletterades med ljudinspelning via min egen 
mobiltelefon och anteckningar på datorn i ett word-dokument. Datum och tid samt plats för 
mötet planerades i förväg för att intervjudeltagaren skulle känna sig bekväm. Denna 
kvalitativa form var relativt enkel att arrangera och kontrollera. Dessutom väldigt 
informativ och tydlig, i och med det fokus varje deltagare får. Svarsfrekvensen för dessa 
intervjuer är relativt hög och således till fördel för undersökningen (Denscombe, 2009). 
Intervjuguidens frågor (se bilaga 2) bestod av öppna frågor kopplade till syfte, teori och 
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frågeställning.  Öppna frågor är till för att ge deltagarna utrymme att utveckla sin 
upplevelse (Denscombe, 2009). 

Genomförande 
Kontaktuppgifter till tilltänkta intervjupersoner hittades genom att söka på hemsidan 
Stockholms stad där rektorernas e-post adresser visades. Efteråt skickades 167 mail, 
exklusive e-post adresserna som inte fungerade. Enbart 12 rektorer tackade ja till att bli 
intervjuade och av dem kunde bara sex rektorer bli intervjuade inom en passande 
tidsperiod. 

Inför intervjun kom vi överens om tid och plats lämplig för intervjun och där de kände sig 
bekväma. Intervjun tog plats i intervjudeltagarens kontor och jag antecknade under 
intervjutillfället och spelade in intervjun med hjälp av min mobil. Innan intervjun startade 
introducerade jag mig själv och presenterade undersökningens syfte. Jag försökte inge tillit 
och förtroende genom att introducera mig själv och påminde intervjudeltagaren om mitt 
syfte med besöket och studien, samt deras betydelse för studien. Jag förklarade sedan hur 
intervjun skulle gå till och att de skulle få en utskrift av frågor och deras svar som de fick 
bekräfta eller korrigera via mail efter att transkriberingen var klar. Innan jag påbörjade 
intervjun frågade jag om deras samtycke att spela in intervjun och informerade om att jag 
skulle behandla informationen konfidentiellt och att informationen inte skulle gå att kopplas 
till dem. Vidare informerade jag om att jag skulle föra anteckningar under intervjuns gång. 
Anteckningarna använde jag till för att effektivisera transkriberingen. Att informera 
intervjudeltagaren och fråga efter samtycke var för att inge tillit och förtroende och således 
skapa goda förutsättningar till en öppen och ärlig intervju, vilket enligt Denscombe(2009) är 
av betydelse.  

Vidare övervakade jag hela intervjuförloppet genom att kontrollera tiden och att intervjun 
höll sig till temat. Det gjorde jag för att jag kommit överens om en tid och därmed var det 
mitt ansvar att tiden hölls. Eftersom rektorerna inte fick ta del av intervjuguiden innan 
intervjutillfället blev deras svar naturliga och relativt instinktiva. Inför intervjuns avslut 
försäkrade jag mig om att deltagaren fått möjlighet att ge mig övrig information och, 
självfallet, tackades de för sin tid. För att ge intervjudeltagaren möjligheten att kontrollera 
sina svar, enligt Denscombe (2009) och Holme och Solvang (1997), skickades en kopia på 
transkriberingen till respektive intervjudeltagares mail. Följaktligen kontrollerades 
transkriberingen av intervjudeltagarna. Transkriberingen skedde efter avslutad intervju när 
den var färsk i minnet. Alla intervjudeltagare godkände respektive transkribering och de 
tackades ännu en gång för sitt deltagande.  

Analysmetod 
Empirin analyserades genom Krav-, kontroll- stödmodellen och Locus of control och 
tolkades i enlighet med den hermeneutiska ansatsen. Krav-, kontroll- stödmodellen brukar 
användas för att mäta arbetsrelaterad stress och ohälsa, men å ena sidan är enkäten 
anpassad för att mäta en arbetsmiljö för 30 år sedan och har lite gemensamt med en 
arbetsmiljö idag, å andra sidan kan den effektivt mäta risken för långtidssjukskrivningar och 
hjärt-och kärlsjukdomar (Oxenstierna, Widmark, Finnholm, Elofsson, 2008), däremot var 
inte denna studie avsedd att mäta den arbetsrelaterade ohälsan, men att öka förståelsen för 
rektorns arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Således formades intervjuguiden (se 
bilaga 2) för att mäta ledarskapets påverkan och möjliggörandet för lärarnas psykosociala 
arbetsmiljö inom grundskolan.  

För att jag valt en kvalitativ ansats föredras det att analysen görs samtidigt som den 
empiriska datainsamlingen. Det vill säga att analysen görs när intervjun är färskt i minnet 
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därför att det är till fördel att undvika att vara efterklok med intervjufrågorna (Bo & 
Davidson, 2011; Merriam, 2009). Det gav mig möjligheten att revidera mina intervjufrågor 
innan nästa intervjutillfälle. Med andra ord är det en löpande analys och är något som skiljer 
kvalitativa undersökningar från kvantitativa undersökningar där analysen görs efter att allt 
material insamlats (Bo & Davidson, 2011). Analysen som gjordes samtidigt som den 
empiriska datainsamlingen skedde tillät mig kontrollera att empirin var relevant till 
studiens syfte. Utan en löpande analys finns det risk att empirin blir oklar, upprepad och 
överväldigande med tanke på allt material som behöver bearbetas på en och samma gång 
(Merriam, 2009).  Processen för min analys kan illustreras med hjälp av följande fyra steg 
inspirerade av Denscombes (2009) fem steg: Iordningställande av empiri (Utskrift av text 
bearbetades), inledande utforskning av empiri (svaren lästes igenom till dess jag kunde se 
mönster i svaren), analys av empiri (svaren bearbetas återigen och grupperades i kategorier 
och gavs preliminära benämningar, här gjordes även minnesanteckningar), framställning 
och presentation av empiri (skriftlig tolkning av fynden och illustration av poänger genom 
kärncitat).  

Under transkriberingen lyssnade jag på ljudinspelningen cirka fem till sex gånger för att 
försäkra mig om att jag inte missade något. Ljudinspelningarnas sammanlagda tid var på 
168 minuter och transkriberingen blev sammanlagt 26 sidor i skrift. Analysen gick till på 
följande sätt: Alla sex transkriberingar lästes igenom var för sig i varsitt Word dokument. 
Texten lästes igenom tills mönster framkom. Svaren till varje intervjufråga klipptes in i ett 
gemensamt dokument och lästes igenom igen. Analysen av transkriberingen skedde i 
löpande form och gjordes när intervjun fortfarande var färskt i minnet. Homogena svar 
kategoriserades och utifrån dessa svar valde jag ut passande kärncitat som jag ansåg 
tydligast illustrerade kategorin. Under analyseringen skrev jag minnesanteckningar som 
sedan skulle hjälpa mig minnas viktiga tolkningar. Slutligen presenterade jag resultatet av 
min tolkning med lämpliga illustrerande kärncitat. 

Målet var att i resultatet ha en balans mellan citat och kommenterad text. För att uppnå 
målet gjorde jag en löpande bearbetning och genomläsning av texten. Benämning på 
kategorierna ändrades och delades upp och kombinerades. Intervjupersonerna gavs följande 
fingerade namn: Liv, Johan, Robin, Signe, Kim och Vera för att bevara deras anonymitet vid 
citering.  Kategorierna formades utifrån hur relevanta och passande de var för temat, enligt 
Yin (2013) bör kategorierna vara kopplade till temat. Svaren sammanfattades och 
kategoriserades utifrån olika teman baserade på teorin, studiens syfte, och frågeställning, 
samt illustrerades kategorierna med hjälp av kärncitat, som enligt Bo och Davidson (2011) 
och Denscombe (2009) används för att bättre illustrera en kategori.  

Trovärdighet 
Att i en kvalitativ undersökning mäta validitet och reliabilitet är lite opassande, eftersom att 
dessa begrepp har sina rötter i den kvantitativa arbetsformen (Trost, 1993). Istället ska man i 
en kvalitativ undersökning sträva efter att ha en hög trovärdighet. En hög trovärdighet i min 
undersökning har jag försökt uppnå genom att kontrollera att mina frågor: ska mäta och 
besvara det min undersökning har till syfte att besvara (Trost, 1993).  Det kravet anser jag att 
uppsatsen uppnår av den orsaken att jag skapat min intervjuguide (se bilaga 2) efter Krav-
kontroll-stödmodellen och Locus of control samt utefter undersökningens syfte. 

