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FÖRORD 

 
Intresset för skolan har följt oss genom hela utbildningen. Vårt intresse för psykosocial 

arbetsmiljö väcktes när vi läste arbetspsykologi. Detta intresse fördjupades när vi granskade 

den handlingsplan som Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram. Vi upptäckte att 

rektorernas psykosociala arbetsmiljö inte belystes i handlingsplanen. Detta var början till 

denna C/D-uppsats. Vi har lärt oss mycket under arbetets gång genom att vi fått möta 

många intressanta och starka människor. Vi skulle vilja passa på att tacka alla de fantastiska 

rektorer som trots ett späckat schema tog sig tid att träffa oss. Tack till Margareta Rönnberg, 

personalsekreterare på Barn- och utbildningsförvaltningen, som har kommit med goda råd 

och intressanta infallsvinklar. Ett extra stort tack till vår handledare Lennart Sandberg, som 

alltid har funnits till hands när vi behövt hjälp. Tack till våra opponenter Roberth och 

Håkan som har hjälpt oss att förbättra uppsatsen. Vi vill även tacka våra nära och kära som 

har stöttat oss och hjälpt oss genom att korrekturläsa uppsatsen. Vi känner oss otroligt glada 

och stolta över att äntligen vara i hamn! 
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SAMMANFATTNING 

 

Denna rapport är en kvalitativ undersökning om hur grundskolerektorernas psykosociala 

arbetsmiljö ser ut i Bodens kommun. Totalt gjordes 12 kvalitativa intervjuer. 

Intervjufrågorna är utformade utifrån Karasek´s teori om krav, kontroll och socialt stöd samt 

Maslach´s teori om värdegrundens betydelse för hälsan. Detta är sammanvävt med de 

arbetsuppgifter/uppdrag som rektorerna har; pedagogiska, ekonomiska och sociala 

(Viggosson). Resultatet visar att rektorerna upplever att de har en väldigt hög 

arbetsbelastning. Vidare visar resultatet att rektorerna upplever att de pedagogiska, 

ekonomiska och sociala krav som ställs på dem från personal, elever, föräldrar och 

överordnade är för höga i jämförelse med de resurser som rektorerna har till sitt förfogande. 

Kontrollen över arbetssituationen är på flera sätt bristfällig. Det finns dock ett stort socialt 

stöd mellan rektorerna och från närmaste överordnad. Kindenberg och Wallin (2000) säger 

att stödet från omgivningen är oerhört viktig, framförallt har stödet från överordnad stor 

inverkan på arbetsrelaterad ohälsa. Den arbetssituation som rektorerna nu befinner sig i 

strider ofta mot deras värdegrund. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this qualitative study is to examine the psychosocial work environment of 

the headmasters in the school district of Boden, Sweden.  The researchers interviewed 

twelve headmasters using the qualitative method. These questions were designed from 

Karasek´s theory of demand, control and social support. Maslach´s theory of the importance 

of foundational values for good health was also included in the research. These theories are 

woven together into three areas that headmasters have under their control; pedagogical, 

economical and social (Viggosson, 1995). The studies results exhibit a very high workload. 

The pedagogical, economical and the social demands which parents, students, staff, and 

superiors demand are unreasonably high in consideration to the resources. This has resulted 

in a situation where the headmasters can only react to their environment, thus resulting in 

frustration.  These headmasters have shown that they have a large social support network; 

with each other and their nearest superior. Kindenberg and Wallin (2000) claim that social 

support from colleagues is very necessary for the one’s health, especially from one’s superior. 

The study also has shown that these headmasters end up violating their morals due to the 

unreasonable situations they are forced into. 
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Idag ställs det mer konkreta krav på rektorn jämfört med tidigare. Kraven har förskjutits från 

att omfatta en allmän ledning av den pedagogiska verksamheten, till att mer gälla resultatet. 

Rektorn har fått det yttersta ansvaret för att skolans verksamhet genomförs i enlighet med 

mål på olika nivåer. Det betyder att rektorn måste styra den egna skolans verksamhet mot 

dessa mål och se till att de uppnås. Detta kan t.ex. göras genom pedagogisk ledning, 

formulering av mål och utvärdering (Nytell 1994). Enligt personalsekreteraren på Barn- och 

utbildningskontoret har de senaste åren i Bodens kommun varit turbulenta. Skolan och 

förskolan har omorganiserats flera gånger och de har funnits höga sparkrav. Rektorerna har 

en enorm arbetsbörda samtidigt som de sitter i en väldigt ensam mellanchefsposition med 

mycket ansvar. De står mellan kommunalpolitikernas hårda krav på minimal budget samt att följa 

regeringens mål om att kunna erbjuda lärarna och eleverna en bra pedagogisk verksamhet. De har 

dubbla roller eftersom att de både är arbetstagare och även arbetsgivare (Nytell 1994). 

 

Eppler och Nelander (1981) menar att införandet av begreppet ”psykosocial arbetsmiljö”, är 

en följd av en vidgad syn på arbetsmiljön. Denna kännetecknas av att man vid utformningen 

av arbetsmiljön inte bara tar hänsyn till lokalernas utformning, kemiska hälsorisker, buller 

och olycksfallsrisker, utan även till sådana saker som arbetsorganisation, samarbetsformer och 

arbetsinnehåll samt de psykologiska och sociala konsekvenserna av den fysiska arbetsmiljön. 

När man talar om psykosocial arbetsmiljö menas ibland orsaker till att man trivs eller vantrivs 

på sitt jobb, och ibland syftar man på den verkan arbetsmiljön har på individen. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun har gjort en kartläggning av den 

psykosociala arbetsmiljön för hela förvaltningen. I kartläggningen framkommer inte 

rektorernas psykosociala arbetsmiljö som enskild grupp, det är en av anledningarna till denna 

undersökning. Förvaltningen har även upprättat en handlingsplan för att förbättra den 

psykosociala arbetsmiljön. Handlingsplanen ska tillämpas på all personal inom förvaltningen, 

då även rektorerna. Eftersom rektorernas arbetssituation är mycket ansvarskrävande och 

utsatt samt att de sitter i en mellanchefposition är den här undersökningen av stor vikt. 

Ytterligare en anledning till den här undersökningen är att det saknas inblick i rektorernas 

arbetssituation och förståelse för den dubbla roll som de befinner sig i.  

Organisationen i Bodens kommun ser ut på följande sätt: 
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Figur 1. Figuren visar hur barn- och utbildningsförvaltningens organisation i Bodens 

kommun är uppbyggd (www.bodenskommun.se). 

 

Barn- och utbildningsnämnden består av folkvalda politiker, en ordförande, en förste vice 

ordförande och en andre vice ordförande samt åtta ledamöter och elva ersättare 

(www.bodenskommun.se). 

 

Barn- och utbildningskontoret sköter den centrala administrationen. Det finns en 

övergripande förvaltningschef och förvaltningen verkställer Barn- och utbildningsnämndens 

beslut (www.bodenskommun.se). 

 

Det finns totalt 15 rektorer i Bodens kommun. Varje skolområde har en områdesrektor som 

även har ett verksamhetsansvar för skola och förskola. Östra och Centrala skolområdet har 

sammanlagt 9 rektorstjänster. I det Södra skolområdet finns det en rektorstjänst medan Norra 

skolområdet inte har någon. I denna uppsats kommer både områdesrektorerna och 

rektorerna att benämnas ”rektorer” när ingen skillnad vill påvisas. 

 

Rektorns uppdrag 

Rektorns formella uppdrag är enligt prop.1988/89:4 och SOU 1992:4 att  förena sig med 

läroplanens mål, hävda dem i vardagsarbetet och ansvara för deras förverkligande i skolans 

undervisning och i skolans övriga verksamhet. Rektorn skall även påverka lärare och övrig 

skolledning att omfatta målen, identifiera behov av målinriktad verksamhetsutveckling samt 

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningen

Elev- och skolhälsovården 

Kommunala musikskolan 

Barn- och utbildnings 

kontoret 

Gymnasium Norra 
skolområdet 

Östra 
skolområdet 

Centrala 
skolområdet 

Södra 
skolområdet
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stödja målinriktat utvecklingsarbete. Rektorns uppgift är också att administrera den 

målinriktade verksamheten (Nytell, 1994).  

 

Rektorns formella uppgifter är konkreta uttryck för statens sätt att styra skolan. Detta ansvar 

innebär att rektorn har det yttersta ansvaret för att skolans verksamhet inte endast styrs mot, 

utan också uppnår statliga, kommunala och lokala mål. Det gör det nödvändigt för rektorn 

att engagera sig i arbetet på såväl ett övergripande plan som i lärarnas direkta undervisning. 

Det förstnämnda handlar huvudsakligen om att ge förutsättningar för 

undervisningsprocessen. Det sistnämnda, det vill säga att engagera sig i lärarnas direkta 

undervisning kan huvudsakligen genomföras med pedagogisk ledning, formulering av mål 

och utvärdering. Således innebär resultatansvaret att rektorn måste ägna sig åt såväl 

utbildningsfrågor som åt lärarnas direkta undervisning (Nytell, 1994). 

 

I en undersökning som gjorts av Viggosson (1995) angående hur rektorer uppfattar sina 

arbetsuppgifter ger rektorerna uttryck för att det förväntas av dem från andra att de skall 

fullgöra en rad olika funktioner. Kännetecknande för förväntningarna från andra är en 

allmän ledar- och servicefunktion. Ofta handlar det om att ägna sig åt personalen, lösa olika 

problem och helt enkelt finnas till hands. Även rektorerna själva ger uttryck för att denna 

funktion är viktig. De har också förväntningar på sig själva som innebär att vara företrädare 

för huvudmannen. En tendens finns dock som tyder på att rektorer ser sig mer som ledare i 

allmänhet och att de ska ha en allmän servicefunktion än som ledare av lärarnas 

undervisning. Det gäller då ofta en personalinriktad funktion t.ex. att motivera personalen, få 

till stånd trivsel, finnas tillgänglig för samtal etc.  

 

Pedagogiskt ledarskap. Rektorn formulerar sin pedagogiska grundsyn utifrån sin vision 

för ledningen av skolan. Visionen tillhandahåller de ideologiska argumenten för rektorns 

ställningstaganden som återspeglas i den pedagogiska grundsynen. Med denna som grund 

argumenterar rektorn för sina mål i arbetet, att tillsammans med sina lärare formulera de 

lokala målen för undervisningen. Men rektorn måste också ta hänsyn till politikernas 

viljeinriktning uttryckt i den kommunala skolplanen i vilken de ekonomiska och 

organisatoriska förutsättningarna för verksamheten ges. I rektorns uppgift ligger att utföra 

uppdrag från två uppdragsgivare, nämligen stat och kommun. Staten anger de övergripande 

målen för skolan i de nationella styrdokumenten, förordningar om läroplaner, kursplaner 

och betyg med betygskriterier. Skollagen, med timplaner som bilaga, har ett innehåll som 
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dels består av organisatoriska mål och ramar, dels ett pedagogiskt innehåll som bl.a. lägger 

fast den värdegrund som skolan skall vila på. Den kommunala skolplanen skall givetvis utgå 

från de nationella övergripande målen, men anger de lokala prioriteringar och ramar som 

kommunens politiker sätter upp för kommunens skolverksamhet (Linde, 1995). 

 

Att vara rektor innebär att vara en pedagogisk ledare, men vad menas med det? Det finns 

olika definitioner på pedagogiskt ledarskap. 

 

”Aktivt, pedagogiskt ledarskap innebär, att medvetet och aktivt 

driva skolans utveckling mot uppställda mål uttryckta i läroplan, 

skolplan och lokal arbetsplan” (Linde, 1995). 

 

Som förutsättningar för ett aktivt pedagogiskt ledarskap anger Linde (1995) att rektorerna 

måste: 

• ha kunskap om målen och den ideologiska bakgrunden 

• ha förmåga att tydliggöra målen för personalen  

• ha förmåga att göra personalen delaktig i målen  

• se det administrativa systemet som ett medel för att utveckla verksamheten och 

personalen 

• skapa goda relationer och kunna ta till vara personalens resurser  

• klargöra sin ledarroll i någon form av ledningsdeklaration  

 

Linde (1995) tar också upp den definition som skolverket har på pedagogiskt ledarskap.  

 

”Att vara pedagogisk ledare innebär att organisera och administrera 

verksamheten på ett sådant sätt att det skapar förutsättningar för 

lokal skolutveckling" (Skolverket, 1993). 

 

Att vara rektor innebär att vara ledare, ledarskap är en process under vilken en eller flera 

personer påverkar beteenden, motivation, värderingar, attityder och känslor hos en eller flera 

personer. Att leda betyder enligt ordböckerna att visa vägen mot ett bestämt mål. För en 

ledare i en modern arbetsorganisation är det dock en avsevärd förenkling att beskriva 

ledarskapet så. Det räcker inte att peka ut målet, ledaren måste också få acceptans för målet 

och vinna medarbetarnas förtroende när det gäller strategierna och taktiken; medarbetarna 



 8

måste motiveras att följa med på resan. Ledarskapet har en tidsdimension, det tar tid att 

bygga upp förtroendet. Dessutom förändras förutsättningarna hela tiden exempelvis på grund 

av sociala, ekonomiska, politiska och ekologiska förändringar (Näringsdepartementet, 2001). 

 

Rektorns arbetsuppgifter kan även delas in på följande sätt enligt Viggosson (1995). 

1) Pedagogiska funktioner: 

a) Undervisningens innehåll  

b) Personalutveckling och fortbildning  

 

2) Vårdfunktioner:  

a) Personalvård  

b)  Elevvård  

 

3) Förvaltande funktioner:  

a) Administrativt rutinarbete  

b) Ekonomisk planering  

 

Ledare i åtstramningstider.  Under perioder av tillväxt och utbyggnad kan ledarskapet 

vara relativt okomplicerat med stora möjligheter att förverkliga de målsättningar som ställts 

upp. Under 1990-talet har cheferna inom offentlig och privat verksamhet i ökad 

utsträckning fått ta ansvar för att genomföra personalreduktioner och sedan upprätthålla 

verksamheten med krympande resurser. Den relativt begränsade forskning som finns om 

chefer i rollen som verkställare av personalreduktioner visar att denna arbetsuppgift är starkt 

stressande. Ett intressant exempel är en svensk studie om kvinnliga ledare i åtstramningstider. 

Studien, som bygger på en kvalitativanalys, har primärt inte ett stressperspektiv. Men de 

förhållanden som identifieras och beskrivs måste utifrån den moderna stressforskningen 

bedömas som klart stressframkallande. I undersökningen ingick kvinnliga ledare från såväl 

privat som offentlig sektor. Undersökningen visar en påfallande skillnad när det gäller att 

utöva sitt ledarskap. Mönstret i offentlig sektor är relativt entydigt. Ledarskapet måste utövas 

med minskad resurstilldelning samtidigt som ansvarsområdet utökas. En vanlig företeelse är 

att chefen får ett större ansvarsområde genom att flera mindre områden slås samman, och att 

den viktigaste uppgiften i den nya befattningen är att dra ned resurserna. Ledaren hamnar i 

detta läge i en svår situation där det ofta uppstår rollkonflikter och konflikter mellan det egna 

värderingssystemet och uppgiften att minska budgeten. Bland de kvinnliga cheferna tycks en 
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vanlig reaktion i denna situation vara att själva ta på sig ansvaret för att lösa uppgiften. Med 

detta följde att de berörda kvinnorna arbetade övertid och försökte vara lyhörda mot sin 

personal. De ställde små krav på sina chefer och sina medarbetare och försökte klara det 

mesta själva (Näringsdepartementet, 2001). 

 

Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen trädde i kraft den 1 juli 1978. Lagen kompletteras med föreskrifter och råd 

från arbetsmiljöverket. Arbetsmiljölagen anger inte några så kallade gränsvärden vad gäller 

den psykiska arbetsmiljön. Man brukar kalla den här typen av lag för ramlag. Vad som är 

viktigt med den nya lagen är den helhetssyn man har på arbetsmiljön. Man talar inte bara 

om den fysiska utan även om det man kallar den psykiska arbetsmiljön. Vad man exakt 

menar med psykisk arbetsmiljö framgår inte klart i lagen - däremot har man i förarbetet till 

lagen talat om psykosociala miljöfaktorer (Krook och Ahlberg, 2001). 

 

I första kapitlet 1 § i arbetsmiljölagen framgår två grundläggande och viktiga punkter: 

• Lagen kräver att arbetsgivaren förebygger sjukdomar och skador. 

• Lagen kräver inte bara att arbetsgivaren undanröjer riskerna för sjukdomar och 

skador, arbetsmiljön ska dessutom vara god. En god arbetsmiljö är en miljö som 

tillgodoser människans olika behov. 

Här anges också att lagen anges för alla verksamheter där det finns anställda, privata och 

offentliga (Krook et al, 2001). 

 

I andra kapitlet 1 § anges vad en god arbetsmiljö innebär. Lagen menar att arbetsmiljö är alla 

faktorer som påverkar människan i arbetet, både den fysiska och den psykosociala miljön. 

Detta innebär att en god arbetsmiljö inte bara ser till att de fysiska riskerna är borttagna, 

miljön ska också vara så att de anställda kan påverka sin egen arbetssituation, det får inte 

förekomma alltför stora psykiska belastningar eller starkt styrt och bundet arbete. Arbetet ska 

ge möjlighet till omväxling, sociala kontakter, sammanhang mellan olika arbetsuppgifter och 

självbestämmande. Man ska genom arbetet både få personlig och yrkesmässig utveckling. 

Vidare står det att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar, vilket 

innebär att de ska anpassas både till genomsnittsmänniskan och till enskilda individer. 

Tolkningen av detta blir att genomsnittsmänniskan kan se mycket olika ut (Krook et al, 

2001). 
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I det tredje kapitlet kommer man in på vikten av att arbetsgivaren och arbetstagaren 

samarbetar för att uppnå en god arbetsmiljö. Det förutsätter att det finns en vardaglig 

samverkan där alla arbetstagare är inblandade. I det tredje kapitlet 2 § framgår att 

arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 

olycksfall. Enligt 2a § i samma kapitel är arbetsgivaren skyldig att ha rutiner för att upptäcka 

och avhjälpa brister i arbetsmiljön samt att se till så att nya brister inte uppstår. Man måste ha 

ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta systematiska arbetsmiljöarbete handlar inte endast 

om arbetsmiljöåtgärder, utan även beslut som rör organisationsförändringar, nya 

arbetsmetoder och liknande beslut. Detta är extra viktigt när det gäller den psykosociala 

arbetsmiljön. Förändringar inom organisationen och arbetsrutinerna kan leda till osäkerhet 

bland arbetstagarna som i vissa fall mynnar ut i stress (Arbetsmiljölagen). 

 

I 2b § i kapitel tre framgår att arbetsgivarna ska tillhandahålla företagshälsovård på alla 

arbetsplatser. Arbetsgivaren ska alltså tillhandahålla företagshälsovård även om 

arbetsuppgifterna som arbetstagaren utför inte är förenade med stora påfrestningar 

(Arbetsmiljölagen). 

 

Riktlinjer för Bodens kommun 

Samtliga arbetsledare i Bodens kommun tillhandahåller en pärm med namnet 

”Arbetsledarpärm”. Den innehåller kommunens riktlinjer och policy för arbetsledare t ex 

arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen, riktlinjer för arbetsmiljöarbete, policy för 

hälsa i arbetslivet och mycket mer. Syftet med arbetsledarpärmen är att den ska användas 

fortlöpande och ständigt uppdateras. 

 

Policy för ledare i Bodens kommun: Utveckling och stöd Ledarens eget intresse och 

engagemang har stor betydelse för att verksamheten ska uppnå målen. Alla ledare ska ges 

möjligheter att kontinuerliga utveckla sitt ledarskap. Stöd och utbildningsinsatser ska sättas in 

så snart de bedöms nödvändiga. Åtgärderna ska inriktas på att ledaren ska få realistiska 

möjligheter att klara sitt ledarskap.  

 

Arbetsgivaren ansvarar för att:  

• ge ledaren en tydlig chefsroll som är klart avgränsad mot den politiska 

organisationen 

• ge nyanställd ledare stöd som utformas individuellt vid varje enskilt tillfälle 
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• ge ledaren regelbunden återkoppling genom medarbetarsamtal när det gäller 

resultat och ledarbeteende 

• utforma individuella utvecklingsplaner för varje ledare i samarbete med närmaste 

högre chef 

 

Riktlinjer för arbetsmiljöarbete.  Målet för arbetsmiljöarbetet i Bodens kommun är  

• att alla anställda ska ha en arbetssituation som är gynnsam för hälsan och 

livskvalitet 

• att ett naturligt samspel uppstår i arbetsmiljöfrågor på alla nivåer i förvaltningen 

• att alla i arbetsledande ställning ska var klara över sitt ansvar för arbetsmiljön 

 

Arbetsgivaren måste ha ett system för intern kontroll, det vill säga rutiner för att planera, leda 

och följa upp att verksamheten följer arbetsmiljölagstiftningens krav. 

 

Enligt Skolutvecklingsavtalet 15 maj, 2001 ska allt arbete rymmas inom arbetstiden, 

individuella medarbetarsamtal ska genomföras årligen samt att friskvård (1 tim/vecka) ska 

vara en naturlig del inom den reglerade arbetstiden. Det ska finnas en balans mellan uppdrag 

och resurs för att kunna uppnå målen som finns i läroplanen.  

 

Den 3 juni i år sände Lärarförbundet en skrivelse till Barn- och utbildningsförvaltningen 

angående rektorernas arbetsmiljö. De har med stöd av arbetsmiljölagen (kapitel 6: 6a §) gjort 

en framställan om åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö för rektorerna (Se 

bilaga 1). Svar på framställan kom den 30 augusti i 2003 (Se bilaga 2). 

 

Barn- och utbildningskontoret har med anledning av att långtidssjukskrivningarna ökat 

dramatiskt de senaste åren tagit fram en handlingsplan för att öka frisknärvaron (Se bilaga 3). 

Målet är att frånvaron från arbetet på grund av sjukdom ska minska med 10 % inom tre år 

samt att frisknärvaron ska öka så att 50 % av de anställda inte har varit sjuka de senaste två 

åren. I handlingsplanen finn direktiv för hur man ska förbättra hälsan för den enskilda 

individen och för arbetslagen. 

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Individen reagerar psykiskt på sin sociala situation. Om denna är påfrestande kan 

produktionen av stresshormoner i kroppen öka, vilket i sin tur kan ge upphov till störningar 
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av typen magkatarr, magsår, förhöjt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Individens 

psykiska hälsa och personliga utveckling är starkt beroende av sådana sociala faktorer som 

arbetsorganisationen, arbetets meningsfullhet, kontrollen över den egna arbetsinsatsen, 

ansvar, medinflytande och sambandet mellan arbetet och individens samhälls roll i övrigt 

(Egidius, 2002). 

 

De inbördes relationerna mellan människorna på en arbetsplats (och mellan dem och 

utanförstående kunder, klienter etc.) utgör en betydelsefull del av arbetsmiljön, den sociala 

arbetsmiljön. Denna innefattar såväl de mera arbetsberoende relationerna som den mera 

"informella" samvaron (Lennerlöf, 1981). 

