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Sammanfattning 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR: Studiens syfte har varit att undersöka rektorers 

förutsättningar för och syn på arbetsmiljöarbete i skolan med särskilt fokus på lärares 

arbetsmiljö. Syftet har lett fram till följande preciserade frågeställningar: Vad anser rektorerna 

underlättar, respektive hindrar dem i sitt arbetsmiljöarbete? Vilken syn har rektorer på sitt 

arbetsmiljöarbete? I vilken utsträckning anser rektorerna att de uppfyller arbetsmiljölagens 

olika paragrafer? Hur korrelerar rektorers upplevelse av krav, kontroll och stöd med 

ovanstående frågeställningar? Vilka samband finns mellan ovanstående frågeställningar?  

METOD: Metoden som användes var en webbaserad enkät. Studiegruppen bestod av 416 

rektorer (ca 10 % av Sveriges rektorer) och 170 av dessa besvarade enkäten (40,9 %). 

Databearbetningen utfördes med hjälp av statistikprogrammen SPSS och Microsoft Excel. 

Resultaten analyserades utifrån krav-kontroll-stödmodellen.    

RESULTAT: De faktorer som flest rektorer ansåg underlättade deras arbetsmiljöarbete var 

Egen motivation, Lärarnas motivation och Mitt förhållande till lärarna. De faktorer som flest 

rektorer ansåg hindrade dem var Tiden jag kan avsätta och Skolans ekonomi. Tiden och 

ekonomin var även de faktorer där svarsfördelningen skiljde sig mest mellan grupperna av 

rektorer som ansåg sig ha mer respektive mindre grad av krav, kontroll och stöd. 

Fördelningen av rektorer som upplevde sig uppfylla arbetsmiljölagen i högre respektive lägre 

grad bildade två lika stora grupper. Rektorernas uppfyllelse av arbetsmiljölagen korrelerade 

med upplevda rimliga krav från lärare och chefer. 

Rektorernas egen arbetsmiljösituation korrelerade med om de uppfattade att de har kontroll 

över/kan påverka sin arbetssituation. Rektorernas syn på sitt arbetsmiljöarbete korrelerade 

med deras uppfattning om rimliga krav från lärarna.   

SLUTSATS: Det skiljer mycket åt mellan rektorerna när det gäller förutsättningarna för och i 

vilken grad rektorerna upplever att de kan utföra arbetsmiljöarbete i skolan. Tiden och skolans 

ekonomi är de faktorer som korrelerar starkast med hur rektorers arbetsmiljöarbete upplevs 

och fungerar. Upplevelsen av krav och kontroll visar sig vara viktigare som förutsättningar än 

stödet för rektorernas arbetsmiljöarbete i skolan. Hela 83 procent av rektorerna upplever att 

deras egen arbetsmiljö är mindre tillfredsställande. 



3 

 

Abstract  

AIM: The aim of the study has been to investigate principals’ conditions for and attitude to 

the work environment in school with particular focus on teachers’ work environment. The 

more precise research questions were: What do the principals think facilitates, respectively 

hinders them in their work with the work environment? What attitudes do the principals have 

towards their work with the work environment? To what extent do the principals consider that 

they meet work environment law? How do the principals’ experience of demand, control and 

social support correlate with the above mentioned research questions and what relations can 

be seen? 

METHOD: The method used was a web-based questionnaire. The study group comprised of 

416 principals (approximately 10% of all principals in Sweden) and 170 of these responded to 

the questionnaire (40,9%). The computer processing was carried out with the aid of the 

statistics programs of SPSS and Microsoft Excel. The results were analyzed on the basis of 

the demand-control-social support model. 

RESULTS: The factors that most of the principals considered to be facilitating was Own 

motivation, The teachers' motivation and My relationship with the teachers. The factors that 

were considered to hinder most of them were Time I can allocate and The school's economy. 

Time and economy were those factors where the reply distribution deviated most when 

comparing principals who considered themselves to have demand, control and social support 

to a high respectively to a low degree. The categorizing of principals that experienced 

themselves to meet the laws of work environment to a high respectively to a low degree 

formed two equally big groups. The principals' fulfillment of work environment law 

correlates with reasonable demands from teachers and managers. The principals' own work 

environment situation correlates with control/can influence. The principals' conceptions of 

their work with the work environment correlate with reasonable demands from the teachers.  

CONCLUSIONS: The conditions of and in which degree the principals experience that they 

can carry out their  work in line with the work environment law varies considerably between 

the principals. Time and school economy are those factors that correlate strongest with how 

the principals work with the work environment and how this is experienced and function. The 

experience of demand and control is shown to be a more important condition than social 

support. 83 percent of the principals felt that their own work environment is less satisfactory.   
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Under våra år på lärarutbildningen, och under perioder då vi vikarierat på olika skolor, har vi 

träffat många lärare som är missnöjda med sin arbetsmiljö och sin situation på arbetsplatsen. 

Det har handlat om allt från dåliga lokaler och bristande samarbete med kollegor till tidsbrist 

och sjuknärvaro. Många av de lärare vi har mött verkar på något sätt ha accepterat situationen 

och förväntar sig ingen förändring. Detta tycker vi är mycket skrämmande.  

 

Det skrivs ofta om skolan och dess arbetsmiljö i tidningar, och det handlar nästan alltid om 

hur dåligt det är på skolarna runt om i landet. På en skola har lärare blivit skrämda till tystnad 

av rektorn och får inte prata fritt med skolinspektionens inspektörer, vilket har lett till ohälsa 

bland lärarna i form av bland annat magont och sömnsvårigheter.
1
 På andra skolor blir 

klasserna allt större samtidigt som personaltätheten minskar, vilket gör att lärarna blir 

stressade och inte hinner ge eleverna den hjälp de behöver.
2
 Det rapporteras även om bråk och 

misshandel på skolorna, som exempelvis i Boden där en fritidsledare sparkades ner och fördes 

medvetslös till sjukhus.
3
   

 

På en skola där personalen tidigare har anmält sin ohållbara situation till både skolchefen och 

kommunen, utan att få någon respons, har man nu gått vidare med en anmälan till 

Arbetsmiljöverket. Eva-Lis Sirén, förbundsordförande i Lärarförbundet, säger att ”Om skolan 

vore ett enda företag i Trollhättan skulle det finnas kriskommissioner. Nu är den utspridd över 

hela landet och det sipprar bara ut lite här och där. Ingen ser vad dagens situation faktiskt får 

för konsekvenser för kvaliteten i skolarbetet”.
4
 I arbetsmiljötidningen Du & Jobbet skriver en 

reporter att lärare har den sämsta psykosociala arbetsmiljön i Sverige. De arbetar under stor 

press och saknar stöd från kollegor och chefer. Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas 

Riksförbund, säger att ”Det ställs höga krav på lärare på väldigt många områden. Lärare ska 

vara allkonstnärer, inte bara eminenta pedagoger, utan dessutom socialarbetare och ta sig an 

                                                 
1
 Kalle Bergbom, Fredrik Öjemar, Dagens nyheter, Solbergaskolans lärare: Vi är skrämda till tystnad, 2009-09-29. 

2
 Ulrika By, Dagens nyheter, Miljonböter hotar skolor med dålig miljö, 2009-12-06. 

3
 Dagens nyheter, Bråkplågad gymnasieskola hotas med böter, 2009-12-16. 

4
 Ulrika By, Dagens nyheter, Stressade lärare anmäler omöjlig arbetssituation, 2009-05-27. 
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elever med problem, administrera och marknadsföra skolan. Uppgifter som lärarna inte är 

utbildade för har tillkommit, utan att något har tagits bort”.
5
 

 

Det är emellertid inte bara lärarna som har det tufft på skolan, även rektorerna är drabbade. 

Detta är dock något som inte får lika stort utrymme i media. Dagens Nyheter skriver om ett 

fall i Borås där en elev har sprungit iväg från sin resursperson, sökt upp rektorn och slagit 

henne medvetslös.
6
 Vanligare är att rektorer syns i media när något hänt inom deras 

ansvarsområde, till exempel när skolor riskerar att bötfällas för dålig arbetsmiljö
7
, när elever 

blir mobbade
8
, när slöjförbud diskuteras

9
 eller när lärarnas arbetssituation ska förändras från 

högre instanser.
10

 Vad vi kommer att tänka på när vi läser om rektorer i tidningar är att det är 

väldigt många olika områden som faller under deras ansvar. I en artikel talas det om att 

rektorerna har ett stort hinder för att kunna utöva ett pedagogiskt ledarskap med tanke på 

mängden av administrativa krav. Författarna till artikeln skriver även att många rektorer 

hoppar av sitt arbete eftersom rollen som chef med budgetansvar är alltför påfrestande och de 

kan inte utföra sitt arbete som de önskar.
11

 

 

På kommunala skolor är det kommunpolitikerna (lärarnas arbetsgivare) som har det yttersta 

ansvaret för lärarnas arbetsmiljö. Oftast är detta ansvar sedan vidaredelegerat till rektorerna på 

skolorna.
12

 Vad tänker då rektorerna om detta? Varför klarar de inte av att förbättra 

arbetsmiljön för sina anställda? Hur påverkar deras egen arbetssituation deras 

arbetsmiljöarbete?  

 

Vi anser det vara viktigt att undersöka varför lärares arbetsmiljö ser ut som den gör. Genom 

att undersöka rektorernas egen arbetsmiljösituation vill vi ta reda på om det är något i denna 

                                                 
5
 Du & jobbet: Arbetsmiljötidningen, Lärare pressas hårt i jobbet, 2009-01-22. 

6
 Peter Palmkvist, Dagens Nyheter, Elev slog ned sin rektor, 2010-05-11. 

7
 Ulrika By, Dagens Nyheter, Miljonböter hotar skolor med dålig miljö, 2009-12-06. 

8
 Dagens Nyheter, Mobbning i Umeå anmält till Skolverket, 2003-05-20; Dagens Nyheter, Bjästaskolans rektor 

JO-anmäls, 2010-03-27. 

9
 Dagens Nyheter, S: Björklund gör en höna av en fjäder, 2010-08-04. 

10
 Dagens Nyheter, Fel fråga för skolan, 2010-04-01. 

11
  Ibid. 

12
 Arbetsmiljöverket, Arbetsgivarens ansvar, 2010. 

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/fel-fraga-for-skolan-1.1071483
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som påverkar deras arbetsmiljöarbete. Med denna studie hoppas vi kunna öka kunskapen 

inom detta problemområde.   

1.2 Bakgrund 

Nedan presenteras hur lärares och rektorers situation avseende arbetsmiljön ser ut idag. Efter 

det presenteras för studien relevanta lagar, förordningar och riktlinjer. Dessa innehåller det 

mest väsentliga ur arbetsmiljölagen samt arbetsmiljöverkets, kommunens och rektorers ansvar 

och uppgifter. Det finns även andra aktörer i skolans arbetsmiljöarbete, exempelvis 

Skolverket, skyddsombud samt arbetstagare och elever, men dessa har valts att inte tas med i 

studien.  

1.2.1 Lärares situation 

Statistiska centralbyrån (SCB) har sedan 1989, på uppdrag av Arbetsmiljöverket, gjort 

undersökningar om arbetsförhållandena i svenskt arbetsliv. Dessa undersökningar görs vart 

annat år då SCB ställer frågor och/eller skickar ut enkäter till 10 000 - 15 000 personer i olika 

yrkesgrupper.
13

  

 

I rapporten från 2009 framgår det att lärarnas situation inte ser särskilt bra ut. Rapporten visar 

att i jämförelse med andra yrken ligger både kvinnliga och manliga lärare sämst till i 

tabellerna när det gäller svårigheter att sova på grund av att de inte kan släppa tankarna på 

jobbet (43 % av kvinnorna och 30 % av männen) och avsaknad av inflytande över 

arbetstakten (83 % av kvinnorna och 65 % av männen). Andra frågor där lärarna ligger bland 

de sämsta är; svårigheter att koppla bort jobbet på fritiden, sjuknärvaro, att utsättas för våld 

och hot, att utsättas för trakasserier av kollegor, att uppleva arbetet som psykiskt påfrestande 

samt att de har för mycket att göra. Vidare visar det sig i rapporten att 72 procent av de 

kvinnliga lärarna och 55 procent av de manliga lärarna drar in på luncher, jobbar övertid och 

tar med sig arbete hem för att hinna med, vilket för kvinnorna är den sämsta siffran och för 

männen den näst sämsta siffran av alla yrken. De kvinnliga lärarna ligger även sämst till och 

männen näst sämst av alla yrken vad gäller att aldrig eller för det mesta inte få information om 

prioriteringar i arbetet från chefer. 39 procent av kvinnorna och 41 procent av männen uppger 

även att de saknar stöd och uppmuntran från chefer när arbetet är besvärligt.
14

  

                                                 
13

 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöstatistisk Rapport 2010:3, Arbetsmiljön 2009, 2009-06, s. 3. 