Vidare har jag även använt mig av Gubas modell för trovärdighet för kvalitativ forskning 
(Krefting, 1991).  Modellen identifierar fyra faktorer som centrala för en undersöknings 
trovärdighet. Dessa presenteras kortfattat. 

Sanningsvärdet (Truth value): Sanningsvärdet bestäms av undersökningens design, urval 
och sammanhang, den erhålls när jag förstår intervjudeltagarens erfarenhet och deras 
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upplevelse. En kvalitativ studie ska anses vara trovärdig när empirin tolkats noggrant och 
resultatet känns igen av de som varit i samma situation.  

Tillämplighet (Applicability): Tillämplighet handlar om till vilken grad resultatet kan 
tillämpas till andra sammanhang och grupper. Undersökningens tillämplighet ställer krav 
på att studien ska ha tillräcklig med deskriptiv data som gör det möjligt att göra jämförelser 
med studier med liknande kontext och att problem med undersökningens tillämplighet har 
lyfts.  

Konsekvent (Consistency): Inom kvalitativ forskning är empirin inte konsekvent, men det 
som är intressant för kvalitativ forskning är att fånga variationen i människors upplevelse 
och erfarenheter, och i analysen ska det finnas ett tydligt mönster i empirin.   

Neutralitet (Neutrality): Begreppet behandlar till hur stor del empirin beror på 
intervjudeltagarna och forskningen och inte annan bakomliggande motivation. Här ställs 
det inte krav på att författaren ska vara neutral, men att empirin ska gå att bekräftas. 
Netutralitet är möjligt att uppnå om kraven för sanningsvärdet och tillämplighet har 
uppnåtts.  

Sammanfattningsvis ska undersökningen anses vara trovärdig om den uppfyller kraven 
på Gubas modell för trovärdighet för kvalitativ forskning (Krefting, 1991), undersökningens 
trovärdighet resonerar jag kring i Metoddiskussionen.   

Etiskt ställningstagande 
Inom forskningsetik finns det fyra allmänna huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2015): 

Informationskravet: Enligt informationskravet informerade jag intervjudeltagarna om 
deras roll i studien samt villkoren för deras samarbete, det vill säga att det var frivilligt och 
att de kunde avbryta sin medverkan närhelst de ville.  De informerades om 
undersökningens alla delar - även de som kunde tänkas leda till att deltagaren inte längre 
ville medverka, samt vars resultat skulle publiceras. Vid förhandsinformationen 
informerades deltagarna översiktligt om: undersökningen syfte och hur den skulle 
genomföras och vad deras deltagande betydde för undersökningen 

De fick mina och min handledares kontaktuppgifter vid eventuella frågor. Missiv (se 
bilaga 1) med relevant information skickades ut till deltagarna skriftligt via e-post innan 
intervjun genomfördes. 

Samtyckeskravet: Undersökningsdeltagaren bestämde över sin medverkan och gav sitt 
samtycke innan intervjun påbörjades. Intervjudeltagarna var myndiga och hade således 
mandat att själva fatta beslut angående sin medverkan. Samtycket gavs skriftligt via e-post 
och intervjudeltagaren informerades om att samtycket kunde avsägas närhelst de ville det. 
Deltagaren hade dessutom rätt att själv bestämma över tidsramen och villkoren för sin 
medverkan. Att avbryta sin medverkan hade inga negativa konsekvenser för deltagaren och 
jag kunde behålla den dittills insamlade empirin. Det var möjligt för mig som intervjuare att 
uppmuntra fortsatt deltagande men inte acceptabelt att utsätta deltagaren för olämplig 
press. Jag strävade efter att undvika och minimera beroendeförhållandet mellan mig och 
deltagarna.  

Konfidentialitetskravet: Personuppgifterna användes konfidentiellt och obehöriga kunde 
inte ta del av dessa. Tystnadsplikt gällde för mig som författare om jag bedömde att den 
insamlade informationen var obehaglig eller kränkande för de berörda. Var jag oense 
angående om informationen var etiskt känslig eller ej samrådde jag med min handledare. 
Deltagarnas uppgifter antecknades, lagrades och publicerades men att det blir näst intill 
omöjligt för utomstående att identifiera deltagarna eller nå deras uppgifter. 
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Nyttjandekravet: Deltagarnas personuppgifter användes inte för ett icke-vetenskapligt 
syfte och lånades inte ut för annan part att använda kommersiellt eller bestämmande som 
berör deltagaren utan dennes medgivande. Däremot kunde deltagaren hänvisa till 
forskningsresultatet om denne behövde eller ville det.  

Metoddiskussion 
 
Kvalitativa perspektivet 
Kvalitativa undersökningar bearbetar materialet genom analys och författarens förförståelse. 
Därför har kvalitativa undersökningar ofta kritiserats för att vara subjektiv, men syftet är till 
för att skaffa en djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när 
kvantitativa metoder används. Löpande analyser är till fördel när det är en kvalitativ 
undersökning och är en aspekt som skiljer kvalitativ undersökning från kvantitativa 
undersökningar där man vanligen väntar med all bearbetning tills allt material är insamlat.  

Kvalitativ forskning brukar förknippas med beskrivning, vilket också är varför 
semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod, för att jag ansåg att 
nyanserad empiri behövdes för att besvara min frågeställning och uppnå mitt syfte med 
undersökningen. Kvalitativ forskning har både fördelar och nackdelar och jag tänkte 
poängtera några punkter av båda kategorierna för att illustrera vad som funkade för denna 
undersökning och vad som funkade mindre bra för denna undersökning.  Sammanfattning 
av fördelar och nackdelar: Vikt på detaljer, nyanser och det unika hos varje 
intervjudeltagare, högt sanningsvärde, intervjudeltagarna fick lägga fram sin egen 
upplevelse, få antal enheter men tillräckliga för att uppnå syftets mål och besvara 
frågeställningen, generaliseringsproblem, istället kontrollerades studiens trovärdighet, 
resurskrävande därför att empirin som analyseras är nyanserad och därmed komplex, 
problematiskt med hur jag påverkar resultatet på grund av närvaro under 
empiriinsamlingen (närhet). 

Det var till fördel att ha semistrukturerade intervjuer som empiriinsamlingsmetod 
eftersom att mitt syfte inte var att mäta, men att undersöka hur rektorer möjliggör för 
lärarnas psykosociala arbetsmiljö. Således var en ingående undersökning lämplig och därför 
valde jag at genomföra en kvalitativ studie. En kvalitativ studies syfte är inte att generalisera 
till populationen (Merriam, 2009; Trost, 1997), istället avser empiriinsamlingsmetoden att få 
en nyanserad och djupare förståelse genom få enheter.  Semistrukturerade intervjuer ger 
empiri som kan upplevas överväldigande och övermäktig om inte en löpande analys gör. 
Däremot var den löpande analysen inte utan komplikationer eftersom flera intervjuer 
gjordes samma dag, istället analyserades empirin när intervjun fortfarande var färskt i 
minnet. Emellertid anser jag inte att det påverkat empirin avsevärt därför att intervjuerna 
ljudinspelades och det tillät mig lyssna igenom intervjupersonens svar flera gånger och den 
ordagranna transkriberingen godkändes av respektive intervjudeltagare. 
 
Undersökningens trovärdighet 
Med semistrukturerade intervjuer som empiriinsamlingsmetod kan det vara lätt att hamna i 
intervjufällor. Det har jag försökt undvika genom att avstå från att ställa ledande frågor och 
försökt att inte låta min förförståelse påverka helhetsuppfattningen baserade på 
intervjupersonens karaktär, med andra ord haloeffekten, vilket inte är oproblematiskt 
eftersom att det var en kvalitativ studie med inspiration från hermeneutiken och därmed 
spelade min förförståelse en central roll i empiriinsamlingen och tolkningen av denna. 
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Däremot har jag försökt begränsa haloeffekten genom att vara medveten om denna 
intervjufälla.  

Att ljudinspela intervjun har sina fördelar och nackdelar, fördelen är att den givit mig en 
nästan komplett dokumentering av intervjun. Nackdelen är att den missar den icke-verbala 
kommunikationen, till exempel kroppsspråket, och andra kontextuella faktorer som till 
exempel miljön där intervjun hölls. Jag kan omedvetet ha påverkat intervjudeltagarna att ge 
mig de svar de tror att jag förväntat mig, eftersom det finns en större närhet till 
intervjudeltagarna kan jag ha påverkat med till exempel mitt kroppsspråk.  