 

Att upprätthålla en god arbetsmiljö på alla plan måste bli en självklar del av den dagliga 

verksamheten. I EU-kommissionens handbok om arbetsrelaterad stress talar man om att 

anpassa skon efter foten, ”to find the right shoe for each individual foot”. ”Skon” är arbetet 

som skall passa ”foten”, det vill säga individen. Det är inte individen som skall klämmas in i 

och formas efter ett arbete som inte passar honom. Det kan ske på många sätt och skall gälla 

såväl fysisk arbetsmiljö som arbetstider och arbetsuppgifter (Kindenberg och Wallin, 2000). 

 

Kindenberg och Wallin (2000) menar att det är viktigt att uppmärksamma 

varningssignalerna. Man måste vara uppmärksam på hur arbetet fungerar, hur personalen 

mår, hur övertidsuttaget ser ut och hur stämningen är. Hög korttidsfrånvaro, misstämningar 

och rykten är varningssignaler om att allt inte står rätt till. En annan varningssignal är 

medarbetare som jobbar jämt och som tappat förmågan att sätta gränser för arbetet. 

Ytterligare en varningssignal är när tystnaden breder ut sig och folk håller inne med vad de 

tycker och tänker.  

 

Stress.  Stress är ett tillstånd i organismen. Stress är i sig inte skadlig, tvärt om 

nödvändig för att vi ska kunna stå emot de påfrestningar som omvärlden utsätter oss för. 

Skadlig stress är när försvaret är för svagt, för starkt eller felriktat. Är stressreaktionerna för 

svaga ger de ett otillräckligt skydd, är de för starka eller felriktade kan de utgöra en större 

fara för organismen än själva påfrestningen som utlöser stressreaktionen. Hjärnan behöver ett 

måttligt och omväxlande flöde av intryck; överstimulering såväl som understimulering ger 

upphov till negativ stress. Får hjärnan för få intryck resulterar det i att vi blir 

ouppmärksamma, uttråkade och förlorar initiativförmågan. Enkelt kan det beskrivas som att 
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kroppen omedelbart försätter sig i hög beredskap för att möta den fara som hotar. Oavsett 

om vi svävar i livsfara eller har en mycket stor eller svår arbetsbörda att ta tag i blir 

reaktionerna i kroppen likartade. Hjärnan skiljer inte på de olika signaler som utlöser 

stressen, utan drar igång samma process varje gång (Levi, 2000).  

 

När man till vardags pratar om stress brukar man mena de skadliga försvarsåtgärderna. Det 

som utlöser dessa stressreaktioner kallas stressorer och kan vara allt ifrån hunger/svält, krig 

och hot, för mycket att göra på jobbet, ekonomisk otrygghet, dålig människokontakt, ett 

virus som angriper kroppen eller ett dåligt äktenskap. Stressorerna kan vara både fysiska och 

psykiska. Lagom dos av ”rätt” stress är inte på något vis skadlig, tvärt om så kan den öka 

prestationsförmågan (Levi, 2000).  

 

Vid stress pumpas kroppens stresshormoner kortisol och adrenalin ut i kroppen. På kort sikt 

ger adrenalinet en ”kick”, så att man inte känner trötthet, och kortisolet kan kortsiktigt 

stärka immunförsvaret eller hålla tillbaka en latent infektion. Det här kan till exempel hända 

när man går på högvarv inför en stundande ledighet. När man äntligen går ner i varv  

normaliseras produktionen av stresshormoner och infektionen bryter ut under de första 

semesterdagarna (Levi, 2000). 

 

Vanliga psykologiska reaktioner på långvarig stress är nedstämdhet, ångest och oro. Man kan 

tappa tron på att saker går att förändra. Det är när stressen riskerar att bli kronisk som 

följderna kan bli allvarliga. Symtom såsom ständig trötthet, depression, störd 

ämnesomsättning och minnesrubbningar är inte ovanliga (Levi, 2000).  

 

En person som överanstränger sig på jobbet kan inte med någon självklarthet skylla på att det 

är för mycket arbete eller dålig arbetsmiljö. Problemet kan lika gärna ligga hos personen 

själv. Många arbetar forcerat, ryckigt, planlöst, tröttar ut sig fort och uträttar lite. Andra är 

för pedantiska och sitter tvångsmässigt och filar på varje liten detalj. Det finns också de som 

är trötta redan innan arbetet börjat. De kanske vantrivs med sina arbetsuppgifter eller 

arbetskamrater eller har problem hemma (Levi, 2000). Det är aldrig för tidigt att börja satsa 

på energi, engagemang och effektivitet – den negativa stressens motkrafter. Ohälsa kan 

motverkas på olika sätt. Effektivast är att förebygga innan ohälsan har slagit rot. I arbetslivet 

förebygger man ohälsa med en arbetsorganisation, fysisk arbetsmiljö och produktion som 
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uppfyller lagens krav och är anpassad efter människan från första början (Kindenberg och 

Wallin, 2000). 

 

Sjuknärvaro 

Sjuknärvaro, som innebär att man arbetar trots grund för sjukskrivning, har undersökts i ett 

par studier med några års mellanrum, 1997och 2000. Den första studien gjordes i samband 

med SCBs arbetskraftsundersökning i augusti/september 1997. Studiens hypoteser handlade 

om sjuknärvarons samband med arbetets art, svårersättbarhet, sjukfrånvaro, lönenivå samt 

slimmade organisationer. 

 

I hela materialet var det en tredjedel av de intervjuade som rapporterar att de gått till arbetet 

ett flertal gånger under det senaste året, trots att de enligt egen bedömning borde ha 

sjukskrivit sig. En kraftig överfrekvens av sjuknärvaro förekom i människovårdande arbeten 

som sjuksköterskor, vårdbiträden, skötare, grundskollärare, förskollärare och barnskötare. 

Vidare framkom att lågavlönade inom flertalet yrkesgrupper hade hög sjuknärvaro och att 

svårersättbarhet är relaterad till sjuknärvaro, särskilt bland personer som måste ta igen nästan 

allt arbete om de är sjuka. Yrkesgrupper med hög sjuknärvaro har också hög sjukfrånvaro. 

Variabler som ålder, kön, och utbildning har relativt litet eller inget förklaringsvärde för 

sjuknärvaro (www.arbetslivsinstitutet.se). 

 

Teoretiska modeller 

Den teori som denna undersökning bygger på är Karasek´s modell om krav och kontroll 

(Karasek och Theorell 1990). Här används en modifierad modell gjord av Johnsson där även 

socialt stöd finns med (Aronsson, 1987). Denna undersökning bygger även på Maslach´s teori 

om värdegrund. Dessa faktorer kommer att sättas i relation till rektorernas arbetsuppgifter.  

 

En mycket välkänd modell när man diskuterar stress, krav och inflytande på arbetet är den så 

kallade krav- kontroll modellen (Karasek et al, 1990). Enligt modellen är den bästa 

situationen när det ställs höga krav på de anställda, samtidigt som de också känner att de har 

kontroll över sitt arbete. De anställda blir då aktiva, får användning av sina kunskaper och 

stimuleras att utvecklas. Forskningen visar att lågt inflytande leder till lägre produktivitet. 

Anställda som har höga krav, men inte har inflytande över arbetets uppläggning har en 

påfrestande situation. De med låga krav och lite inflytande blir passiva, både på arbetet och 
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privat. ”Lågstress arbeten” har de som har låga krav och stor möjlighet att påverka sin 

arbetssituation (Kindenberg och Wallin, 2000). 

 

Figur 2. Figuren visar de fyra olika typerna av arbeten som de två dimensionerna i modellen, 

krav och kontroll, ger upphov till. Psykisk påfrestning och ohälsa uppstår enligt denna 

modell ur obalansen mellan krav och kontroll (Aronsson, 1987). 

 

Krav. En konsekvens av arbetslivets förändringar är att många känner eller har 

uttalade krav på sig att ständigt vara uppkopplade, nåbara och tillgängliga, beredda att ställa 

upp när jobbet kallar. Arbetet är på väg att invadera hela livet. Möjligheterna till fullständig 

avkoppling i tid och rum beskärs allt mer (Kindenberg och Wallin, 2000). 

 

Kontroll. Kontrollbegreppet är inte något enkelt och entydigt begrepp. Det kan vara 

skäl att skilja mellan följande slag av kontroll  

• kontroll i betydelsen att individen har en påtaglig inverkan på ett visst utfall,  

• predicerbarhet/förutsägbarhet,  

• under kontroll, ett tillstånd där miljön inte bara är predicerbar utan även stabil,  

• deltagande, dvs. individen kan spela en meningsfull roll med hänsyn till något 

förväntat utfall. 

• kontroll över i motsats till kontroll inom situationen, d v s kontroll för att förändra 

spelreglerna som ger situationen dess kontrollstruktur respektive behärskande av 

reglerna inom situationen (Aronsson, 1987). 

Känslan av att man har gjort ett halvdant jobb men att man skulle ha kunnat göra det bra om 

bara resurserna fanns är stressande. Det innebär ett mentalt slitage och ger en 

otillräcklighetskänsla som påverkar yrkesstolthet, arbetsglädje, arbetslust och engagemang. 
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Detta har drabbat många inom hela den offentliga sektorn, speciellt inom vård och omsorg, 

som en följd av ständigt återkommande omorganisationer och nedskärningar. Allt färre skall 

göra allt mer. Då hjälper det inte att personalen vet att de egentligen har viktiga jobb och 

kompetens att utföra dem väl (Kindenberg och Wallin, 2000). 

 

Socialt stöd. Termen socialt stöd kan sägas vara ett samlingsbegrepp för olika aspekter 

av sociala relationer. Det finns åtminstone tre sådana aspekter. För det första finns den 

kvantitativa aspekten, existensen av eller kvantiteten av sociala relationer både allmänt eller 

av en viss typ såsom vänskapsrelationer, medlemskap i organisationer etc. För det andra finns 

den strukturella aspekten, individens sociala nätverk som kan utryckas i termer av storlek, 

täthet, ömsesidighet, varaktighet, intensitet, homogenitet mm. För det tredje finns den 

funktionella aspekten, i vilken utsträckning relationer involverar emotionellt engagemang, 

instrumentellt stöd och information (Aronsson, 1987). 
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Figur 3. Figuren visar de fyra olika typerna av arbeten som de två dimensionerna i modellen, 

krav och kontroll, ger upphov till. Här har man tillfört en tredje dimension, socialt stöd. 

Genom att införa socialt stöd skapas även en isolerings- och kollektivitetsdimension 

(Aronsson, 1987). 

 

Det är väl känt att det finns ett tydligt samband mellan den handling man utför och det 

gensvar, den feedback, man får. Alla behöver socialt stöd. Privat behöver vi socialt stöd från 

vänner, familj och andra i vår omgivning. På jobbet behöver vi socialt stöd både uppifrån, 

nedifrån och på samma plan, det vill säga från ledning, medarbetare och arbetskamrater. 

Forskning visar dock att stöd från överordnade har störst positiv påverkan på arbetsrelaterad 

ohälsa. Det väsentliga är att inse att alla behöver bli sedda och bekräftade. Utmaningen är att 

få kraven att hamna på en nivå som individen klarar av utifrån kompetens och möjligheter 

att utvecklas. Då mår individen bra och producerar också optimalt (Kindenberg och Wallin, 

2000). 

 

Det finns forskningsresultat som visar att de påfrestningar en individ utsätts för kan 

motverkas om han har socialt stöd från andra. Med socialt stöd avses, att den enskilde har 

frekventa kontakter med en eller flera andra som han är positivt inställd till och som han 

upplever vara villiga och i stånd att hjälpa honom när han råkar i svårigheter (Lennerlöf, 

1981). 

 
Maslach (1999) menar att utbränning är ett syndrom med  

• emotionell utmattning (individen orkar inte engagera sig emotionellt, skapar distans 

mellan sig själv och människor med behov),  

• depersonalisering (individen uppfattar människor negativt och känner till och med 

förakt mot den behövande) och  

• nedsatt personlig prestation  

som kan förekomma hos individer som arbetar med människor på något sätt. Det är en 

reaktion på den kroniska emotionella påfrestningen i att ha mycket att göra med andra 

människor. Man kan säga att det är en slags arbetsstress. Det har delvis samma 

skadeverkningar som andra stressreaktioner, men det unika med utbränning är att stressens 

upphov ligger i den sociala interaktionen mellan hjälparen och den hjälpta.  
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Emotionell ansträngning och åtföljande emotionell utmattning är kärnan i 

utbränningssyndromet. Någon blir alltför starkt engagerad känslomässigt, tar ut sig för 

mycket och känner sig överväldigad av de emotionella krav som andra ställer. Reaktionen 

på denna situation blir då emotionell utmattning. Typiskt för utbränningssyndromet är att 

synen på andra människor skiftar från positiv omtänksamhet till negativ likgiltighet (Maslach, 

1999). 

 

Maslach (1999) har i sitt fortsatta forskningsarbete listat sex faktorer som de funnit vara 

betydelsefulla för om fenomenet utbrändhet ska uppstå eller ej. 

 

1.  För höga krav – i synnerhet i kombination med otillräckliga resurser, leder till 

utmattning. 

2.  Kontroll – brist på autonomi i jobbet är skadlig. 

3.  Belöning – det handlar inte bara om lön, utan också om att man behöver bevis på 

uppskattning och erkänsla för det arbete man utför. 

4. Relationerna till arbetskamraterna – man måste få känna stöd och förtroende, 

konfliktlösning måste fungera. 

5.  Rättvisa – ”även om inte just jag blir befordrad måste jag känna att processen i 

befordringsgången är juste”; orättvis behandling leder till ilska, och ibland kanske t o m till 

en önskan att ge igen, ”get even”, säger Maslach. 

6.  Värderingar – jobbet måste kännas meningsfullt och arbetsuppgifterna får inte stå i strid 

med ens inre övertygelse och moraluppfattning. 

 

Men bara för att en eller flera av dessa betingelser är ogynnsamma är det inte säkert att en 

person drabbas av utbrändhet, betonar Maslach (1999). Hög arbetsbelastning enbart behöver 

t ex inte leda till utbrändhet om alla de övriga faktorerna är gynnsamma. Det finns stora 

individuella skillnader. Två personer med samma uppgifter på samma arbetsplats kan reagera 

helt olika. Man värderar betydelsen av de olika variablerna olika högt, beroende på olika 

levnadsbetingelser. Den vanligaste enskilda orsak som kan utlösa utbrändhet, tror Maslach 

själv, är en värdekonflikt. Om arbetet tvingar en att göra sådant som inte stämmer med ens 

inre hederskod uppstår snart situationen att jobbet ”äter ens själ” – man får svårt att leva med 

sig själv. 
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Man kan även dela in Maslach´s (1999) teori i krav, kontroll samt socialt stöd. 

 

Krav. Gemensamt för många arbetsmiljöer med risk för utbränning är att det är ”för 

mycket”. En arbetsbörda, emotionell eller fysisk, som överstiger vad en människa orkar med 

är vad som menas med stress. För mycket information kommer in, för många krav ställs och 

allt händer så fort att individen inte hinner med. Den emotionella påfrestningen av att ha 

med så många människor att göra kan leda till att hjälparen drar sig tillbaka psykiskt och 

engagerar sig mindre i den enskildes problem.  

 

Kontroll. Utbränningen är akut när människor känner att de förlorar kontrollen över 

det arbete de utför. Denna brist på kontroll kan bero på att ens överordnade talar om exakt 

vad man ska göra, när det ska ske, hur det ska utföras och inte lämnar någon marginal för 

variationer. Den kan vara en följd av att man saknar direkt inflytande på de beslut som rör 

ens arbete. Vad orsaken än är till avsaknaden av självständighet så ökas den emotionella 

påfrestningen i hjälprelationen av att man känner att man inte kan påverka viktiga processer i 

sitt arbete. Människor kan känna att de saknar kontroll över sitt arbete därför att de inte har 

någonting att säga till om ifråga om den planering som rör deras jobb. 

 

Socialt stöd. Kontakten med människor på arbetet innebär inte bara den kontakt man 

har med mottagare. Medarbetare, överordnade och myndigheter är också viktiga i 

arbetsmiljön. Svårigheter i relationer till arbetskamrater eller medarbetare kan bidra till 

utbränning på två sätt. För det första utgör de ännu en emotionell stressfaktor som leder till 

känslomässig utmattning. För det andra berövas individen en mycket värdefull kraftkälla för 

motarbetande och förhindrande av utbränning. Stödjande relationer till arbetskamrater kan 

på många olika sätt hjälpa till att avvärja utbränning. Om förhållandet till arbetskamraterna är 

kyligt har den enskilda ingen att vända sig till för att få hjälp, tröst och råd. Den som är 

ensam och isolerad har små utsikter att lyckas i kampen mot utbränningen.  

 

Rektorns krav, kontroll och sociala stöd 

Karasek´s teori (1990) om krav, kontroll, socialt stöd som denna undersökning bygger på är 

här tillämpat på rektorernas arbetsuppgifter. 

 

Krav. Leda utifrån läroplanens mål och förankra dessa i verksamheten, samt utveckla 

verksamheten. Vidare ska rektorn administrera den målinriktade verksamheten, hålla den 
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budget som är fastställd av politiker och förvaltningen samt ansvara för en god arbetsmiljö. 

Rektorn ska kommunicera med överordnade, kollegor samt de underordnade arbetslagen, 

samt att utföra ett bra pedagogiskt ledarskap; att vara stöd åt lärarna, våga fatta beslut och stå 

för de beslut man fattat. Till detta läggs även kraven på den egna förmågan (Ronthy – 

Östberg, 1998). 

 

Kontroll. Kontroll innebär att ha en påtaglig inverkan på ett visst utfall; pedagogiskt, 

ekonomiskt och socialt. Det är också viktigt med predicerbarhet för att känna kontroll samt 

en stabil arbetssituation. Möjlighet att delta vid fattandet av viktiga beslut är en annan faktor 

som ger kontrollkänslor (Ronthy- Östberg, 1998). 

 

Socialt stöd. Stöd från politiker, överordnad chef, kollegor, samt underordnad 

personal är viktig för den psykosociala arbetsmiljön. Aronsson (1987) delar in socialt stöd i 

fyra grupper.  

 

• Emotionellt stöd: uppskattning, tillgivenhet, omtanke, uppmärksammande. 

• Värderande stöd: feedback 

• Informativt stöd: råd, förslag, direktiv, information 

• Instrumentellt stöd: tjänsteutbyte, resurser, arbete, tid 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet är att ur ett psykologiskt perspektiv göra en temperaturmätning av hur den psykosociala 

arbetsmiljön ser ut för rektorerna som yrkesgrupp i Bodens kommun. 

 

Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

 

• Uppfylls arbetsmiljölagens kriterier för en god psykosocial arbetsmiljö? 

 

• Vilka krav ställs på rektorerna? 

o Vilka pedagogiska, ekonomiska och sociala krav finns? 

 

• Hur ser rektorernas kontroll ut? 

o Hur ser möjligheten till påverkan ut pedagogiskt, ekonomiskt och socialt? 

 

• Hur ser det sociala stödet ut generellt? 

o Hur ser det sociala stödet ut från politiker, överordnade chefer, kollegor, och 

från underordnad personal?  

o Får rektorerna emotionellt, värderande, informativt samt instrumentellt stöd? 

 

• Hur ser rektorernas värdegrund ut? 

o Finns det något som strider mot den? 

o Finns det någon skillnad sett ur genusperspektiv? 
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METOD 

 

Den psykosociala arbetsmiljön för rektorerna studerades i den här undersökningen 

kvalitativt. Anledningen till det är att man med en kvalitativ undersökning får en djupare 

förståelse för bakomliggande faktorer (Miles och Huberman, 1996). Man får mer 

information genom att personligen möta respondenten och har möjlighet att ställa 

följdfrågor. På så sätt blir förståelsen för rektorernas psykosociala arbetsmiljö bättre. 

 

Försökspersoner 

I Bodens kommun finns 15 grundskolerektorer, varav fyra är områdesrektorer. Tre av 

rektorerna ville inte intervjuas på grund av tidsbrist och personliga skäl. Alla fyra 

områdesrektorerna och åtta rektorer intervjuades, sammanlagt 12 respondenter. 

Försökspersonerna bestod av 6 män och 6 kvinnor. 

 

En grundskolerektor har ansvar för barn från 1 år tills de slutar grundskolan samt särskolan. 

Geografiskt sett är grundskola och förskola utspritt så rektorn måste färdas mellan olika 

ställen.  Anledningen till att gymnasierektorerna valts bort är på grund av att deras 

arbetssituation skiljer sig från grundskolerektorernas. Skillnaden är bland annat 

åldersskillnaden på barnen de ansvarar för samt att grundskolan har skolplikt medan 

gymnasiet och komvux har frivillig skolgång.  

 

Mätinstrument 

Mätinstrumentet bestod av ett frågeformulär med 60 frågor (Bilaga 3) som intervjuaren 

använde som utgångspunkt under intervjun. Vid utformandet av intervjufrågorna användes 

en tankemodell som bygger på Karasek´s teori (1990) om krav, kontroll och socialt stöd 

(Figur 4). Teorin sätts i relation till rektorernas arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna bygger på 

tidigare forskning av Viggosson (1995), i den här undersökningen kallas dock ”förvaltande 

funktion” för ekonomi/administration och ”vårdande funktioner” för social. Modellen 

kompletteras av Maslasch´s teori (1999) om värdegrund.  
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 Pedagogisk  Ekonomi/ 

Administration 

Social 

Krav    

Kontroll    

Socialt stöd    

 

Figur 4. Figuren visar den tankemodell som användes för att konstruera intervjufrågor och 

för att tolka resultatet. 

 

Procedur 

En försöksintervju gjordes på en rektor anställd av Luleå kommun. Detta för att se om 

frågorna var relevanta och tydliga. Den här personen gav feedback på hur intervjuarna 

agerade och på hur frågorna upplevdes. 

 

Den första kontakten med rektorerna skedde med ett brev som skickades via 

personalkonsulenten till alla rektorer för grundskolan (Bilaga 4). I brevet presenterades 

undersökningens syfte och metod. I detta brev lämnades telefonnummer och e-post adress 

till intervjuarna ut för eventuella frågor. Den andra kontakten med rektorerna skedde ca 10 

dagar efter att de fått det första brevet. Den här gången skedde kontakten via telefon och de 

rektorer som var intresserade av att ställa upp på en intervju fick en tid för det. 12 intervjuer 

bokades mellan den 20 maj och den 23 juni. Via e-post skickades ett andra brev till de 12 

rektorerna några dagar innan intervjun. Detta brev innehöll en sammanfattning av de teorier 

som undersökningen utgick från samt de frågeställningar som fanns. Syftet med detta brev 

var att ge dem förståelse för undersökningen och ge alla respondenter en grund att stå på 

inför intervjun eftersom nivån på kunskaperna kan variera. De fick också härmed en chans 

att fundera över frågeställningarna i lugn och ro (Bilaga 5). 

 

Intervjuerna ägde rum i rektorernas egen arbetsmiljö i ett avskilt rum. Intervjuerna började 

med att intervjuarna riggade upp den tekniska utrustning som bestod av en Mini Disc-

spelare, en mikrofon och disketter. Sedan presenterade intervjuarna sig själva och syfte med 

undersökningen utifrån en färdigformulerad mall (Bilaga 6). Innan intervjun började 

kontrollerades om alla hade tagit del av det andra brevet som skickats via e-post. Den som 
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inte hade läst brevet fick tid att göra det då. Det var en av respondenterna som inte hade läst 

brevet innan intervjutillfället. 

 

Intervjuerna var tematiska, det vill säga med utgångspunkt från ett antal områden som 

undersökningen utgått från och som bygger på den teoretiska modellen. En djupintervju 

gjordes utifrån denna ram och respondenten fick prata kring ett antal givna frågor.  