14
 Ibid. Passim. 



10 

 

Trots detta uppger 87 procent av de kvinnliga lärarna och 81 procent av de manliga att deras 

arbete känns meningsfullt. Cirka 60 procent av alla lärare uppger även att de arbetar aktivt 

med systematiskt arbetsmiljöarbete.
15

     

1.2.2 Rektorers situation 

Arbetsmiljöverket har under åren 2009 och 2010 undersökt skolledares arbetsförhållanden i 

samtliga kommuner och stadsdelar i Västra Götaland. Rapporten har inte publicerats ännu, 

men Sveriges Skolledarförbund har tagit del av undersökningen och sammanfattat den på sin 

hemsida.
16

 

  

Samtliga kommuner i rapporten fick anmärkningar och den dominerande kritiken bestod i att 

arbetsbelastningen är alldeles för stor och att det dessutom finns en tidspress. Kommunerna 

uppmärksammar inte signalerna som kan leda till allvarlig stressrelaterad ohälsa.
17

  

 

Det är vanligt att en skolledare arbetar upp emot 60 timmar per vecka och de upplever att de 

har en ensam position. Rektorerna anger även att direktiven från staten och kommunen kan 

vara motstridiga. I flera kommuner har dessutom den ekonomiska krisen medfört stora 

besparingar och förändringar i verksamheten. Arbetsmiljöverket menar att rektorer behöver 

mer stöd, både i form av ledningsstöd, administrativ hjälp och olika former av samarbete. Ett 

förslag är att skapa rektorsteam i kommunerna.
18

   

 

Många rektorer anger att de inte finns tillräckligt med tid att arbeta med och klara av de 

uppgifter som förväntas av dem, bland annat blir det pedagogiska ledarskapet och 

utvecklingsarbetet lidande.
19

  Rapporten tar inte upp något om rektorers arbete med lärares 

arbetsmiljö, men frågan är om inte det arbetet också blir lidande.  

                                                 
15

 Ibid. Passim. 

16
 Bill Erlandsson, Sveriges Skolledarförbund, Skolledaren, Allvarlig kritik mot skolledares arbetsmiljö, 2010:4. 

17
 Ibid. 

18
 Ibid. 

19
 Ibid. 
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Sveriges Skolledarförbund undersöker återkommande skolledares arbetsmiljö. Deras senaste 

undersökning från 2007 samt deras medlemsenkät från 2009 visar, i likhet med 

arbetsmiljöverkets undersökning, på stora brister i rektorers arbetsmiljö.
20

  

 

I rapporten framgår det att ett vanligt förekommande problem är otydliga riktlinjer och 

motstridiga krav vad gäller ansvarstagande. Rektorer anger att det är svårt att följa lagar och 

förordningar eftersom ekonomin helt enkelt inte räcker till. Ett annat exempel var att 

rektorerna får kommunövergripande direktiv som de måste följa trots att det inte är 

kostnadseffektivt för verksamheten, exempelvis gemensamma teknikinvesteringar. Det 

förekommer också att rektorer känner att de har ett för litet beslutsutrymme i personalfrågor, 

till exempel beträffande ingångslönen för lärare.
21

  

 

Precis som det konstateras i Arbetsmiljöverkets undersökning, så anser rektorer att den höga 

arbetsbelastningen är orimlig. Fyra av fem rektorer uppger att de arbetar mer än 40 timmar 

per vecka. En anledning till att arbetsbelastningen känns så tung kan vara det stora 

ansvarsområdet. En rektor har ett direkt personalansvar med löne- och utvecklingssamtal, 

resultatuppföljning, akuta ärenden med mera för i genomsnitt 42 personer. Utöver det 

ansvarar rektorn också för ett stort antal elever.
22

  

 

Trots att de flesta rektorer arbetar mer än heltid så uppger de, i likhet med Arbetsmiljöverkets 

undersökning, att vissa arbetsuppgifter måste prioriteras bort på grund av tidsbrist. Det som 

rektorerna avstår från i första hand är sådant som inte ger några effekter på kort sikt, som att 

vara närvarande ute i verksamheten och den egna kompetensutvecklingen.
23

  

 

Ett stort orosmoment som Sveriges Skolledarförbund ser i sin undersökning är de täta 

rektorsbytena.
24

 Kompetenta och erfarna rektorer väljer att lämna yrket och mycket tyder på 

att det är på grund av en bristfällig arbetsmiljö, med hög arbetsbelastning, stort 

ansvarsområde, orimliga och motstridiga krav samt ett för litet beslutsutrymme.  

                                                 
20

 Sveriges Skolledarförbund, ”Valda delar ur medlemsenkät från 2009” och ”4 Analys och slutsatser”, Ej 

publicerat material som delgivits av Lena Linnerborg på Sveriges Skolledarförbund, 2009 respektive 2007. 

21
 Ibid.  

22
 Ibid. 

23
 Ibid. 

24
 Ibid. 
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1.2.3  Delar ur Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö.
25

 Lagen gäller för alla verksamheter där arbetstagare utför arbete 

för en arbetsgivares räkning.
26

  

 

Lagen innefattar att arbetsförhållandena ska anpassas efter alla människors olika 

förutsättningar i både fysiskt och psykiskt hänseende. Vid planering och organisering av 

verksamheten ska hänsyn tas till att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är 

olika.
27

 Arbetstagaren ska även ges möjlighet att delta i utformningen av sin egen 

arbetssituation och i utvecklings- och förändringsarbete som påverkar denna.
28

 Vidare säger 

lagen att arbetslokalerna ska vara utformade och inredda så att de är lämpliga ur 

arbetsmiljösynpunkt
29

, och att luft, ljud, ljus, vibrationer och liknande ska vara 

tillfredsställande.
30

 

 

Arbetsgivaren och arbetstagaren ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö.
31

 

Arbetsgivaren har som uppgift att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och 

olycksfall hos arbetstagaren.
32

 Den ska även kontinuerligt planera, leda och kontrollera 

verksamheten så att den uppfyller kraven på en god arbetsmiljö. Arbetsskador ska utredas och 

risker undersökas och utifrån detta ska åtgärder vidtas och handlingsplaner upprättas. De 

åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska alltid tidsplaneras.
33

  

 

Arbetsgivaren ska upplysa arbetstagaren om vilka risker som finns med arbetet och förvissa 

sig om att arbetstagaren har den utbildning som krävs och känner till vad denne måste iaktta 

för att undvika riskerna som arbetet kan medföra. Arbetsgivaren har även ansvar för att endast 

                                                 
25

 Notisum AB. Arbetsmiljölag (1977:1160), 2010-09-13, kap 1 §1. 

26
 Ibid. kap 1 § 2. 

27
 Ibid. kap 3 § 3. 

28
 Ibid. kap 2 § 1. 

29
 Ibid. kap 2 § 3. 

30
 Ibid. kap 2 § 4. 

31
 Ibid. kap 3 § 1. 

32
 Ibid. kap 3 § 2. 

33
 Ibid. kap 3 § 2a. 
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arbetstagare som fått tillräcklig information och instruktioner får tillträde till områden där det 

finns en påtaglig risk för ohälsa och olycksfall.
34

  

 

I arbetsmiljölagen står slutligen att det är Arbetsmiljöverket som utövar tillsynen över att 

arbetsmiljölagen följs.
35

 Arbetsmiljöverkets mål är att minska riskerna för olycksfall och 

ohälsa i arbetslivet samt att genom ett helhetsperspektiv förbättra arbetsmiljön ur ett fysiskt, 

psykiskt, socialt och arbetsorganisatoriskt perspektiv. Arbetsmiljöverket ansvarar för att göra 

kontroller på arbetsplatser för att se om arbetsmiljölagen och arbetsmiljöföreskrifterna följs. 

De har även ansvar för att föra statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i Sverige.
36

   

1.2.4 Kommuners ansvar och uppgifter  

För kommunala skolor är det kommunpolitikerna i kommunfullmäktige som räknas som 

arbetsgivare för lärarna och dessa är därmed ytterst ansvariga för skolans arbetsmiljö. I 

praktiken sköts emellertid arbetet av tjänstemän (exempelvis rektorer) som har blivit 

delegerade uppgiften. Att bära det yttersta ansvaret innebär att man ansvarar för att 

arbetsmiljölagen efterlevs. De ska därmed se till att det finns en fördelning av 

arbetsmiljöuppgifterna för varje verksamhet, att det finns tillräckliga ekonomiska resurser 

samt att en arbetsmiljöpolicy finns och att den efterlevs.
37

 

1.2.5 Rektorers ansvar och uppgifter 

Den kommunala nämnden delegerar som sagt oftast ansvaret till rektorerna på skolorna. 

Rektorerna kan i sin tur delegera vidare ansvaret till lärare på skolan. Det är då rektorns 

ansvar att läraren som tilldelas uppgiften har tillräcklig kompetens, tid och resurser för att 

klara av arbetet.
38

  Den arbetsmiljöansvarige, oftast rektor, ska se till att tillsyn, undersökning 

och åtgärder avseende arbetsmiljön på skolan genomförs. Det kan bland annat handla om att 

föra medarbetarsamtal, personalutveckling, följa upp sjukfrånvaro och se till att det finns goda 

                                                 
34

 Ibid. kap 3 § 3. 

35
 Ibid. kap 7 § 1. 

36
 Arbetsmiljöverket, Om oss, 2010. 

37
 Tor Nitzelius, Göran Söderlöf, Skolans arbetsmiljö: Praktiska typfall, 2. uppl. (Stockholm: Norstedts juridik 

AB, 2007), s. 23.  

38
 Arbetsmiljöverket, Arbetsgivarens ansvar, 2010. 
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rutiner vid misstankar om ohälsa. Det kan också handla om att utföra riskbedömningar vid 

förändringar eller vid utflykter av olika slag.
39

  

1.3 Forskningsläge 

Tidigare forskning har hittats inom områdena lärares arbetsmiljö och rektorers arbetsmiljö, 

dock har ingen forskning hittats som belyser hur dessa två interagerar med varandra.  

1.3.1 Lärares hälsa och arbetsmiljö 

Tre studier har valts som belyser lärares arbetsmiljö, en svensk, en spansk och en 

australiensisk. Studierna är gjorda under 1990- och 2000-talet och undersöker vilka faktorer i 

arbetsmiljön som påverkar lärare negativt och vilka konsekvenser detta får för lärares hälsa. 

 

Susann Häggqvist skrev, på uppdrag av Arbetslivsinstitutet, en avhandling om verktyg för att 

förbättra skolans arbetsmiljö. Det var den tredje av fyra delstudier och den syftade till att öka 

medvetenheten om arbetsmiljön i skolan och öka kompetensen för att kunna hantera bristerna 

i denna.
40

 448 lärare följdes under åren 1994-1995. 303 lärare fullföljde studien (67,6 %), som 

bestod av två enkäter och kompletterande intervjuer, observationer och analys av 

”dagböcker”.
41

 Resultaten visade att det var en rad olika självrapporterade besvär som 

korrelerade med arbetet i skolan och arbetsklimatet. Besvären återfanns framförallt hos 

kvinnor, men till viss del även hos män. De självrapporterade besvären var bland annat 

trötthet, oro för hälsan, hjärtklappning, ont eller tryck i bröstet, ont eller spänningar i axlar, 

samt psykisk trötthet innan arbetsdagens början och vid arbetsdagens slut. Samband förekom 

också mellan de rapporterade besvären och självupplevd brist på effektivitet. Kunskapen om 

att rektor var ansvarig för arbetsmiljön var över lag låg. Något som dock var positivt var 

upplevelsen av att vara delaktig i förändringsarbetet med skolans arbetsmiljö.
42

 

 

Studien visar att arbetsmiljön resulterar i en rad fysiska och psykiska besvär för lärare, vilket 

tyder på att rektorerna inte klarar av att fullt ut ta ansvar för lärares arbetsmiljö.  Studien är 

något gammal, men den är relativt omfattande och det finns anledning att tro att samma 

                                                 
39

 Nitzelius, s. 26. 

40
 Susann Häggqvist, Arbetsmiljö och utveckling i skolan – Förutsättningar för samverkan mellan elever och 

personal, (diss. Stockholm; Stockholm: Arbetslivsinstitutet, 2004), s. 6. 

41
 Ibid., s. 46f. 

42
 Ibid., s. 56f. 
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besvär kvarstår för lärarna. Intressant är att lärarna kände sig delaktiga i förändringsarbetet 

med arbetsmiljön, men de kände inte till att rektorn är ansvarig för den. Vad är det då som 

styr i vilken grad rektorerna kan nå ut med sitt arbetsmiljöarbete?   

 

I en spansk enkätstudie från 2000, där 498 lärare deltog (83 % av urvalet), undersöktes 

sambandet mellan psykisk ohälsa och faktorerna arbetsmiljöförhållanden, sociodemografiskt 

område samt personlighetsrelaterade faktorer. Förekomsten av psykisk ohälsa bland lärarna 

visade sig vara 33 procent. Resultaten visade att psykisk ohälsa var nära relaterat till 

personligt temperament och en negativ uppfattning om arbetet. Den negativa uppfattningen 

om arbetet bestod av en för hög arbetsbelastning, fysiska angrepp från elever, svagt stöd från 

ledningen, låg grad av trivsel på arbetet samt en hög grad av stress. Mer än en tredjedel av 

lärarna ansåg att arbetsbelastningen var för hög. Psykisk ohälsa visade sig vara mycket 

vanligare bland de kvinnliga lärarna än bland de manliga. För att förbättra lärarnas tillvaro 

menar författarna till studien att strategier behöver utvecklas för att öka stödet från ledningen 

samt förbättra trivseln och minska stressen i yrket.
43

  

 

Studien har en hög svarsfrekvens jämfört med många andra liknande studier. Forskarna menar 

att strategier behöver utvecklas, men inga konkreta förslag ges på hur dessa strategier ska se 

ut och hur förändringen ska gå till. Vilka förutsättningar har då rektorer för att kunna ta 

hänsyn till varje lärares behov, så att den negativa uppfattningen av arbetet minskar?     