Trovärdigheten i empirin kan bedömas genom vissa kontroller för att se om informantens 
uppgifter i stora drag bekräftas av andra människor och andra källor. Sådana kontroller är 
svåra att göra när intervjun gäller upplevelse, som gäller denna undersökning. Därför har 
jag tagit hjälp av Gubas modell för trovärdighet för kvalitativ forskning (Krefting, 1991). 
Ljudinspelningen var till för att återge deltagarens genuina svar i resultatet och således öka 
trovärdigheten. Ett återkommande tema i intervjuerna visar att det är en upplevelse som 
delas av en grupp och därmed pekar det på att informationen är trovärdig.  

Sanningsvärde: Empirins sanningsvärde anser jag vara högt eftersom att jag valde en 
design som tillät mig fånga intervjudeltagarnas upplevelser och erfarenhet. När empirin 
samlades in och analyserades gick det att urskilja om en viss information var 
återkommande. Vilket tydde på att de hade likadana upplevelser och således gav det 
empirin ett högt sanningsvärde. 

Tillämplighet: För att studien ska uppnå kraven för tillämplighet ska studien ha tillräcklig 
deskriptiv data som gör det möjligt att göra jämförelser och att problem med 
undersökningens tillämplighet har lyfts. Varje intervjutillfälle är mer eller mindre unik, men 
är informationen deskriptiv går den att jämföras och är således tillämplig. Denna 
undersökning antas uppnå dessa krav därför att det är en kvalitativ undersökning och 
design vilket innebär att jag får resultat i form av empiri och är således deskriptiv. Således 
kan resultatet jämföras, inte generaliseras, till studier med liknande kontext, det kan avläsas 
genom att empirin är kopplad till tidigare forskning och krav-kontroll-stödmodellen och 
således är det möjligt att använda inom andra liknande sammanhang än till just denna 
studie. 

Konsekvent: I min undersökning förväntar jag mig att få varierad empiri därför att mina 
intervjudeltagare har olika bakgrunder. Trots variation i bakgrunden var information i stor 
utsträckning homogen, och jag såg mönstren i deras svar. Med andra ord var den insamlade 
empirin i stor utsträckning konsekvent. 

Neutralitet: Neutralitet ställer krav på att resultatet enbart ska avgöras av 
undersökningens design och intervjudeltagarnas svar. För att empirin ska anses vara neutral 
måste kraven för sanningsvärdet och tillämplighet uppnås. Här ställs det inte krav på att 
författaren ska vara neutral. Trots min närhet till intervjudeltagarna anser jag att kravet 
uppfyllts eftersom att studien framhäver rektorernas upplevelse och de även fick en 
sammanställning av frågor och svar som de fick godkänna eller korrigera samtidigt som det 
var ett sätt för mig att bekräfta att det i stor utsträckning var intervjudeltagarna som 
påverkat sina svar. 

Sammanfattningsvis anser jag att undersökningen uppnår kraven på Gubas modell för 
trovärdighet för kvalitativ forskning (Krefting, 1991) och därmed är undersökningen 
trovärdig. 
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Resultat och analys 

Avsnitt inleds med att presentera varje rektors allmänna upplevelse av sitt ledarskap som 
påverkan och möjliggörande för lärarnas psykosociala arbetsmiljö, det görs i linje med min 
hermeneutikinspirerade studie att förstå rektorernas livsvärld. I den här delen är de 
enskilda rektorerna i fokus. I andra delen av avsnittet presenteras det empiriska materialet 
som framkommit genom sex intervjuer med rektorer, oavsett vilken rektor som sagt vad. 
Empirin som samlats in har kategoriserats i samma teman som skapats utifrån teorin och 
frågeställning. Dessa kategorier bygger på de ämnen som var mest framträdande och 
regelbundna i analysen av intervjuerna.  

Intervjudeltagarnas ledarskap 
Liv 
Liv är rektor på en kommunal skola med personalansvar för 50 medarbetare. 
De har rutiner och dokumenterar och gör uppföljningar utifrån speciella checklistor en gång 
per termin och sammanställningar av dem. De har arbetsplatsträffar en gång i månaden där 
de följer upp frågor rörande arbetsmiljön. Grundskolan samarbetar med facket och andra 
utomstående aktörer som också värnar om medarbetarnas välmående. Rektorns filosofi är 
att alla människor ska må väl. Om personalgruppen inte mår bra kan de inte ta hand om 
barnen, således måste de vuxna må bra för att kunna ta hand om barnen. Här är det rektorns 
ansvar att ansvara för att delarna fungerar. Däremot finns det begränsningar hos individers 
psykiska hälsa och således begränsningar i rektorns arbete, trots rektorns stora befogenhet. 
Liv förklarar att: Man kan finnas till för dem, men ibland kan det behövas andra insatser, och 
personalhälsan hjälper till. Personalhälsan kommer in när rektorn inte kan erbjuda mer hjälp, 
personalhälsan erbjuder arbetsförmågebedömning, behandling och samtal. Denna hjälp fås 
utifrån att rektorn beställer den hjälpen och beror också på om situationen kräver det. Liv 
försöker vara öppen och tillgänglig, visar intresse för andras problem och uppmanar andra 
att föra en öppen dialog, kollegan som också är rektor på grundskolan har likadan 
inställning. De försöker ta tag i problemen direkt, här och nu, för att det å ena sidan 
effektiviserar arbetet och å andra sidan förbättrar arbetet genom att lösa problemen på en 
gång. Ledarrollen innebär ett jättestort ansvar, men det är inte ett ensamt arbete, när Liv 
upplever att hon behöver stöd i sitt ledarskap kan hon diskutera sina frågor med Human 
Resource (HR). För att stärka sammanhållningen ser hon till att ha aktiviteter tillsammans 
med sina medarbetare, till exempel att fira bemärkelsedagar tillsammans, ha gemensamma 
luncher och på det sättet skapa en trivsam miljö. I tjänstefördelningen tas det hänsyn till 
personalens önskemål och kompetens, men även att Om det gått så långt att t.ex. personens 
egen psykiska hälsa inte är bra, så är vi noggranna att det inte drabbar barn och föräldrar, då 
omfördelar vi arbetet. 
Rektorn tycker att arbetet är roligt och har en lång yrkeserfarenhet av skolväsendet, hon 
började jobba redan 1972. Hon får sin drivkraft från sin kärlek till eleverna och hon vill att 
de ska må väl och anser att det är hennes ansvar att medarbetarna mår bra för att möjliggöra 
arbetet att förbättra för barnen. De mjuka faktorerna är viktiga anser hon. 
 
Johan 
Johan, rektor på en friskola med ansvar för 38 medarbetare. Signes ledarskap innebär att han 
å ena sidan är ute i verksamheten och träffar sina medarbetare och försöker vara nära 
verksamheten, å andra sidan kan han även beställa enkäter för att få en översikt på 
medarbetarnas stressnivå. Således är han en daglig del av verksamheten. Han anser att den 
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kontakten är viktig för att han ska kunna känna av verksamheten och känna till den 
ordentligt. Johan försöker finnas tillhands för sina medarbetare och lösa problem och är inte 
konflikträdd. Ledarskapet förmedlar att han är någon att räkna med och att han backar upp 
personalgruppen om situationen kräver det. I sitt ledarskap är han väl medveten om sitt 
ansvar för både de fysiska och psykiska aspekterna i arbetsmiljön. Den enkäten han 
beställde visade resultat på höga stressnivåer och frustration, vilket ledde till att han tog 
stöd av en utomstående psykologfirma som ska göra ett hembesök i höst för att reda ut 
situationen. Men till dess blir det medarbetarsamtal för att diskutera och fatta ett gemensamt 
beslut angående passande lösningar. Han är positiv till att de kommer att finna bra 
lösningar eftersom att han upplever att det finns goda möjligheter till att göra något åt det, det 
som inte funkar. Johan syftar på de goda ekonomiska resurserna i skolan, av vilka ska läggas 
ned på handledning, samtal med psykologer och kuratorer om situationen kräver det.  
Johan gillar sitt jobb och tror att han har en betydande roll sina lärare, jag gör en viss nytta. 
Jag gillar att jobba med människor och inom skolväsendet. I sin ledarroll använder han sig av 
Monroepedagogiken, och han förklarar det som: Mycket ramar och kramar, att det finns en 
närhet till eleverna och att det bygger på förtroende och att lärandet är i centrum. Lärarna 
har friheten att jobba inom ramarna som finns.  
 