 

Intervjun dokumenterades genom inspelning på en Mini Disc-spelare. Anledningen till att 

intervjuerna spelades in är att man då kan vara säker på att få med all information samt att 

båda intervjuarna kunde koncentrera sig mer och vara mer närvarande vid samtalet. Båda 

intervjuarna var närvarande vid varje intervjutillfälle. En ledde intervjun och den andra 

skötte den tekniska utrustningen. Intervjuarna ledde varannan intervju. Intervjuerna tog 

mellan 45 minuter och 2 timmar. I direkt anslutning till intervjun gjordes en transkription 

av allt som sagts under intervjun av intervjuaren som inte lett intervjun.  

 

Utifrån svaren på frågorna har intervjupersonerna sökt teman, det vill säga medelvärden, 

samt avvikelser från medelvärdet. Svaren har först klassificerats i krav, kontroll, socialt stöd 

eller värdegrund. Vidare har en indelning av svaren gjorts utifrån rektorernas arbetsuppgifter; 

pedagogiska, ekonomiska eller sociala. Klassificeringen har utgått från tankemodellen (Figur 

4). Inom värdegrund har ingen klassificering gjorts, denna fråga behandlas separat. Utifrån 

denna indelning har resultatet redovisats och tolkats. Intervjufrågor som inte visade sig vara 

relevanta för denna undersökning kommer inte att redovisas. 
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 RESULTAT OCH KOMMENTARER 

 
Resultatet av datainsamlingen presenteras på följande sätt. All data presenteras utifrån fyra 

huvudområden: krav, kontroll, socialt stöd samt värdegrund. Där det finns skillnad i svaren 

mellan områdesrektorer och rektorer presenteras dessa separat, alltså områdesrektor för sig 

och rektor för sig. Syftet med den indelningen är att kunna göra en jämförelse mellan dessa 

grupper. Inom krav, kontroll och socialt stöd presenteras resultatet ur tre perspektiv: pedagogiskt, 

ekonomiskt samt socialt. Syftet med den indelningen är att rektorernas/områdesrektorernas 

huvudsakliga arbetsuppgifter är sorterade inom dessa områden (Viggosson, 1995). Resultatet 

inom varje huvudområde åtföljs av kommentarer. Avslutningsvis finns även 

slutkommentarer. 

 

Alla rektorer utom en har tidigare erfarenhet av arbete inom skolan, antingen som 

förskolelärare eller lärare. En av de tolv respondenterna arbetar halvtid. Sex av 

respondenterna arbetar mellan 40-50 timmar i veckan. Fyra av dem arbetar 50-60 timmar i 

veckan och en arbetar 60-70 timmar i veckan. Att arbetsuppgifterna inte ryms inom en 40 

timmars vecka är det flera av rektorerna som uppger. Det är för många arbetsuppgifter. Åtta 

av de tolv respondenterna tycker att deras lön är rättvis i förhållande till arbetsbelastningen.  

 

Sju respondenter har någon gång arbetat fast de varit sjuka, de uppger också att det händer 

ofta. De som inte arbetat när de varit sjuka säger att de aldrig är sjuka. Anledningen till 

sjuknärvaron är att om de är hemma en dag, så har de ännu mer arbete att ta igen när de 

kommer tillbaka. En av dem nämner pliktkänsla som en orsak till sjuknärvaro. Det finns en 

viss sorts uppbackning för dem om de är borta från arbetet. Denna uppbackning är antingen 

en områdesrektor eller en rektor. Den här personen kan bara ta de mest akuta problemen 

som dyker upp. Det finns ingen som går in och gör det fortlöpande arbetet. 

 
Författarnas kommentarer. Det är positivt att majoriteten av rektorerna har erfarenhet 

av arbete inom skolan och/eller förskolan sen tidigare och att de har inblick i hur 

verksamheten ser ut. Det ger en större förståelse för personalen och eleverna. Det kan 

konstateras att rektorerna arbetar mer än 40 timmar i veckan. I de riktlinjer som Bodens 

kommun har satt upp står det att alla anställda ska ha en arbetssituation som är gynnsam för 

hälsan och livskvalitet. En arbetsvecka på upp emot 70 timmar kan knappast ses som 

gynnsamt för hälsan. Den bristfälliga uppbackningen är den främsta orsaken till att det 
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förekommer sjuknärvaro bland rektorerna. Är det rimligt att det ska vara svårt att vara 

hemma, att rektorn ska känna att mycket står och faller på om han/hon går till jobbet idag? 

Det kan vara oerhört stressande. Det finns en brist i det sociala stödet. Detta är en fråga som 

förvaltningen måste lösa. 

 

Krav 

Områdesrektorernas och rektorernas pedagogiska krav.  De krav som en rektor har på sig är 

många och av väldigt olika karaktär. Ett krav är att vara en pedagogisk ledare. 

 

Respondenternas pedagogiska grundsyn är det fundamentala i det pedagogiska arbetet. De 

tolv respondenterna beskriver en bra pedagogik på följande sätt. Det är viktigt att utgå från 

varje individ. En bra pedagog ska vara lyhörd, ha barnet i centrum och lyssna på eleverna 

samt ha förmågan att förmedla på olika sätt till olika barn. Alla barn har olika inlärningsstilar, 

så det gäller att tillgodose så många som möjligt och man ska möta alla individer på det sätt 

de lär sig på.  De 12 rektorerna menar vidare att bra pedagogisk undervisning ska utgå från 

läroplanen, där finns tydliga mål och riktlinjer att arbeta mot. Bra pedagogik är allt som 

engagerar barnen att nå målen, allt som leder till lärande och att barnen suger i sig kunskap. 

Det finns ingen speciell form. Nya och gamla sätt är bra, helst en kombination. Det är 

dialogen som är viktigast. Det är den allt bygger på. En bra pedagog har kontakt med elever 

på ett personligt plan och har en relation till var och en. Ömsesidig respekt mellan barnen 

samt mellan barnen och de vuxna är viktig. 

 
En av rektorerna tycker att bra pedagogik ska vara varierande, barnen ska lära sig med 

kroppen och vara aktiva. Praktiska saker främjar inlärningen till exempel att vara ute eller ha 

matte i gymnastiksalen. Det är också viktigt att diskutera syftet med undervisningen, är det 

som barnen lär sig ett medel eller ett mål? Respondenten vill att eleverna ska förstå varför det 

är bra att till exempel kunna läsa och förstå vilka möjligheter som öppnar sig. Det är även 

viktigt att personalen har den här förståelsen. En rektor vill få fram en medvetenhet hos 

personalen genom att diskutera vad, hur och varför eleverna ska lära sig det här samt att få 

ett samarbete mellan lärare, fritidspedagog och förskollärare. En av rektorerna jobbar med 

problembaserat lärande på sina skolor och tycker att det är en bra pedagogik. 

 

Genom att ha många pedagogiska diskussioner med rektorerna kan områdesrektorn påverka 

pedagogiken, då kan rektorerna i sin tur förmedlar en gemensam uppfattning till personalen. 
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Rektorn kan påverka personalen genom samtal, diskussion, handledning, skapa 

förutsättningar, driva på för en bättre ekonomi, samt genom att motivera till 

vidareutbildning. Det är också viktigt att stimulera personalen, att genom diskussion 

identifiera vilken inlärningsstil de har och uppmuntra de som vill göra på annorlunda sätt för 

att nå så många barn som möjligt. 

 

Flera (7 av 12) av respondenterna uppger att de inte hinner vara pedagogisk ledare.  

 

Att verksamheten uppnår läroplanens mål är rektorns ansvar, så genom att vara i 

verksamheten, tro på sin sak, få alla med sig, hänvisa till läroplanen, uppdatera personalen, 

brinna och tro på det som står där uppger en rektor som ett sätt att påverka pedagogiken. En 

av rektorerna upplever att personalen ställer krav som inte stämmer överens med de 

styrdokument som finns och de uppdrag som finns uppifrån. Det glappet är svårt att 

överbrygga.  

 

I samtliga rektorers arbetsuppgifter finns ett stort utbyte av information. Det måste ständigt 

finnas en kommunikation mellan nämnd och områdesrektor, områdesrektor och rektorer, 

rektorer och personal. Flera av rektorerna uppger att de använder sig av e-post för att ge och 

få information. De menar att det är viktigt att kunna lämna snabb och bra information till 

personalen. Två av rektorerna uppger att det inte fungerar att kommunicera med personalen 

på det sättet. En orsak till det är okunskap och en osäkerhet att använda e-post, då 

medelåldern på personalen är hög. Andra sätt att kommunicera är via veckobrev, telefon och 

träffar. En av rektorerna uppger att väva samman information, utbildning och ledning har 

fungerat bra. Det är viktigt att personalen förstår styrdokumenten. 

 

Informationsbytet sker även uppåt, till förvaltning och nämnd. Det sker muntligt eller via 

skrivelser, pm, utvärderingar av olika slag samt genom kvalitetsredovisning. 

Kommunikationen sker även mellan områdesrektorerna som träffas varannan vecka och 

utbyter information. Rektorerna träffas i respektive område tillsammans med sin 

områdesrektor, personalkonsulent, intendent och skolassistenter en gång i veckan, eller 

varannan vecka beroende på vilket område de tillhör. Informationsbytet sker också mellan 

rektor och skolsköterska, skolpsykolog, specialresurser och med administrativ personal.  
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Det är mycket information som rektorerna måste ta till sig och ge vidare. De försöker vara 

med på alla konferenser där det sker informationsutbyte. De måste prioritera och strukturera 

för att hinna med så mycket som möjligt. 

 

Flera av rektorerna har väldigt spridda verksamheter, geografiskt och pedagogiskt. Det 

upplever att det blir stressigt och jobbigt att fara emellan. Både att fysiskt åka emellan olika 

ställen och att mentalt ställa om för olika verksamheter.  Konsekvensen blir att de inte är 

närvarande i alla verksamheter. En av rektorerna uppger att för att spara tid uträttas alla 

telefonärenden under bilfärd mellan de olika verksamheterna. 

  

Författarnas kommentarer pedagogiska krav. Den grundsyn som både områdesrektorerna 

och rektorerna har på pedagogik är att den ska utgå från läroplanen, samtidigt som man ska 

möta alla individer. Rektorn har ansvar för att verksamheten uppnår de mål som finns i 

skollagen och läroplanen och de förmedlar detta genom diskussioner och fortbildning. Att 

vara pedagogisk ledare är den huvudsakliga arbetsuppgiften som rektorn har. Mer än 

majoriteten av rektorerna säger att de inte hinner vara en pedagogisk ledare. De upplever 

detta som mycket frustrerande eftersom att vara pedagogisk ledare är deras primära 

arbetsuppgift. De ska påverka och uppmuntra lärare och övrig personal att utveckla 

undervisningen i enlighet med de riktlinjer som anges i skollagen och läroplanen (Linde, 

1995). Rektorerna ska tillsammans med lärarna formulera de lokala målen för 

undervisningen. Respondenterna gör detta genom att ständigt ha en diskussion med sin 

personal.  

 

När det gäller informationsutbytet mellan alla parter är Internet ett bra och effektivt medel 

för att snabbt och enkelt ge information. Det viktigaste är självklart dialogen i mötet mellan 

människor, men att använda e-post eller sin hemsida för att sprida aktuell information är 

väldigt tidssparande för rektorerna som har så mycket personal under sig. Informationen blir 

direkt och kortfattad och eventuella frågor kan besvaras när rektorn har tid. Det är också ett 

bra sätt att veta att alla har haft tillgång till informationen. En del av personalen, främst de 

äldre, har haft svårt att använda e-post. Det skulle kunna anordnas en kurs eller på annat sätt 

få alla att förstå fördelen med Internet och kunskap om hur man använder det. Det kanske 

finns någon i personalen som kan vara ”stödperson” till dem som har det svårt att lära sig 

tekniken. 
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Rektorns möte med sin personal är A och O för att kunna bedriva pedagogiskt ledarskap. 

Det är viktigt att det alltid finns en dialog och diskussion mellan personalen och deras chef, 

men också mellan rektorerna. Det fungerar bra mellan områdesrektorerna och mellan 

rektorerna i samma område. 

 

Flera av rektorerna har spridda områden geografiskt. De upplever det som väldigt stressande 

att fara emellan. Det är viktigt att vara närvarande i verksamheten för att personalen ska 

kunna få feedback från sin chef, kunna bolla idéer, få hjälp och råd i vardagen. Rektorn 

behöver ha en inblick i verksamheten för att kunna få grepp om problem och konflikter 

innan de blir för stora. Rektorn är ytterst ansvarig för verksamheten och att målen uppnås. 

Därför behöver de ha kontroll på vad som händer och vilken stämning som råder bland 

personal och eleverna. Rektorn ska coacha personalen och en coach är närvarande! 

 

Enligt resultatet i denna undersökning är rektorernas pedagogiska krav väldigt höga. Maslach 

(1999) har listat sex viktiga faktorer som har betydelse för om utbrändhet ska uppstå eller ej. 

En av de punkterna är för höga krav i kombination med otillräckliga resurser. Detta är en 

punkt som stämmer bra överens med områdesrektorernas och rektorernas situation. Maslach 

(1999) tar även upp att risk för utbränning finns när en arbetsbörda (emotionell eller fysisk) 

överstiger vad en människa orkar med, det kallas stress. För mycket information och för 

många krav som ställs i en arbetssituation med högt tempo skapar stress som i sin tur kan 

leda till utbrändhet.  

 

Områdesrektorernas och rektorernas ekonomiska krav. Rektorerna menar att det alltid 

finns sparkrav i verksamheten. Ekonomin räcker inte för att nå alla lagstadgade krav och de 

pedagogiska mål som är ställda på skolan. Respondenternas ansvar är att visa konsekvenserna 

av sparkraven för överordnade som i sin tur får visa konsekvenserna för politikerna. 

Områdesrektorerna och rektorerna har för små ekonomiska ramar.  

 

”Det är svårt att uppnå de mål som är satta och att inte kunna 
fatta beslut som vi vet att vi egentligen borde fatta för att vi inte 
har de ekonomiska resurserna. Det borde vara bättre balans 
mellan ekonomi och mål.” 

 

Samtliga respondenter säger att det inte finns tillräckligt med pengar till barn i behov av 

särskilt stöd och att budgeten ibland överskrids när det gäller dessa barn. Alla extra pengar 

går till dem och det skulle behövas mer specialresurser. Det finns inte heller pengar för nya 
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projekt utan allt får göras inom befintliga ramar. En av rektorerna berättar till exempel. att 

förra året öppnades två nya förskoleavdelningar inom befintliga ramar. De får ta pengar från 

andra områden för att rätta till brister som finns i verksamheten, då uppstår brister där. Det 

finns externa pengar som rektorerna kan söka till projekt. En av områdesrektorerna uppger 

att han skulle vilja satsa mer pengar på individuell läroplan, både för väldigt intelligenta barn 

och till barn i behov av särskilt stöd. 

 

”Den stora kostnaden är barn i behov av särskilt stöd. Mitt jobb 
är att lösa det på bästa sätt för barnen till en minimal kostnad, det 
går inte ihop.” 

 

När det gäller personalkostnader så räknas dem in i den grundbudget som varje 

områdesrektor och rektor har fått. Det finns en del pengar avsedda för personalutveckling. 

Respondenterna får inte mer pengar i budgeten som täcker upp för personalens löneökning. 

En av rektorerna tycker att budgeten som sätts upp räcker ganska bra till skolan. Däremot 

har man inom förskolan minskat resurserna i många år, där är resurserna för små. Det som 

sparas in på är i huvudsak läromedel, förbrukningsvaror, personalkostnader samt rektorernas 

ekonomiska medel. Konsekvenserna av detta blir återanvändning av läromedel, inga 

studiebesök eller möjlighet till fortbildningar och det finns inga pengar till bussresor eller 

fika. De försöker spara på det som inte direkt berör lärarna, så att det inte blir så tröstlöst för 

dem.  

  

”Budgeten räcker inte, det är sparat i så många år så snart har vi 
inget verksamhetsmaterial. Extra pengar skulle gå till material, för 
där ligger vi på en så låg nivå som vi någonsin kan göra. Vi har 
urgamla kartor, det är ett hån mot skolan” 

 
”Lärarna vill så mycket, men kan inte göra det. Studieresor och 
böcker kan inte finansieras. Konsekvenserna av detta blir att 
eleverna drabbas.” 

 

Författarnas kommentarer ekonomiska krav. Ekonomin räcker inte för att nå alla 

lagstadgade krav och de pedagogiska mål som är ställda på skolan. De som blir mest lidande 

är barn i behov av särskilt stöd. Det är fruktansvärt att de svagaste inte ska få den hjälp som 

de egentligen skulle behöva.  

 

Att inte pengarna räcker till för att nå de mål som finns är ett stort stressmoment. Om inte 

målen uppnås innebär det att rektorn måste vara delaktig i att gå på gränsen till det som är 
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olagligt. Kraven som en områdesrektor och rektor har är att både tänka pedagogiskt och 

ekonomiskt, detta kan i sin tur leda till att de bryter mot sin egen värdegrund. Deras uppgift 

är att efter de ekonomiska förutsättningar som finns skapa en så bra verksamhet som möjligt. 

Det innebär en stor press när det inte går ihop, det blir en inre konflikt. 

 

Det som sparas mest på är läromedel, förbrukningsvaror och personalkostnader som är den 

största kostnaden. Konsekvensen av det blir att skolan inte kan erbjuda eleverna aktuella 

läroböcker, hur blir då kvalitén på undervisningen och framförallt elevernas kunskaper? 

Personalkostnader sparas det in på och det innebär att det blir en mindre personalgrupp och 

större barngrupper. Detta i sin tur kan leda till att inte alla barn får undervisning utifrån sina 

individuella förutsättningar. Fortbildning och andra aktiviteter som bygger en stark grupp 

finns det inte pengar till, hur blir då den pedagogiska diskussionen utan nya infallsvinklar 

och inspiration? Innebär det att undervisningen med tiden blir urvattnad? Skolan ska vara en 

lärande organisation vilket innebär att alla inom organisationen ska stå under ständig 

utveckling. Lärarna vill så mycket, men det finns inte pengar att utföra deras idéer. Hur 

påverkar detta respondenterna? 

 

Områdesrektorernas och rektorernas sociala krav. I genomsnitt har rektorerna 65 anställda 

under sig. Respondenterna upplever att arbetsbelastningen hos personalen är hög. Det finns 

väldigt många rehabiliteringsärenden. Det finns utbränningstendenser i både lärarkår och 

pedagogkår. Det finns personal som är långtidssjukskrivna på grund av arbetsrelaterade 

sjukdomar. Rektorerna menar att personalen har det tungt. Diskussion med personalen och 

fördelning av arbetsuppgifter krävs för att arbetsbelastningen ska bli jämn och inte bli för 

tung för vissa. 

 

”Det har skett en förändring av lärarrollen som kräver mer 
samarbete, föräldrarna har mer att säga till om och det är fler 
enkäter från skolverket som ska besvaras och sammanställas.”  

 

 En av de fyra områdesrektorerna uttrycker sin oro över att rektorerna har en jättestor 

arbetsbelastning, och att det är viktigt att ha rätt ambitionsnivå.  

 

”Vi får inte hamna i den situationen att arbetsuppgifterna är så 
otroligt tuffa så att vi bara rekryterar psykopater. Kraven får inte 
bli så höga, så att det bara är personer utan empatisk förmåga som 
söker sig till tjänsterna.”  
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Områdesrektorerna tycker att dialogen med personalen är viktig, de säger nästan aldrig nej om 

personalen behöver råd eller samtal. De försöker att finnas till hands. De upplever också att de 

inte har tillräckligt med tid för sin personal samt att de är för lite ute i verksamheterna. 

Områdesrektorerna skulle behöva bolla problem mer med personalen. En områdesrektor 

påpekar vikten av vad man säger till personalen och hur man beter sig så att man inte stressar 

personalen, till exempel att gå sakta i korridoren. Rektorerna upplever att de inte har 

tillräckligt med tid för sin personal eftersom att de är för många. De hinner inte se all personal 

eller ge feedback och beröm. Personalen kräver detta men det finns inte tid. Endast en rektor 

upplever sig ha tillräckligt med tid för personalen. Rektorn har lönesamtal och 

medarbetarsamtal en gång per år. Dessa samtal beräknas ta tio minuter per samtal, men man 

hinner inte säga allt på så kort tid. Rektorerna upplever att de alltid försöker ta sig tid för 

personalen om de kommer och vill prata.  

 

En av rektorerna uppger att en normal arbetsvecka är ca 70 timmar. Anledningen till detta är 

känslan av att inte finnas till hands när personalen behöver det. Områdesrektorernas och 

rektorernas arbete handlar mycket om möten med andra människor. 

  

”Man blir utbränd av alla sociala relationer, att vara som en 
kameleont att förstå alla och prata med alla, lyssna fast man har 
tusen andra saker i huvudet som man måste hinna med, jag kan 
inte avfärda dem.” 

 

En av rektorerna har ansvar för en skola med mycket problem. Många barn har föräldrar 

med socialbidrag och missbruk. Rektorn upplever ett ansvar att locka barnens föräldrar till 

att engagera sig i sina barn och att ge barnen en tro på sin framtid.  

 

”De är viktigt att det är en öppen skola, att föräldrar och barn ska 
känna sig välkomna och att föräldrar har insyn i allt vi gör.” 

 

Sex av de totalt tolv respondenterna uppger att de kollar sin e-post på fritiden, fyra uppger 

att det sällan gör det och två gör det aldrig. En av respondenterna uppger att personalen ofta 

ringer, sju uppger att det sällan händer och fyra att det aldrig händer. Tre av tolv 

respondenter uppger att föräldrar samt politiker ringer hem, sex att det händer sällan och tre 

uppger att det aldrig händer. 
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Författarnas kommentarer sociala krav. Både områdesrektorer och rektorerna har en 

alldeles för stor arbetsbörda. En av områdesrektorerna uttrycker sin oro för att endast 

personer utan empatisk förmåga ska klara av arbetsuppgifterna. Tid är en bristvara. Alla 

rektorer utom en upplever att de inte hinner med vare sig personalen eller de andra 

arbetsuppgifterna. Samtliga rektorer har alldeles för många anställda under sig, detta innebär 

att de inte hinner se och höra alla. Känslan av att inte räcka till och att inte finnas till hands 

skapar en oerhörd stress. Att inte kunna vara närvarande i verksamheten för att möta 

personalen i en dialog i den utsträckning som rektorerna vill, och som framförallt personalen 

behöver och kräver, är också väldigt stressande. Respondenterna oroar sig för personalen, 

eftersom de också har en hög arbetsbelastning, många är långtidssjukskrivna på grund av 

arbetsrelaterade sjukdomar och det finns även utbränningstendenser bland personalen. Den 

här oron skapar stress hos respondenterna. 

 

Det är många som rycker och sliter i rektorerna för att få en del av deras dyrbara tid; 

politiker och ledning, kollegor, personal, barn och föräldrar. Dialogen med samtliga är 

nödvändig och viktig. Det är otroligt många sociala relationer som en rektor måste ha. En 

rektor upplever att ”man blir utbränd av alla sociala relationer”. Maslach säger att 

utbrändhet, eller arbetsstress, kan komma hos individer som jobbar med människor. Det är 

en reaktion på kroniska emotionella påfrestningar i att ha mycket att göra med andra 

människor. Stressens upphov ligger alltså i den sociala interaktionen mellan människor. För 

att vara rektor behövs ett emotionellt engagemang och stor del av arbetsuppgifterna är av 

social karaktär. Enligt Maslach (1999) kan en person som engagerar sig alltför mycket 

känslomässigt och tar ut sig för mycket på grund av de emotionella krav som andra ställer, 

drabbas av emotionell utmattning. Detta kan leda till att personen drar sig tillbaka psykiskt 

och engagerar sig mindre i den enskildes problem. Det är oerhört viktigt att rektorerna har 

ett emotionellt engagemang och empati för sin personal. Det vore ödesdigert om den 

förmågan förlorades. 