 

Goddard et al studerade 142 nyexaminerade lärare i Australien mellan år 2002 och 2003 för 

att ta reda på eventuella samband mellan arbetsmiljö och utbrändhet. 79 lärare fullföljde 

studien (58,5 %) och fick besvara en enkät vid fyra tillfällen. Resultaten visade att lärarna 

redan efter två år hade en hög nivå på studiens utbrändhetsskala bland annat med höga värden 

gällande emotionell utmattning. Detta var starkt relaterat till en hög arbetsbelastning och 

begränsade möjligheter till förnyelse och egna idéer. Ett typiskt citat från en respondent 

löd;”Be prepared for working weekends and nights for each term (holidays is the only time 

there is nothing to do)”, vilket tydligt beskriver den höga arbetsbelastningen. Något som 

respondenterna beskrev som positivt och viktigt för att orka med arbetet var att ha en 

handledare eller kollega att prata och bolla idéer med.
44

 

                                                 
43

 Obdulia Moreno-Abril et al, ”Factors associated with psychiatric morbidity in 

Spanish schoolteachers”, Occupational Medicine, 57 (2007), s. 194-202. 
44

 Richard Goddard et al, ”Work environment predictors of 
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Endast 79 lärare fullföljde studien, vilket är en förhållandevis liten studiepopulation. 

Resultaten kan antingen tolkas som att lärarna är nyexaminerade och därmed naturligt känner 

sig stressade i en ny och ovan arbetsmiljö, eller så är arbetsmiljön så dålig att den ger 

konsekvenser redan under de två första åren. Med tanke på övriga studier är förmodligen det 

sistnämnda mest troligt. Lärarna i studien uppger att de känner sig begränsade i att kunna 

utveckla sitt arbete. Frågan är då om rektorerna kan ta sitt ansvar och låta alla lärare vara med 

i planering som rör den enskilde lärarens arbetsmiljö.       

1.3.2 Rektorers hälsa och arbetsmiljö 

Tre studier, en från Canada, en från Australien och en från Nya Zeeland har valts för att 

belysa rektorers arbetssituation. Studierna, som är gjorda på 1990- och 2000-talet behandlar 

faktorer i arbetsmiljön som påverkar rektorernas hälsa och hur de kan utföra sitt arbete.   

 

2007 gjordes en studie i Canada med syftet att undersöka sambanden mellan mental hälsa och 

självrapporterade arbetsförhållanden hos rektorer. 284 rektorer, biträdande rektorer och annan 

administrativ personal tillfrågades om hur nöjda de var med sitt arbete och hur deras mentala 

och fysiska status var. 162 personer (57 %) besvarade enkäten. Resultatet av studien visar att 

cirka en fjärdedel av respondenterna hade en låg fysisk status och nästan hälften av alla hade 

låg mental status. De respondenter som hade låg fysisk status var i större utsträckning än 

andra missnöjda med medarbetarna, lönen och med arbetets karaktär. De som hade låg mental 

status var även de i större utsträckning missnöjda med lönen och arbetets karaktär, men de var 

även missnöjda med tillsynen och uppmuntran från chefer, driftsförhållandena och 

kommunikationen. Författarna drar slutsatsen att tillfredställelsen på arbetet har ett samband 

med den mentala hälsan. De tar upp skolans organisation som ett stort hinder. De menar att 

om skolsystemets strategiska prioriteringar och ramverk är utvecklade centralt av staten eller 

kommunen, är det svårt för skolorna att svara mot just sin skolas akuta och specifika behov. 

Om rektorerna följer de centrala bestämmelserna kan de bli belönade för detta, men då kanske 

på bekostnad av den egna skolans specifika behov.  Det omvända förhållandet råder när 

                                                                                                                                                         
beginning teacher burnout”, British Educational Research Journal, 32 (2006:6), s. 857-874. 
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rektorerna tillgodoser skolans behov, på bekostnad av de centrala bestämmelserna, och får då 

ingen uppskattning för detta arbete.
45

 

 

Studien belyser ett viktigt problem i rektorernas arbetssituation, att ha krav och förväntningar 

på sig från olika håll som inte alltid överensstämmer med varandra kan vara mycket 

påfrestande. Det kan då leda till både låg mental och fysisk hälsostatus. Hur ser stödet ut för 

rektorer i Sverige, och hur samverkar det med deras arbetsmiljöarbete?    

 

En studie gjord 1994 undersökte utsträckningen av stress i form av ångest och depression hos 

rektorer i södra Australien, samt vilka faktorer som bidrar till denna stress. Studien 

genomfördes genom att enkäter som mätte graden av ångest och depression sändes ut till 100 

rektorer. De rektorer som genom denna enkät blev ”diagnostiserade” för att ha akut ångest 

och depression, 31 stycken, blev kallade till intervju. Intervjun gick ut på att diskutera de 

drömmar som rektorerna haft de senaste två till tre veckorna. Om de inte kom ihåg sina 

drömmar fick de uppge vilka tre faktorer de trodde var anledningen till deras ångest och 

depression. Detta fick även de göra där drömanalysen inte resulterade i minst tre faktorer. 

Anledningen till att drömanalys användes var för att den verkliga källan till ångesten och 

depressionen kunde ligga dold för rektorns medvetande. Resultatet av studien visade att 81 

procent av de faktorer som framkallade stress hos rektorerna var arbetsrelaterade. De största 

faktorerna för stress var ”brist på stöd från utbildningsdepartementet”, ”att klara av tunga 

arbetskrav och förväntningar från anställda” och ”svårigheter i interpersonella relationer med 

övrig personal”. Författarna belyser problemet med att rektorerna har mycket begränsad 

kontroll över resurser och politiska beslut som påverkar skolan, samtidigt som de uppfattas 

som representanter för den högre arbetsgivaren och därmed ansvariga för verksamheten och 

resurserna. En rektor beskriver problemet som att de är ”köttet i hamburgaren”, klämda 

mellan arbetsgivaren från det ena hållet och anställda, elever och föräldrar från det andra 

hållet.
46

      

 

                                                 
45

 Carolyn Dewa, Stanley Dermer “Examination of factors assosiated with the mental health status of principals” 

Work: a journal of prevention, assessment and rehabilitation, 33 (2009:4) s. 439-448. 

46
 Adrian Carr “Anxiety and depression among school principals – Warning, principalship can be hazardous to 

your health” Journal of Educational Administration, 32 (1994:3) s. 18-34.  
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Studien är något gammal, men valdes trots det eftersom den är gjord med hjälp av 

djupintervjuer på en inringad riskgrupp, till skillnad från de andra studierna där enbart enkäter 

använts. Drömanalysen som användes som metod kan anses kontroversiell, men metoden har 

den fördelen att den kan få fram tankar som kanske inte går att nå genom en traditionell enkät. 

Studien väcker frågor om bland annat inom vilka områden rektorerna i Sverige känner att de 

har tillfredställande respektive bristande stöd från högre chefer och hur kraven från anställda 

upplevs.  

 

En studie från Nya Zeeland gjord 2002 undersökte relationen mellan ledarskapsstil, ensamhet 

och stress. Enkäter skickades per post till 500 rektorer och 293 svar (58,6 %) kom tillbaka. 

Resultaten från studien visade att 39 procent av rektorerna hamnade i kategorin med hög nivå 

av emotionell utmattning och ytterligare 34 procent hamnade i kategorin moderat emotionell 

utmattning. I diskussionen lyfter författarna fram att emotionell utmattning är negativt för 

effektiviteten i ledarskapet och för prestationen i arbetet. De undersökte faktorerna; år i 

nuvarande position, år som lärare, arbetstimmar per vecka, ensamhet, arbetsbelastning, 

relationen till övrig personal och kontakten med elever för att se vad som påverkade graden av 

stress, emotionell utmattning och depersonalisation. Ensamheten visade sig vara den 

tydligaste faktorn för alla tre stressprediktorer. Författaren diskuterar vidare hur stressen och 

ensamheten hänger ihop. De har inget svar på frågan, men resonerar i termer av två teorier. 

Antingen känner sig rektorerna ensamma och isolerade, vilket leder till stress, eller så gör den 

tunga arbetsbördan och ansvaret att rektorerna känner sig stressade, vilket medför att den 

sociala biten blir lidande, vilket leder till att de känner sig ensamma.
47

    

 

Den här studien har en relativt stor studiepopulation i förhållande till andra liknande studier. 

Den har ett tydligt resultat som visar att 73 procent av rektorerna led av moderat eller hög 

utmattning. Det stärker uppfattningen om rektorers bristfälliga arbetsmiljö och vikten av att 

undersöka den. Ensamheten skulle kunna kopplas till deras känsla av stöd och hjälp från sin 

omgivning.  

                                                 
47

 Sarah Louise Cubitt, Christopher Burt, “Leadership style, loneliness and occupational stress in New Zealand 

primary school principals” New Zealand Journal of Education Studies, 37 (2002:2) s. 159-168. 
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1.3.3 Sammanfattning av forskningsläge 

Tidigare forskning visar att både lärares och rektorers arbetsmiljösituation har stora brister. 

Faktorer som påverkar lärares arbetsmiljö negativt är en hög arbetsbelastning, svagt stöd från 

ledningen, låg grad av trivsel på arbetet, samt begränsade möjligheter till förnyelse och egna 

idéer. Detta resulterar bland annat i emotionell och fysisk utmattning, stress, oro för hälsan, 

hjärtklappning samt spänningar i axlar. Förslag på åtgärder, som förekom i några av studierna, 

för att förbättra arbetsmiljön var att öka stödet från ledningen och mellan lärarna. 

 

Faktorer som påverkar rektorers arbetsmiljö negativt är exempelvis missnöje med 

medarbetarna, brist på stöd och uppmuntran från chefer, bristande kommunikation på 

arbetsplatsen, tunga arbetskrav, begränsad kontroll över ekonomiska och politiska beslut, 

samt den ensamma position som rektorsyrket innebär. Det här resulterar bland annat i en låg 

mental och fysisk status, ångest, depression, samt en känsla av ensamhet. Slutsatserna i 

studierna är att skolans organisation och problematiken med motstridiga krav och 

förväntningar är ett stort hinder i rektorernas arbete, vilket kan leda till att effektiviteten i 

ledarskapet och arbetsprestationen försämras.  

 

Värt att notera är att ingen studie hittades där arbetsmiljön för lärare och rektorer visade sig 

vara tillfredsställande. Forskningen som hittats är därmed eniga i resultaten. Skolan är en av 

Sveriges största arbetsplatser så om arbetsmiljön är bristfällig påverkar det väldigt många. Det 

är därför viktigt att undersöka varför det ser ut som det gör och hur det kan förbättras. Både 

lärares och rektorers arbetsmiljö är relativt väl beforskade, men det saknas forskning om hur 

rektorerna uppfattar arbetet med lärarnas arbetsmiljö. Den här studien syftar därför till att ta 

reda på hur rektorers arbetsmiljö påverkar deras arbete med lärares arbetsmiljö.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte har varit att undersöka rektorers förutsättningar för och syn på 

arbetsmiljöarbete i skolan med särskilt fokus på lärares arbetsmiljö. Syftet har lett fram till 

följande preciserade frågeställningar. 

 Vad anser rektorerna underlättar, respektive hindrar dem i sitt arbetsmiljöarbete? 

 Vilken syn har rektorer på sitt arbetsmiljöarbete?  

 I vilken utsträckning anser rektorerna att de uppfyller arbetsmiljölagens olika 

paragrafer? 

 Hur korrelerar rektorers upplevelse av krav, kontroll och stöd med ovanstående 

frågeställningar? 

 Vilka samband finns mellan ovanstående frågeställningar?  

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Robert Karasek ifrågasätter om ekonomiskt och materiellt välstånd leder till ett psykologiskt 

välmående. Välartade industriländer som USA och Sverige visar ökade problem med 

stressrelaterade besvär. Är en stressig arbetsmiljö tillräckligt för att orsaka hjärt- och 

kärlsjukdomar? Leder en sådan arbetsmiljö också till en reducerad produktivitet? Det var 

frågor som Robert Karasek ställde sig när han började undersöka arbetsrelaterade 

stressfaktorer som förklaringsvariabler till hjärt- och kärlsjukdomar. Syftet var att ta reda på 

hur en arbetsmiljö skulle kunna optimeras så att både hälsan hos de anställda och 

organisationens produktivitet förbättras.
48

 

 

År 1968 intervjuade Karasek 1 600 svenska män angående deras arbete i förhållande till 

symtom på hjärt- och kärlsjukdomar. Det visade sig att symtomen var vanligast bland dem 

som beskrev arbetet som psykologiskt krävande samtidigt som de ansåg att de hade en låg 

grad av kontroll att fatta beslut och påverka sin arbetssituation. Däremot så upptäcktes inga 

symtom bland dem som tyckte att de psykologiska kraven var låga och att de hade en hög 

grad av kontroll till beslutsfattande. Hos dessa individer var den totala hälsostatusen över 

genomsnittet i studien.
49

 Flertalet studier med liknande resultat ledde så småningom fram till 
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 Robert Karasek, Töres Theorell, Healthy work: Stress, productivity, and the reconstruction of working life 

(New York: Basic Books, 1990) s. 1ff.  
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Robert Karaseks och Töres Theorells krav-kontrollmodell, som senare utvecklades till krav-

kontroll-stödmodellen. Nedan följer en beskrivning av modellens grundkomponenter, vilka är 

kontroll, psykologiska krav och socialt stöd.  