Robin  
Robin, rektor på en kommunal skola med ansvar för 87 medarbetare. Som rektor anser han 
att han har alla befogenheter och det yttersta ansvaret för sin skola men också fria händer att 
lösa de konflikter som finns. När han planerar skolans budget har han den fysiska och den 
psykiska miljön i åtanken. Robin anser att trivs medarbetarna på jobbet, får de möjligheter 
och befogenheter skapar det en bättre psykosocial miljö. Däremot upplever han att det är 
viktigt att kontrollera att medarbetarna inte tar vatten över huvudet och går in i väggen, det 
är hans ansvar att bromsa dem också, när sådana situationer uppstår frågar han sina 
medarbetare ska du verkligen göra det också? eftersom att han är medveten om att hans 
medarbetare jobbar väldigt mycket försöker han vara en god förebild och gå hem men även 
jaga iväg de andra. Filosofin är att få medarbetarna att växa, därmed delegerar han väldigt 
mycket ansar och befogenheter. Han försöker ha lösa ramar, tillåter medarbetarna 
misslyckas och uppmuntrar dem att försöka på nytt, Robin upplever sig ha ett väldigt litet 
kontrollbehov och därför har förtroendet att ge dem friheten att arbete på det sätt de vill, 
även om han inte alltid håller med: Jag ger frihet, även om de vill göra någonting som jag tänker, 
sådär hade inte jag gjort, så vill jag inte begränsa de. De får friheten att försöka och de lyckas säkert 
bättre än vad jag hade lyckats göra själv… Det är nog min filosofi, kanske lite naivt att lita på folk 
runtomkring mig, men jag gör hellre det än att gå omkring och vara misstänksam och inte lita på folk. 
Vidare försöker Robin vara mer lyhörd och inte alltid försöka ge svar, istället coachar han i 
varje samtal. Som rektor tror han att medarbetarna gör ett bra jobb om de har rätt 
förutsättningar om de förstår hur de ska göra.  
 
Signe 
Signe är rektor för en friskola med ansvar för 43 medarbetare. Hon har varit rektor i 17 år 
och har gått en utbildning för att bli områdeschef men valde att vara kvar som rektor för att 
hon trivdes i den yrkesrollen som tillåter henne arbeta närmare eleverna.  

Signe menar att hon har ett osynligt ledarskap medarbetarna är medvetna vart de är på 
väg, hennes syn på skolans roll och vilken pedagogisk inriktning de ska följa.  Likt ett 
välsmörjat maskineri ska det fungera menar Signe, det ska alltid finnas någon att fråga och 
det ska inte finnas en rädsla för att fråga, därför att alla arbetar mot ett gemensamt mål. 
Filosofin är att alla kan, som ledare försöker Signe veta var medarbetarna står och förvänta 
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sig lite, lite mer…Att hela tiden utmana lite grann, att hela tiden säga nej men det fixar du. Det 
tycker jag är jätteviktigt. På den vägen utvecklas medarbetarna. Grunden i Signes arbete är att 
hon tror att alla kommer till skolan och vill göra bra ifrån sig och ha en givande dag, att de 
känner att de fått något utav arbetsdagen. Det är omständigheterna som skapar motstånd 
och är det rektorn som ser till att lösa de problem som uppstår. Uppstår det ett problem 
genererar hon aldrig sin personal genom att läxa upp honom för att jag är rektor istället 
försöker hon hitta orsakerna i omständigheten, det upplever hon vara mer effektivt därför 
att medarbetaren inte gör om samma misstag. Signe anser att det är viktigt att tro på att 
medarbetarna gör rätt. Men är det personal som inte sköter sitt ansvarsområde blir det 
allvarligare konsekvenser: vissa människor som inte sköter sig, då tar man nästa steg, man tar i 
lite mer, och då blir det en varning.  
Signe menar att hon har alla befogenheter och det yttersta ansvaret, därför kan hon påminna 
sin personal om hur hon vill att det ska arbeta. Men att hon fler befogenheter därför att hon 
är rektor på en friskola och att det jämfört med en rektor kommunal skola ger henne mer 
frihet. En rektor på en kommunal skola kan diskutera med en HR avdelning och de får 
mycket hjälp med personalfrågor, men Signe har ingen HR avdelning och vissa frågor kan 
hon, vid behov, ta upp med sin huvudman. En friskola har dessutom mer resurser till 
eleverna menar Signe, hon anser att för att främja hälsan så måste jag se till att personalen har en 
dräglig arbetssituation. Signe menar att, för att lärarna ska klara av sina uppdrag måste hon 
börja med eleverna, till exempel kan hon anställa fler stödpersoner och således avlasta 
pedagogerna. Hennes drivkraft kommer från att hon upplevde att under hennes skolgång 
inte fanns lärare och rektorer som tog sitt ansvar för eleverna, således blev hennes 
värdegrund som rektor att ge barn hopp för framtiden. Signes pedagogiska förebild var en 
bland andra en gammal fysiklärare hon hade som tog tag i bråkstaken i klassen och det var inga 
diskussioner. Han hade sin lektion och bråkstaken lyssnade.  Jag tyckte att han var bra. Det är gamla 
lärare hon haft som inspirerat henne och deras sätt att arbeta som fortfarande finns kvar hos 
henne och det har gjort att hon väldigt mån om eleverna. 
 
Kim  
Rektor på en kommunal skola med ansvar för 59 medarbetare. Ledarskapet ska vara tydligt, 
målinriktat och ha ett syfte. Kim menar att hon pekar med hela handen att det är hit vi ska och 
såhär gör vi här därför att och såhär ser vårt uppdrag ut. Rektorn ansvarar för att skapa de 
förutsättningar personalen behöver för att klara av uppdraget. Vidare anser hon att det är 
viktigt att möta medarbetarna utifrån var de befinner sig, ledarskapet anpassas till 
situationen och personen. Det är viktigt med ett tydligt ledarskap samt att vara lyhörd, för 
att i en kommunal skola kan det svänga ganska ordentligt, vi har ett statligt uppdrag att hålla oss 
till.  Det är ett kraftfält som uppstår mellan det kommunala och statliga uppdraget. Förutom att det 
är viktigt att styra verksamheten efter uppdraget, är det även viktigt att vara tydlig och 
lyhörd och få medarbetarna att växa i sin yrkesroll. Det är även viktigt att påtala när det inte 
är good enough. När en medarbetare inte når upp till förväntningarna ska det påtalas på ett 
tydligt och humant sätt, i sitt ledarskap anser Kim att hon har en stark humanistisk 
inriktning. Det är hennes ansvar att se till att medarbetarna mår väl och har rätt 
förutsättningar för att utföra sitt arbete. På deras skola har de haft ekonomiska besvär och 
varit tvungna att göra besparingar på cirka fem miljoner på ett år. Det menar Kim har varit 
väldigt besvärligt och att stor press sattes på ledarskapet eftersom medarbetarna behövde 
stöttning och tydlighet därför att de inte mådde bra. Elevärendena gick inte att hantera som 
de velat, ambitionen och viljan att utföra arbetet på ett tillfredsställande vis krävde resurser 
som inte fanns till befogande, därmed fick de ta den näst bästa lösningen, det resulterade i 
mycket frustration. Kim upplever att det är många som tittar på möjligheterna som finns 
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och istället lägger mycket fokus på att det inte gick som de velat, som resulterar i att arbetet 
som utförs inte värderas lika högt, Kim menar att om vi istället ser på vad vi förmår göra och 
lägger vår energi där då minskar frustrationsgapet. Vi i skolan är duktiga att titta på 
frustrationsgapet och tänker på ’tänk om vi bara’.  