 

En av rektorerna väljer att arbeta ca 70 timmar i veckan på grund av känslan av att inte 

finnas till hands. Det visar ännu en gång på att de har för mycket personal under sig, för lite 

tid och en oerhörd stress som justeras med att ge 30 timmar av sin lediga tid till arbetet. Är 

detta rimligt? 
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De flesta av respondenterna kollar sin e-post på fritiden. Det är ett sätt att ligga steget före 

innan man går till jobbet. Det kan vara stressande att alltid finnas tillgänglig via telefon, så 

det är mycket positivt att det sällan ringer någon på fritiden. 

 

Kontroll 

Områdesrektorernas och rektorernas pedagogiska kontroll. Områdesrektorerna menar att 

förutsägbarheten i skolan och förskolan är liten, det handlar mycket om akuta insatser. De 

menar dock att tack vare deras erfarenhet i arbetet är verksamheten till viss del förutsägbar. 

De arbetar i en händelsestyrd verksamhet, vilket gör att det kan vara svårt att se vad som 

kommer att hända och ske. Den gemensamma uppfattningen bland alla åtta rektorerna är att 

den grovplanering som görs håller, de kan blicka ut över skolåret och på ett ungefär veta vad 

som kommer att hända. Men de är också överens om att verksamheten på detaljnivå är 

oförutsägbar. Det gör att det är svårt att ha framförhållning i verksamheten.  

 

”Det hinner bli kaos på väg till jobbet.”   

 

En av de fyra områdesrektorerna uppger att de har stor inflyttning i området, vilket försvårar 

den långsiktiga planeringen. En av rektorerna menar att det händer så mycket i 

utvecklingstankar när det gäller skolan och att det därför blir en oförutsägbar verksamhet.  

 

”Det är som att segla en skuta, när man fått full fart framåt ramlar 
ett segel ner och man måste genast åtgärda det. När det är fixat 
springer det läck och sen kör man på ett isberg.” 

 

En av områdesrektorerna är ibland vikarie i klasserna, för att ser hur klasserna fungerar och vad 

de gör i de olika ämnena. Den här områdesrektorn tar också del av all planering som lärarna 

gör för att hela tiden vara uppdaterad om vad som händer på skolan. De andra 

områdesrektorerna vet hur elever uppfattar lärare och undervisning via kvalitetsutvärderingen 

samt via rektorernas skrivelser. En av områdesrektorerna gör enkäter bland elever, personal och 

föräldrar för att ta reda på var de tycker att bristerna finns.  

 

En av rektorernas arbetsuppgifter är att se till så att skolan uppnår de pedagogiska målen. 

Områdesrektorerna har olika tillvägagångssätt för att påverka pedagogiken. Två av dem 

försöker genom lönesamtal, måldiskussioner, fortbildning samt genom medarbetarsamtal att 

styra och påverka pedagogerna. En annan menar att man genom att styra budgeten kan 
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påverka, till exempel genom kompetensutveckling på vissa områden. Den fjärde 

områdesrektorn påverkar pedagogiken genom att anställa personal som man tror passar in. 

Det gemensamma draget bland alla rektorer är att de försöker skapa diskussion kring 

läroplanen och de mål som finns uppsatta där. De påminner personalen om vad som står i 

läroplanen och går igenom styrdokumenten med pedagogerna. En rektor ser sig själv som 

”påhejare och organisatör”.  

 

Det som många (8 av 12) av respondenterna nämner som ett problem, när det gäller att 

uppnå de pedagogiska målen, är att de anser att de har för lite tid. De säger bland annat att 

de inte har tid att hålla personalen och sig själv uppdaterad med nyheter från till exempel 

skolverket. En av dem skulle önska att det fanns mer tid för förskollärare, lärare och 

fritidspedagoger, så att de kunde få ett gemensamt tankesätt när det gäller syftet med 

undervisningen.  

 

”Har inte så mycket tid över till det pedagogiska ledarskapet. Det 
handlar mycket om att hitta paniklösningar och regler, det finns 
inget dokument som gäller för hela kommunen.”  

 

För att rektorn ska kunna leda den pedagogiska verksamheten är det viktigt att de har inblick 

i hur elevernas situation ser ut. Alla rektorerna utom en menar att de skulle vilja vara mer 

ute i klassrummen, men de menar att det inte finns tid för det. Rektorerna upplever det som 

jobbigt att de inte har mer tid för eleverna. För att skaffa sig kunskaper om eleverna och 

deras situation får rektorerna information om eleverna via kvalitetsundersökningar, skolråd 

eller elevråd. 

 

Områdesrektorerna uppger att det fattas beslut över huvudena på dem och att de inte alltid 

får information tillräckligt tidigt. Alla rektorer uppger att det ibland fattas beslut som rör 

deras arbetssituation utan att de får vara med och påverka. Reaktionerna på det är olika för 

rektorerna.  

 

”Beslut som påverkar min arbetssituation fattas över mitt huvud 
hela tiden, särskilt ekonomiska och politiska beslut. Jag är 
mellanchef och ska utföra det som sägs.”  

 
 

”Just nu får jag ingen information uppifrån, får ibland läsa i 
tidningen att ett beslut är taget, det är väldigt frustrerade.” 
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”Det händer att beslut fattas som rör min arbetssituation, då 
handlar det oftast om politiska beslut som det smygs med. Då blir 
jag förbannad ledsen och besviken, undrar om det finns en 
demokrati.”  

 

Rektorerna uppger att de för det mesta kan vara med och påverka beslut som rör deras egen 

enhet. 

 

Författarnas kommentarer pedagogisk kontroll. Både områdesrektorer och rektorer menar 

att verksamheten är oförutsägbar. Det gör det svårt för dem att kunna planera för framtiden, 

vilket leder till osäkerhet och ovisshet. Karasek (1990) menar att kontroll innebär att det ska 

finnas både predicerbarhet och stabilitet i arbetsmiljön. För respondenterna är både 

predicerbarheten och stabiliteten på många sätt väldigt begränsad. Karasek (1990) menar 

vidare att kontroll också är att man ska ha en påtaglig inverkan på ett visst utfall och den här 

formen av kontroll är också begränsad. Eftersom områdesrektorerna till skillnad från 

rektorerna får vara med och besluta i nämnden, upplever rektorerna i större utsträckning att 

beslut fattas över huvudena på dem. Reaktionerna på att de fattas beslut utan att de blir 

informerade är väldigt individuellt bland respondenterna. De som ser det som en del av 

arbetet är inte speciellt upprörda över det, de menar att de har en verkställande roll och då 

får man räkna med det. Det kan vara ett sätt för dem att skydda sig själva från den besvikelse 

det innebär att inte få vara delaktig i alla beslut som fattas. De accepterar att det är så ibland, 

medan andra blir väldigt upprörda och besvikna över att beslut fattas utan deras delaktighet. 

De upplever en frustration över att inte få vara delaktiga på det sätt som de önskar. 

 

Alla respondenterna arbetar för elevernas bästa. De känner sig otillräckliga när de har dålig 

inblick i elevernas situation. Att veta vad eleverna behöver och tycker är en förutsättning för 

att rektorerna ska kunna göra ett bra jobb samt för att de ska veta vilka åtgärder och 

förändringar som behöver göras. Resultaten visar anmärkningsvärt nog att 

områdesrektorerna upplever att de har ganska bra insyn i elevernas situation medan 

rektorerna upplever att de har för lite insyn. Det kan bero på att områdesrektorerna har lägre 

krav på sig själva när det gäller detta. Områdesrektorerna är ett steg längre bort från eleverna 

än vad rektorerna är och rektorerna borde således ha bättre insyn i elevernas situation. Som 

en del av respondenterna menar så har de ett verkställande uppdrag och det innebär att de 

inte har inflytande över alla beslut som fattas. Bättre och tydligare information skulle kunna 

göra att rektorerna kände sig delaktiga i den ständigt pågående förändringsprocessen. 
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Områdesrektorernas och rektorernas ekonomiska kontroll. Områdesrektorerna har svårt att 

påverka budgetens storlek eftersom det är fullmäktige som fattar de besluten.  

Områdesrektorerna kan förklara för förvaltningen vilka behov som finns. När sedan 

förvaltningen fått sina ramar är möjligheten att påverka slut, då är det en fördelning av 

pengarna mellan skolområden. Områdesrektorerna får tillsammans med skolchefen 

bestämma hur mycket som ska tillfalla varje skolområde. Då får områdesrektorerna en 

summa pengar som de får fördela hur de vill. Rektorerna får vara med i den ekonomiska 

diskussion som rör deras skolområde, de får inte vara med i diskussionen på förvaltningsnivå. 

Rektorerna upplever att deras röst blir hörd i diskussionen kring områdets budget. Men det 

händer ändå att ekonomiska beslut fattas utan rektorernas delaktighet. 

 

”Vissa beslut kan man inte göra någonting åt, bara tala om vad 
konsekvenserna blir.”  

 

Rambudgeten har rektorerna inte mycket att säga till om, men den egna budgeten styr de 

själva över.  

 

”Rektorer, områdesrektorn och intendenten diskuterar budgeten 
i området. Vi bryter arm om vem som ska få pengarna. Jag har 
tappat ansvaret i och med omorganisationen. Jag får bara listor om 
hur det ser ut. Nu måste jag visa hänsyn till de andra rektorerna. 
Förr hade jag egen ekonomi. Jag ger mer nu.” 

 

Eftersom områdesrektorerna får en summa pengar som de får fördela hur de vill, har de 

möjlighet att påverka arbetsmiljön för personalen. De använder den här möjligheten på olika 

sätt. En av de fyra områdesrektorerna satsar på att ha kick-off för personalen varje höst. 

Pengarna räcker dock inte för att ha det på alla skolor varje år. En annan av respondenterna 

köper in frukt varje vecka till personalen. En områdesrektor försöker påverka personalens 

friskvård genom att uppmuntra och se till så att det finns förutsättningar så långt det går. Här 

finns en önskan bland områdesrektorerna att det skulle finnas mer pengar till att påverka 

personalens arbetsmiljö och friskvård.  

 

Samtliga rektorer menar att det saknas ekonomiska resurser för nya projekt, de upplever 

också att det är svårt att tänka långsiktigt eftersom ekonomiska beslut förändras och det 

kommer nya direktiv. Ett nytt hälsoprojekt kommer att starta med en hälsoinspektör och 

hälsoinstruktör på varje skola. Man vill med detta projekt få ner sjukfrånvaron med 10 % på 

ett år. Alla åtta rektorer menar att friskvården används dåligt i nuläget. 
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Ingen av respondenterna använder sig själva av friskvårdstimmen. Detta strider mot 

Skolutvecklingsavtalet, där framgår att friskvård 1 timma per vecka ska vara en naturlig del i 

den reglerade arbetstiden.  

 

”Har aldrig utnyttjat friskvården, det beror på min livsstil. Jag har 
aldrig blivit uppmuntrad till det.”  

 

Rektorerna säger att de ekonomiska möjligheterna att påverka personalens arbetsmiljö och 

situation är begränsad i och med sparkraven. De pengar som finns kan till exempel användas 

till att köpa en fruktkorg varje vecka. 

  

”Påverkar pedagogernas arbetsmiljö genom att ständigt diskutera, 
så länge det inte kostar kan man påverka hur mycket som helst.” 
 
 

Författarnas kommentarer ekonomisk kontroll. Kontrollen över ekonomin är väldigt 

begränsad för både områdesrektorer och rektorer när det gäller storleken på budgeten. Men 

när de sedan fått sin del av kakan har de total kontroll över just den biten och kan använda 

den hur de vill. Det respondenterna upplever är att det inte finns pengar över när alla ”fasta” 

utgifter är betalda. Det finns inga pengar som de kan använda för att förverkliga de kreativa 

idéer som de har. Respondenterna vill så mycket och har väldigt goda intentioner att göra 

arbetsmiljön bättre för personal och elever. De ekonomiska ramarna gör att de får hitta en 

medelväg mellan vad de vill och vad ekonomin tillåter. Det gör att den faktiska kontrollen 

även över den ekonomiska biten är begränsad. Detta kan göra att de upplever en känsla av 

otillräcklighet, vilket i sin tur leder till frustration och missnöje. Ekonomin är väldigt 

komplex eftersom den är ansträngd i kommunen och skolan är bara en del av kommunen. 

De ekonomiska resurserna är begränsade och alla behöver mer pengar. Respondenterna 

menar att de behöver mer ekonomiska resurser och ibland finns det områden som är i ännu 

större behov av pengar och då måste de ge avkall på sina krav till förmån för områden som 

är i en ännu sämre situation. Dålig ekonomi gör att personalen är underbemannad vilket 

leder till att de har mycket att göra, de går till arbetet fast de är sjuka samtidigt som de inte 

tar sig tid att använda sin friskvård som de är berättigad till. Att ha för mycket att göra på 

jobbet är en av de faktorer som Levi (2000) menar kan leda till stress.  

 

Områdesrektorernas och rektorernas sociala kontroll. När det gäller det upplevda stödet 

från de överordnade går meningarna isär bland områdesrektorerna. En av områdesrektorerna 
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menar att de för det mesta får information tillräckligt tidigt för att kunna vidta åtgärder. 

Medan de andra tre områdesrektorerna inte tycker att de får information tillräckligt tidigt 

från överordnade, men de har förståelse för att deras arbetsbelastning också är hög. En av 

områdesrektorerna anser att kommunikationen med överordnade är formell. Alla fyra 

områdesrektorerna är dock ense om att de får tillräckligt mycket med information från 

överordnade. De åtta rektorerna upplever att de har en bra relation till sin områdesrektor, de 

upplever att de kan vara öppna om vad de tycker och känner. De säger att de oftast får tycka 

till om beslut som kommer att påverka deras arbetssituation. En av rektorerna menar att de 

får information tillräckligt tidigt för att kunna vidta åtgärder, men att det sen kommer ny 

information och då ska åtgärderna ändras.  

  

”Områdesrektorn ger information så fort som möjligt, 
kommunen är en tungrodd organisation. De gör så gott de kan.”  

 

En av rektorerna uppger att de inte alltid får information tillräckligt tidigt för att hinna vidta 

nödvändiga åtgärder. 

 

”Det gäller att gilla läget, för hur ledsen och besviken jag än blir 
kan jag ändå inte göra någonting åt ett beslut som redan är fattat.” 

 

Två av områdesrektorerna uppger att det fattas beslut över huvudena på dem. Beslut som 

fullmäktige fattar kan påverka områdesrektorerna utan att de blir informerade i förväg. 

Beslut som förvaltningen fattar kan de antingen vara med och påverka eller så får de 

information om beslut som ska fattas. Områdesrektorerna har delade åsikter om det här. 

 

”Det händer att beslut som påverkar min arbetssituation fattas 
utan min delaktighet, det är en del av jobbet, ska verkställa 
beslut.”  

 

De fyra områdesrektorerna tycker att de har en bra och öppen dialog med sin personal. De 

anser att de får bra information från sina respektive rektorer. En av dem säger att alla har 

möjlighet att säga vad de tycker och känner vid rektorsmötena, de råder då en öppen och 

informell stämning. 

 

”Har genom personalkonsulenten inblick i hur personalen mår, 
men får ofta den informationen när det redan har gått över styr.” 
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Sju av de åtta rektorerna menar att de har en bra och öppen dialog med personalen. 

Kommunikationen med personalen är en ständigt pågående process, den sker inte bara på 

bokade möten utan även i korridorerna, möten i personalrummet, e-post, telefon, brev i 

dörrspringan, genom personalgrupper och elevvårdssamtal 

 

”Eftersom jag inte är närvarande kan jag inte känna av en 
konflikt, utan jag kommer in när det har brakat och då tar det 
mer tid och kraft att reda ut.” 

 

En av rektorerna upplever kommunikationen med personalen som dålig. Den här 

respondenten menar att en del av personalen för en rak kommunikation, medan man ibland 

får höra saker omvägen från andra. En annan av rektorerna uppger att det ibland kan vara 

svårt att ha en rak kommunikation med personalen eftersom rektorerna själva får dålig 

information uppifrån. Informationen kommer sent och ibland efter att andra har fått den. 

 

Majoriteten av rektorerna anser att de har bra inblick i personalens hälsa (7 av 8). De får den 

informationen via samtal med personalen samt via personalkonsulent och rehabiliterings 

möten. Två av rektorerna anser dock att de är för lite med personalen för att få riktigt bra 

kontakt med dem. De beror på att de har många verksamheter att vara på. 

 

”Det är svårt att se personalens hälsa och arbetsbelastning eftersom 
jag sällan är närvarande. Är rädd för anarki, att man träffar chefen 
så sällan att man löser det mesta själv. Det är farligt eftersom 
rektorn är den ytterst ansvariga och personalen kan lösa det på ett 
sätt så att både styrdokument, direktiv och lagar inte följs.” 

 

När det gäller hur bra områdesrektorerna har inblick i elevernas situation skiljer de sig åt. 

Två av dem menar att de har bra inblick i elevernas hälsa och familjesituation. De får den 

informationen genom lärarna, samt att de är ute i klasserna och en av områdesrektorerna 

brukar även vikariera som lärare. De andra två områdesrektorerna upplever att de har dålig 

inblick i elevernas situation. Det är tre av de åtta rektorerna som anser att det har en bra 

inblick i elevernas familjesituation. De får den här informationen genom trivselenkäter en 

gång per termin, genom elevrådet, elevvårdsteamet, sittningar med klasslärarna, kopior av 

protokoll från arbetslagsträffar samt genom föräldrakontakter, klasslärare och speciallärare. De 

övriga (5 av 8) rektorerna upplever att de är dåligt insatta i elevernas situation. De uppger att 

de sällan hinner vara ute i klasserna. De får information via elevvårdkonferenser, men det rör 

bara de elever som har problem på något område. 
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”Jag vet i grova drag hur eleverna mår. Om de har problem vet 
jag om det, dels via elevvårdskonferenser dels kommer eleverna 
själva.” 
 

Författarnas kommentarer social kontroll. Områdesrektorerna och rektorerna har stort 

stöd av varandra. De har förståelse för varandras arbetssituationer och de är ett team. De 

sitter alla i samma båt och kan lätt identifiera sig med varandra. Många av rektorerna 

upplever att de har en bra relation med sina pedagoger även om de själva tycker att de har 

för lite tid för pedagogerna. Konsekvenserna av att de har för lite tid för personalen kan leda 

till att de inte tillräckligt snabbt får reda på konflikter som finns mellan personalen. När de 

får den informationen har konflikten gått långt och det tar mycket tid och energi att reda ut. 

Eftersom rektorerna har så många anställda under sig är det en omöjlighet för dem att vara 

insatt i varje enskild individs situation. Det gör att rektorerna saknar predicerbarheten och 

stabiliteten som Karasek (1990) menar är viktig för att man ska uppleva kontroll på arbetet. 

Det leder vidare till att pedagogerna inte får det stöd som de behöver och i slutändan 

drabbar det eleverna. 

 
Stöd 

Områdesrektorernas och rektorernas pedagogiska stöd. Alla de fyra områdesrektorerna 

upplever att lärarna saknar inblick i deras arbetssituation. En av områdesrektorerna uppger 

att han ofta får orättfärdig kritik av lärarna via omvägar. Rektorerna upplever att lärarna 

förstår deras arbetssituation, en del mer, andra mindre. Personalen är insatt i verksamheten 

och har förståelse för de beslut som måste fattas. Rektorerna upplever att personalen har en 

önskan att det skulle se annorlunda ut även om de förstår. En av rektorerna upplever det 

som väldigt positivt att personalen är förstående och att det märks i deras sätt att till stor del 

vara självgående. Ett problem är dock att personalen vill ha en pedagogisk ledare som är 

närvarande. 

 
”Personalen löser många problem själva, en och samma person tar 
kontakt och underrättar mig om de löst ett problem själva.”  
 

Områdesrektorerna upplevde att rektorerna i viss mån har förståelse för deras 

arbetssituation. Även överordnade upplevs förstå, de får stöd i de beslut de tar och de får 

ingen kritik av chefen om de inte hinner med. En av områdesrektorerna tycker att de gamla 

politikerna hade en god förståelse och att det fanns ett bra samarbete med den förra 

förvaltningschefen.  
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Stödet mellan rektorerna upplevs som stort. De träffar de andra rektorerna i området 

varannan vecka. Endast en av rektorerna saknar kontakt med andra rektorer. 

  

”Tanken är att vi ska diskutera saker och ting för att man ska 
känna sig som en grupp, men det har varit svårt, de blir mer att 
man pratar om akuta saker som dyker upp.” 

 

När det gäller stödet uppifrån är uppfattningen mer splittrad.  

 

”Överordnade har förståelse, men det finns ingenting de kan 
göra.” 
 
”De överordnade har inte förståelse för min arbetssituation, då 
skulle de inte se ut som det gör, de vet nog inte vad jag gör.” 
 

Alla rektorerna upplever att de får stöd från områdesrektorn, som ”sitter i samma båt”. 

Rektorerna upplever att de har en bra dialog med sin områdesrektor. Däremot upplever 

hälften av respondenterna stödet från förvaltningen och nämnden som bristfällig. En rektor 

upplever ingen förståelse med tanke på hur förutsättningarna ser ut. De upplever att 

skolchefen inte har tid att sätta sig in i deras situation. Ingen av rektorerna upplever stöd från 

politikerna. 

 

”Politikerna har inte förståelse och jag vill helst slippa dem. De 
ska besluta, ge pengar och ta emot redovisningar och jag vill 
sköta mitt. Jag vill att de ska lägga sig i så lite som möjligt.” 

 
”Tjänstemännen har förståelse men inte politikerna eftersom de 
dragit in rektorstjänster och gett oss större områden.” 

 

Rektorerna ville ha fler pedagogiska diskussioner med personal och överordnade. 

 

”Nu handlar de mer om pengar än om pedagogik.” 

 

Författarnas kommentarer pedagogiskt stöd. Områdesrektorerna upplevde inte att 

personalen har någon förståelse för deras arbetssituation. Rektorerna upplevs ha en viss mån 

av förståelse och överordnade upplevs ha en god förståelse. 

 

Rektorerna i sin tur upplever att lärarna förstår deras arbetssituation överlag. Även om de 

önskar att de var mer närvarande i verksamheten. Stödet mellan rektorerna upplevs som 
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stort. De träffas områdesvis varannan vecka och hjälper och stöttar varandra så mycket de 

kan. När det gällde stödet och förståelsen uppifrån är uppfattningen splittrad. En del tycker 

att de har förståelse och andra upplever inget stöd alls. De flesta upplever dock att de har 

stöd från områdesrektorn. Endast en upplevde stöd från förvaltningen. Ingen upplevde stöd 

från politikerna. 