1.5.1 Modellens grundkomponenter 

Kontroll (beslutsutrymme) 

Beslutsutrymmet kan delas upp i två delkomponenter, ”auktoritet över beslut” och 

”kompetens att utöva kontroll”. Auktoritet över beslut kan i sin tur delas upp i två 

underkategorier, nämligen uppgiftskontroll och deltagande i beslutsfattande.
50

  

 

Med uppgiftskontroll menas kontrollen över själva arbetet. Om det finns möjlighet att påverka 

hur arbetet ska utföras, vilka uppgifter som ska uträttas och när de ska göras. Med ett högt 

deltagande vid beslutsfattande menas exempelvis att ha inflytande över sina arbetstider eller 

få komma med förslag, och delta i beslut, vid förändringar. Theorell talar om fem olika nivåer 

av inflytande i arbetet. 1) Information från ledning till anställda, 2) insamling av information 

från anställda, 3) förslag och åsikter från de anställda, 4) förhandlingar med både ledning och 

anställda, 5) beslutsfattande i samråd mellan de olika parterna.
51

  

 

Den andra delkomponenten handlar om huruvida den anställde har ”kompetens att utöva 

kontroll” över sin arbetssituation. Finns det utrymme för skicklighet och intellektuell aktivitet 

i arbetet och möjlighet att utveckla dessa färdigheter, då finns det också utrymme att utöva 

kontroll, vilket leder till en fungerande demokrati.
52

 

 

Kontrollbegreppet har sitt ursprung i industrialismens framfart, där det blev ett vanligt 

förekommande inslag att varje anställd specialiserade sig på vissa delar i arbetet för att 

organisationens totala produktivitet skulle öka. Det gjorde att överblicken över hela processen 

minskade. Det var också vanligt att ledningen bestämde i vilken ordning och med vilket 

tempo uppgifterna skulle utföras. På detta sätt förlorade de anställda kontroll över både 

beslutsfattande och utveckling av sina kompetenser.
53
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Psykologiska krav 

Kravbegreppet omfattar både kvantitativa perspektiv som arbetstempo och kvalitativa 

perspektiv som svårighetsgrad och motstridiga krav. I figur 1 benämns kraven som låga 

respektive höga, men det handlar snarare om huruvida kraven är rimliga eller orimliga. 

Arbetsuppgifterna under en viss tid måste vara rimliga att klara av för den mängd anställda 

med deras samlade kompetens, som har fått uppdragen. Kravnivåerna kan variera stort mellan 

olika branscher och arbetsplatser.
54

  

 

Socialt stöd 

Från början bestod modellen enbart av begreppen krav och kontroll, men Theorell och 

Karasek upptäckte efter en tid att det sociala stödet på arbetsplatsen också hade betydelse för 

hur de andra begreppen upplevdes. Ett bra socialt stöd kännetecknas av goda relationer mellan 

arbetskamrater och chefer samt att individerna har en god förmåga att lösa konflikter. Har de 

anställda en gemensam målsättning så är det lättare att ge varandra stöd.
55

   

 

Figur 1 - Krav-kontroll-stödmodellen. Beroende på vilken grad av kontroll och krav en person upplever, 

hamnar personen i någon av de fyra kategorierna Avspänd, Aktiv, Passiv eller Spänd. Den tredje dimensionen av 

figuren representerar hur mycket stöd personen upplever, vilket ska ses i förhållande till den kategori personen 

befinner sig i. En person med hög kontroll, höga (läs rimliga) krav och högt stöd hamnar i Ideal, medan en 

person med motsatta förutsättningar hamnar i Iso-spänd. 
56
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1.5.2 Yrkeskategorier 

Enligt den ursprungliga krav-kontrollmodellen kan alla yrken delas in i följande fyra 

kategorier.  

 

Högspänningsyrken (High-Strain Jobs) 

Denna kategori kännetecknas av yrken där kraven på de anställda är höga, samtidigt som de 

har en låg grad av kontroll att styra över sin arbetssituation.  Dessa förutsättningar innebär en 

stor risk att drabbas av stressrelaterade besvär som utmattning, oro, ångest och depression. 

Besvär som i längden kan leda till allvarligare former av sjukdomar som utbrändhet och 

hjärtsjukdomar.
57

 Att arbeta i en spänd situation kan också innebära en ackumulerad spänning 

som kan få effekten att inlärning hämmas. En sådan arbetsplats kan behöva extra lång tid för 

att förbättringar i arbetsmiljön ska få effekter.
58

 

 

Figur 2 - Ackumulerad effekt av krav-kontroll 

 

Aktiva yrken (Active Jobs) 

Yrken i denna kategori kan beskrivas som utmanande och stimulerande, där både kraven på 

de anställda är högt ställda och de anställda har möjlighet att kontrollera och påverka sin egen 

arbetssituation. De höga kraven kan med hjälp av den höga graden av kontroll omvandlas från 

att kännas stressande till att kännas utmanande. Ett sådant yrke har en arbetsmiljö som leder 
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till en hög grad av aktivitet, kreativitet och produktivitet hos de anställda och gör att varje 

individ kan prestera sitt bästa och utvecklas. Trivseln på arbetet i denna kategori är högre än i 

övriga kategorier. Det finns en något ökad risk att drabbas av stressrelaterade besvär som en 

följd av de högt ställda förväntningarna.
59

 Ett sådant klimat på arbetsplatsen kan emellertid 

leda till att de anställda utvecklar copingstrategier för att hantera stressen, vilket gör att de kan 

klara av perioder av spänt arbete.
60

  

 

Lågspänningsyrken (Low-Strain Jobs) 

Dessa yrken karaktäriseras av en låg grad av krav på de anställda och en hög grad av kontroll 

att påverka sin egen arbetssituation, vilket leder till en avslappnad arbetsmiljö. Anställda i 

dessa yrken löper en minskad risk att drabbas av stressrelaterade besvär och är över lag både 

mer nöjda och friskare än genomsnittet.
61

 

 

Passiva yrken (Passive Jobs) 

Denna kategori kännetecknas av yrken där de anställda har låga krav på sig och en låg grad av 

kontroll att påverka sin arbetssituation. Som en följd av bristen på förväntningar och 

utmaningar löper de anställda i dessa yrken en risk att tappa motivation till aktivitet och egen 

problemlösning, vilket i längden kan leda till att inlärda kunskaper och färdigheter gradvis 

glöms bort.
62

  

1.5.3 Modellens tillämpning i studien        

Studierna och rapporterna i introduktionen, bakgrunden och forskningsläget visar att både 

rektorer och lärare har en bristfällig arbetsmiljö, med bland annat en hög arbetsbelastning. Det 

är rimligt att tänka sig att det är svårt att ta ansvar för någon annans arbetsmiljö när ens egen 

arbetsmiljö inte fungerar. Rektorernas arbetsmiljö skulle därmed kunna vara en del av orsaken 

till att lärares arbetsmiljö ser ut som den gör.   

 

Med hjälp av krav-kontroll-stödmodellen kommer rektorernas förutsättningar att ta ansvar för 

lärares arbetsmiljö analyseras. Begreppen kontroll, psykologiska krav och socialt stöd 
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kommer att vägas mot varandra för att det ska bli möjligt att bedöma om rektorerna anser sig 

ha goda eller mindre goda förutsättningar.  

2 Metod 

2.1 Val av metod  

Metoden som valdes för att besvara studiens syfte och frågeställningar är webbaserade 

enkäter i kvantitativ form.  

 

Fördelen med enkäter, och i synnerhet webbaserade enkäter, är att det är kostnads- och 

tidseffektivt och att mätningen kan göras på ett stort urval. En negativ aspekt med enkäter är 

emellertid att det ofta blir ett stort bortfall. En stor fördel med webbaserade enkäter är att det 

är enkelt att nå ut till ett stort geografiskt område. Vidare är enkäter fördelaktiga då 

respondenten inte påverkas av hur frågorna ställs, som vid en intervju, utan alla respondenter 

får frågorna presenterade på samma sätt. Eftersom rektorerna får besvara frågor om hur de 

arbetar med lärarnas arbetsmiljö, som enligt tidigare forskning inte är tillfredsställande och 

som rektorerna är ansvariga för, kan dessa frågor ses som känsliga. Frågorna kan då vara 

lättare för respondenten att besvara i en enkät än i en intervju.
63

     

2.2 Urval och avgränsning 

Studien har gjorts genom en stickprovsundersökning från en population av alla Sveriges 

rektorer i kommunala skolor. Stickprovet är gjort med hjälp av ett obundet slumpmässigt 

urval, vilket innebär att alla i den utvalda populationen har haft lika stor sannolikhet att få 

delta i studien.
64

  

 

Rektorer i kommunala skolor har valts då alla dessa har kommunen som arbetsgivare, vilket 

gör att de frågor som ställs i studien angående chefer syftar till kommunens politiker. År 

2008/2009 fanns det, enligt Statistiska Centralbyrån, 5 695 rektorer i Sveriges grund- och 

gymnasieskolor (4 353 i grundskolan
65

, respektive 1 342 i gymnasieskolan
66

). Av 
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grundskolorna i Sverige är 15,2 procent friskolor och av gymnasieskolorna är 46,9 procent 

friskolor.
67

 Eftersom en rektor kan arbeta på flera skolor, samtidigt som en skola kan ha flera 

rektorer, kan ingen exakt uträkning göras för hur många rektorer som arbetar på kommunala 

skolor respektive friskolor. Antar man att det går en rektor per skola blir antalet rektorer på 

kommunala grundskolor 3 691 och antalet kommunala gymnasierektorer 713, vilket ger 4 404 

rektorer sammanlagt. Målet för urvalet sattes till 10 procent av Sveriges rektorer på 

kommunala skolor, det vill säga cirka 440 rektorer.  

 

Urvalet gjordes genom att numrera alla 290 kommuner i Sverige och därefter dra 20 nummer. 

Dessa kommuner ringdes upp och ombads skicka en maillista med alla rektorer i sin kommun. 

Allt eftersom maillistorna mottogs, bestämdes att ytterligare 9 kommuner behövde kontaktas, 

eftersom målet på 10 procent av rektorerna inte hade uppnåtts. Samma urvalsmetod användes 

för dessa kommuner. Studiegruppen bestod då av 457 rektorer, vilket var alla rektorer på 

grund- och gymnasieskolor i 29 slumpmässigt utvalda kommuner, vilket utgör 10 procent av 

Sveriges kommuner.   

2.3 Bortfallsanalys 

Det första mailet skickades till totalt 457 respondenter. Åtta respondenter svarade per mail att 

de inte längre arbetade som skolledare och fyra respondenter svarade att de inte hade tid att 

delta i studien. Dessa respondenter sorterades bort och det andra mailet (påminnelse 1) 

skickades därför till 445 respondenter. Ytterligare tre respondenter svarade per mail att de inte 

längre arbetade som skolledare, två respondenter svarade att de inte hade tid att delta i studien 

och två respondenter skrev att de redan hade besvarat enkäten. Det tredje mailet (påminnelse 

2) skickades därför till 438 respondenter.  

 

200 respondenter besvarade enkäten och av dessa fick 30 respondenter sorteras bort eftersom 

de antingen angav att de inte arbetade som rektor alternativt att de inte arbetade på en grund- 

eller gymnasieskola. En av dessa respondenter fick inte delta i studien eftersom respondenten 

i fråga varken hade angett vad den arbetade som eller inom vilken skolform. Efter att dessa 30 

respondenter sorterats bort återstod 170 enkätsvar.  
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Eftersom 41 respondenter inte tillhörde den tänkta studiepopulationen, får den ursprungliga 

studiepopulationen anses vara 416 respondenter. Av dessa besvarade 170 enkäten, vilket ger 

en svarsfrekvens på 40,9 procent.  

 

Av de 257 respondenter som inte besvarade enkäten var det 17 respondenter som via mail 

angav en anledning till att de inte deltog. Sex av dessa ansåg att de inte hade tid att delta i 

studien och elva angav att de inte arbetade som skolledare. Med tanke på att det endast var två 

olika anledningar som framkom via mail kan det antas att en stor andel av de resterande 240 

respondenterna, som inte svarade alls, också hade någon av dessa anledningar till att de inte 

besvarade enkäten.  

 

Det interna bortfallet var litet genom hela enkäten och behöver därför inte analyseras. I 

tabellerna i resultatet och i Bilaga 6 redovisas hur många som har besvarat varje fråga, där 

170 innebär att alla har besvarat frågan.  