Ledarskap handlar även om att kunna delegera till medarbetare, att delegera är en resurs 
anser Kim. Att kontrollera verksamheten är viktig och därmed tittar de på mätningar och 
undersökningar, till exempel kan de titta på möjligheten till medarbetarnas återhämtning 
under dagen, vilket visade sig vara ett problem, men som de löste genom att skapa 
personalrum där lärarna kunde återhämta sig. Kim menar att jag skapade en förutsättning men 
de får själva ansvara för att gå dit, vilket visar att rektorn har möjliggjort men för att det ska 
fungera behöver medarbetarna dra nytta av de möjligheter som finns. Kim är medveten om 
att om medarbetarna mår väl leder det till en högre produktivitet, vidare menar hon att 
drivkraften får hon av att eleverna mår väl, och för att de ska ha det bra behöver de 
välmående lärare. Hennes pedagogiska förebild är Frené där det är fokus på resultat, att 
utveckla ny kunskap och förstå och förklara den ständigt förändrande världen. 
Grunduppdraget är att skapa kloka människor som klarar av att leva i vår värld. 
 
Vera 
Rektor på en kommunal skola med ansvar för 95 medarbetare och har tidigare arbetat som 
lärare i 31 år. Målet med Veras ledarskap är att få eleverna att känna sig trygga och att de får 
de rätt förutsättningar för sitt lärande, Vera menar att det är skolan som ansvarar för att 
skapa dessa förutsättningar. Därför anser Vera att det är viktigt att arbeta tillsammans med 
medarbetarna och skapa klara visioner för arbetet på skolan och planera läsåret. Vidare 
anser hon att det är viktigt med delaktighet. Det yttersta ansvaret faller på Vera som rektor, 
således är det hon som arbetar för att skapa ett gott klimat på arbetsplatsen och har 
befogenheten att lösa de problem som uppstår. Arbetsplatsen har hon bra koll på, hon 
känner av om en medarbetare inte mår bra, i sådant fall ser hon till att medarbetaren får 
hjälp, till exempel genom företagshälsovården eller att minska arbetsdagar. Vera menar att 
det är viktigt att lösa sådana problem tidigt och undvika att de blir värre. 

Drivkraften grundas i att hon alltid älskat att arbeta och gå i skolan, därför tycker hon att 
arbetet är kul.  Vidare menar Vera att det är kull att kunna möjliggöra för barnen. 
Pedagogiska förebilderna är Vygotsky och Piaget men även den egna bakgrunden som 
montessorilärare, som innebär att som ledare inte är att komma in och bestämma, men att 
det är viktigt att vara lyhörd. 

Krav 
Rektorerna har höga krav på sina medarbetare som förmedlas vid flera olika tillfällen menar 
Liv: 

 
 För det första så har jag möten med dem, har medarbetarsamtal… vi har konferenser 
och möten där man kan vara tydlig av vad man förväntar sig utav hur det ska vara, 
försöker ha en öppen dialog med hela personalgruppen. 

 
Den här regelbundna dialogen förtydligar de krav som ställs på medarbetarna. Kraven 

rektorerna ställer är höga, de förväntar sig att medarbetarna ska sköta sitt arbete väl och 
vara självgående och utan att rektorn ska behöva kontrollera dem. Medarbetarna får sina 
ansvarsområden och har friheten att arbeta under eget ansvar. Rektorerna har förståelse för 
att medarbetarna är människor med olika förutsättningar och olika styrkor och därför inte 
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har krav på att alla arbetar på samma sätt, utan de får utveckla sin egen lärartalang. 
Rektorerna har förtroende för sina medarbetares kompetens och därför kan de delegera 
arbetet till dem, men de förväntar sig även att medarbetarna är lyhörda för kollegor och sitt 
eget välmående och signalerar om något inte står rätt till, eftersom att de är alla en del av ett 
stort team. Rektorn förväntar sig att de ska finnas en röd tråd i arbetet och att alla 
medarbetare drar sitt strå till stacken genom kommunikation och samarbete för att skapa 
tydliga roller. 

Kontroll  
Rektorn har befogenhet och kontroll över hela verksamheten men ger även medarbetarna 
eget beslutsutrymme och frihet att arbeta utifrån eget tycke inom ramarna som finns och 
mot det gemensamma målet. För att känna av verksamheten har rektorn arbetsplatsträffar 
med sina arbetslag, där de diskuterar personalens välmående och deras frågor. Rektorn 
agerar bollplank och coachar vid dilemman. Vid mindre skolor kan rektorn vara med på 
vissa lektioner och titta på hur lärarna arbetar. Vid dessa klassbesök ges återkoppling efteråt 
och rektorn kan ge förslag på hur de kan bli mer pedagogiska. På större skolor kan rektorn 
inte vara med på lektioner och kontrollera hur lärarna arbetar, därför att de har ont om tid 
och få möjligheter att vara ute i verksamheten. Däremot menar Vera att det löses genom att 
svepa förbi klassrummen, hon bestämmer i förväg vad som ska kontrolleras menar hon: 
 

Jag går ofta ut och tittar, inte så ofta som jag skulle vilja. På vår skola har vi 95 
medarbetare och en biträdande, så vi väldigt tight med tiden. Men jag försöker, då 
sveper jag förbi och går igenom alla klassrummen och skapar mig en bild av vad som 
pågår, vilket jag tycker är jättebra att göra. Och sen inför alla medarbetarsamtal så är 
jag alltid ute och då har jag teman, då tänker jag såhär, ’den här gången tittar jag på 
elevinflytandet och nästa gång på något annat’. Så har man lite olika ingångar. 

 
Hur mycket personal inom skolledningen som arbete kan delegeras till påverkar rektorns 

möjligheter att vara ute i verksamheten. Däremot finns det lösningar för problemet, till 
exempel går det att kontrollera hur arbetslaget fungerar genom att titta på årskursernas 
kunskapsresultat och kunskapsutveckling, dessa resultat ger indikationer om hur 
arbetslaget fungerar. Dessutom, om personalen känner att de har bekymmer är de välkomna 
hos rektorn att berätta och utifrån det bedömer rektorn vilka lösningar som passar bäst, till 
exempel om en medarbetare behöver avlastas och återhämta sig kan de gå ner i arbetsdagar. 
Rektorn försöker kontrollera de som har en stor arbetsbörda för att undvika att de går in i 
väggen. 

Rektorerna har alltså befogenheterna att hantera situationen på ett sätt de anser passande 
och bär även på hela ansvaret för att skapa rätt förutsättningar för personalen. Känner de att 
de inte kommer längre i en given situation ber de om hjälp av andra aktörer. De kan t.ex. 
beställa en utredning, en arbetsbedömning, avstänga elever om det handlar om hot och 
våld. Men det beror på situationen som sagt. Deras arbete kan variera beroende på om det är 
en kommunal skola eller friskola menar Signe: 

 
Jag har alla befogenheter egentligen, just nu har jag mer eftersom att jag jobbar inom 
en friskola. Jobbar man inom en kommunal verksamhet så finns det fackliga saker som 
styr, men det gäller även här hos mig. Men jag menar det finns okuvlig HR 
avdelning, man kan dela ut varningar och tar upp bekymmer med personalen. Sen 
kommer man överens så har man möten tillsammans och får mycket hjälp. Men här 



 

 19 

på en friskola så har jag bara huvudmannen över mig och ingen HR avdelning, jag 
har större befogenheter här. 

Stöd 
Rektorn delegerar arbetet och ansvarar för att stötta i medarbetarnas arbete. Medarbetarna 
behöver inte nödvändigtvis vända sig till rektorn och berätta om deras välmående, men det 
beror på problemet. Är bekymret arbetsrelaterat anser rektorn att det är viktigt att de får det 
stöd de behöver för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Men medarbetarna får vända sig till 
arbetsgivaren om de vill prata om sina bekymmer. Det är viktigt att vara medmänsklig och 
ge feedback och ställa enkla frågor till personalen som visar intresse för deras välmående. 
Att ge feedback och visa ett intresse för personalens välmående i vardagen har visat sig vara 
effektivt, Vera uttrycker sig såhär: 
 

Feedback är jätteviktigt, jag frågar ofta ’hur har det gått?’. Jag frågar ofta mina 
medarbetare hur de mår, det är sådana här enkla saker och ingen utvärdering och 
åtgärd, utan de här enkla frågorna gör väldigt mycket.  Det behöver inte vara så stort. 
 