 

Vid hög stress är den sociala relationen till arbetskamrater, personal och överordnade oerhört 

viktig. Svårighet i relationer skapar ännu mer stress, som kan leda till känslomässig 

utmattning. Bra relationer är en kraftkälla till motarbetande av stress och utbrändhet. Stöd 

från omgivningen kan hjälpa i en jobbig arbetssituation. Med hög grad av stress på arbetet 

och en kylig relation till arbetskamraterna, utan stöd tröst och råd, är det mycket svårare att 

vinna kampen mot utbrändhet. 

 

Områdesrektorernas och rektorernas ekonomiska stöd. Det finns en intendent som hjälper 

till vid ekonomiska frågor, vilket är ett stort stöd. Sju av de tolv respondenterna upplever sig 

få allt instrumentellt stöd de behöver, och kan även ge instrumentellt stöd till personalen. 

Brist på tid för att lära sig hur utrustningen fungerar ses som ett problem av en av rektorerna. 

Två upplever att de inte kan ge instrumentellt stöd fullt ut på grund av för lite pengar. 

Rektorerna hjälper varandra med materiellt stöd till personalen. Områdesrektorerna får inte 

själva instrumentellt stöd, utan får skapa det själv ur sin budget. Detta kan dras in vid 

besparingar. En rektor som har en skola med mycket problem får extra pengar för de 

problem som finns vid skolan.  

 

Författarnas kommentarer ekonomiskt stöd. Att ha en intendent som hjälper till med 

ekonomiska frågor är ett bra och positivt stöd. Det är en hjälp att få mer tid till att vara 

pedagogisk ledare. Områdesrektorerna har ansvar för sin egen budget och kan om möjligt 

köpa det han eller hon behöver. Rektorerna upplever att de får instrumentellt stöd, en av 

rektorerna påpekar dock bristen på tid för att lära sig utrustningen. 

 

Rektorerna hjälper varandra med materiellt stöd till personalen. Åtta av de tolv 

respondenterna är nöjda med sin lön. Lönen kan vara en sporre när arbetet är tungt, men de 

flesta säger dock att pengar inte är motivatorn till arbetet. 
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Områdesrektorernas och rektorernas sociala stöd. Områdesrektorerna upplever att de inte 

får allt informativt stöd som de behöver, men de känner sig överlag uppskattade av rektorer, 

överordnade och även av lärarna. De känner sig överlag uppskattade i sitt arbete. En av 

områdesrektorerna säger så här om sin relation till rektorerna:  

 

”Relationen till rektorerna är bättre än relationen till överordnade eftersom att 
jag identifierar mig med rektorerna, vi sitter i samma båt, vi har samma 
problem, mål och frågeställningar. Jag upplever att jag får emotionellt stöd av 
rektorerna. Jag får en klapp i ryggen och de uppmärksammar om jag är deppig 
och nere. Även lärarna kan uppmärksamma det.” 
 

En annan områdesrektor säger så här:  
 

”Uppskattning får man aldrig, sånt finns inte i den här branschen. 
Rektorerna kan däremot visa emotionellt stöd.”  
 

Rektorerna upplever det informativa stödet väldigt olika. Några (4 av 12) tycker att det är 

för dåligt från överordnade, men att de får informativt stöd från personalen. En av dem 

tycker att det nästan är för mycket information uppifrån. Resterande tycker att det 

informativa stödet är okej. Information från personalen upplevs av en del (3 av 12) vara 

sämre. 

 

En områdesrektor upplever att uppskattning från överordnade hänger samman med den 

ekonomiska prestationen, inte den pedagogiska eller sociala. 

 

”Jag känner mig uppskattad av överordnade beroende på hur det 
går med budgeten. Förvaltningen ser till budgeten. Det känns 
jobbigt när det finns misstro bland förvaltning och politiker, när 
man gör så gott man kan för att få upp budgeten. Ju längre du 
kommer bort från barnet, ju mer ser du andra faktorer som 
ekonomi. Ibland stämmer inte det med värdegrunden.” 

 

Rektorerna menar att de har väldigt lite kontakt med andra rektorer utanför deras område. 

Flera rektorer (4 av 8) uppger att de saknar att kunna bolla idéer och tankar med någon som 

har samma typ av verksamhet. Endast två rektorer tycker att de har bra kontakt med rektorer i 

andra områden. De flesta (6 av 8) upplever att relationen mellan rektorerna inom samma 

område är god. Två rektorer har ingen kontakt med övriga rektorer och kan inte prata med 

någon i personalgruppen. Detta problem har tagits upp i ledningen. Bristen på kontakt beror 

framförallt av organisatoriska och geografiska skäl. 
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”Jag vill få tips och idéer och rådgivning, och framförallt stöd. 
Behöver ett bollplank att bolla idéer med, men de finns inte.” 

 
Två av de fyra områdesrektorerna har inte kontinuerliga medarbetarsamtal med chefen. 

Relationen till överordnade upplevs av områdesrektorerna som formell. Emotionellt stöd 

uppifrån är inte vanligt. Endast en av områdesrektorerna har haft ett stödsamtal med 

personalkonsulent, då informellt. Den psykosociala arbetsmiljön kontrolleras inte. Ingen av 

områdesrektorerna känner till någon systematiskt arbetsmiljö arbete. 

 

En områdesrektor säger att:  

 

”Närmaste chefen har ingen koll på vad jag gör. Jag vill att han 
ska ställa krav på mig. Jag har själv fått påkalla utvecklingssamtal 
med chefen, har haft det vartannat år.” 

 
Alla områdesrektorer känner sig ensamma i sin arbetssituation. 

 

”You are alone at the top.” 
 
”Jag känner mig ensam i mitt arbete, t ex vid föräldramöte då jag 
ska berätta om obehagliga saker, eller när jag får skäll. Jag önskar 
då att den som är ansvarig för beslutet varit med och stöttat mig.” 

 

När det gäller att ha någon att bolla problem med uppger en av områdesrektorerna att det 

ofta görs tillsammans med medarbetare.  

 

Fyra av de åtta rektorerna upplever sin arbetssituation som ensam. Ensamheten är mest 

påtaglig vid utsatta och obekväma arbetssituationer, till exempel vid dålig kommunikation 

och konflikter.  

 

”Jag har det yttersta ansvaret och blir då naturligt ensam. När 
personalen behöver extra resurser och jag inte kan ge det gör det 
också att jag känner mig ensam. Även när jag lusläser lagen och 
man inte följer den helt”  

 

En annan rektor upplever arbetet på ett helt annat sätt:  

 

”Jag känner mig inte ensam i min arbetssituation, jag skulle vilja 
vara mer ensam, jag gillar det bättre.” 
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Endast fyra rektorer uppger att de har medarbetarsamtal varje år med sin chef. En rektor 

uppger att det sker informellt. Resterande fyra har alltså inte haft något utvecklingssamtal. 

Det upplevs som mycket negativt.  

 

”Stödet från chefen är inte speciellt bra, har inte haft 
utvecklingssamtal på 6 år.”  
 

Fem rektorer har aldrig haft samtalsstöd med personalkonsulent, endast tre har haft det. Två 

rektorer upplever det som positivt, den tredje tyckte inte att det gav någonting. 

 

”Har fått hjälp av personalkonsulenten som vill att jag ska göra 
stresstest. Hon ser varningssignaler.” 

 

Områdesrektorerna träffas varannan vecka, då kan de behandla de mest akuta problemen. 

Tre av fyra områdesrektorer har ett stort nätverk av andra rektorer utanför kommunen. 

 

”Via rektorsutbildningen har jag byggt upp ett nätverk utanför 
kommunen, med dem kan jag prata med och få inblick i deras 
situation. Gräsmattan är grönare på andra sidan. Det är sämre 
resurser i Boden, men det är bra stämning och en öppenhet.” 

 

De rektorer som går eller har gått rektorsutbildningen uppger att de har kontakt med 

rektorer i andra kommuner. Alla utom en var positiva till nätverksstöd bland rektorer.  

 

”Jag är inte mycket för det här med nätverk om jag inte får ut 
någonting av det. Jag vill köra mitt eget race.” 

 

Samma rektor upplever sig ha väldigt bra relation med personalen och om problem uppstår 

kan detta diskuteras med någon av dem. Samma rektor har även en dialog med facket. 

 

Fem av de åtta rektorerna tycker att de får emotionellt stöd från arbetsledningen, framförallt 

från områdesrektorn. De upplever att de kan gå till områdesrektor med alla bekymmer och 

problem. Det upplevs som mycket positivt att ha en sån ventil. Det finns en rak 

kommunikation. De känner att de kan lita på områdesrektorn till 100%. De flesta (6 av 8) 

känner sig uppskattade av områdesrektorn. Två av rektorerna tycker inte att stödet från 

chefen är speciellt bra, utan att de får fixa det mesta själv. 
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”Områdesrektorn ställer alltid upp, jag kan ringa när jag vill. Ser 
hur man mår, peppar och stöttar.”  

 

Fyra av rektorerna känner att de får emotionellt stöd från personalen, medan de resterande 

känner sig missförstådda. De som får emotionellt stöd känner sig uppskattade för att de finns 

tillhands, för att de ser personalen samt på grund av deras erfarenhet. De som inte känner att de 

får stöd har dels inte hittat ett gemensamt förhållningssätt med personalen, får ingen förståelse 

för obehagliga beslut som ska fattas, får ingen respons från personalen, och kan inte finnas till 

hands ute i verksamheten av olika skäl. 

 

”Får noll och ingen respons från personalen, får man något är det 
skit. Man får aldrig höra bra saker. Jag får ingen uppskattning från 
personalen.” 

 
”Jag får mycket emotionellt stöd från personalen. De är 
sympatiska människor och ger mig feedback.” 
 
”Jag är sällan närvarande eftersom mina verksamheter är spridda. 
Konsekvensen blir att inte vara närvarande för alla verksamheter, 
det märks när personalen utvärderar mig, jag har inget högt 
betyg. Det känns väldigt jobbigt.” 

 

Författarnas kommentarer socialt stöd. Det är oerhört viktigt med stöd från ledning, 

medarbetare och arbetskamrater, dock är stödet från överordnad allra viktigast för påverkan 

av arbetsrelaterad ohälsa. Det är viktigt att bli sedd och få bekräftelse. Man måste få stöd och 

känna förtroende och konfliktlösning måste fungera (Maslach, 1999). 

 

Områdesrektorerna upplevde inte att de får det informativa stöd som de behöver. Överlag 

känner de sig uppskattade av både ledning, medarbetare och personal. Den största 

uppskattningen verkar komma från den närmaste gruppen, den grupp som de identifierar sig 

med, rektorerna. Relationen med överordnade uppgavs av en områdesrektor som mer 

formell.  

 

Rektorerna uppger att de har väldigt lite kontakt med andra rektorer utanför sitt område. 

Det är viktigt att kunna bolla idéer med andra rektorer, dels att få råd och utbyta 

erfarenheter. Endast två av åtta tycker att det fungerar idag. Som det ser ut idag så är det två 

av rektorerna som inte har någon kontakt med andra rektorer över huvud taget, detta på 

grund av organisatoriska och geografiska skäl. Fem av rektorerna tycker att de får 

emotionellt stöd av arbetsledningen framförallt från områdesrektorn. Två av rektorerna 
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håller inte med. Det finns en stark sammanhållning rektorerna emellan, det är väldigt 

positivt. Stödet från personalen är olika. Hälften känner att de får emotionellt stöd, de andra 

känner sig missförstådda. Ogynnsamma relationer kan skapa stress och känslomässig 

utmattning enligt Maslach (1999). Bland citaten av rektorerna kan man se att några är 

frustrerade på grund av brist på respons från personalen och missnöjet som riktas mot dem på 

grund av att de inte finns till hands och på plats.  

 

Maslach (1999) hävdar att belöning är viktig för om en människa ska bli utbränd eller ej. 

Belöning handlar förutom lön om uppskattning och erkänsla för det arbete man utför men 

också om feedback på vad man gör. En av de fyra områdesrektorerna känner ingen 

uppskattning alls. 

 

Rättvisa är också en av de punkter som Maslach (1999) tar upp som en viktig del i 

arbetshälsan. Rättvisa i befordringsgången, men också att man behandlas rätt. En av 

områdesrektorerna uppger att han ibland får orättfärdig kritik av personalen. En annan 

beskriver att uppskattning endast kommer om budgeten håller, den är alltså beroende av 

resultat. 

 

Hälften av områdesrektorerna har inget kontinuerligt utvecklingssamtal med sin chef, en av 

dem som har haft utvecklingssamtal har själv fått påkalla det. Medarbetarsamtal är en av de 

punkter som tas upp i Bodens kommuns policy för arbetsledare. Det är en chefs ansvar att ha 

medarbetarsamtal med sin personal varje år. Hur kommer det sig att detta inte fungerar? En 

av områdesrektorerna säger att skolchefen saknar inblick i det pågående arbetet den här 

respondenten vill att det ska ställas tydligare krav från chefen. För att kunna styra detta 

tungrodda skepp måste chefen ha insyn i vad de underställda gör. Medarbetarsamtal handlar 

både om feedback, befordringar och framtidsplaner, pedagogiska diskussioner och synsätt, 

den psykosociala arbetsmiljön med mera. Det är viktigt att få det stödet av sin chef, särskilt i 

en så ensam arbetssituation som områdesrektorerna befinner sig i. Även hos rektorerna är 

frekvensen av medarbetarsamtal låg. Endast fyra av rektorerna har medarbetarsamtal med sin 

chef varje år, varav en av dem har det informellt. Det är bara hälften. Vad beror detta på? Är 

det tidsbrist? 

 

Alla områdesrektorer känner sig ensamma i sin arbetssituation och de flesta känner att de inte 

har någon att prata med. Då är det extra viktigt att få känna stödet uppifrån och få prata med 
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sin chef. Fyra av rektorerna känner sig ensam. Endast en vill vara mer ensam. Det är oerhört 

positivt att flera områdesrektorer har ett stort nätverk av andra rektorer utanför kommunen, 

där de kan dela erfarenheter och ge råd. Det är en form av stöd. 

 

Det är oroväckande att ingen av områdesrektorerna använder sig av friskvårdstimmen. 

Motion är ett bra sätt att skingra tankar och reducera stress. 

 

Värdegrund 

 

”Läroplanen, skollagen och Barn- och utbildningsplanen har 
tydliga riktlinjer och dessa krockar med ekonomi och personella 
realiteter. Det går inte ihop. Vi borde ställa oss på barrikaderna 
och skrika!” 

 

Anledningen till att respondenterna tog arbete som rektor var för att de ville förbättra för 

barnen (5 av 12), för att de ville påverka förändringar inom verksamheten (4 av 12) eller för 

att de ville leda ett pedagogiskt arbete (4 av 12). (En respondent uppgav att det var både för 

att förbättra för barnen och leda ett pedagogiskt arbete). 

 

”Man pendlar mellan hopp och förtvivlan i det här yrket” 
 

Anledningen till att de tog arbete som rektor är också det som nu motiverar dem i arbetet. 

Alla menar att det är intressant att få vara med och utveckla den pedagogiska verksamheten. 

Detta kommer till uttryck på olika sätt, en del av dem menar att de arbetar för att förbättra 

verksamheten, andra respondenter anser att det är utvecklande och utmanande att arbeta 

med människor. För samtliga är det faktum att barnen ska ha en bra undervisning det som 

motiverar dem mest. 

 

”Det är en verksamhet som handlar om framtiden. 
Långsiktiga effekter för hela landet, det är motiverande!” 
 

Förväntningarna som respondenterna hade innan de tog arbete som rektor kan sammanfattas 

i att de förväntade sig att de skulle kunna påverka verksamheten och att de skulle få vara en 

pedagogisk ledare. Tre av respondenterna hänvisar till att det i styrdokumenten står att 

rektorerna ska vara en pedagogisk ledare. Endast en respondent hade inga förväntningar på 

jobbet. Fyra av de sammanlagt 12 respondenterna tycker att deras förväntningar på jobbet 

blivit uppfyllda. De övriga anser att en del av förväntningarna blivit uppfyllda, men långt 
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ifrån alla. Några av dem tycker att de ser en positiv förändring men att det går för sakta (2 av 

12). Orsakerna till att förväntningar inte blivit uppfyllda anses bland respondenterna bland 

annat vara tidsbrist (4 av 12) och att de har för lite pengar (2 av 12). 

 

Det som respondenterna uppgav som mest positivt med arbetet var; mötet med eleverna, 

lärarna och föräldrarna, lösa problem som uppstår, att det är ett varierande arbete, att de kan 

styra mycket själva samt att det sker saker som de ser gagnar elever och skolan. Det som 

uppges vara mest negativt med arbetet är; att det ibland blir för mycket av allting, de hinner 

inte med, brist på pengar, konflikter, frustrationen över att de måste prioritera bort vissa 

saker, krocken mellan det som förväntas uppifrån och förväntningarna från golvet, arga 

föräldrar, tidsbrist samt när de ställs inför krav som de inte kan uppnå på ett bra sätt. 

 

Bland en del av respondenterna ser man en tydlig konflikt mellan vad de måste göra och vad 

som egentligen är bäst för den pedagogiska verksamheten (4 av 12). De måste ibland 

prioritera bort saker som de själva tycker är viktiga till förmån för vad andra anser viktigt. 

Dessa fyra respondenter uppgav att den här konflikten beror på att de har för små 

ekonomiska ramar. 

 

 ”Uppifrån är intresset större för vad vi gör med pengarna än hur 
vi bedriver den pedagogiska utvecklingen” 

 

Många anser att de har alldeles för lite tid för att kunna göra ett riktigt bra arbete (8 av 12). 

 

”Jag tycker om att jobba med människor, men det är inte roligt 
när det blir för mycket, för många människor, för många 
kontakter” 
 

Två av respondenterna tycker att många sociala bitar som förut löstes hemma nu har lyfts in 

i skolan, vilket gör att personalen på skolan får ännu mer att göra. De är saker som måste 

lösas även om det egentligen inte ingår i rektorns arbetsuppgifter. Detta är ofta 

arbetsuppgifter som tar mycket tid, tid som de egentligen inte har.  

 

”Känner att jag inte passar in i det här jobbet för jag är inte 
tillräckligt strikt och känslokall. Mitt samhällengagemang är stort, 
jag kan inte stänga av och vara fyrkantig, därför är det svårt att stå 
ut med jobbet. Jag vill inte tumma på min värdegrund. Vi måste 
få mer tid för människorna, annars slutar jag” 
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Det finns en del skillnader när det gäller män och kvinnor. Det som motiverar tre av de sex 

kvinnorna i jobbet är att de vill att barnen ska ha en bra utbildning. De andra tre kvinnorna 

motiveras av att arbeta med människor och driva en pedagogisk verksamhet framåt. Samtliga 

kvinnor upplever att det finns saker i arbetet som strider mot deras värdegrund. Det beror på 

att de känner att de har för lite tid och för mycket arbete samt att de upplever att det är för 

mycket ekonomiska diskussioner och för lite pedagogiska diskussioner. En av de sex 

respondenterna uppger att alla förväntningar som de hade från början på arbetet har blivit 

uppfyllda. De övriga fem respondenterna menar att en del av förväntningarna blivit 

uppfyllda. De ser en positiv förändring men de tycker att det går sakta.  

 

När männen beskriver vad som motiverar dem i arbetet uppger fem av sex respondenter att 

det som motiverar dem är att utveckla och leda verksamheten. Endast en respondent menar 

att barnen ska få en bra utbildning är den största motivatorn. Tre av männen säger att de inte 

upplever att arbetet ger upphov till en värdekonflikt. De tre respondenter som uppger att de 

finns en värdekonflikt i arbetet menar att det beror på en konflikt mellan ekonomi och 

pedagogik. De respondenter (3 av 6) som inte har fått alla förväntningar på arbetet uppfyllda, 

ser dock en positiv utveckling. De andra tre respondenterna har fått sina förväntningar på 

jobbet uppfyllda. 

 

Författarnas kommentarer värdegrund. Endast fyra av de tolv respondenterna anser att 

deras förväntningar på arbetet hade blivit uppfyllda. Övriga respondenter ansåg att orsakerna 

till att förväntningarna inte uppfyllts var tidsbrist och dålig ekonomi. Tidsbristen kommer ur 

att det är dålig ekonomi, mer pengar skulle leda till att fler rektorer kunde anställas och då 

skulle de få mindre personal under sig vilket i sin tur skulle leda till att de fick mer tid. En 

anledning till att så få respondenter anser att förväntningarna blivit uppfyllda kan vara att de 

hade för stora förväntningar på arbetet. Det står i styrdokumenten att de ska vara 

pedagogiska ledare och det var också vad många av respondenterna förväntade sig. Men på 

grund av dålig ekonomi som lett till sparkrav inom skolan finns det inte resurser för 

områdesrektorer och rektorer att vara pedagogiska ledare.  

 

Konflikten som många av respondenterna uttrycker speglar det faktum att de befinner sig i 

en mellanchefsposition. En mellanchef ska verkställa de beslut som de överordnade fattar. 

Kraven som underordnad personal ställer är inte alltid anpassade till de resurser som 

rektorerna har till sitt förfogande. Kraven som de underordnade ställer är inte på något sätt 
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orimliga och det är rektorerna medvetna om. Det gör att det blir ännu svårare att neka 

personalen saker som de vet att de verkligen behöver. Maslach (1999) menar i sin teori att 

emotionell ansträngning och utmatning är kärnan i utbränningssyndromet. Maslach (1999) 

menar vidare att den vanligaste enskilda orsak som kan utlösa utbrändhet är en 

värdekonflikt. Med värdekonflikt menas att arbetet tvingar en att göra saker som inte 

stämmer överens med det man själv vill och tror är rätt. Det finns en tydlig värdekonflikt 

hos respondenterna. Många av de åtgärder och beslut som fattas är inte de bästa för skolan, 

eleverna och personalen. Men de har inget val, de måste verkställa besluten och sedan göra 

det bästa av situationen. 

 

En av respondenterna säger att man pendlar mellan hopp och förtvivlan. Hoppet om att 

kunna genomföra förändringar och förbättringar, förtvivlan när inte resurserna finns. 

Samtliga respondenter har ett brinnande intresse för skolan, förskolan och allt som hör till. 

De vill så mycket och många av dem lägger ner hela sin själ i att göra ett bra jobb. De gläds 

åt elevernas framsteg och när de ser att personalen mår bra. Men de är hela tiden medvetna 

om att det när som helst kan komma nya sparkrav, någonting akut kan uppstå som genast 

måste ordnas och då måste de trolla fram pengar som egentligen inte finns. Är det rimlig att 

bara fyra av tolv anser att deras förväntningar på arbetet blivit uppfyllda? Förväntningarna var 

ju enkla. De ville kunna påverka och vara en pedagogisk ledare, saker som faktiskt står i 

styrdokumenten.  

 

Den studie om kvinnliga ledare i åtstramningstider som Näringsdepartementet (2001) gjort 

visar att kvinnor har en tendens att själva ta på sig ansvaret att lösa ett problem när det 

uppstår konflikter mellan det egna värderingssystemet och uppgiften att minska budgeten. 