2.4 Procedur och enkätutformning 

Enkäten var webbaserad och skapades i Google Docs. Respondenterna fick ett mail med en 

länk till enkäten. För att undvika att mailet skulle bli spärrat på grund av stora utskick, 

skickades mailet endast till en kommun i taget. Alla mailadresser lades in som hemliga kopior 

så att mottagaren inte kunde se vilka andra som fått samma mail. Anledningen till det var att 

respondenten skulle känna sig utvald och inte som en i mängden. När respondenten besvarat 

enkäten registrerades svaren automatiskt i Google Docs.  

 

Enkäten innehöll slutna frågor med fasta svarsalternativ, för att kunna göra statistiska 

mätningar med en stor studiepopulation. De flesta av frågorna var skrivna som ett påstående 

som besvarades på en skala med svarsalternativen; instämmer helt, instämmer i hög grad, 

instämmer i låg grad och instämmer inte alls. Inget ”mittenalternativ” fanns med så att 

respondenterna var tvungna att ta ställning.
68

 

 

Enkäten inleddes med en fråga om respondenten arbetade som rektor, biträdande rektor eller 

hade någon annan befattning. Den här frågan kan betraktas som en kontrollfråga eftersom det 

inte var säkert att alla mailadresser som kommunerna skickade verkligen var till rektorer. De 
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respondenter som svarade att de var biträdande rektorer eller hade någon annan befattning 

sorterades därför bort. Andra frågan var av samma karaktär eftersom meningen med den var 

att kunna sortera bort eventuella rektorer på förskolor. Dessa frågor gjorde att endast rektorer 

på grund- och gymnasieskolor deltog i studien.      

 

Påståendena i fråga 3, 4 och 13 är inspirerade från Arbetslivsinstitutets rapport om 

psykosocial arbetsmiljö.
69

 I fråga 3 har även inspiration tagits från Sveriges 

Skolledarförbunds medlemsundersökning.
70

 Påståendena i frågorna 7-12 , samt 14-19 är 

skapade utifrån arbetsmiljölagen.
71

 I frågorna 14-19 är frågorna till påståendena utformade 

utifrån krav-, kontroll- och stödmodellen. Frågorna 5 och 6 är utformade för att få en 

översiktlig bild av rektorernas uppfattning om lärares arbetsmiljö. Enkäten avslutades med att 

ge respondenten möjlighet att förtydliga sina svar eller framföra sina åsikter. Respondenten 

uppmanades också att gå igenom enkäten en gång till för att säkerställa att alla frågor var 

besvarade. Detta för att minska risken för internt bortfall. 

 

För att informera respondenterna och motivera dem att besvara enkäten är det viktigt med ett 

välformulerat följebrev.
72

 I det här fallet skickades det som ett mail tillsammans med länken 

till enkäten. Följebrevet formulerades kort och koncist för att inte riskera att respondenterna 

skulle tappa intresset. Det var dock viktigt att all väsentlig information fanns med. Det 

påtalades att det var viktigt för studien att de svarade på enkäten, men att det var frivilligt.  

 

En pilotstudie genomfördes i två steg.
73

 Först fick bekanta, utan koppling till 

urvalspopulationen, besvara enkäten och kommentera utformningen av den. Därefter 

korrigerades enkäten efter reflektioner från pilotstudiens första steg. I steg två fick två lärare 

och två rektorer, som sedan inte fick vara med i urvalspopulationen, besvara enkäten och 

kommentera dess innehåll. Efter det korrigerades enkäten ytterligare. De korrigeringar som 

gjordes var att formuleringarna av påståendena och svarsalternativen förenklades, stavfel 

korrigerades, svarsalternativen i fråga 13 bearbetades och informationen i följebrevet 
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utökades gällande studiens syfte samt hur de kunde ta del av studien. Enkäten utarbetades 

mycket noggrant och i flera steg eftersom när den väl har skickats ut så är det svårt att få 

ytterligare information från respondenterna.
74

 Respondenterna hade dock en möjlighet att 

ställa frågor via mail om något var oklart. 

 

För att se till att så många som möjligt besvarade enkäten så skickades två påminnelser ut.
75

 

Programmet Google Docs som enkäten är skapad i gör det inte möjligt att se vilka som har 

svarat, vilket kan ses som en svaghet med studien. Därför fick påminnelserna skickas ut till 

samtliga respondenter. Den första påminnelsen skickades ut sju dagar efter det första mailet 

och den andra påminnelsen ytterligare 7 dagar senare.  

 

I påminnelsen tackades de respondenter som redan besvarat enkäten. Om respondenten av 

någon anledning inte hade möjlighet att besvara enkäten, ombads den att per mail förklara vad 

det berodde på. Det underlättade arbetet med att analysera det externa bortfallet.  

2.5 Databearbetningsmetod  

Google Docs användes för att skapa enkäten och dit skickades sedan alla svar automatiskt. 

Datan exporterades till Excel, där svaren kodades om till siffror och de respondenter som inte 

tillhörde studiegruppen sorterades bort. Sedan exporterades datan vidare till 

statistikprogrammet SPSS.  

 

Gruppindelningar av rektorer inom olika frågeområden har utformats för att korreleringar ska 

kunna utföras. Då har två grupper bildats, baserade på om rektorerna upplever det aktuella 

frågeområdet i högre respektive lägre grad. För att hamna i den positiva gruppen behöver 

rektorn ett värde på sina svar som motsvarar svarsalternativet Instämmer i hög grad på alla 

påståenden inom frågeområdet. Det är genom denna gränsdragning möjligt för rektorerna att 

exempelvis svara Instämmer i låg grad på en fråga, om de samtidigt svarar Instämmer helt på 

en annan fråga, och ändå hamna i den positiva gruppen.       

 

Grupperna med mer respektive mindre positiv syn på sitt arbetsmiljöarbete baserades på de 

fyra första påståendena i fråga 4. Grupperna som upplever att de uppfyller arbetsmiljölagen i 
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högre respektive lägre grad baserades på fråga 7-12. Grupperna som upplever att de har en 

mer respektive mindre tillfredsställande egen arbetsmiljö baserades på de fem första 

påståendena i fråga 3. Grupperna som upplever mer respektive mindre rimliga krav från 

lärarna och cheferna, mer respektive mindre kontroll/kan påverka och mer respektive mindre 

stöd från sina chefer baserades på frågorna 14-17.  

 

För att kunna bilda dessa grupper och se svarsfördelningen på olika frågor gjordes deskriptiva 

körningar. För att kunna se om krav, kontroll och stöd korrelerar med någon del i rektorernas 

arbetsmiljöarbete användes Spearman´s rho. En korrelationskoefficient (r) på 0,10 till 0,29 

räknades som svag, 0,30 till 0,49 räknades som medelstark och 0,50 till 1,00 räknades som 

stark.
76

 För att ta reda på hur en viss grupp av rektorer korrelerar med om olika faktorer 

upplevs som underlättande respektive hindrande gjordes Chi-square test. Signifikansnivån för 

alla korrelationer sattes till p<0,05, vilket markerades med en stjärna (*), p<0,01 markerades 

med två stjärnor (**) och p<0,001 markerades med tre stjärnor (***).   

2.6 Validitet och reliabilitet  

För att öka precisionen i svaren har en pilotstudie i två steg genomförts och frågorna har med 

hjälp av denna formulerats så tydligt som möjligt så att risken för missförstånd minskar.
77

 

Exempel på åtgärder för att minska risken för missförstånd är att nästan alla svarsalternativ är 

skrivna på samma sätt (instämmer helt, i hög grad, i låg grad och inte alls). Tanken med både 

påståendena och svarsalternativen är att de ska vara enkla och begripliga så att risken minskar 

för att respondenterna skulle tolka enkäten på olika sätt. För att öka objektiviteten, och 

därmed reliabiliteten, har författarna tillsammans tolkat resultatet och fört in det i olika teman 

utifrån krav-kontroll-stödmodellen.
78

  

 

För att öka validiteten har enkäten utformats utifrån studiens frågeställningar och svarar 

därmed mot studiens syfte. För att ytterligare öka validiteten har alla frågor i enkäten 

diskuterats noggrant både mellan författarna och med personerna i pilotstudien. Detta gjordes 
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för att öka sannolikheten att respondenterna skulle tolka enkätens innehåll som det är avsett så 

att studiens frågeställningar skulle kunna besvaras.
79

  

2.7 Forskningsetisk diskussion 

Under planeringen och genomförandet av denna studie har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets 

fyra forskningsetiska principer. Dessa principer är informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
80

  

 

Informationskravet beaktades genom att respondenterna informerades om studiens syfte och 

att det var helt frivilligt att deltaga. De informerades också om hur de skulle kunna ta del av 

undersökningen efter att studien avslutats. Genom att respondenten valde att svara på enkäten 

räknades det som samtycke. Nyttjandekravet beaktades genom att förklara för respondenten 

att datan enbart skulle användas för studiens syfte. Programmet Google Docs, som enkäten är 

skapad i, gjorde att respondenterna var fullständigt anonyma i och med att svaren inte kunde 

spåras. Detta i kombination med att inga personuppgifter samlades in medförde att 

konfidentialitetskravet uppmärksammades.
81

  

 

Studiens ämne kan anses vara känsligt eftersom rektorerna är ansvariga för lärarnas 

arbetsmiljö, som enligt tidigare forskning inte är tillfredsställande. Det medförde en risk att 

rektorerna kände sig kontrollerade. För att undvika detta så tydliggjordes i följebrevet att 

studiens syfte var att undersöka rektorernas arbete med lärarnas arbetsmiljö i förhållande till 

sin egen arbetssituation. Fokus lades på att det var rektorernas arbetssituation som påverkade 

deras arbete med lärarnas arbetsmiljö och inte rektorn som individ. Enkäten byggdes upp så 

att frågorna inte skulle låta utpekande eller anklagande. 

3 Resultat 

Resultaten presenteras här i teman efter studiens frågeställningar. Den sista frågeställningen 

finns med genomgående i hela resultatsammanställningen. Alla resultat är i relation till 

rektorernas arbetsmiljöarbete, med undantag för resultaten om rektorernas egen 

arbetsmiljösituation. Gruppindelningarna som görs mellan rektorer som upplever de olika 
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frågeområdena mer respektive mindre positivt, är baserade på hur de sammanlagt har svarat 

inom det aktuella frågeområdet. För att hamna i den mer positiva gruppen behöver rektorn ett 

värde på sina svar som motsvarar Instämmer i hög grad på alla påståenden inom 

frågeområdet. Det är genom denna gränsdragning möjligt för rektorerna att exempelvis svara 

Instämmer i låg grad på en fråga, om de samtidigt svarar Instämmer helt på en annan fråga, 

och ändå hamna i den positiva gruppen.       

3.1 Faktorer som underlättar respektive hindrar arbetsmiljöarbetet  

Tabell 1 - Faktorer som underlättar respektive hindrar arbetsmiljöarbetet 

Frekvens Underlättar Hindrar Varken eller 

Totalt 

svarande 

  n Valid % n Valid % n Valid % n 

Egen motivation 151 88,8% 0 0% 19 11,2% 170 

Lärarnas motivation 145 85,3% 11 6,5% 14 8,2% 170 

Egna prioriteringar 105 62,1% 23 13,6% 41 24,3% 169 

Chefers prioriteringar 60 35,5% 53 31,4% 56 33,1% 169 

Chefers förväntningar på mig 75 44,4% 19 11,2% 75 44,4% 169 

Mitt förhållande till lärarna 156 91,8% 2 1,2% 12 7,1% 170 

Chefers utbildning inom området 106 62,7% 12 7,1% 51 30,2% 169 

Regler, lagar och förordningar 123 72,4% 20 11,8% 27 15,9% 170 

Svårighetsgraden i arbetet 37 21,8% 59 34,7% 74 43,5% 170 

Utrymme för egna initiativ i mitt 

arbete 100 59.9 % 26 15,6% 41 24,6% 167 

Tiden som jag kan avsätta för 

området 46 27,2% 91 53,8% 32 18,9% 169 

Skolans ekonomi 24 14,2% 122 72,2% 23 13,6% 169 

 

I Tabell 1 ovan visas att Mitt förhållande till lärarna, Egen motivation samt Lärarnas 

motivation är de tre faktorer som flest rektorer ser som underlättande i sitt arbetsmiljöarbete. 

På tre faktorer svarade fler rektorer att det hindrar dem mer än att det underlättar deras 

arbetsmiljöarbete. Svårighetsgraden i arbetet, är en av dessa, där emellertid de flesta svaren 

hamnar i kategorin Varken eller. De andra två faktorerna är Skolans ekonomi och Tiden som 

jag kan avsätta för området där cirka 72 procent respektive 54 procent av rektorerna angav att 

detta hindrar dem i sitt arbetsmiljöarbete.   
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Tabell 2-8 är skapade utifrån de faktorer som flest rektorer upplevde som underlättande (Egen 

motivation, Lärarnas motivation och Mitt förhållande till lärarna) respektive som hindrande 

(Tiden jag kan avsätta och Skolans ekonomi) i sitt arbetsmiljöarbete.  

3.2 Rektorers syn på sitt arbetsmiljöarbete 

I Tabell 10 (se bilaga 6) framgår att 93,5 - 99,4 procent av rektorerna instämmer helt eller i 

hög grad med påståendena att arbetet med lärarnas arbetsmiljö känns meningsfullt och viktigt, 

samt att de är motiverade att arbeta med detta. För påståendet om deras arbetsmiljöarbete ger 

positiva resultat ser svarsfördelningen annorlunda ut då nästan 21 procent instämmer i låg 

grad. Alla rektorer instämmer i någon grad med att hans/hennes arbetsmiljöarbete kan 

förbättras.     