Den mänskliga kontakten är viktig, medarbetare blir glada när de blir uppmärksammade, 
att någon ser dem, det är centralt för vår pedagogik, att bekräfta medarbetarna. Filosofin är 
att det är rektorns ansvar att se till att medarbetarna mår väl och att finnas tillhands för dem. 
Det är viktigt att vara öppen och tillgänglig för medarbetarna, att visa intresse för deras 
problem och uppmuntra till dialog. Rektorerna ser till att lösa problemen när dessa uppstår 
därför att det är mer effektivt. För att se problemen när de dyker upp är det viktigt för 
rektorn att vara en daglig del av verksamheten och finnas nära den. Rektorn är ute i 
verksamheten och känner av verksamheten samt försöker ha koll på hur medarbetarna 
arbetar, har det begåtts misstag uppmuntras det till nya tag. Alltså ges medarbetarna frihet 
men även mycket eget ansvar. Vid misstag från medarbetarnas sida agerar rektorerna 
stöttande och uppmuntrande. Trots att rektorerna bollar mycket med sina medarbetare och 
andra aktörer är de medvetna om att det är de som bär på det yttersta ansvaret. 

Det är viktigt att medarbetarna får möjligheter att ta mer ansvar och utvecklas, men att det 
ingår även i det stödet att se till att medarbetarna inte tagit vatten över huvudet och arbetar 
mer än vad de orkar. Det är en del av ansvaret som ledare, att hålla utkik för att ingen går in 
i väggen. Medarbetarna arbetar bättre när de mår bra och det resulterar i att de kan ta bättre 
hand om eleverna menar LIV:  
 

Filosofin är att alla människor ska må väl. Om personalgruppen inte mår väl så kan 
de inte ta hand om barnen, filosofin är att det är viktigt att de vuxna mår bra så att de 
kan ta hand om barnen. Rektorns ansvar är att delarna fungerar. 

 
Trivseln är en viktig aspekt på den psykosociala arbetsmiljön, det är bland annat trivseln 

som gör att medarbetarna blir kvar i verksamheten och håller sig motiverade till att arbeta 
under olika omständigheter. Rektorn ökar trivseln genom att ha aktiviteter tillsammans. 
Rektorerna tror mycket på att göra mycket både inom skolans ram och fritid, till exempel 
har de utflykter tillsammans. De hittar varandra inte bara som arbetskamrater men också 
som människor. 
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Arbetet med den psykosociala arbetsmiljön 
Rektorerna ser till att skapa en gemensamhet och ser till att de arbetar mot uppställda mål, 
förutsättningarna för det är att rektorn tydligt talar om vart målet finns och vad syftet med 
verksamheten är. Rektorn ansvarar för att skapa de förutsättningar lärarna behöver för att 
kunna utföra sitt uppdrag och leda de utifrån var de befinner sig professionellt och 
mänskligt. Det varierar från person till person och det tas det hänsyn till.  

Rektorn ansvarar för att skapa förutsättningarna och att arbetet inte är övermäktigt och 
det görs genom att se till att det finns en rimlig arbetsbörda, erbjuda socialt stöd, möjligheter 
till raster och avkoppling. Däremot är det externa faktorer som kan försvåra rektorns arbete 
för en god psykosocial arbetsmiljö, som till exempel att skolan ligger i ett område som är, ur 
ett socioekonomiskt perspektiv, tung och som avspeglar sig på både barn och föräldrar. De 
mår inte bra och det är faktorer som påverkar personalen på skolan, på det sätt att 
elevärendena blir väldigt tunga och ”går in i hjärtat” på personalen menar Liv: 

 
Det är inte alltid lätt på grund av den socioekonomiska delen. Skolan ligger i ett 
område som ur ett socioekonomiskt sätt är väldigt tung och det avspeglar sig på barn 
och föräldrar. Många barn och föräldrar mår inte så jättebra och det avspeglar sig på 
personalgruppen, de får barn som har det jobbigt och det går in i hjärtat på 
personalen, och därför behöver vi vara medvetna om det, prata om det och stötta 
varandra. Vi behöver en bra elevhälsoteam som hjälper till med barnen också…det är 
de sakerna som tynger personalen mer, än det att det är mycket jobb, att de ska t.ex. 
rätta eller förbereda sig, det går någonstans att hantera. Men att de enskilda 
ärendena/fallen ibland kan vara tunga. Vilket gör att man känner sig lite liten i att 
kunna hjälpa, då kan den miljön bli väldigt tung. 
 

Det är alltså den personliga relationen till eleverna som kan göra arbetet övermäktigt i 
vissa fall, men det har rektorn i åtanke vad gäller lösningar, till exempel ansåg Liv att det 
var viktigt att ha en stark elevhälsopersonal grupp som kunde avlasta de andra 
personalgrupperna. Skolan ställer höga krav på rektorns problemlösning, och som ledare 
behöver han eller hon ha medarbetarnas förtroende, att beslut som tas är motiverade och 
genomtänkta, men Vera menar att de inte alltid lyckas med att minska stressen men att de 
därför försöker diskutera fram lösningar tillsammans med personalen. Trots att de arbetar 
förebyggande är det inte alltid möjligt att förhindra akuta situationer. Att skapa en hälsosam 
arbetsplats är inte lätt menar Liv. Robin menar att arbeta avhjälpande inte skapar bestående 
lösningar och därför planeras det tillsammans med medarbetarna hur de ska arbeta mot 
stress och skapa balans på arbetsplatsen. Med ett förebyggande arbete menas att lösa 
problemen när de dyker upp, avhjälpande innebär att problemet redan eskalerat och att det 
blivit en akut situation, till exempel en sjukskrivning. På Johan menar han att konflikter som 
finns sopas inte under mattan utan de hanteras. En tydlig effekt av det förebyggande arbetet 
inom grundskolan syns på att personalen arbetet väldigt länge på samma skola, med andra 
ord att det är en låg personalomsättning vilket uppfattas av rektorn som att personalen trivs 
och vill vara kvar. Rektorernas åsikter är att det är viktigt att hjälpa pedagogerna om de har 
behov av det, eftersom deras välmående i sin tur påverkar elevernas välmående och 
möjligheter, allt hänger ihop och delarna måste fungera för att få till en bra helhet. 

Medarbetarenkäter visar positiva värden, som till exempel att personalen känner sig 
delaktig och låg stressnivå, vilket betyder att en utveckling skett i jämförelse med 
föregående år. Som utomstående och medarbetare kan man se att det fungerar i skolan, 
genom att föräldrarna känner sig trygga med att låta sina barn gå på grundskolan, till 
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exempel får grundskolan många ansökningar och arbetsansökningar och det uppfattar 
rektorn som ett tecken på att skolan har en god psykosocial arbetsmiljö. Dessutom är 
medarbetarna på plats och inte sjukskrivna vilket också är ett tydligt tecken på en hälsosam 
arbetsplats. 

Trots ett förebyggande arbete och trots försök att skapa en god psykosocial arbetsmiljö 
finns det medarbetare som sjukskriver sig. Men det är inte alltid det är en arbetsrelaterad 
ohälsa, utan det handlar om en personlig problematik som inte går att lösa med de resurser 
som skolan har eller samarbete med andra aktörer, utan det ligger utanför rektorns räckhåll 
att lösa. Robin upplevde att det fanns andra fall som gör den psykosociala arbetsmiljön 
mindre tilltalande: 
 

Det som gör att den psykosociala arbetsmiljön blir sämre är att ibland måste man ju 
ta obekväma beslut som gör att medarbetarna inte känner delaktigheten och 
medansvaret utan känner att någon har bestämt ovanför huvudet på en… Mitt arbete 
är att alltid tänka flera steg före, så att det inte blir dessa snabba omkastningar. Men 
ibland händer det i alla fall. 

 
Men de flesta fall går att lösa genom att visa tydligt att medarbetarnas välmående är 

viktigt och att deras problem uppmärksammas och löses tillsammans med rektorn. Ibland 
kan det även handla om den fysiska miljön, som även påverkar den psykosociala 
arbetsmiljön, medarbetarna kan avlastas och ges möjlighet till återhämtning med hjälp av till 
exempel personalrum, Kim menar att den lösning uppfattades som väldigt positiv av 
medarbetarna. En annan lösning kan även vara att planera om arbetsschemat och att 
medarbetaren går ner i tid. 

Rektorerna anser att den psykosociala arbetsmiljön på deras skola kan förbättras men att 
de upplever att det som borde ändras inte alltid handlar den interna verksamheten, utan 
istället de yttre omständigheterna. Annat som de skulle vilja förbättra är även den fysiska 
arbetsmiljön, till exempel upprustning av grundskolan därför att det också påverkar den 
psykosociala arbetsmiljön menar Johan: 
 

Jag skulle behöva ett antal grupprum så att de ka blomma i sin yrkesroll. Det tror jag 
skulle stärka välbefinnandet också. Just nu är det det jag tänker på. Det som behövs 
förbättras i skolan är mycket fysiskt. 