Den här undersökningen angående rektorernas psykosociala arbetsmiljö i Boden ger ett för 

litet underlag för att dra några generella slutsatser, men resultatet visar ändå att kvinnorna i 

undersökningen upplever en större värdekonflikt i arbetet än vad männen gör. Det kan bero 

på att kvinnor och män motiveras av olika saker. Kvinnorna poängterar i större utsträckning 

att barnen är det viktigaste. Männen använder ord som ”utveckla och leda verksamheten” 

när de ska beskriva vad som motiverar dem.  
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SLUTKOMMENTARER 

 

Undersökningen pekar på oerhört höga krav på rektorerna. Rektorerna måste ta hänsyn till 

samtliga styrdokument, statliga, kommunala och lokala mål. Ansvaret ligger också i att de 

pedagogiska målen uppfylls inom den ekonomiska ramen som finns lokalt, samtidigt som de 

sociala relationerna ska fungera. Kraven måste ses i förhållande till kontrollen och det sociala 

stödet för att ge en helhetsbild av den psykosociala arbetsmiljön. Kontrollen hos rektorerna 

är liten i det större sammanhanget, kommunen, medan kontrollen är större i det egna 

ansvarsområdet. Områdesrektorerna har lite mer ekonomisk kontroll än rektorerna eftersom 

att de får vara delaktiga i budgetdiskussionen på förvaltningsnivå. I övrigt finns ingen skillnad 

mellan områdesrektorernas och rektorernas kontroll. Samtliga är en länk i ett större 

sammanhang, mellanchefer vars uppgift är att verkställa överordnades order och beslut. 

 

Det sociala stödet uppfattas som starkt mellan områdesrektorer och rektorer, endast en rektor 

upplevde en brist där. Förutsättningarna förändras hela tiden både organisatoriskt, 

ekonomiskt och framförallt socialt eftersom skolan består av människor. Stöd från den 

närmaste chefen uppfattades som bra. Kindenberg och Wallin (2000) säger att stödet från 

omgivningen är oerhört viktig, framförallt har stödet från överordnad stor motverkan på 

arbetsrelaterad ohälsa.  

 

Vad säger då Karasek (1990) om hur kraven, kontrollen och det sociala stödet bör se ut för 

att människan ska prestera så bra som möjligt och framförallt trivas så bra som möjligt? Den 

bästa situationen är när kraven på den anställde är höga men när de samtidigt känner att de 

har kontroll på sitt arbete. Den anställde blir då aktiv, får användning av sina kunskaper och 

stimuleras att utvecklas. Respondenterna i denna undersökning upplevde väldigt höga krav, 

för höga. Kontrollen är förhållandevis låg med tanke på de krav som finns, mycket på grund 

av de lagar och styrdokument som ska följas, den slimmade organisationen, en liten budget 

och antalet anställda under sig. Den svaga länken finns mellan kraven och kontrollen. Detta 

leder till en känsla av tidsbrist.  Det skapar stress och en känsla av att inte räcka till. Det blir 

en stor psykisk belastning, vilket inte får förekomma enligt arbetsmiljölagen. 

Arbetsförhållandena ska enligt lag anpassas till människors olika förutsättningar. En av 

områdesrektorerna uttryckte sin oro över just detta:  
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”Vi får inte hamna i den situationen att arbetsuppgifterna är så 
otroligt tuffa så att vi bara rekryterar psykopater. Kraven får inte 
bli så höga, så att det bara är personer utan empatisk förmåga som 
söker sig till tjänsterna.”  

 

En kvalitativ studie ger information ”mellan raderna” genom kontakten och samtalet med 

individen. Samtliga rektorer upplevs ha olika höga krav på sig själva. Denna skillnad har inte 

vetenskapligt studerats och kan inte presenteras som ett resultat. Det finns dock tecken som 

visar på att höga krav och förväntningar på sig själv i kombination till de resurser och 

förutsättningar som finns skapar högre grad av stress. Detta kan jämföras med en individ som 

har lägre krav på sig själv, det vill säga att bara ha som mål att få allt att fungera någorlunda 

bra. Mellan kraven och resurserna finns en jämvikt och stressen blir inte lika hög. Graden av 

krav påverkas även av hur stora geografiska områden respondenternas verksamheter finns 

inom. De som har spridda verksamheter geografiskt sett upplevs överlag mer stressade. 

 

Stödet upplevs vara stort mellan kollegor och till viss del överordnade. Rektorerna tar hand 

om varandra och hjälper varandra, främst inom sitt område. Stödet från personalen är 

splittrad. En del får förståelse och har en bra relation med sina underställda, medan några få 

känner sig missförstådda. Det är en komplex social situation, med många inblandade. De 

respondenter som upplever emotionellt stöd från personalen är främst de som är närvarande i 

verksamheten. Forskning visar att de påfrestningar en individ utsätts för kan motverkas om 

personen har socialt stöd, någon som personen är positivt inställd till och kan få hjälp och 

stöd från (Lennerlöf, 1981).  

 

Det finns ingen systematiskt arbetsmiljöarbete av den psykosociala arbetsmiljön som enligt 

lag bör finnas. Medarbetarsamtal är också en rättighet och skyldighet enligt Bodens 

kommuns policy, där finns också en stor brist. Det finns bara en viss back up vid 

sjukfrånvaro, så det mesta arbete måste tas igen om de är sjuka. Detta kan leda till ökad 

sjuknärvaro. 

 

Vad blir då konsekvensen av brister i rektorernas psykosociala arbetsmiljö? Verksamheten 

kommer inte att ha den kvalitet som lagen föreskriver, målen kommer kanske inte att nås 

men framförallt så kommer den enskilda människan att drabbas; rektorn, personal och 

eleverna. Enligt Maslach (1999) så har konflikt mot värdegrunden stor betydelse för ohälsa 

och utbrändhet. Flera av respondenterna upplever en konflikt när de måste fatta beslut eller 

verkställa beslut som strider mot deras värdegrund. Maslach (1999) säger vidare att den 
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vanligaste enskilda orsaken till utbrändhet är en värdekonflikt. Med värdekonflikt menas när 

arbetet tvingar en att göra det som strider mot det man själv vill och tror på.  

 

Den viktigaste arbetsuppgiften en rektor har är att vara en pedagogisk ledare. De ska 

medvetet och aktivt driva skolans utveckling mot uppställda mål uttryckta i läroplan, 

skolplan och lokal arbetsplan (Linde, 1995). För att kunna göra det måste rektorn ha 

kunskap om målen och den ideologiska bakgrunden, förmåga att tydliggöra målen för 

personalen, göra personalen delaktiga i målen, använda det administrativa systemet som ett 

medel att utveckla verksamhet och personal, vidare måste en rektor skapa goda relationer 

och ta till vara på personalens resurser samt klargöra sin ledarroll i någon form av 

ledningsdeklaration (Linde, 1995). För att kunna göra detta måste rektorn finnas till hands, 

vara närvarande i verksamheten. För att kunna ha en bra dialog och pedagogisk diskussion 

med personalen måste rektorerna träffa personalen och ha ett nära samarbete. Rektorerna 

känner att de inte har tillräckligt med tid för personalen och att de inte hinner vara 

pedagogiska ledare. Lärarna förväntar sig att de ska finnas i verksamheten, men de hinner 

inte med. Det är inte tiden det är brist på med tanke på att de flesta arbetar mer än heltid, 

utan det är för många arbetsuppgifter. Detta skapar en känsla av att vara otillräcklig och detta 

är ännu en stressfaktor. En rektor är rädd för anarki, att personalen får fatta alla beslut själva 

och att ingen finns där för att ”hålla kursen” och peka på styrdokumenten. För att ha en bra 

dialog måste det finnas förtroende för rektorn. En av rektorerna får ingen respons från sin 

personal, det upplevs som frustrerande.  

 

Vad kan man göra för att förbättra rektorernas arbetssituation? Ett förslag är att i första hand 

se till så att det bedrivs systematiskt arbetsmiljö arbete av den psykosociala arbetsmiljön för 

rektorerna, samt att se till att samtliga rektorer får medarbetarsamtal med sin chef som de 

enligt Bodens kommuns policy ska ha. Arbetsanalys är ett bra sätt att få klart för sig vad som 

ingår i arbetsuppgifterna och vad som är andras arbetsuppgifter samt vad som kan delegeras. 

För att få fram sina egna starka sidor och det egna arbetssättet är personanalys ett bra medel. 

Det är viktigt att man jobbar rätt och effektivt och inte ryckigt och forcerat. Det är också 

viktigt att man anpassar arbetsuppgifterna efter personen.  

 

Den här undersökningen har gett en inblick i hur arbetssituationen ser ut för 

områdesrektorerna och rektorerna som grupp. För att få en djupare förståelse för varje 

enskild områdesrektor och rektor rekommenderas en undersökning som utgår från de frågor 
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som denna undersökning berör, men med ett större samarbete med områdesrektorerna och 

rektorerna. Att tillsammans med varje rektor kartlägga hur arbetssituationen ser ut för just 

honom eller henne just då, att sedan beskriva den optimala arbetssituationen som den 

områdesrektorn/rektorn skulle vilja ha och att sedan jämföra dessa. Ett annat sätt är att låta 

varje rektor utifrån en given skala (1-5) uppskatta hur det ser ut för honom eller henne i den 

specifika frågan. Utifrån resultatet kan en handlingsplan för varje rektor göras. 

 

Rektorerna har alldeles för mycket att göra och hinner inte vara den pedagogiska ledare som 

de borde vara så fler rektorer måste anställas. Alternativt rekommenderas en assistent som 

jobbar bredvid rektorn och avlastar denne. Detta kan vara bra vid uppbackning vid sjukdom. 

Ett gångbart uppbackningssystem måste göras. Tyvärr handlar allt om pengar i slutändan. 

Det är så viktigt att vara rädd om dessa duktiga och kompetenta människor, för deras skull, 

för samhällets skull och för barnens skull! 

 

Reliabilitet 

Reliabilitet är tillförlitlighet att en mätning är stabil, den ska inte vara utsatt för 

slumpinflytelser (Egidius, 2002). Intervjuaren ska fråga på samma sätt, intervjusituationen ska 

vara lika för alla. Mätinstrumentet ska kunna göra om samma mätning vid en annan tidpunkt 

och det ska ge samma resultat.  

 

En intervju är svår att upprepa, särskilt en tematisk intervju. Därför är det viktigt att hålla sig 

till samma frågor och tema. Respondentens svar kan vara påverkade av ovidkommande 

variabler som inte kan kontrolleras som till exempel respondentens humör, förändringar på 

arbetsplatsen, incidenter, personliga problem. De frågor som intervjupersonerna genom den 

här undersökningen ville ha svar på är ganska känsliga eftersom att de berör personers 

känsloliv och upplevelser, och därför var undersökningen extra känslig för ovidkommande 

variabler. Samma intervjufrågor användes genomgående vid alla intervjuer. Båda 

intervjupersonerna var närvarande vid alla intervjuer för att alla intervjusituationer skulle bli 

så identiska som möjligt. Alla intervjuer spelades in och all data bearbetades i fyra 

”huvudblock” krav, kontroll, socialt stöd och värdegrund. Alla intervjuer har registrerats på 

samma sätt och av båda intervjupersonerna. 

 

Det är svårt att få resultatet konstant eftersom människor och deras omgivning förändras hela 

tiden. En förändring som skedde under tiden intervjuerna pågick var en strejk för 
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fackförbundet kommunals medlemmar. Detta innebar att skolornas lokaler stängdes, skol- 

och förskolematen, samt lokalvården uteblev. Den här situationen gjorde att rektorerna hade 

mer arbete och kände ovisshet om morgondagen. En inbokad intervju under denna period 

ställdes in och flyttades fram till efter strejken. Endast en intervju under denna period 

genomfördes.  

 

Situationen i Barn- och utbildningsförvaltningen är osäker på grund av att den förre 

skolchefen officiellt slutade sitt åtagande i början av sommaren. Idag finns en vikarierande 

skolchef tills de har hittat rätt person för uppdraget. Detta kan påverka det sociala stödet 

uppifrån. 

 

Reliabilitet är främst för kvantitativa studier. Vid kvalitativa studier förutsätter man låg 

standardisering och låg reliabilitet. Slumpinflytelser är någonting man tar med i analysen. 

 

Validitet 

Validitet är avsikten med undersökningen. Mäts det man avsett att mäta? (Egidius, 2002). 

Det den här undersökningen ville mäta är hur den psykosociala arbetsmiljön ser ut för 

rektorerna i Bodens Kommun. De frågeställningar som utgåtts ifrån är Karasek´s modell, 

som mäter krav, kontroll och socialt stöd på arbetet, som i sin tur ger en bild av hur den 

psykosociala arbetsmiljön ser ut för intervjupersonen. Frågor som utgått från Maslasch´s teori 

om värdegrund fanns också med. Dessa båda teorier är vedertagna inom sociologi och 

psykologi. På så sätt kan man utgå från att de här teorierna håller. Syftet med 

undersökningen är inte att pröva teorin. 

 

Eftersom de faktorer (krav, kontroll, socialt stöd) som undersöks har stor betydelse för hur 

den psykosociala arbetsmiljön ser ut är det den psykosociala arbetsmiljön som mäts. Deras 

värdegrund undersöks också för att se och om det ligger någon konflikt i deras dubbla roll 

som mellanchef. 

 

Den testintervju som genomfördes för att se om frågorna är begripliga och relevanta 

fungerade utmärkt. Den rektor som var ”försökskanin” gav feedback på både frågor och 

utförande. Han tyckte att frågorna var relevanta till den teori som undersökningen utgått 

ifrån. 
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En faktor som kan ha påverkat validiteten är det andra brevet som skickades till 

respondenterna innan intervjun (Bilaga 6). I detta brev fick respondenterna ta del av vad 

undersökningen syfte var, hur frågeställningarna såg ut samt en kort sammanfattning av den 

teori som arbetet bygger på. På det sättet fick samtliga respondenter samma förförståele av 

den teoretiska grunden och av de begrepp och definitioner som använts. Brevet kan ha 

väckt tankar och funderingar kring hur deras psykosociala arbetsmiljö ser ut, så att de på så 

vis var förberedda på att formulera sin situation med ord.  Detta kan ge en ökad validitet till 

undersökningen. Eftersom respondenterna var villiga att ställa upp på en intervju, tyder det 

på att undersökningen var viktig för dem. 

 

Internvaliditet. Internvaliditet är den säkerhet med vilken man kan dra slutsatser om kausalitet 

utifrån samband erhållna vid undersökningen (Egidius, 2002). I den här undersökningen är 

orsakerna: krav, kontroll och socialt stöd, medan verkan är den psykosociala arbetsmiljön.  

 

Externvaliditet. Gäller resultatens generaliserbarhet eller giltighet för andra grupper eller 

situationer än undersökningsgruppen och undersökningssituationen (Egidius, 2002). På 

grund av att rektorernas krav och arbetsuppgifter inte ser lika ut i alla kommuner, kommer 

man inte att kunna generalisera till andra rektorer i andra kommuner. Finns det arbetsplatser 

som har ungefär samma arbetssituation kan man dra paralleller, men vetenskaplig 

generalisering kan inte göras. 

 

Etik 

De är viktigt att alla respondenter är anonyma genom hela arbetet. Det förklarades för 

respondenterna innan intervjuerna att allt som sades under intervjun stannar mellan 

respondenten och intervjuarna. Det är en förutsättning för att respondenterna ska kunna 

svara på frågorna så sanningsenligt som möjligt. Detta har medfört att vissa jämförelser inte 

har kunnat göras, eftersom att områdena ser så olika ut organisatoriskt och geografiskt. Så 

länge inte informationen röjer den enskilde områdesrektorn/rektorn har gemensamma 

nämnare och avvikelser från gruppen analyserats. Resultatet har presenterats utifrån gruppens 

uppfattning om den psykosociala arbetsmiljön. 
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Bilaga 1 
  

Framställan om begäran om arbetsmiljöåtgärd 

Med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap. 6a§ framställer jag att åtgärder skall vidtagas för att uppnå en 
tillfredsstallande arbetsmiljö för Bodens Kommuns rektorer. 

• Rektorernas arbetsbelastning är sådan att den utgör en risk för deras hälsa. Antalet underställda är så 
stort att det omöjliggör att utföra uppdraget på ett tillfredsställande sätt. För vissa rektorer är även de 
geografiska avstånden mycket stora. 

 
• Ansvarsområdena för stora både gällande antalet verksamheter och olika verksamheter. 
 
• Svårt att hinna med uppdraget utifrån de lagstyrda verksamheter, rektorerna upplever att de måste 

"tumma" på lagen vilket medför stor psykisk påfrestning. 
 
• Oklart vad som förväntas av rektorerna, vilket uppdrag de har från ledning och politiker. 

Jag vill ha besked om vilka åtgärder som arbetsgivaren avser att vidtaga. Besked vill jag ha senast den 13 
juni 2003. 

 

 
' 

(huvudskyddsombud) 

Som ansvarig från arbetsgivaren i denna fråga har jag mottagit framställningen. Mitt svar redovisar jag i 
bilaga. 

/    20 

(arbetsgivarens underskrift) 
 



Bilaga 2   

 
 

Bam- och Datum                
utbildningsförvaltningen                   2003-08-30 

  

Anita Ekerljung 
Huvudskyddsombud 
Lärarförbundet 

Svar på begäran på arbetsmiljöåtgärd, 2003-06-03 

Lärarförbundet har med stöd av arbetsmiljölagen 6 kap. 6a § gjort en framställan 
med begäran om arbetsmiljöåtgärd vad det galler rektorernas 
arbetssituation/arbetsmiljö 

Följande problemområden har tagits upp: 

• Rektorernas arbetsbelastning ar sådan att den utgör en risk för deras hälsa. 
Antal underställda är så stort, att det är omöjligt för dem att utföra 
uppdraget på  ett tillfredsställande sätt. För vissa rektorer är även de 
geografiska avstånden mycket stora. 

• Ansvarsområdena är alltför omfattande såväl gällande antalet 
verksamheter som olikheter inom verksamheterna. 

• Det är svårt att hinna med uppdraget utifrån den lagstyrda 
verksamheten, varför rektorerna upplever att de måste "tumma" på 
lagen, vilket medför stor psykisk påfrestning. 

Antalet underställda per rektor i Boden kommun är relativt högt i jämförelse med 
exempelvis Luleå kommun och det administrativa stödet i grannkommunen är också 
mer utbyggt. Detta har varit en bidragande orsak till att många av tidigare anställda 
rektorer sökt sig till Luleå kommun. Områdesrektorerna i Boden har för att avlasta 
rektorerna tagit på sig verksamhetsansvar för skola/förskoleverksamhet, för ständiga 
samtal med rektorerna och går in i ärenden alternativt samt, om sa är möjligt, lägger 
ärenden på personalkonsulent och intendent. 

Enligt den nu gällande organisationen  är det förvaltningschefen som ansvarar för att 
genomföra medarbetarsamtal med områdesrektor/gymnasiechef. 
Områdeschef/gymnasiechef ansvarar på samma sätt som förvaltningschef för att i 



medarbetarsamtal med rektor undersöka hur han/hon upplever sin arbetssituation och 
utifrån erhållet svar vidta de åtgärder som anses behövliga. I de fall områdesrektor 
inte anser sig ha möjlighet (tid, kompetens eller ekonomiska möjligheter) att vidta 
sådana åtgärder som är behövliga för att förbättra rektors arbetsmiljö/arbetssituation 
ska han/hon returnera frågan till förvaltningschefen. Förvaltningschefen ska föra 
frågan vidare till barn- och utbildningsnämnden om ej frågan kan lösas på denna 
nivå. Områdesrektorer har fört denna fråga uppåt i organisationen - dock ej formellt 
skriftligt. 

Områdesrektor ska omedelbart vidta åtgärder om rektor uppvisar stressrelaterade symtom eller 
om det kommer sådana signaler från kollegor. 

Exempel på åtgärder finns i "Svar på inspektionsmeddelande, 2002-10-22, AILU 
2002/422/42219, sid. 5. 

Två studerande vid Institutionen för Arbetsvetenskap i Luleå har genomfört en undersökning 
av skolledarnas psykosociala arbetsmiljö i Boden. Undersökningen ska presenteras i en CD 
uppsats i psykologi, "Skolledarnas dubbla roll: Hur ser den psykosociala arbetsmiljön ut för 
skolledarna i Bodens kommun". 

Denna uppsats kan användas som utgångspunkt för att förbättra rektorers arbetsmiljö. 
Uppsatsen beräknas vara färdig julen 2003. Preliminär rapport lämnas vecka 37. 
Huvudskyddsombudet inbjuds till denna träff. 

HÄLSA som framgångsfaktor gäller för rektor på samma satt som för alla övriga anställda inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Särskilda satsningar kommer också att genomföras för att starka skolledarnas individuella 
ledarskap och utveckla det sociala stödet, HÄLSA som framgångsfaktor, sid. 10-12. 

• Rektorerna upplever att det är oklart om vad som förväntas av dem beträffande det 
uppdrag de har från ledning och politiker. 

Det uppstår ibland en lojalitetskonflikt mot arbetsgivaren och samvetet formulerat i 
läroplansmål och förordningstext. 

Bodens kommun har en "Policy för ledare". Denna policy anger vilka krav som ställs på 
samtliga ledare i Bodens kommun. Det är, enligt policyn, anställningsmyndigheten som ansvarat 
för att ge ledaren det stod och de utvecklingsmöjligheter som anses nödvändiga för att ledaren 
ska få realistiska möjligheter att klara sitt ledarskap. 

Följande punkter finns under rubriken Utveckling/stöd: 

• Ge ledaren en tydlig chefsroll som är klart avgränsad mot den politiska organisationen 

• Ge nyanställde ledare stod som utformas individuellt vid varje enskilt tillfälle 

• Ge ledaren regelbunden återkoppling genom medarbetarsamtal när det gäller resultat och ledarbeteende. 

• Utforma individuella utvecklingsplaner för varje ledare i samarbete med närmast högre chef. 

Utbildning/utvecklingsinsatserna kan delas in i följande huvudområden: 



• Individuellutbildning/utveckling - personlig utveckling 

• Befattningsutveckling -faktautbildning 

Chef för barn- och utbildningsförvaltningen samt områdesrektor ska utifrån ovanstående 
policydokument ge rektor en tydlig chefsroll som är klart avgränsad mot den politiska 
organisationen. I de fall rektor upplever sin chefsroll otydlig ska han eller hon påpeka detta för 
områdesrektor. 

Individuell utbildning/utveckling kommer att genomföras bl.a. utifrån HÄLSA som 
framgångsfaktor och Befattningsutveckling ges i form av den fleråriga påbörjade och kommande 
rektorsutbildningen, RUT som ett antal skolledare per är genomgår. RUT fokuserar på det 
statliga uppdraget och klargör detta. 

Den utvärdering av befintlig organisation som enligt beslut ska påbörjas senast 
oktober 2003 får utvisa eventuella behov av förändring av organisationen som också 
kan leda till förändringar/förbättringar av områdesrektors/rektorers psykosociala 
arbetsmiljö 

 
Margareta Rönnberg, personalsekreterare 

Med detta svar anser arbetsgivaren att Lärarförbundets framställan begäran 2003-06/03 om 
arbetsmiljöåtgärd att frågan är besvarad. 
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1 Inledning 

Långtidssjukskrivningarna har ökat dramatiskt från 1997 och framåt, detta gäller även i Bodens 
kommun och inom Barn- och utbildningsförvaltningen, se arbetsmiljöbokslut 2002. Hur ska vi 
tillsammans anställda, chefer, fackliga företradare och skyddsombud tillsammans hejda den dystra 
utvecklingen och i stallet få en ökad frisknärvaro? 
Hälsan, en god arbetshalsa, ar en viktig framgångsfaktor och konkurrensfaktor för att under de 
närmaste åren lyckas rekrytera personal som ska ersätta kommande pensionsavgångar och för att 
behålla den personal vi i dag har anställd i olika verksamheter. 