 

Tabell 11 (se bilaga 6) visar att när rektorerna delas upp i kategorierna mer eller mindre 

positiv syn på sitt arbetsmiljöarbete, hamnar de flesta (85 %) i kategorin med mer positiv syn. 

I denna sammanslagning är påståendet om att rektorerna anser att arbetsmiljöarbetet kan 

förbättras från Tabell 10 inte medtaget, eftersom detta påstående är av en annan karaktär än de 

övriga.    
 

Tabell 2 - Svarsfördelningen för rektorer med mer respektive mindre positiv syn på sitt 

arbetsmiljöarbete i korrelation med om olika förutsättningar uppfattas underlättande respektive 

hindrande  

Chi-square test 

Egen 

motivation*** 

Lärarnas 

motivation*** 

Mitt 

förhållande till 

lärarna** 

Tiden jag 

kan 

avsätta** 

Skolans 

ekonomi 

Underlättar 

Mer 

positiv 93,8% 91,0% 94,4% 30,8% 16,1% 

  

Mindre 

positiv 60,0% 52,0% 76,0% 4,0% 4,0% 

Hindrar 

Mer 

positiv 0,0% 4,9% 1,4% 49,7% 69,9% 

  

Mindre 

positiv 0,0% 16,0% 0,0% 80,0% 84,0% 

Varken 

eller 

Mer 

positiv 6,3% 4,2% 4,2% 19,6% 14,0% 

  

Mindre 

positiv 40,0% 32,0% 24,0% 16,0% 12,0% 

Totalt (n) 

Mer 

positiv 144 144 144 143 143 

  

Mindre 

positiv 25 25 25 25 25 

Totalt svarande (n) 169 169 169 168 168 
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Tabell 2 ovan visar att av rektorer med en mer positiv syn på sitt arbetsmiljöarbete upplever 

94 procent att den egna motivationen underlättar deras arbetsmiljöarbete, medan endast 60 

procent av rektorerna med mindre positiv syn på sitt arbetsmiljöarbete upplever detta som 

underlättande. Ingen av dessa grupper tycker att den egna motivationen är hindrande.  

 

På faktorn Lärarnas motivation uppger 91 procent av rektorerna med en mer positiv syn på 

sitt arbetsmiljöarbete att detta underlättar, medan 52 procent av rektorerna med en mindre 

positiv syn på sitt arbetsmiljöarbete upplever lärarnas motivation som underlättande. Detta är 

den största skillnaden mellan rektorer med mer respektive mindre positiv syn på sitt 

arbetsmiljöarbete.  

 

På de två faktorer som flest rektorer uppger som hindrande (Tiden jag kan avsätta och 

Skolans ekonomi) ser svarsfördelningen relativt likartad ut. Av de rektorer som har en mindre 

positiv syn på sitt arbetsmiljöarbete upplever endast 4 procent att både tiden och ekonomin är 

underlättande, medan cirka 80 procent upplever dessa faktorer som hindrande. Detta kan 

jämföras med rektorerna med en mer positiv syn på sitt arbetsmiljöarbete, där 31 procent  

upplever tiden som underlättande och 16 procent upplever ekonomin som underlättande. 

Detta medan ungefär 50 procent upplever tiden och 70 procent ekonomin som hindrande.     

3.3 Rektorers uppfyllelse av arbetsmiljölagen 

Tabell 12 (se bilaga 6) visar att de flesta rektorer (55,9 – 76,3 %) instämmer i hög grad med 

alla påståenden som handlar om deras arbete utifrån arbetsmiljölagen. De flesta rektorer (85 - 

89 %) instämmer helt eller i hög grad med dessa påståenden: Jag tar ansvar för varje lärares 

olika förutsättningar att utföra arbetet när jag planerar och organiserar verksamheten, Jag 

ger varje lärare möjlighet att delta och tycka till i utformningen av sin egen arbetssituation 

och Jag vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall hos lärarna, 

ser svarsfördelningen likartad ut mellan påståendena.  

 

På påståendena Jag ser till att arbetslokalerna är utformade så att luft, ljud, ljus, vibrationer 

och liknande är tillfredsställande och Jag upplyser lärarna om vilka risker som finns med 

arbetet och kontrollerar att lärarna har den utbildning som krävs för att undvika riskerna, 

svarar en större andel (cirka 31 %) att de instämmer i låg grad.   
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Tabell 13 (se bilaga 6) visar att två exakt lika stora kategorier bildas då rektorerna delas upp i 

att uppfylla arbetsmiljölagen i högre respektive lägre grad.  

 

Tabell 3 - Svarsfördelningen för rektorer som uppfyller arbetsmiljölagen i högre respektive lägre grad i 

korrelation med hur olika förutsättningar uppfattas underlättande respektive hindrande 

Chi-square test Egen motivation 

Lärarnas 

motivation 

Mitt 

förhållande 

till lärarna 

Tiden jag 

kan 

avsätta*** 

Skolans 

ekonomi** 

Underlättar 

Högre 

grad 91,6% 86,7% 92,8% 42,2% 23,2% 

  

Lägre 

grad 85,5% 83,1% 90,4% 13,3% 6,0% 

Hindrar 

Högre 

grad 0,0% 8,4% 1,2% 42,2% 59,8% 

  

Lägre 

grad 0,0% 4,8% 1,2% 63,9% 83,1% 

Varken 

eller 

Högre 

grad 8,4% 4,8% 6,0% 15,7% 17,1% 

  

Lägre 

grad 14,5% 12,0% 8,4% 22,9% 10,8% 

Totalt (n) 

Högre 

grad 83 83 83 83 82 

  

Lägre 

grad 83 83 83 83 83 

Totalt svarande (n) 166 166 166 166 165 

 

Tabell 3 visar att svarsfördelningen för faktorn Skolans ekonomi skiljer sig avsevärt mellan 

rektorer som uppfyller arbetsmiljölagen i högre respektive lägre grad. Av de rektorer som 

uppfyller arbetsmiljölagen i högre grad tycker 23 procent att skolans ekonomi underlättar 

deras arbetsmiljöarbete, medan endast 6 procent av rektorerna som uppfyller arbetsmiljölagen 

i lägre grad tycker att skolans ekonomi underlättar. Samtidigt tycker 60 procent av rektorerna 

som uppfyller arbetsmiljölagen i högre grad, att skolans ekonomi hindrar, medan motsvarande 

siffra för rektorerna som uppfyller arbetsmiljölagen i lägre grad är 83 procent.  

 

En liknande svarsfördelning ses för faktorn Tiden jag kan avsätta. Där upplever 42 procent av 

rektorerna som uppfyller arbetsmiljölagen i högre grad att detta underlättar, medan endast 13 

procent av rektorerna som uppfyller arbetsmiljölagen i lägre grad upplever att det underlättar.       

 

De tre faktorer som flest rektorer uppgav var underlättande (Egen motivation, Lärarnas 

motivation och Mitt förhållande till lärarna) visade sig inte skilja sig nämnvärt i 
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svarsfördelningen mellan rektorerna som uppfyller arbetsmiljölagen i högre respektive lägre 

grad.  

3.4 Rektorers egen arbetsmiljösituation 

I Tabell 14 (se bilaga 6) finns det två påståenden som utmärker sig vad gäller 

svarsfördelningen. Det ena påståendet är Jag känner glädje när jag går till mitt arbete, där 92 

procent av rektorerna instämmer helt eller i hög grad. Det andra påståendet är När jag är sjuk 

eller ledig finns en ersättare som tar hand om mina arbetsuppgifter, där de flesta rektorer inte 

instämmer alls (64 %) och där sammanlagt 93 procent av rektorerna instämmer i låg grad eller 

inte alls. Även i påståendet Jag klarar av mitt arbete på ett tillfredsställande sätt utan att 

behöva arbeta övertid, är det många rektorer som inte instämmer alls (29 %).     

 

När rektorerna kategoriseras i mer respektive mindre tillfredsställande egen arbetsmiljö 

hamnar nästan 83 procent av rektorerna i kategorin mindre tillfredställande egen arbetsmiljö, 

vilket Tabell 15 (se bilaga 6) visar.  

 

Tabell 4 - Svarsfördelningen för rektorer med mer respektive mindre tillfredsställande egen arbetsmiljö 

i korrelation med om olika förutsättningar uppfattas underlättande respektive hindrande 

Chi-square test 

Egen 

motivation 

Lärarnas 

motivation 

Mitt 

förhållande till 

lärarna 

Tiden jag 

kan 

avsätta*** 

Skolans 

ekonomi** 

Underlättar 

Mer 

tillfredsställande 96,6% 89,7% 96,6% 57,1% 27,6% 

  

Mindre 

tillfredsställande 86,9% 84,7% 91,2% 20,4% 11,8% 

Hindrar 

Mer 

tillfredsställande 0,0% 6,9% 0,0% 17,9% 48,3% 

  

Mindre 

tillfredsställande 0,0% 6,6% 7,0% 62,0% 76,5% 

Varken 

eller 

Mer 

tillfredsställande 3,4% 3,4% 3,4% 25,0% 24,1% 

  

Mindre 

tillfredsställande 13,1% 8,8% 8,0% 17,5% 11,8% 

Totalt (n) 

Mer 

tillfredsställande 29 29 29 28 29 

  

Mindre 

tillfredsställande 137 137 137 137 136 

Totalt svarande (n) 166 166 166 165 165 

 

Tabell 4 visar att de faktorer som flest rektorer upplever som underlättande (Egen motivation, 

Lärarnas motivation och Mitt förhållande till lärarna) har en likartadvarsfördelning. Det som 
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skiljer sig nämnvärt är att av rektorer med mindre tillfredsställande egen arbetsmiljö uppger 7 

procent att förhållandet till lärarna är hindrande, medan ingen av de rektorer med mer 

tillfredsställande arbetsmiljö upplever detta som ett hinder.  

 

På faktorn Tiden jag kan avsätta anger majoriteten av rektorerna med mer tillfredsställande 

egen arbetsmiljö att denna faktor är underlättande (57 %), jämfört med att majoriteten av 

rektorerna med mindre tillfredsställande egen arbetsmiljö upplever denna faktor som 

hindrande (62 %). På faktorn Skolans ekonomi anger de flesta i båda grupperna att det är 

hindrande. En tydlig skillnad ses emellertid då rektorerna som anser sig ha mer 

tillfredsställande arbetsmiljö i större utsträckning än den andra gruppen upplever skolans 

ekonomi som underlättande.      

3.5 Korrelationer med krav, kontroll och stöd 

När rektorerna delas in i kategorier utifrån hur de upplever krav från lärare (mer respektive 

mindre rimliga krav), hamnar nästan 72 procent i gruppen med mer rimliga krav, vilket 

framgår i Tabell 16 (se bilaga 6). 

 

Tabell 5 - Svarsfördelningen för rektorer med mer respektive mindre rimliga krav från lärarna i 

korrelation med om olika förutsättningar uppfattas underlättande respektive hindrande 

Chi-square test  

Egen 

motivation* 

Lärarnas 

motivation*** 

Mitt 

förhållande till 

lärarna** 

Tiden jag 

kan avsätta 

Skolans 

ekonomi 

Underlättar 

Mer 

rimliga 92,4% 93,2% 95,8% 30,8% 17,8% 

  

Mindre 

rimliga 78,7% 63,8% 83,0% 19,1% 6,5% 

Hindrar 

Mer 

rimliga 0,0% 2,5% 0,0% 52,1% 68,6% 

  

Mindre 

rimliga 0,0% 17,0% 4,3% 57,4% 82,6% 

Varken 

eller 

Mer 

rimliga 7,6% 4,2% 4,2% 17,1% 13,6% 

  

Mindre 

rimliga 21,3% 19,1% 12,8% 23,4% 10,9% 

Totalt (n) 

Mer 

rimliga 118 118 118 117 118 

  

Mindre 

rimliga 47 47 47 47 46 

Totalt svarande (n) 165 165 165 164 164 
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Tabell 5 visar att Lärarnas motivation är den faktor där störst skillnad ses mellan rektorer med 

mer respektive mindre rimliga krav från lärarna. Av rektorerna med mer rimliga krav tycker 

93 procent att lärarnas motivation underlättar medan 2,5 procent tycker att det hindrar. Av 

rektorerna med mindre rimliga krav är motsvarande siffror 64 procent respektive 17 procent.  

 

Skillnader mellan grupperna ses också på faktorn Skolans ekonomi, även om jämförelsen inte 

är statistiskt signifikant. Majoriteten av alla rektorer tyckte att det hindrade, men rektorerna 

med mindre rimliga krav ansåg detta i större utsträckning.  

 

I Tabell 17 (se Bilaga 6) har en uppdelning gjorts mellan rektorer som upplever mer 

respektive mindre rimliga krav från sina chefer. Den visar att nästan 57 procent av rektorerna 

hamnar i kategorin mer rimliga krav.   