 
Däremot finns det mycket på arbetsplatsen de upplever vara positivt, till exempel att 

medarbetarna har förtroende för varandra, att gruppen lägger ner tid på att umgås utanför 
arbetsplatsen, att de lyckats skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap, och att gruppen 
i stor utsträckning är respektfulla och att de har en bra dialog. 
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Diskussion 

Hur rektorn arbetar med den psykosociala arbetsmiljön 

Ledarrollen 
Rektorernas upplevelse är att medarbetarna är kvar hos dem för att de trivs. Det är för att 
rektorn tagit ansvaret för att skapa dessa förutsättningar. Det finns en rimlig arbetsbörda, 
socialt stöd erbjuds, och möjligheter ges för att de ska ta rast och kan koppla av. Det arbetas 
förebyggande och regelbundet med psykosociala arbetsmiljöfrågor för att minska stress och 
undvika arbetsrelaterad ohälsa. Rektorernas arbete stämmer överens med Bergengrens 
(2003) beskrivningen en ledare som skapar förutsättningarna för arbetsglädje och lojalitet 
hos medarbetarna. En ledare ska ha förmågan att tänka långsiktigt och inspirera sina 
kollegor, de ska få dem att känna sig delaktiga, motivera och övertyga att samarbeta och nå 
uppställda mål.  

Ledaren är således inte ensam i sitt arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Vad som 
framkom av empirin är att rektorerna samarbetar med personal och aktörer för att skapa en 
frisk arbetsplats. Rektorn delegerar sitt arbete och visar förtroende för sina medarbetare, har 
regelbundna möten med personalgruppen för att kontrollera vilka bekymmer personalen 
har eller om de har frågor de vill diskutera och lösningar de vill lyfta fram. Personalen är 
alltså delaktig i beslut som fattas. Ledaren ser även till att ha aktiviteter utanför 
arbetsplatsen för att skapa en mer vänskaplig relation och bättre sammanhållning i gruppen. 
Således kan personalen ställa upp och stötta varandra och avlasta varandra på arbetsplatsen. 
Vilket skapar en trivsam och tilltalande miljö att arbeta inom.  
Trots att vissa delar inte fungerar på arbetsplatsen är trivseln ändå hög, för att 
helhetsintrycket är bra. Av empirin framkom det att rektorerna har god kunskap om 
verksamhetens brister och hur de ska hantera dessa, enligt Häggqvist(2004) är detta viktigt 
därför att är kunskapen om arbetsmiljöfrågorna bristfällig kan detta vara riskfaktorer. Det är 
ledaren som ska navigera sina medarbetare igenom motgångarna och ge de rätt 
förutsättningar att klara av sitt uppdrag trots att arbetsplatsen inte är ideal. Rektorns största 
drivkraft är att barnen ska ha glada energiska lärare och ansvarar rektorn för att hålla de 
hälsosamma och nöjda. Dessutom tycker rektorerna om sitt arbete. Genom att skapa tydliga 
mål, ett tydligt syfte med verksamheten, rätt förutsättningar för lärarna att genomföra sitt 
uppdrag, fördela resurserna anpassat till grundskolans situation och lösa problemen inom 
verksamheten ska rektorerna möjliggöra för lärarna och skapa en god psykosocial 
arbetsmiljö. Resurserna används strategiskt och är långsiktiga men även kortsiktiga för att 
lösa de problem som uppstår och förebygga krissituationer, till exempel sjukskrivningar. 
Rektorn diskuterar med sina medarbetare och tar hänsyn till deras önskemål, kompetens 
och behov, ledarskapet här är alltså tillmötesgående i enlighet med Wreder (2008). 
Rektorernas ledarskap påverkar personalens motivation, och de försöker skapa 
förutsättningar för att utföra sina uppdrag självmant och intresserat. Det är nödvändigt att 
ledaren ser sina medarbetare och med hjälp av resurserna skapar rätt förutsättningar för att 
de ska klara av sitt uppdrag i enlighet med Bergengren (2003). Intervjudeltagarna svarade 
att de använder sig av följande för att lösa problem som uppstår i verksamheten: anställning 
vikarier och stödpedagoger, omfördelning av arbete, beställning av medarbetarenkäter och 
undersökningar av verksamheten, ha extra koll på medarbetare som befinner sig i gråzonen, 
är ute i verksamheten och ger feedback, följer upp lärarnas arbete och är medmänskliga. 

Hur rektorerna arbetar har även mycket att göra med deras bakgrund och om de har en 
specifik pedagogisk förebild och utbildning inom psykosocial arbetsmiljö, men främst 
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påverkas rektorerna av egna erfarenheter. Gemensamt för rektorerna är att de vill hålla sin 
personal frisk och är intresserade av lärarna som individer och som en grupp, vilket är 
viktigt eftersom att den arbetsrelaterade hälsan påverkas positivt av ett ledarskap som 
respekterar sina medarbetare (Malmquist, Vinberg & Larsson, 2007) och är hälsofrämjande 
(Bäckström, 2009). 

Påverkan och möjliggörande 

Krav 
Höga krav ställs på ledarens anpassnings- och problemlösningsförmåga och rektorn har i 
sin tur höga men rimliga och tydliga krav på sina medarbetare. Av empirin framkommer 
det att rektorernas grundskolor är en blandning av höga krav och hög kontroll vilket är 
positivt och kan leda till utveckling och motivation. Men på vissa grundskolor kan kraven 
vara höga och kontrollen låg, vilket ligger i riskzonen för att medarbetaren upplever att den 
inte klarar av arbetsuppgifterna, vilket kan det leda till att arbetet känns spänt. 
Konsekvenserna för höga krav i kombination med låg kontroll är att risken för ohälsa höjs 
(Theorell, 2003). 

Lärarna får ramar att förhålla sig till när de arbetar och har därmed hög kontroll. Rektorn 
är medveten om sina medarbetares svagheter och styrkor och ställer därmed inte krav på att 
alla ska arbeta på samma sätt, men de ska följa samma regler, nå uppnå uppställda mål och 
ha en röd tråd i arbetet samt veta sin roll. Rektorn har förtroende till sin medarbetare och 
vill att lärarna ska utveckla sin egen lärartalang, vilket är stimulerande för medarbetarna 
och bra för att lära sig nytt och hålla motivationen uppe i enlighet med Karasek och Theorell 
(1990). 

Kontroll  
Intervjudeltagarna menar att de kontrollerar arbetsplatsen genom att ha arbetsplatsträffar 
med sina arbetslag och diskuterar välmående och arbetsrelaterade idéer och frågor. Rektorn 
agerar bollplank och ser till att fatta beslut där de flesta är delaktiga i beslutet, att personen 
som blir påverkad är med i beslutet skapar en god intern locus of control eftersom att de har 
kunnat kontrollera sin situation enligt Millet (2005). Vid mindre skolor är det lättare att var 
ute i verksamheten och ha koll på hur personalen arbetar, således hinner rektorn göra fler 
besök i klassrummen och ge feedback. Annars löser rektorn det genom att systematiskt gå 
igenom klassrummen.  

Även elevernas kunskapsresultat kan visa tecken på hur arbetslaget fungerar. Utifrån 
situationen bedömer rektorn vilken lösning som passar bäst. För att nå fram till en lösning 
kan rektorn fatta beslut på egen hand eller konsultera med kollegor eller andra aktörer, till 
exempel HR. Innan beslut tas ser rektorn till att kunna motivera sina beslut, rektorn har all 
befogenhet att fatta beslut på egen hand. Trots att rektorn delegerar faller det yttersta 
ansvaret på henne/honom. När beslut fattas utan att diskutera med personalen kan det leda 
till extern locus of control, en känsla av att personen inte kan kontrollera sin situation, en 
konsekvens av det är att den tappar motivation men kopplas även till arbetsrelaterad stress 
och depression (Millet, 2005) 

Stöd 
Stöd kan delas in i form av tid och materiella resurser (Instrumentellt stöd) och stöd som ges 
av arbetskamrater och chefer (Emotionellt stöd), enligt Theorell (2003). Av empirin framgick 
det rektorerna använder sig av båda stöden i olika utsträckning och i kombination med krav 
och kontroll. I rollen som ledare menade rektorerna att det är viktigt att de använder sig av 
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en välkomnande ton och uttrycker en vilja att lyssna på sina medarbetare, samt att det är 
medarbetarens val om hon vill prata om sitt välmående. Är det privat kanske medarbetaren 
hellre söker hjälp på egen hand utanför arbetstid, men är den arbetsrelaterad vill rektorn 
veta för att tillsammans komma fram till en lämplig lösning. Rektorn är ansvarig att ge 
instrumentellt stöd och ger emotionellt stöd om hon eller han kan erbjuda det, det görs för 
att medarbetarna ska arbeta på bästa sätt. Ett exempel på instrumentellt stöd är de 
materiella resurserna som beställning av samtalsterapi eller färre arbetstimmar.  