1.1   Bakgrund 

Den Psykosociala kartläggningen 2001 visade att 51 % av de 580 personer som besvarat enkäten 
aldrig eller sällan nyttjade friskvårdstimmen. Friskvårdstimmen var enligt kartläggningen 
schemalagd i olika hög grad i de olika skolområdena, i genomsnitt hade 55 % av 580 schemalagd 
friskvård. 
Enligt den policy för hälsa i arbetslivet som beslutades 2002-06-17 ska varje förvaltning skapa 
förutsättningar så att ett hälsofrämjande arbete kan bedrivas på arbetsplatserna, upprätta 
handlingsprogram, rutiner, ta fram exempel på aktiviteter, utse hälsoinspiratörer osv. 

Barn- och utbildningsnämnden har tillskjutit 500 000 kronor till det hälsofrämjande arbetet. Utöver 
detta finns möjlighet att avsatta medel från Internkontrollananslaget. Förvaltningen har, efter 
förhandling med LR och Lärarförbundet (om förhandling ang. Skolutvecklingsavtalet), tillskjutit 
200 000 kronor att användas till förebyggande åtgärder riktat till lärarkollektivet. LR, 
Lärarförbundet och arbetsgivaren beslutar gemensamt vad pengarna ska användas till. 

Det heter att personalen är vår viktigaste resurs. En resurs som också är i behov av investeringar på 
samma satt som exempelvis en vägmaskin. Nar en investering görs räknas alltid på kommande 
driftskostnad. Alla Hälsofrämjande insatser ska betraktas som en investering och vi måste också 
räkna med driftskostnad för personalen. Till driftskostnad raknas exempelvis kompetensutveckling. 

1.2   Hälsogruppens arbete 

Hälsogruppen har träffats en eftermiddag per vecka under januari och februari månad 2003. 
I gruppen har följande personer ingått; Viola Lahti, LR, Mikael Norberg och Ingela Olsson, 
Kommunal, Ziba Kianfar, SKTF, Anita Ekerljung, Lärarförbundet, Friskvårdskonsulent 
Birgith Lidström, BUF, Camilla Sundqvist, idrottslärare Sandenskolan, Kurt Friman, 
Idrottslärare Björknässkolan, Ingela Arngren, Margaretha Isaksson, Ingrid Persson, 
personalkonsulenter, Lili-Marie Lundström, skolassistent personal och Margareta Rönnberg, 
personalsekreterare, tillika sammankallande. 
De fackliga förtroendemännen är huvudskyddsombud och skyddsombud. 
Vi började med att, utifrån policy för hälsa i arbetslivet, välja ut vad vi ansåg viktigt. 
Begreppet hälsa, vad har andra arbetsgivare gjort? Osv. Varje gruppdeltagare hade till uppgift 
att ta reda på så mycket som möjligt för att vi på så sätt skulle få ett brett beslutsunderlag. Vi 



har bjudit in Bodens kommuns projektanställda Hälsovägledare, olika utbildningsföretag osv. När vi 
ansåg att vi hade erhållit tillräckligt med material delade vi in oss i mindre grupper som hade till 
uppgift att titta på, Organisationens hälsa, Ledarskapets betydelse för hälsan, Arbetslagets 
hälsa och Individens hälsa. 

1.3   Hälsobegreppet 

Det finns många definitioner på begreppet hälsa. WHO definierar Hälsa på följande sätt: 
"Hälsa är ett dynamiskt och harmoniskt jämviktstillstånd av alla element och krafter som 
formas och omger en människa." 
En annan definition på hälsa är allt som inte är ohälsa utifrån Arbetsmiljöverkets definition. 
"Ohälsa kan vara både sjukdomar enligt medicinska objektiva kriterier och kroppsliga och 
psykiska funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening. Exempel 
på det senare är olika former av stressreaktioner och belastningsbesvär. 
Sådana tillstånd kan leda till sjukdom 
Styrkan i upplevelserna, varaktigheten och förmågan att fungera som tidigare avgör om ohälsa 
föreligger". (Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, sid 12) 

Slutligen kan några citat hämtade ur den psykosociala kartläggningen 2001 belysa vad hälsa 
är. 

" Att känna glädje att gå till arbetet att känna mig omtyckt av barnen och mina 
arbetskamrater. Att kunna skratta." 

" Pigg och stark i kroppen. Känna tillfredsställelse över utfört arbete. Ha ork att nyttja 
fritiden till trevliga aktiviteter. Uppleva kärlek från nära och kära." 

"Att trivas på jobbet och ha det bra. Gemenskap samt att bli uppskattad för det man gör. 
Samt att få vara frisk." 

1.4   Arbetsmiljöpolicy för Barn- och utbildningsförvaltningen 

• För att hålla en god kvalitet i verksamheten skall vara medarbetare ha 
möjlighet att utvecklas och höja kompetensen inom sitt arbetsområde. 

• Förutsättningarna i arbetet skall göra det möjligt för alla medarbetare att kunna ta 
eget initiativ till förbättringar i arbetsprocessen. 

• Arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet. 

• Lokaler, arbetsredskap och utrustning skall vara så utformade att ohälsa och 
olycksfall förebyggs. 

 
• Organisation och arbetets innehall skall utformas så att  

·De ger anställda trygghet, arbetsglädje och livskvalitet 



·De är gynnsamma för hälsan 
·De minskar risken för arbetsskador 

1.5   Mål 

De förebyggande åtgärder och aktiviteter som genomfors ska på sikt leda till en hållbar 
arbetshälsa. 

• Att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska minska med 10 % (3 300 dagar) inom 
3år.    

• Att frisknärvaron ska öka så att 50 % av de anställda inte har varit sjuka de senaste 2 åren. 

Uppföljning görs i det årliga Arbetsmiljöbokslutet 

2 Individens hälsa 

Någon rättvis fördelning av hälsan är inte av naturen given. Vi föds och lever med starkt 
skiftande förutsättningar. Inte bara generna utan även den sociala miljön påverkar hälsan 
under livet. 
Det sägs ofta att den individuella hälsan, som i viss utsträckning beror på den enskilde 
individens livsvanor, också ar ett ansvar för den enskilde. Och så är det. Men det är ett delat 
ansvar. För när olika sociala grupper uppvisar radikalt olika sjuklighet och dödlighet handlar 
det ytterst om olika förutsättningar att ta det individuella ansvaret. Därmed blir hälsan också 
ett samhällsansvar. 
Cirka 53 % av de som är sjukskrivna mer an 60 dagar är KVINNOR anställda i kommuner och 
landsting. 

Friskvårdsarbetet på individnivå handlar i mångt och mycket om att förändra en livsstil. Det 
är en process som tar tid, och man kan därför inte förvänta sig omedelbara resultat i minskad 
sjukfrånvaro. 
Vi anser därför att målet skall vara att förankra och kontinuerligt, under längre tid, utveckla 
friskvårdsarbetet inom Barn och utbildningsförvaltningen. 

Rektor/chef har en viktig roll i det hälsobefrämjande arbetet och den anställde har alltid 
möjlighet att vända sig till sin rektor/chef när det galler den individuella hälsan. 

Det finns också alltid mojlighet för den anställde att prata med personalkonsulenten i skolområdet, 
personalsekreteraren i förvaltningen eller att ta kontakt med Framtidshälsans personal i hälsofrågor. 
Enligt Bodens kommuns avtal med Framtidshälsan har anställd möjlighet till tre samtal, ej 
behandlande samtal, med hälsans beteendevetare. 

2.1   Syfte 

Friskvårdsarbetet skall hjälpa till att stimulera alla anställda till att ta ansvaret för sin egen hälsa och 
sitt välbefinnande såväl i arbete som på fritiden samt till aktiviteter inom områden som stöder en 



meningsfull arbetssituation. Om man ökar medvetenheten för vad som påverkar hälsan i positiv eller 
negativ riktning har individen större möjligheter att själv avgöra hur 
hon/han skall handla eller bete sig i olika situationer. Fysisk träning tillsammans med kunskaper om 
livsstilens betydelse samt hur mentala processer påverkar kroppen, ökar förmågan att se möjligheter 
istället för problem. Därmed kan man säga att individen handlar utifrån ett reflekterat val. 
Deltagarna är därmed bättre rustade att mota eventuella motgångar, både på arbetet och på fritiden 

2.2   Mål 

• Att motivera till ökat hälsomedvetande 
• Att starka individens självkänsla - självförtroende 
• Att genom olika fysiska aktiviteter ge individen motivation till ett fysiskt aktivt liv 
• Att ge individen kunskap om de positiva effekter ett fysiskt aktivt liv ger 
• Att öka frisknärvaron 
• Att minska risken för långvarig sjukskrivning 
• Att stimulera till ökad motivation - livsglädje- välbefinnande 
• Att friskvårdstimmen nyttjas av alla och att friskvårdstimmen så långt det är praktiskt 

  möjligt schemaläggs för alla personalkategorier. 
• Att 60 % av de anställda deltar i någon form av friskvårdsaktivitet under 2003. 
• Att 70 % av de anställda deltar i någon form av friskvårdsaktivitet 2004. 

Uppföljning sker i medarbetarsamtal, psykosocial kartläggning och arbetsmiljöenkät. 

2.3   Metoder 

Man kan inte lösa sjukfrånvaron endast genom en timmes friskvård i veckan men det ar ett 
steg i det stora friskvårdsarbetet. Man måste satsa på alla nivåer, individ- grupp- organisation; 
och ledningsnivå. 
Här kommer förslag på individinriktade satsningar. 
Metoderna bygger på att befrämja och utveckla hälsan fysiskt, psykiskt och socialt 

2.4   Projektanställning av friskvårdskonsulent 

För att samordna det praktiska friskvårdsarbetet i förvaltningen och inspirera och motivera individen 
till ett varaktigt positivt hälsobeteende bör en heltidstjänst som friskvårdskonsulent inrättas i Barn 
och utbildningsförvaltningen. Dennes uppgift skall vara att ansvara för att genomföra hälsoprojekt 
på arbetsplatserna, kartlägga och sammanställa åtgärdsprogram och arrangera/leda utbildning, utföra 
Hälsonycklar och lägga upp individuella träningsprogram, och i mån av tid utföra 
massagebehandlingar. Friskvårdskonsulenten ska samordna hälsoinspiratörernas arbete i 
förvaltningen och samarbeta med förvaltningens personalsekreterare och personalkonsulenterna i 
skolområdena. Delta i nätverket för personal och arbetsmiljöfrågor. 

 
 
 



2.5   Aktiviteter 
 
2.5.1   Korpens Hälsonyckel 

Korpens Hälsonyckel är ett material där första steget är en begränsad undersökning och ett 
förtroligt samtal mellan testpersonen och hälsotestare. Utgångspunkten är att kropp och själ 
hör ihop och därför bör diskuteras samtidigt. Personen fyller i ett formulär som rör vanor 
inom sex olika områden: motion, kost, stress, tobak, alkohol och relationer. 
Den fysiska undersökningen omfattar längd, viktkontroll, blodtrycksmätning, mätning av 
kroppsfett och konditionstest på ergometercykel. 
Alla "värden" från frågeformuläret förs in i Hälsonyckelprotokollet och bildar utgångspunkt 
för samtalet. Genom en sådan här test får deltagarna aktivt ta del i att själva tänka över sina 
levnadsvanor. De får motivation till förändring och förbättring. För att kunna se eventuella 
förändringar bör uppföljning ske tidigast fyra månader efter det första testet. 
Med den form av konditionstest som används beräknar man testpersonernas maximala 
syreupptagningsförmåga. Vad som händer när man tränar och förbättrar sin kondition är att 
syreupptagningsförmågan höjs. Det beror till stor del på att hjärtat förmår pumpa ut mer blod 
per tidsenhet än tidigare. 
Alla anställda erbjuds antingen Hälsonyckeln eller enbart konditionstest som då kan utföras 
på motionsanläggning.. Hälsonyckeln utförs hos anställd friskvårdskonsulent som vid behov 
tar hjälp av studerande hälsovägledare vid Doctum 
Det skall också klargöras att detta inte är en hälsokontroll med diverse medicinska tester utan 
en kartläggning av individens hälsostatus både fysiskt, psykiskt och socialt. 
Materialkostnaden för Hälsonyckeln test 1+2 ar 40 kr/person. 

2.5.2   Träningsbidrag 

Alla kan söka ett träningsbidrag på max 500 kr/år. Bidraget kan användas till personligt träningskort 
på tex. Step In,  Nordpoolen, Winternet, Boden Gymnastikklubb. Det skall även gå att nyttja 
bidraget till avgift för verksamhet som massage, Qigong, mental träning, meditation, bowling, 
viktväktarna, rökavvänjningskurs etc. Det är också tankbart att bidraget kan användas till inköp av 
gångstavar och skor. I och med detta skull 
 
 
2.5.4   Viktminskningskurs 

Under senare år har forskarna blivit allt mer säkra på sambandet mellan felaktiga matvanor och de 
vanligaste sjukdomarna i vårt land. Man uppskattar att ca 40 procent av hjärt - och kärlsjukdomarna 
och 30 procent av cancerfallen kan förklaras av felaktiga matvanor. Vi bar en rad sjukdomar för 
vilka fetman är en riskfaktor. Det gäller diabetes, gallsten, hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck, 
skador i höft, knä och vrist. Kraftig fetma kan medföra ständiga smärtor i lederna och sociala 
svårigheter. 
För att kunna nyttja bidraget till viktväktarna skall man ha en övervikt på minst 20 kilo enligt 
Viktväktarnas norm. Det skall vara närvaroplikt på alla träffar. 

2.6   Sponsring 

Mot uppvisande av startbevis kan individen sponsras med max 200 kronor till ett 



motions lopp/år, t.ex. tjejmilen, vårruset, tjurruset, vasaloppet etc. De får även en t-shirt med 
logga där det framgår att man representerar Barn och utbildningsförvaltningen i Boden 

2.7   Aktivitetskort - tävling 

För att öka individens motivation för motion får alla ett aktivitetskort. Personen skriver upp varje 
gång man motionerat i minst 30 minuter. Max 1 aktivitet per dag. När man sedan under en månad 
jobbat ihop 15 markeringar skickar man in kortet och deltar då i en utlottning av priser. Dragning på 
aktivitetskorten sker varje månad och mellan 5-10 priser/månad. Priserna kan bestå av trisslotter, 
presentkort på badhuset, kommunens badlakan, lunchkuponger på diverse matställen, biobiljetter 
etc. Kostnad 500 kr/månad 

2.7.1    Qigong 

Qigong är en mycket gammal helande metod som härstammar från Kina. Ordet är bildat av två 
kinesiska tecken: qi och gong. Tecknet qi betecknar livsenergi, gong står för extraordinär 
prestation. Qigong är en unik metod som förenar rörelse, andning och koncentration. Den 
förebygger sjukdomar, kan återställa förlorad hälsa och anses även kunna förlänga livet. 

2.7.2    Mental träning 

Integrerad Mental träning är bra för hälsan ! 
Mental träning används till stresshantering, avspänning, målbildsträning och 
självförtroendeträning m.m. Du blir lugn och avspänd i din vardag och kan handskas med 
olika situationer på ett effektivt sätt. 

2.7.3   Yoga 

Yoga är ett system av psykofysiska övningar med målet att behärska kropp och psyke och nå ett 
tillstånd av inre stillhet och insikt i verklighetens sanna natur. 
 
2.7.4   Massage 

Massage är en av världens äldsta behandlingsform. Grunden är beröring. Genom den klassiska 
massagen ökas cirkulationen i kroppen. Det kan i sin tur upplösa spänningar i muskulaturen som 
orsakar stelhet och smarta. Vid massage frisätts stora mängder oxytocin, vårt okända lugn- och ro- 
hormon. Detta lugn- och ro system är mycket viktigt för att vi människor skall kunna uppnå balans 
mellan stress av olika slag och avkoppling med fysisk och psykisk "läkning". Dagens samhälle har, 
som vi alla vet en generellt hög stressnivå. Denna stress orsakar sjukdomar och psykiskt utbrändhet. 
Vissa påverkas inte akut, men kommer någon gång i livet att få betala ett högt pris för att ha åsidosatt 
kroppens och själ ens behov av avkoppling och återhämtning. Massage är ett relativt enkelt sätt att 
ge kropp och själ en stunds avkoppling och återhämtning. 

Generellt sett uppnås följande effekter vid frisättning av oxytocin: 
• blodtrycket och pulsen sänks 
• nivåerna av stresshormon minskar 
• matsmältning och näringsupptag effektiviseras, 



• ökad tolerans mot smärta. 

I viss man kan även massage fås hos friskvårdskonsulent 

2.7.5   Styrketräning 

Det skall finnas möjligheter att boka träningslokalen som finns på stadshuset, både för individuell 
träning och gruppträning. Maskinerna som finns bör kompletteras med ett löpband och en ny cykel. 
För en säker träning bör alla maskiner ses över. 
Om det ordnas någon form av gruppverksamhet på de olika arbetsplatserna skall kommunens egna 
lokaler nyttjas. 

2.7.6   Inventering av ledare 

Det finns ett antal personer inom förvaltningen som har utbildning i massage, meditation etc, vidare 
finns det ett antal utbildade ledare i olika sporter, gymnastikledare osv. Det ar viktigt att tillvarata 
dessa resurser och därför kommer en inventering att genomföras under våren 2003. 

3 Arbetslagets hälsa 

I ett väl fungerande arbetslag/arbetsgrupp är klimatet stödjande, man har tillit till varandra och 
respekterar varandras olika kompetenser och olikheter. Det finns gemensamma samarbetsnormer 
och man är tydlig, rak och ärlig i sin kommunikation. I ett "friskt" arbetslag/arbetsgrupp är alla 
delaktiga, tar ansvar och har möjlighet att påverka beslut. Forskning visar att i väl fungerande 
arbetslag, där alla trivs, är frisknärvaron hög. Socialt stöd har visat sig vara en viktig faktor då det 
gäller att motverka uppkomsten av stressrelaterade besvär eller sjukdom. 
 
3.1   Mål 

• Att alla i arbetslaget ska må bra 

• Att alla ska trivas på sin arbetsplats 

• Att alla individer i arbetslaget ska synliggöras 
 

• Att det genomförs minst två gemensamma personalbefrämjande, arbetslagsstärkande 
åtgärder på arbetsplatsen per år 

Uppföljning i årlig arbetsmiljöenkät, personalkonferens och medarbetarsamtal 

 



3.2   Aktiviteter 

Alla aktiviteter som genomförs för att förbättra arbetslagets hälsa ska beslutas i samråd mellan 
de anställda på arbetsplatsen och rektor. 

3.2.1 Årlig arbetsmiljöenkät 

Varje år genomförs en arbetsmiljöenkät (Prevents eller Piteåmodellen) på hösten i oktober 
månad för snabb bearbetning och återkoppling. Skyddsombudets medverkan i arbetet och 
sammanställningen ett måste. Sammanstallningen av arbetsmiljöenkäten på den enskilda 
arbetsplatsen skickas till personalkonsulenten på skolområdet för vidare bearbetning. 
Resultatet av arbetsmiljöenkäten kan ligga till grund för ansökan om medel för att genomföra 
aktiviteter enligt ovan. Ansökan om medel görs av rektor skickas till personalkonsulenten i 
skolområdet. Nätverket för arbetsmiljö och personalfrågor behandlar ansökan och 
personalsekreteraren beviljar medel. Förutom dessa medel finns medel fördelade från tidigare 
Internkontrollanslaget att användas till psykosociala insatser. 

3.2.2 Första punkt på dagordningen 

Obligatorisk första punkt på pk/ arbetslagskonferens "Hur är det? Hur har du det? eller 
Hur mar du?"(positivt och negativt) Om möjligt/nödvändigt efterföljande diskussioner. 

3.2.3   Studiecirklar på arbetstid 

Studiecirkel på arbetstid, ex. TBV's arbetslags- arbetsmiljö- 
utbildning. Arbetslaget skickar ansökan till personalkonsulenten i sitt skolområde. 

3.2.4   Teambuilding 

Teambuilding på arbetstid. Exempelvis Förändringens fyra rum som ökar medvetenheten om 
var man som enskild person eller arbetslaget i en förändringsprocess. Eller annan 
arbetslagsutveckling som bedöms passa arbetsgruppens behov. 

 
3.2.5   Gemensamma planerings och utvärderingsdagar 

Inför nystart av verksamheter, förändringar i arbetslag eller inför läsårets början. 
Utvärderingsdagar i samband med läsårets slut. Rektor skickar ansökan till 
personalkonsulenten i sitt skolområde. Oftast ska studiedagar räcka till både till 
studiedagar samt planering och utvärdering. 

3.2.6   Arbetslagsstärkande åtgärder 

Det sociala stödet och gemenskapen i arbetslaget upplevs bland de anställda i förvaltningen 
som två av de viktigaste faktorerna som kännetecknar en bra arbetsmiljö. Frågan har ställts till 
samtliga anställda som deltagit i den arbetsmiljöutbildning som genomförts under senhösten 



2002 och januari- februari 2003. Därför är det viktigt att uppmuntra till gemensamma 
aktiviteter och social samvaro för att stärka sammanhållningen i arbetslagen. 

3.2.7   Arbetsmiljöpris 

Alla arbetslag har möjlighet att delta i en tävling, prissumma 5000 och 10 000 kr. Priset går till 
det arbetslag som kan visa på att man med gemensamma krafter ökat välbefinnandet, minskat 
sjukfrånvaron, dvs. ökar frisknärvaron på arbetsplatsen. Regler för tävlingen kommer att 
utformas. 

3.3   Uppföljning 

Där medel beviljats ska en uppföljningsenkät genomföras efter 6 mån, dock före 
sommaruppehållet. Även här är skyddsombudet delaktig och sammanställer. 

4 Ledarskapets betydelse for individens hälsa och arbetslagets 
hälsa 

Bra chefer/ledare åstadkommer resultat genom sina medarbetare. Ledarna ska därför ge sina 
medarbetare förutsättningar att göra sitt bästa. Ledaren ska vara en förebild även i 
hälsoarbetet. 
En ledare som på grund av den egna arbetssituationen och alltför många anställda inom sitt 
ansvarsområde uppvisar stressrelaterade besvär kan ha svårigheter att fungera som ett socialt 
stöd till sina anställda. 

4.1   Mål 

• Att på sikt minska antalet underställda så att de ledare vi har i dag inte drabbas av ohälsa. 
• Att ge chefer/ledare förutsättningar att fungera som hälsosamma ledare och förebilder 
• Att stärka chefer/ledares individuella förutsättningar att fungera som ledare 
• Att stärka chefer/ledares kunskaper och ge dem verktyg för att fungera som hälsosamma 

ledare och förebilder. 

4.2   Aktiviteter som stärker det individuella ledarskapet 

Det handlar om att kvalitetssäkra ledarskapet. 

4.2.1   Hälsoprofilbedömning 

Erbjuda alla chefer/ledare Korpens hälsoprofilbedömning 



4.2.2    Stressprofil 

Erbjuda alla chefer/ledare att genomgå Framtidshälsans Stressprofil 

4.2.3   Mentor 

De chefer/ledare som så önskar ska erbjudas mentor utanför organisationen. En 
mentorbank upprättas 

4.2.4   Individuell handledning/Grupphandledning 

De chefer/rektorer som så önskar ska erbjudas individuell handledning eller 
handledning i grupp 

4.2.5   Ledarutveckling 

Framtidshälsan har utbildat en handledare och kommer att starta UGL (utveckling av grupp 
och ledare) - utbildning ht-03. Utbildningen genomfors i internatform under en vecka. 
Chefer/ledare erbjuds denna utbildning 

4.2.6   Ledarens roll och uppdrag 

Ledarens roll utifrån hälsoperspektivet är att uppmuntra, stödja, visa engagemang och vara 
en förebild för de anställda. 