 

Tabell 6 - Svarsfördelningen för rektorer med mer respektive mindre rimliga krav från chefer i 

korrelation med om olika förutsättningar uppfattas underlättande respektive hindrande 

Chi-square test  

Egen 

motivation 

Lärarnas 

motivation 

Mitt 

förhållande till 

lärarna 

Tiden jag 

kan  

avsätta** 

Skolans 

ekonomi* 

Underlättar 

Mer 

rimliga 89,2% 82,8% 94,6% 33,7% 18,5% 

  

Mindre 

rimliga 87,3% 87,3% 87,3% 18,3% 8,5% 

Hindrar 

Mer 

rimliga 0,0% 6,5% 1,1% 40,2% 64,1% 

  

Mindre 

rimliga 0,0% 7,0% 1,4% 70,4% 83,1% 

Varken 

eller 

Mer 

rimliga 10,8% 10,8% 4,3% 26,1% 17,4% 

  

Mindre 

rimliga 12,7% 5,6% 11,3% 11,3% 8,5% 

Totalt (n) 

Mer 

rimliga 93 93 93 92 92 

  

Mindre 

rimliga 71 71 71 71 71 

Totalt svarande (n) 164 164 164 163 163 

 

I Tabell 6 kan utläsas att på de faktorer som flest rektorer har angett som underlättande (Egen 

motivation, Lärarnas motivation och Mitt förhållande till lärarna) finns det ingen nämnvärd 

skillnad i svarsfördelningen mellan rektorer med rimliga respektive mindre rimliga krav från 

chefer.  
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De faktorer som flest rektorer har angett som hindrande (Tiden jag kan avsätta och Skolans 

ekonomi) skiljer sig däremot i svarsfördelningen mellan rektorer som upplever rimliga 

respektive mindre rimliga krav från chefer. Majoriteten av båda grupperna anger att dessa 

faktorer är underlättande, men rektorerna med mer rimliga krav anger i större utsträckning att 

de underlättar, jämfört med den andra gruppen. Dessa jämförelser är statistiskt signifikanta.  

 

När rektorerna delas upp i kategorierna mer eller mindre upplevd kontroll/kan påverka, 

hamnar 48,5 procent i kategorin mer upplevd kontroll/kan påverka, vilket framgår i Tabell 18 

(se Bilaga 6).   

 

Tabell 7 - Svarsfördelningen för rektorer med mer respektive mindre kontroll/kan påverka i korrelation 

med om olika förutsättningar uppfattas underlättande respektive hindrande 

Chi-square test 

Egen 

motivation* 

Lärarnas 

motivation 

Mitt 

förhållande till 

lärarna 

Tiden jag 

kan 

avsätta** 

Skolans 

ekonomi** 

Underlättar 

Mer 

kontroll 95,0% 88,8% 93,8% 38,0% 21,5% 

  

Mindre 

kontroll 82,4% 81,2% 89,4% 16,5% 7,1% 

Hindrar 

Mer 

kontroll 0,0% 5,0% 1,3% 39,2% 59,5% 

  

Mindre 

kontroll 0,0% 8,2% 1,2% 67,1% 84,7% 

Varken 

eller 

Mer 

kontroll 5,0% 6,3% 5,0% 22,8% 19,0% 

  

Mindre 

kontroll 17,6% 10,6% 9,4% 16,5% 8,2% 

Totalt (n) 

Mer 

kontroll 80 80 80 79 79 

  

Mindre 

kontroll 85 85 85 85 85 

Totalt svarande (n) 165 165 165 164 164 

 

Tabell 7 visar att av rektorer som har mer kontroll/kan påverka är svarsfördelningen på 

faktorn Tiden jag kan avsätta relativt jämnt fördelad mellan underlättande (38 %), hindrande 

(39 %) och varken eller (23 %). Av rektorerna med mindre kontroll/kan påverka har däremot 

67 procent angett att tiden de kan avsätta är hindrande. 

 

Av de rektorer som har mer kontroll/kan påverka uppger nästan tre gånger så många att 

skolans ekonomi hindrar än att den underlättar deras arbetsmiljöarbete. Detta kan ses i 
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relation till att av de rektorer som har mindre kontroll/kan påverka är det nästan elva gånger 

så många som uppger att skolans ekonomi hindrar än att den underlättar.  

 

De andra faktorerna (Egen motivation, Lärarnas motivation och Mitt förhållande till lärarna) 

visar inte på några markanta skillnader mellan rektorer som upplever mer respektive mindre 

kontroll/kan påverka.  

 

Tabell 19 (se bilaga 6) visar en uppdelning mellan rektorerna som upplever mer respektive 

mindre stöd från sina chefer. Den visar att nästan 56 procent upplever mer, alltså 

tillfredsställande, stöd från cheferna.   

 

Tabell 8 - Svarsfördelningen för rektorer med mer respektive mindre stöd från chefer i korrelation med 

om olika förutsättningar uppfattas underlättande respektive hindrande 

Chi-square test  

Egen 

motivation 

Lärarnas 

motivation 

Mitt 

förhållande till 

lärarna 

Tiden jag 

kan 

avsätta*** 

Skolans 

ekonomi* 

Underlättar Mer stöd 89,9% 83,1% 92,1% 37,5% 19,3% 

  

Mindre 

stöd 87,3% 87,3% 91,5% 12,7% 7,0% 

Hindrar Mer stöd 0,0% 7,9% 2,2% 38,6% 63,6% 

  

Mindre 

stöd 0,0% 4,2% 0,0% 71,8% 84,5% 

Varken 

eller Mer stöd 10,1% 9,0% 5,6% 23,9% 17,0% 

  

Mindre 

stöd 12,7% 8,5% 8,5% 15,5% 8,5% 

Totalt (n) Mer stöd 89 89 89 88 88 

  

Mindre 

stöd 71 71 71 71 71 

Totalt svarande (n) 160 160 160 159 159 

 

I Tabell 8 kan utläsas att av rektorer som upplever sig ha stöd från chefer är svarsfördelningen 

för faktorn Tiden jag kan avsätta relativt jämnt fördelad mellan underlättande (38 %), 

hindrande (39 %) och varken eller (24 %). Av de rektorer som har mindre stöd från chefer har 

emellertid en stor majoritet (72 %) angett att bristen på tid hindrar dem i sitt arbete.  

 

När det gäller Skolans ekonomi ses också skillnader mellan rektorer som upplever sig ha mer 

respektive mindre stöd. Det är fler av de rektorer med mindre stöd som upplever ekonomin 

som hindrande (85 %), jämfört med rektorer med mer stöd (64 %). Samtidigt upplever fler 
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rektorer med mer stöd att skolans ekonomi underlättar (19 %) än rektorer med mindre stöd (7 

%). 

 

På övriga tre faktorer (Egen motivation, Lärarnas motivation och Mitt förhållande till 

lärarna) ses ingen större skillnad mellan rektorerna med mer respektive mindre stöd från 

chefer. 

 

Tabell 9 – Krav, kontroll, stöd i korrelation med uppfyllelsen av arbetsmiljölagen, egen arbetsmiljö samt 

synen på lärarnas arbetsmiljö 

Spearman´s rho 

Rimliga krav 

från lärarna 

Rimliga krav 

från chefer 

Kontroll/kan 

påverka 

Stöd från 

chefer 

  r r r r 

Rektorers uppfyllelse av 

arbetsmiljölagen 0,338*** 0,342*** 0,279*** 0,258*** 

Rektorers egen 

arbetsmiljösituation 0,171* 0,296*** 0,336*** 0,256*** 

Rektorers syn på sitt 

arbetsmiljöarbete 0,318*** 0,164* 0,197* 0,195* 

 

Tabell 9 visar att alla korrelationer är statistiskt signifikanta. Rektorerna som upplever att 

kraven från lärarna är rimliga har även angett att de uppfyller arbetsmiljölagen i högre grad, 

samtidigt som rektorer som inte upplever kraven från lärarna som rimliga uppfyller 

arbetsmiljölagen i lägre grad (r = 0,338). Rimliga krav från lärarna korrelerar även med att ha 

en positiv syn på sitt arbete med lärarnas arbetsmiljö, och omvänt (r = 0,318).  

 

Det framgår att rektorer som upplever rimliga krav från sina chefer även uppfyller 

arbetsmiljölagen i högre grad, medan de rektorer som inte upplever rimliga krav från sina 

chefer uppfyller arbetsmiljölagen i lägre grad (r = 0,342). Rektorer som känner att de har 

kontroll/kan påverka uppger även att deras egen arbetsmiljö är tillfredsställande samt det 

omvända (r = 0,336). Att ha stöd från chefer visar sig inte korrelera med varken 

arbetsmiljölagsuppfyllelsen, den egna arbetsmiljösituationen eller synen på sitt 

arbetsmiljöarbete. 

 

När en sammanställning görs av hur många rektorer som upplever kombinationen av hög grad 

av kontroll, rimliga krav från chefer och lärare samt tillfredställande stöd från chefer visar det 

sig att 37 procent av rektorerna hamnar i denna grupp. Motsvarande siffra för de som 
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upplever det motsatta vad gäller krav, kontroll och stöd är 16 procent. En stor majoritet av 

rektorerna upplever lärarnas krav som rimliga, medan grupperna med mer respektive mindre 

krav från chefer, kontroll/kan påverka och stöd nästan är jämnt fördelade. Detta gör att 

faktorn krav från lärarna påverkar resultatet mer än de andra faktorerna. Därför har 

jämförelsen även gjorts utan denna faktor. Resultatet blir då att 40 procent av rektorerna 

hamnar i den positiva gruppen och 31 procent i den negativa gruppen.    

 

Tabell 20 (se Bilaga 6) visar att rektorers uppfyllelse av arbetsmiljölagen inte korrelerar med 

varken deras upplevelse av sin egen arbetsmiljösituation eller deras syn på sitt arbete med 

lärarnas arbetsmiljö.  

4 Sammanfattande diskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka rektorers förutsättningar för och syn på 

arbetsmiljöarbete i skolan med särskilt fokus på lärares arbetsmiljö. Syftet har lett fram till 

följande preciserade frågeställningar: Vad anser rektorerna underlättar, respektive hindrar 

dem i sitt arbetsmiljöarbete? Vilken syn har rektorer på sitt arbetsmiljöarbete? I vilken 

utsträckning anser rektorerna att de uppfyller arbetsmiljölagens olika paragrafer? Hur 

korrelerar rektorers upplevelse av krav, kontroll och stöd med ovanstående frågeställningar? 

Vilka samband finns mellan ovanstående frågeställningar?  

 

Diskussionen presenteras i teman utifrån frågeställningarna och avslutas med sammanfattande 

slutsatser. Resultaten sätts i relation till tidigare forskning och krav-kontroll-stödmodellen.  

4.1 Faktorer som underlättar respektive hindrar arbetsmiljöarbetet  

Egen motivation, Lärarnas motivation och Mitt förhållande till lärarna är de faktorer som 

flest rektorer upplever som underlättande för deras arbetsmiljöarbete. Skolans ekonomi och 

Tiden jag kan avsätta är de faktorer som flest rektorer upplever som hindrande. Det som är 

gemensamt för de faktorer som upplevs underlättande i arbetsmiljöarbetet är att de är av 

subjektiv karaktär och kan tänkas vara möjliga för rektorerna att påverka. De hindrande 

faktorerna är av en annan karaktär och vår reflektion är att rektorerna kanske inte kan påverka 

dessa på samma sätt. Rektorerna i Carrs studie upplever att de inte kan påverka resurserna 

som avsätts till skolan, vilket kan jämföras med att rektorerna i vår studie upplever ekonomin 

som hindrande. Att rektorerna ser tiden och ekonomin som hindrande skulle kunna bero på att 
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de inte upplever att de kan kontrollera dessa faktorer. Intressant är att i Carrs studie är 

relationen till övrig personal och lärarna på skolan en av de starkast bidragande faktorerna till 

upplevd stress och därmed ohälsa, medan rektorerna i vår studie upplever sitt förhållande till 

lärarna som underlättande. Att denna skillnad finns mellan studierna skulle kunna bero på att 

resultaten från vår studie endast gäller arbetsmiljöarbetet, vilket kan skilja sig från rektorernas 

totala arbetsmiljösituation. Det skulle även kunna bero på att Carrs studie är gjord i 

Australien, vilket innebär kulturella och sociala skillnader som skulle kunna innefatta hierarki 

och demokrati på arbetsplatsen. Det kan i sin tur påverka relationen mellan över- och 

underordnade, vilket innebär att jämförelser mellan studierna får göras med försiktighet. 

4.2 Rektorers syn på sitt arbete arbetsmiljöarbete 

Rektorernas syn på sitt arbetsmiljöarbete är i vår studie över lag positiv, 85 procent hamnade i 

gruppen med mer positiv syn på sitt arbetsmiljöarbete. Den absoluta majoriteten tycker att 

arbetsmiljöarbetet känns meningsfullt och viktigt samt att man är motiverade till detta. Finns 

det då något som skiljer sig mellan vad rektorerna med en mer respektive mindre positiv syn 

på sitt arbetsmiljöarbete upplever som möjligheter och hinder? I vår studie framgår att de 

rektorer som har en mer positiv syn på sitt arbetsmiljöarbete upplever såväl lärarnas 

motivation som förhållandet till dem som mer underlättande än rektorerna med en mindre 

positiv syn på sitt arbetsmiljöarbete.  