Att ställa enkla frågor till personalen i vardagen menade rektorerna förmedlar att de bryr 
sig om sin personal och deras välmående. Den mänskliga kontakten är viktig och visar sig 
ha gett positiva resultat i form av relativt få sjukskrivningar och låg personalomsättning, 
medarbetarna blir glada att de blir sedda menar rektorerna. Vilket är i linje med vad Nyberg 
(2009) och Lu (1999) menar med att ett positivt engagemang och stöd från ledarens sida kan 
leda till färre korttidssjukskrivningar därför att ledarens roll är viktig i relation till 
medarbetarnas hälsa. Även om det handlar om kritik menar rektorerna att resultatet blir 
positivt om den förmedlas på ett konstruktivt och tydligt sätt samt är motiverad. 

Rektorerna satsar även på att skapa en god sammanhållning och ser till att ordna 
gruppaktiviteter där de lär känna varandra på andra plan än som enbart kollegor och skapa 
en mer vänskaplig relation till varandra, vilket även skapar ett bättre emotionellt stöd och 
bra balans. En bra balans uppnås när arbetet upplevs avslappnat, där stödet och kontroll är 
högt och det finns låga krav, i enlighet med Theorell (2003). 

Begränsningar rektorerna upplever i sitt arbete för en god 
psykosocial arbetsmiljö 
De begräsningar rektorn känner av handlar mycket om de externa faktorerna. Ohälsan som 
finns är inte alltid arbetsrelaterad och kan bero på faktorer i medarbetarens privatliv. 
Dessutom kan det även bero väldigt mycket på den fysiska miljön, till exempel 
arbetsplatsens utseende och om de har personalrum där lärarna kan återhämta sig på 
arbetstid och grupprum där personal kan diskutera, enligt vad som framkom av empirin. 
Områdets socioekonomiska situation skolan befinner sig i, eftersom det avspeglar sig på 
både föräldrar och barn som är en del av lärarnas arbetsplats. Det är elevärendena som 
främst påverkar medarbetarens upplevda arbetsbörda. Även den fysiska aspekten på skolan 
anser rektorerna kan förbättras, däremot räcker resurserna inte alltid till och ibland kan det 
vara svårt att fatta demokratiska beslut eftersom att större arbetsplatser har många fler 
medarbetares åsikter att ta hänsyn till. Andra svårigheter är när medarbetare inte kommer 
bra överens, däremot går det inte alltid att omplacera personal. Har inte ledaren förmågan 
att skapa en frisk arbetsplats kan effekten av deras arbete ses av utomstående, till exempel 
föräldrar eller arbetssökande. Brister ledarskapet kan det ses genom 
sjukskrivningsstatistiken (Johansson, Frick och Johansson, 2004).  

Begränsningar i arbetet för en god psykosocial arbetsmiljö kan se olika ut och kontrolleras 
på olika sätt, till exempel kan rektorer på större skolor utgå i större utsträckning utifrån 
medarbetarenkäterna och de på mindre skolor som har fler resurser att lägga ner på att vara 
ute i verksamheten kan gå ut och känna av verksamheten. Det är två olika sätt som är 
effektiva av skilda sätt, medarbetarenkäter samlar ihop flera åsikter och påverkas inte av 
relationen till rektorn, men den görs inte många gånger per läsår och mycket kan ske mellan 
varje medarbetarenkät. Att gå ut i verksamheten är resurskrävande men kan resultera i att 
rektorn snappar upp på sina medarbetares välmående mycket fortare och kan göra något åt 
problemet innan det eskalerar utanför rektorns kontroll, dessutom bidrar det till förtroendet 
mellan rektorn och lärare. Ledarskapet påverkar medarbetarna och organisationen, är 
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ledarskapet hälsofrämjande resulterar det i motiverade, hälsosamma medarbetare som 
effektiviserar verksamheten (Bäckström, 2009).  

Sammanfattning 
Avslutningsvis har det framkommit att rektorerna är medvetna om att de har ett stort 
ansvar för den psykosociala arbetsmiljön och arbetar förebyggande och avhjälpande, 
beroende på situationen, för att främja hälsan både kortsiktigt och långsiktigt. Rektorns 
ledarskap påverkar lärarnas psykosociala arbetsmiljö, eftersom att det är rektorerna som har 
det yttersta ansvaret, befogenheter och resurser att planera för lärarnas psykosociala 
arbetsmiljö. Ansvar befogenhet och resurser ser olika ut beroende på om det är en stor eller 
liten skola men det skiljer sig även mellan kommunala och friskolor, samt vare sig de 
behöver förhålla sig till en HR avdelning i vissa beslut rörarande personalfrågor. Vidare ser 
deras arbete med den psykosociala arbetsmiljön annorlunda ut beroende på antalet 
medarbetare som finns i skolan, vilket påverkar rektorns möjligheter att vara ute i 
verksamheten.  

Det blir tydligt att det finns externa faktorer som ligger utanför rektorernas kontroll i form 
av områdets socioekonomiska bit med föräldrar och barn med problematik, vilket påverkar 
lärarnas arbetsmiljö i form av tyngre elevärenden. Dessutom kan de externa faktorerna även 
handla om lärarnas privatliv vilket påverkar lärarnas hälsa, således är ohälsan inte 
arbetsrelaterad. En annan förståelse jag fått genom denna studie är att de förutom att arbeta 
med en humanistisk inriktning även tänker på arbetet ur ett ekonomiskt- och 
resultatperspektiv som menar att det lönar sig att ha hälsosamma medarbetare för att de är 
både effektivare och produktivare och även lojala. Vidare visar intervjudeltagarna ett starkt 
engagemang och intresse för den psykosociala arbetsmiljön och deras medarbetares 
kortsiktiga och långsiktiga hälsa, dessutom god kunskap i ledarskapets roll i arbetet med 
den psykosociala arbetsmiljön. 

Framtida studier 
Förslag är att titta på ledarens påverkan på lärarnas psykosociala arbetsmiljö, men ur 
lärarnas perspektiv och lägga till det socioekonomiska perspektiv som en av faktorerna att 
fördjupa sig inom. Vidare vore det även intressant att genomföra en komparativ studie 
mellan en friskola och kommunalskola. 
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Bilaga 1 

 

Missiv 

Till dig som är rektor på grundskolan och utvald att delta i denna undersökning 
 
Jag heter Jessy Garcia och studerar min sista termin på Beteendevetenskapliga programmet 
180hp. Jag skriver en C-uppsats om rektors påverkan på och möjliggörande för den 
psykosociala arbetsmiljön. 
 
Mitt syfte med uppsatsen är att få en ökad förståelse av rektorers arbete med arbetsplatsens 
psykosociala arbetsmiljö.  
 
Ditt deltagande är frivilligt men är väldigt betydelsefullt för att få underlag till rektorers 
betydelse för den psykosociala arbetsmiljön. 
 
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 eller min handledare Ida 
Johansson via nedanstående kontaktuppgifter. 
 
Jessy Garcia 
Mobil: XXXXXXXXX 
E-post: XXXXXXXXX 
 
Ida Johansson,  
E-post: XXXXXXXXX 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
Stockholm 
15 april, 2015 
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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? ! Vilken? 
• Fick du några nya lärdomar? 

3. Krav, kontroll och stöd 

• 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 de som utomstående eller som medarbetare i er 

grundskola? 
• Kan du ge exempel på ett lyckat och/eller olyckat 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? ! 

5. Övrigt 

• Är det något Du skulle vilja lägga till?  

• Kan vi återkomma vid eventuella frågor?  

Tack för din tid! 