4.3   Redskap for att utveckla det sociala stödet 

4.3.1    Introduktionsprogram for ledare 

Det saknas introduktionsprogram för ledare. Ett sådant ska upprättas under 2003 

4.3.2   Utbildning i lagar och avtal 

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna ska gemensamt anordna 
utbildningsdagar i lagar och avtal för alla chefer/ledare. Genomfors under ht-03 

4.3.3   Arbetsmiljöutbildning 

Genomförs i april 2003 

4.3.4   Utbildning i det svåra samtalet 

Som chef/1edare är det av stor vikt att kunna bemöta sina anställda i olika svåra 
situationer och samtal. Utbildningsdag ht-03. 

 



4.3.5   Utbildning i stresshantering 

Hur kan jag som chef/ledare upptäcka och förhindra att mina anställda drabbas av 
stressrelaterade symtom eller sjukdom? Utbildningsdag vt-03. Upprätta checklista. Hur kan 
jag hjälpa mina anställda som inte klarar av sin arbetssituation? 

4.3.6   Återinföra gemensamma rektorskonferenser 

Det är viktigt att alla chefer/ledare träffas regelbundet dels för erfarenhetsutbyte dels för den 
sociala samvaron. 
Innehållet i rektorskonferenserna kan vara information 0,50 - 1 timme, övriga tiden används 
till utbildning. 
 
 

5 Organisationens hälsa 

Arbetsorganisationen har en betydande påverkan på de anställdas hälsa. Det som är viktigt när 
Barn- och utbildningsförvaltningen ska göra en samlad satsning för att motverka ohälsa och främja 
hälsa är att fokusera kritiska områden även inom arbetsorganisationen. Det krävs arbete på flera 
nivåer och inom många områden för att lyckas med att minska ohälsan/höja hälsan hos medarbetarna. 

Viktiga områden att säkerställa inom organisationen: 

• Synliggöra framtidsvisionen för att skapa en framtidstro. 

• Hitta rutiner för årliga/regelbunda riskbedömningar utifrån fysiska, psykiska och sociala 
faktorer i arbetsmiljön. (Hitta ett signalsystem) 

• Säkerställa möjligheten till återhämtning, vila och reflektion i arbetet 

• Säkerställa kompetensutveckling. Se påfyllnad som en förebyggande åtgärd för god hälsa. Se 
behovet av kompetensutveckling när mängden personal har minskat under ett antal år och 
där det krävs lika mycket eller mer av de anställda som är kvar. 

 
• Bygga förutsättningar för ett bra socialt stöd i arbetet. Det gäller både stödet från ledaren och 

bra fungerande arbetslag/goda medarbetarrelationer. 

• Klargöra det övergripande ansvaret när det gäller det höga ohälsotalet i Barn- och 
utbildningsförvaltningen. Ta ställning till Bodens kommuns ansvar och engagemang i frågan 
"En hög andel sjuka anställda/kommuninnevånare vad får det för konsekvenser på lång sikt 
för kommunen?" 

• Medvetandegöra och formulera åtgärder för att möjliggöra en hållbar arbetssituation för 
kvinnor inom förvaltningen. Cirka 53 % av de som ar sjukskrivna mer an 60 dagar är 
KVINNOR från kommuner och Landsting. 



• Säkerställa minsta möjliga rotation vid tjänstetillsättningar vår och höst genom att alla 
anställda i barn- och utbildningsförvaltningen ska känna trygghet i sin anställning ska få 
information i god tid innan planerade förändringar och att rekrytering inför höst och vår ska 
påbörjas i så god tid att de anställda ska känna till sin eventuella nya tjänsteplacering minst 
en månad innan förändringen träder i kraft. 

• Jobba för fortsatt ökad delaktighet i förändringar och beslut av olika slag. 

6 Arbetsgruppen föreslår 

• Att Förvaltningsledningsgruppen godkänner arbetsgruppens förslag till Hälsa som 
framgångsfaktor för att uppnå god arbetshälsa i Barn och utbildningsförvaltningen. 

• Att Hälsa som framgångsfaktor utgör en del av den handlingsplan som ska upprättas 
över åtgärder som ska avhjälpa ohälsa och sjukfrånvaro på grund av arbetsbelastning och 
negativ stress, Inspektionsmeddelande 2002/422 19 

• Att förvaltningsledningsgruppen godkänner förslag till budget 
 
Ansökan om medel for gemensamma aktiviteter i arbetslaget 

Barn- och utbildningsförvaltningen har avsatt 250 000 kronor för förebyggande aktiviteter som ska 
öka de anställdas inflytande och välbefinnande i sin arbetsgrupp/ sitt arbetslag. 
Arbetsgrupper/arbetsplatser har möjlighet att söka medel för art exempelvis prova modeller för att 
utveckla gruppen, dess sociala och kommunikativa aktiviteter och öka engagemang, gemenskap och 
delaktigheten i gruppen. 

Vid bedömning gäller följande prioriteringar;  

Nyskapande; något som inte är provat i förvaltningen 

Delaktigheten; aktiviteten ska vara väl förankrad bland de som berörs och det optimala är att alla ska 
delta i aktiviteten. 

Arbetsplatsnära; aktiviteten ska ha hög grad av anknytning till den dagliga verksamheten 

Kontinuitet; kompetenshöjande insatser ska omsattas i praktisk handling och främjar 
arbetsgruppens hälsa (ej studieresor, studiebesök) 

Ansökan 

Rektor lämnar ansökan till personalkonsulent i skolområdet. Alla ansökningar behandlas i Nätverket 
för arbetsmiljö och personalfrågor en gång per månad. Beslut fattas av personalsekreterare. 



Ansökan ska innehålla beskrivning av: 

• Bakgrund - varför vill ni genomföra aktiviteten? 
• Aktivitetens syfte och mil, förväntade effekter - vad vill ni uppnå? 
• Vad ska ni göra för att uppnå målen. 
• Vilka som omfattas 
• Tidsplan 
• Budget 
• Information om medfinansiär; bidrag utgår med max 50% till varje aktivitet. 
• Hur ska ni följa upp åtgärder och måluppfyllelse? 

Innan ansökan inlämnas ska: 

• Områdesrektor vara informerad 
• Medfinansiär vara klar 
• Facklig förankring vara avklarad 

 
 

Efter genomförd aktivitet 

Efter att aktiviteten avslutats ska en rapport lämnas till personalkonsulenten i skolområdet. I 
rapporten ska beskrivas vad ni gjort och vad resultatet blev. 



Aktivitetskort 

Skriv upp varje gång du motionerar minst 30 minuter. Och delta i utlottning av priser. 15 
motionstillfallen - 1 lott 

 
Datum Aktivitet Datum Aktivitet 
    
    
   ————————
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  

Klipp  

här 
 

  

Klipp 

här 
 

Namn:  
Arbetsplats: 
Tel. arb/hem: 

Talongen skickas till eller lämnas till Margareta Rönnberg, Barn- och utbildningskontoret 
Märk kuvertet "Friskt ger vinst" eller lägg talongen i lådan på plan 9, Barn- och 
utbildningskontoret. 
Dragning sker den 25 varje månad.  10 priser varje manad. 
 
 
 
 
 
 



  Barn- och utbildningsnämnden     Sammanträdesprotokoll 
 
Bodens 2003-05-15                                         

kommun 
 
82 § 
Diarienr  BUN   71-03-026 

Hälsobefrämjande åtgärder 

Ärende 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2003-04-23, § 66 beslutades, 
att alliansen tillsammans med barn- och utbildningskontoret arbetar fram en policy 
som barn- och utbildningsnämnden kan besluta om i maj. 

BEREDNINGENS FÖRSLAG 

Beredningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

att      anta förslag till målformulering utifan "Hälsa som framgångsfaktor". 

FÖRSLAG 

Ordförande föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

att     bifalla beredningens förslag till beslut samt med tillägg 

att      det hälsobefrämjande åtgärderna harmoniseras med den pågående centrala 
utredningen. 

BESLUT 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
DELGES Personalsekreteraren   

  

 
 

 

 

 



Bilaga 4 

Intervjufrågor: 

 

Hur upplevs den psykosociala arbetsmiljön? 

1. Vad är psykosocial arbetsmiljö för dig? 

2. Beskriv din psykosociala arbetsmiljö 

 

Uppfylls arbetsmiljölagens kriterier för en god psykosocial arbetsmiljö? 

3. Har du kunskap om vad som står i lagen rörande psykosocialarbetsmiljö? 

4. Är du insatt i det fortlöpande arbetsmiljöarbetet som bedrivs? 

5. Bedrivs det någon intern kontroll av den psykosociala arbetsmiljön? ( vissa rutiner för att 

upptäcka brister i arbetsmiljön) 

6. Har du tid för företagshälsovård under arbetstid? Hur många timmar? Utnyttjas det? 

 

Sjuknärvaro 

7. Har du någon gång varit och jobbat fastän du varit sjuk? Hur ofta? 

8.  Finns det backup om du är frånvarande? 

 

Värdegrund 

9.  Vad motiverar dig? 

10. Varför ville du bli skolledare? 

11. Vilka förväntningar hade du? 

12.  Har dessa förväntningar blivit uppfyllda? 

13.  Vad är positivt/negativt i dina arbetsuppgifter? 

14. Hur ser dina framtidsplaner ut för det här arbetet? 

 

Allmänna frågor: 

15.  Hur länge har du arbetat som skolledare? 

16. Tidigare yrken? 

17. Vilken utbildning? 

18.  Hur ser arbetsuppgifterna ut? 

19. Hur många timmar i veckan arbetar du? 

20.Upplever du att din lön är rättvis i förhållande till din arbetsbelastning? 

 



Pedagogiska krav 

21. Vad är en bra pedagogisk undervisning? Hur kan du påverka det? 

22. Som skolledare har du ansvar för att verksamheten uppnår läroplanens mål, hur gör du 

för att uppnå målen? Hur kan man mäta det? 

23. Hur mycket tid lägger du ner på att informera lärare om den fortlöpande verksamheten? 

På vilket sätt gör du det? 

24. Hur mycket tid lägger du ner på att informera överordnade om den fortlöpande 

verksamheten? På vilket sätt gör du det? 

 

Pedagogisk kontroll 

25. Hur upplever du verksamhetens förutsägbarhet? 

26. Har du inblick i hur eleverna upplever undervisning/lärarnas prestationer? Samt elevernas 

studieprestation. 

27.  Vet du vad som kommer att hända nästa vecka, nästa månad och nästa år på din enhet? 

28. Händer det att beslut som påverkar din arbetssituation fattas utan att du får medverka? 

Hur reagerar du då? 

  

Pedagogiskt stöd 

29. Har lärarna förståelse för din arbetssituation?  T.ex. de åtgärder du måste vidta för att 

uppfylla läroplanens mål? Hur märks det? 

30. Har dina överordnade förståelse för din arbetssituation? T.ex. de åtgärder du måste vidta 

för att uppfylla läroplanens mål? Hur märks det? 

 

Ekonomiska krav 

31. Finns det något sparkrav i verksamheten? Minskad budget/anslag sen förra året? 

32. Räcker budgeten som kommunen sätter upp för att uppnå de pedagogiska kraven? Vad 

skulle åtgärdas med större budget? 

33. Finns det budget för nya projekt? 

34. Finns det budget för att rätta till brister i verksamheten? 

35.  Finns det tillräckligt med resurser för elever med särskilda behov?  

 

Ekonomisk kontroll 

36. Får du vara med i diskussionen kring hur budgeten kommer att se ut i förvaltningen, ditt 

skolområde, ditt ansvarsområde? 



37.  Har du möjlighet att påverka dina underordnades företagshälsovård? 

38.  Har du ekonomiska möjligheter att påverka arbetsmiljön för personalen på din enhet? 

 

Ekonomiskt stöd 

39.  Upplever du att du får instrumentellt stöd från arbetsledningen? (Har du någon gång haft 

behov av ny utrustning för att kunna utföra ditt arbete)  

40. Upplever du att du kan ge instrumentellt stöd till din personal? 

   

Sociala krav 

41.  Hur ser arbetsbelastningen ut för personalen på din enhet? 

42.  Upplever du att du har tillräckligt med tid för din personal? 

43.  Hur mycket tid lägger du ner på administration, per vecka? 

44.  Hur ser arbetsmiljön ut för personalen i din enhet? Hur arbetar du för att förbättra den? 

45.  Kollar du din jobb-mail på fritiden? 

46.  Ringer personal, föräldrar hem till dig? 

 

Social kontroll 

47. Anser du att du får information om förändring tillräckligt tidigt för att vidta nödvändiga 

åtgärder från dina överordnade? På vilket sätt? 

48. Hur sker kommunikationen mellan dig och personalen på din enhet? 

49. Hur sker kommunikationen mellan dig och dina överordnade? 

50.  Känner du att du har inblick i din personals hälsa? 

51. Har du inblick i hur eleverna mår? Familjesituation? Hälsa? Kamratskap? 

 

Social – socialt stöd 

52.  Upplever du att du får informativt stöd från arbetsledare, personal ? 

53. Upplever du att du får emotionellt stöd (tröst, stöd, uppskattning) från arbetsledare, 

personal, arbetskamrater? 

54.  Känner du dig ensam i din arbetssituation? 

55. Finns det någon på din arbetsplats du kan diskutera problem med? 

56.  Har du kontinuerlig kontakt med de andra skolledarna i kommunen eller andra 

skolledare? 

57. Får du kontinuerliga utvecklingssamtal med din chef? 



58. Har du någon gång haft samtalsstöd med personalkonsulent el liknande angående din 

egen arbetssituation? 

59. Känner du dig uppskattad av lärare?  

60. Av överordnade?  
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     Boden 2003-05-06 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter vid Luleå Tekniska universitet på Arbetsvetenskapliga institutionen som 

skriver C/D -uppsats inom psykologi. Ämnet vi skriver om är hur den psykosociala 

arbetsmiljön ser ut för skolledarna i Bodens kommun. Anledningen till att vi är 

intresserade av Er psykosociala arbetsmiljö är på grund av den dubbla roll Ni befinner er i; 

ansvar för den pedagogiska verksamheten, för lärare och elever samt förpliktelser mot 

förvaltningen och politiker i kommunen. Vi skulle gärna vilja träffa Er och göra en kvalitativ 

intervju så att vi kan få information om hur Er psykosociala arbetsmiljö ser ut. Inom 10 dagar 

kommer vi att ta kontakt med Er på telefon för att bestämma tid för en eventuell intervju. Ni 

kommer att vara anonyma, det är bara vi som gör intervjun som kommer att kunna koppla 

svaren på frågorna till personen som lämnat dem. 

 

Har Ni redan nu några frågor eller funderingar kan Ni nå oss via e-post 

rebeccaaxelsson@hotmail.com  eller ericalundin@hotmail.com  

eller telefon; Rebecca Axelsson 0731-514475, Erica Lundin 070-3117551 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

Rebecca Axelsson och Erica Lundin 
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Inför den kommande intervjun angående den psykosociala arbetsmiljön 

 

Ni skolledare har en enorm arbetsbörda samtidigt som ni sitter i en väldigt ensam 

mellanchefsposition med mycket ansvar. Ni står mellan politikernas hårda krav på minimal 

budget och att kunna erbjuda lärarna och eleverna en bra pedagogisk verksamhet. Ni har 

dubbla roller eftersom att ni dels är arbetstagare och även arbetsgivare. 

Syftet med intervjun är att ta reda på hur ni som skolledare i Bodens kommun upplever er 

egen psykosociala arbetsmiljö. 

 

Definitioner inför intervjun: 

 

Psykosocial: 

 

Individen reagerar psykiskt på sin sociala situation. Individens psykiska hälsa och personliga 

utveckling är starkt beroende av sådana sociala faktorer som arbetsorganisationen, arbetets 

meningsfullhet, kontrollen över den egna arbetsinsatsen, ansvar, medinflytande och 

sambandet mellan arbetet och individens samhällsroll i övrigt. 

Att upprätthålla en god arbetsmiljö på alla plan måste bli en självklar del av den dagliga 

verksamheten. I EU-kommissionens handbok om arbetsrelaterad stress talar man om att 

anpassa skon efter foten, ”to find the right shoe for each individual foot”. ”Skon” är arbetet 

som skall passa ”foten”, det vill säga individen. Det är inte individen som skall klämmas in i 

och formas efter ett arbete som inte passar honom eller henne. Tvärtom är det arbetet som 

skall anpassas. Det kan ske på många sätt och skall gälla såväl fysisk arbetsmiljö som 

arbetstider och arbetsuppgifter.  

 

Skolledare 

 

Skolledarens formella uppdrag är enligt prop.1988/89:4 och SOU 1992:4 att socialisera sig 

med läroplanens mål, hävda dem i vardagsarbetet och att ansvara för deras förverkligande i 

skolans undervisning och i skolans övriga verksamhet. Skolledaren skall även påverka lärare 

och övrig skolledning att omfatta målen, identifiera behov av målinriktad 

verksamhetsutveckling samt stödja målinriktat utvecklings arbete. Skolledarens uppgift är 



också att administrera den målinriktade verksamheten. Enligt skolförordningen (1971:235) är 

rektorer anställda som skolledare för ledning av grund- och gymnasieskolan. 

 

 

Den teori som kommer att användas är: 

 

Krav- kontroll- stödmodellen av Karasek (modifierad av Johnsson) 

 

En mycket välkänd modell när man diskuterar stress, krav och inflytande på arbetet är den så 

kallade krav- kontroll- stödmodellen. Enligt modellen är den bästa situationen när det ställs 

höga krav på de anställda, men när de också känner att de har kontroll över sitt arbete. De 

anställda blir då aktiva, får användning av sina kunskaper och stimuleras att utvecklas. 

Forskningen visar att lågt inflytande leder till lägre produktivitet. Anställda som har höga 

krav, men inte har inflytande över arbetets uppläggning har en påfrestande situation. De med 

låga krav och lite inflytande blir passiva, både på arbetet och privat. ”Avspända” jobb har de 

som har låga krav och stor möjlighet att påverka sin arbetssituation. 

 

En konsekvens av arbetslivets förändringar är att många känner eller har uttalade krav på sig 

att ständigt vara uppkopplade, nåbara och tillgängliga, beredda att ställa upp när jobbet 

kallar. Arbetet är på väg att invadera hela livet. Möjligheterna till fullständig avkoppling i tid 

och rum beskärs allt mer. 

 

Känslan av att man har gjort ett halvdant jobb men att man skulle ha kunnat göra det bra om 

bara resurserna fanns är stressande. Detta innebär låg grad av kontroll. Det innebär ett 

mentalt slitage och ger en otillräcklighetskänsla som påverkar yrkesstolthet, arbetsglädje, 

arbetslust och engagemang. Detta har drabbat många inom hela den offentliga sektorn, 

speciellt inom vård och omsorg, som en följd av ständigt upprepade omorganisationer och 

nedskärningar. Allt färre skall göra allt mer. Då hjälper det inte att personalen vet att de 

egentligen har viktiga jobb och kompetens att utföra dem väl.  

 

Att inte få uppskattning och erkännande för det jobb man gör är en stressfaktor. Det är väl 

känt att det finns ett tydligt samband mellan den handling man utför och det gensvar, den 

feedback, man får. Alla behöver socialt stöd. Privat behöver vi socialt stöd från vänner, 

familj och andra i vår omgivning. På jobbet behöver vi socialt stöd både uppifrån, nedifrån 



och på samma plan, det vill säga från ledning, medarbetare och arbetskamrater. Forskning 

visar dock att stöd från överordnade har störst påverkan på arbetsrelaterad ohälsa. Det 

väsentliga är att inse att alla behöver bli sedda och bekräftade. Utmaningen är att få kraven 

att hamna på en nivå som individen klarar av utifrån kompetens och möjligheter att 

utvecklas. Då mår individen bra och producerar också optimalt.  

 

 

 

Frågor Du kan fundera kring inför intervjun: 

 

1) Hur upplevs den psykosociala arbetsmiljön? 

 

2) Uppfylls arbetsmiljölagens kriterier för en god psykosocial arbetsmiljö? 

 

3) Krav? 

Hur ser de uttalade kraven ut? 

Hur ser de outtalade kraven ut? 

 

4) Kontroll? 

Hur ser möjligheten till påverkan ut pedagogiskt? Ekonomiskt? Socialt? 

Hur ser skolledarens arbetssituation ut, stabil eller labil? 

Hur ser möjligheten att delta vid fattande av viktiga beslut? 

 

5) Socialt stöd? 

Hur ser det sociala stödet ut från politiker, överordnade chefer, kollegor, och från 

underordnad personal? Får skolledaren emotionellt, värderande, informativt samt 

instrumentellt stöd? 

Förstår politiker arbetsledarens behov? 

Förstår lärarna arbetsledarens behov? 

 

 

Med vänlig hälsning  

Rebecca Axelsson (073-1514475) och Erica Lundin (070-3117551) 

 



Bilaga 7 

Presentation 

 

Vi heter Rebecca Axelsson och Erica Lundin, vi läser på Psykologiprogrammet vid Luth. Vi 

håller på att skriva en uppsats om skolledares psykosociala arbetsmiljö i Bodens kommun, 

som kommer att vara vårt examensarbete.  

 

Tack så mycket för att Du tar dig tid för den här intervjun. För oss betyder det jättemycket 

och vi hoppas att det kommer att ge Dig något också. Det är viktigt att stanna upp och 

reflektera trots hög arbetsbelastning. Genom att du tar dig tid idag visar att du tycker att 

dessa frågor är viktiga och relevanta. 

 

Anledningen till att vi är intresserade av detta är att vi har läst mycket arbetspsykologi och en 

kurs som heter ”arbetsmiljö och stress” där vi tog del av den handlingsplan som Barn- och 

Utbildningsförvaltningen har tagit fram angående den psykosociala arbetsmiljön. Detta 

väckte vårt intresse så vi gjorde även ett arbete om detta under en kurs i Arbetsrätt, då ur ett 

arbetsmiljöperspektiv.  

 

Anledningen till att vi vill undersöka just Er situation är på grund av att vi tycker att det 

saknas inblick i Er arbetssituation och förståelse för den dubbla roll som Ni befinner Er i. 

Med dubbel roll menar vi de krav som Ni har från både politiker och förvaltning, samt från 

Era medarbetare, elever och personal. Ni har en mellanchefsposition vilket innebär att Ni 

både är arbetstagare och arbetsgivare.  

 

Vad vi är intresserade av att få veta är hur arbetssituationen ser ut för Er. 

 

All data kommer att behandlas med sekretess, alltså ingen annan än vi kommer att veta vad 

Du har svarat på frågorna.  

 

Alla frågor är frivilliga att besvara, men vi vill att Ni svarar så ärligt som möjligt på frågorna. 

Vi är inte ute efter att kolla hur Ni sköter Ert jobb, utan vi vill verkligen veta hur ni mår. 

 

Vi kommer att spela in intervjun, för att kunna vara så närvarande som möjligt under 

samtalet. En av oss kommer att leda intervjun och den andra kommer att sitta med och 



lyssna. Eventuellt kommer vi att återkomma till Dig vid ett senare tillfälle med 

kompletterande frågor. 

 

Du har fått ta del av de definitioner och den teori som vi använder oss av, har du haft tid och 

möjlighet att läsa det? 

 

 