 

I Häggqvists studie upplever lärarna sig delaktiga i förändringsarbetet med skolans 

arbetsmiljö, vilket lärarna ser som positivt. Det kan tänkas att lärare som känner sig delaktiga, 

som i Häggqvists studie, även känner sig motiverade och får ett gott förhållande till rektorn. 

En positiv upplevelse av lärarnas motivation och förhållandet till lärarna kan tänkas bidra till 

att rektorerna även får en mer positiv syn på sitt arbetsmiljöarbete. Samtidigt så kan det vara 

rektorernas syn på sitt arbetsmiljöarbete som påverkar relationerna med lärarna och deras 

motivation. Eftersom lärarnas delaktighet och förhållande till rektorn verkar vara viktiga 

faktorer för lärarnas upplevelse av arbetsmiljön, så är det möjligt att rektorerna har kommit en 

bit på väg med sitt arbetsmiljöarbete enbart genom att skapa en god relation med lärarna.  

 

Skolans ekonomi är också en faktor som skiljer sig mellan rektorer med mer respektive 

mindre positiv syn på sitt arbetsmiljöarbete, där rektorerna med mindre positiv syn upplever 

ekonomin som hindrande i mycket större utsträckning. Vår studie mäter rektorernas 
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uppfattning av skolans ekonomi. Det är svårt att uttala sig om hur väl rektorernas uppfattning 

av skolans ekonomi stämmer överens med skolans faktiska ekonomi. Med tanke på hur 

ekonomin i de flesta skolor över lag ser ut, kan det vara troligt att den faktiska ekonomin 

verkligen hindrar rektorerna i sitt arbetsmiljöarbete, vilket i sig kan påverka rektorernas syn 

på sitt arbetsmiljöarbete negativt. Det skulle även kunna vara så att rektorernas uppfattning 

om ekonomin påverkas av att de redan, av någon annan anledning, har en mindre positiv syn 

på sitt arbetsmiljöarbete.    

4.3 Rektorers uppfyllelse av arbetsmiljölagen 

På de sex paragrafer från arbetsmiljölagen som har plockats ut för att undersöka hur 

rektorerna uppfyller arbetsmiljölagen, så instämmer majoriteten av rektorerna i hög grad med 

samtliga påståenden. De påståenden där flest rektorer instämmer helt eller i hög grad är att de 

tar ansvar för varje lärares olika förutsättningar, låter lärarna delta i utformningen av sin 

arbetssituation och att de vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och 

olycksfall. I Goddard et al´s studie framkom att lärarna upplevde en hög arbetsbelastning och 

begränsade möjligheter till förnyelse och egna idéer. Denna studie är gjord i Australien, men 

om de svenska lärarna upplever en liknande situation, är det svårt att se hur det hänger ihop 

med att rektorerna anger att de låter lärarna delta i utformningen av sin egen arbetssituation. 

Samma fundering uppkommer när rektorerna uppger att de vidtar alla nödvändiga åtgärder för 

att förebygga ohälsa och olycksfall. Häggqvists, Moreno-Abril et al´s och Goddard et al´s 

studier visar nämligen att många lärare mår dåligt både psykiskt och fysiskt. Kanske gör 

rektorerna allt de kan, och därför instämmer med påståendet, men att det trots detta inte räcker 

till för att alla lärare ska må bra. Det skulle kunna vara så att rektorerna uppfattar att 

påståendet gäller mer akuta olycksfall än till exempel en stressig tillvaro och liknande som får 

allvarliga konsekvenser först efter lång tid. I vilket fall som helst så är det oroväckande att 

rektorer upplever att de vidtar alla åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall när lärarna 

upplever sin arbetsmiljö som de gör. 

 

Av de rektorer som anser sig uppfylla arbetsmiljölagen i högre grad anser lika många att tiden 

de kan avsätta för arbetsmiljöarbetet är underlättande, som att det är hindrande. Av de rektorer 

som anser sig uppfylla arbetsmiljölagen i lägre grad anser majoriteten att tiden de kan avsätta 

är en hindrande faktor. I Skolledarförbundets undersökning framgår att rektorer över lag har 

en tung arbetsbelastning och att de trots mycket övertid måste prioritera bort arbetsuppgifter. 
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Även i vår studie uppger majoriteten av rektorerna att de måste arbeta övertid. Det kan tänkas 

att vissa rektorer prioriterar bort arbetet med lärarnas arbetsmiljö för att hinna med andra 

arbetsuppgifter, medan andra rektorer prioriterar lärarnas arbetsmiljö framför annat. Detta kan 

emellertid bara gälla för de rektorer som har så pass mycket kontroll att de själva kan 

prioritera bland sina arbetsuppgifter. I vår studie är endast ungefär hälften av rektorerna i 

kategorin med tillfredsställande kontroll.   

4.4 Rektorers egen arbetsmiljösituation 

Resultaten visar tydligt att rektorernas arbetsmiljösituation är långt ifrån optimal, vilket även 

visar sig i andra studier. 83 procent av rektorerna i vår studie hamnade i kategorin med mindre 

tillfredsställande egen arbetsmiljö, vilket kan jämföras med Skolledarförbundets 

sammanställning av Arbetsmiljöverkets undersökning, där samtliga undersökta kommuner 

fick anmärkningar på rektorernas arbetsmiljösituation. Det kan även jämföras med Dewa et 

al´s studie där cirka 25 procent av rektorerna hade låg fysisk status och cirka 50 procent hade 

låg mental status och Cubitt et al´s studie där 73 procent av rektorerna led av moderat till hög 

utmattning. Det är möjligt att rektorernas bristfälliga arbetsmiljö är det som leder till ohälsan 

som visar sig bland rektorerna, vilket i så fall skulle kunna betyda att de 83 procent som i vår 

studie har en sämre arbetsmiljösituation också kan lida av ohälsa. Det är givetvis inte bra om 

majoriteten av rektorerna har en bristfällig arbetsmiljö, och kanske även lider av ohälsa, med 

tanke på deras viktiga roll och stora ansvar. 

  

Tiden som rektorerna upplever att de kan avsätta för sitt arbetsmiljöarbete är en intressant 

faktor i relation till rektorernas egen arbetsmiljö. Av rektorerna med en mer tillfredsställande 

egen arbetsmiljö uppger majoriteten att tiden de kan avsätta är underlättande, medan 

majoriteten av rektorerna med en mindre tillfredsställande egen arbetsmiljö ser tiden de kan 

avsätta som hindrande. Detta kan tyda på att tiden rektorerna kan avsätta och därmed deras 

arbetsbelastning är avgörande för hur deras egen arbetsmiljö upplevs.  

4.5 Korrelationer med krav, kontroll och stöd 

72 procent av rektorerna i vår studie upplever att kraven från lärarna är rimliga. I Carrs studie 

framkommer att ”tunga arbetskrav och förväntningar från anställda” och ”svårigheter i 

interpersonella relationer med övrig personal” är två av de tre starkast bidragande faktorerna 

för stress och därmed ohälsa. Om krav från anställda, som i vår studie, och förväntningar från 

anställda, som i Carrs studie, jämställs, kan det tänkas att de 29 procent av rektorerna i vår 
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studie som upplever mindre rimliga krav inte mår så bra, med stress och ohälsa som följd. 

Intressant är att majoriteten av dessa 29 procent, trots detta anser att förhållandet till lärarna 

och lärarnas motivation är underlättande i deras arbetsmiljöarbete. Vidare visar resultaten i 

vår studie att dessa rektorer även anger att de uppfyller arbetsmiljölagen i lägre grad. Kanske 

upplever de att kraven från lärarna är mindre rimliga eftersom de endast kan uppfylla 

arbetsmiljölagen i lägre grad, men att detta inte omöjliggör att lärarnas motivation och 

förhållandet till dem är underlättande.   

 

När det gäller upplevelsen av kontroll, krav från chefer och stöd från chefer är tendensen 

tydlig i vår studie att de rektorer som upplever detta i lägre utsträckning, även anger att tiden 

de kan avsätta och skolans ekonomi är hindrande i deras arbetsmiljöarbete. De rektorer som 

upplever mindre rimliga krav från chefer anger också att de uppfyller arbetsmiljölagen i lägre 

grad. Det skulle kunna bero på att kraven från cheferna är så pass höga att rektorerna på grund 

av detta upplever att tiden och ekonomin inte räcker till. Av samma anledning kanske 

rektorerna upplever att de inte uppfyller arbetsmiljölagen.  

 

Rektorer som upplever bristande kontroll anger även att de har en mindre tillfredsställande 

egen arbetsmiljösituation. Enligt krav-kontroll-stödmodellen innebär kontroll bland annat att 

ha inflytande över sina arbetstider, få komma med förslag och delta i beslut samt påverka hur 

och när arbetet ska utföras. Att vara rektor innebär ett betydande ansvar för ett stort antal 

anställda och elever med föräldrar. Att då inte uppleva kontroll påverkar förmodligen hur 

dennes arbete utförs. Carrs studie belyser detta problem med rektorernas begränsade kontroll 

över resurser och politiska beslut som påverkar skolan, samtidigt som rektorerna uppfattas 

som ansvariga för verksamheten och resurserna. Även om denna studie är gjord i Australien 

är det rimligt att anta att det kan råda liknande förhållanden i Sverige.  

 

I vår studie visar det sig att i vilken grad rektorer upplever stöd från chefer varken korrelerar 

med i vilken utsträckning de anger att de uppfyller arbetsmiljölagen, hur deras egen 

arbetsmiljösituation upplevs eller vilken syn de har på sitt arbetsmiljöarbete. I både Carrs och 

Dewa et al´s studie visar sig brist på stöd och uppmuntran från chefer vara en av de viktigaste 

faktorerna för stress och därmed ohälsa. I vår studie undersöks inte sambandet mellan stöd 

och stress, men det framgår att stödet inte påverkar rektorers egen arbetsmiljö. Den 

ursprungliga krav-kontrollmodellen utökades med begreppet stöd eftersom denna faktor 
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ansågs ha viktiga samband med arbetssituationen. Inga sådana samband sågs i vår studie, 

vilket skulle kunna visa på att detta inte gäller för just rektorernas arbetsmiljöarbete i Sverige.     

 

I krav-kontroll-stödmodellen ses graden av dessa begrepp i kombination med varandra. Vår 

studie visar att vad gäller kraven från lärarna upplever en stor majoritet att dessa krav är 

rimliga. Gällande kraven från chefer, stöd från chefer och kontroll/kan påverka så är 

fördelningen jämn mellan rektorer som upplever detta i högre respektive lägre grad. Denna 

jämna fördelning är intressant eftersom det inte går att säga att rektorerna som yrkesgrupp har 

rimliga eller orimliga krav, mer eller mindre kontroll eller högre eller lägre grad av stöd. Det 

går därmed inte att se rektorerna som en homogen grupp och resultatet går därför inte att 

applicera direkt på krav-kontroll-stödmodellen. Eftersom rektorerna inte är någon homogen 

grupp så går det inte heller att kategorisera in dem i någon av modellens yrkeskategorier när 

man ser till rektorernas arbetsmiljöarbete.  

 

Krav-kontroll-stödmodellen menar att sämsta tänkbara tillstånd råder då kontrollen är låg, 

samtidigt som kraven är orimliga och stödet är bristande. I vår studie upplever 31 procent av 

rektorerna denna kombination vad gäller deras arbetsmiljöarbete. Enligt modellen innebär 

denna situation en ackumulerad spänning som över tid kan resultera i stressrelaterade besvär 

som utmattning, oro, ångest och depression och i förlängningen utbrändhet och hjärt-

kärlsjukdomar. Det är naturligtvis inte bra om en tredjedel av Sveriges rektorer befinner sig i 

denna riskzon. I Skolledarförbundets undersökning menar författarna att denna negativa 

kombination av krav, kontroll och stöd även ligger bakom de täta rektorsbytena som setts i 

deras studie. Både den förhöjda risken för rektorerna att drabbas av ohälsa och effekten av 

täta rektorsbyten kan vara bidragande orsaker till att lärares arbetsmiljö ser ut som den gör.  

 

Ett annat resultat i vår studie är att 40 procent av rektorerna upplever den positiva 

kombinationen med rimliga krav, hög grad av kontroll och tillfredsställande stöd gällande 

arbetsmiljöarbetet. Denna kombination medför enligt modellen en avslappnad arbetsmiljö och 

dessa rektorer löper en minskad risk att drabbas av stressrelaterade besvär, samt är mer nöjda 

och friskare än genomsnittet. Att 40 procent av rektorerna befinner sig i denna situation, 

samtidigt som 31 procent befinner sig i den negativa situationen, visar ytterligare på att 

spridningen är stor på hur rektorernas arbetsmiljösituation ser ut. Att denna spridning finns 

skulle kunna bero på att rektorerna uppfattar kraven, kontrollen och stödet olika på grund av 
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till exempel personlighet, erfarenhet och förutsättningar i privatlivet. Det skulle även kunna 

bero på att rektorers förutsättningar skiljer sig mellan olika skolor och kommuner. Det kan till 

exempel skilja på hur kommunens och skolans ekonomi ser ut, vilket politiskt parti som har 

makten, vilka krav kommunen ställer på skolan, var i Sverige skolan ligger, om det finns 

skolor i närheten som konkurrerar om samma elever och om föräldrarna är engagerade. Om 

man vill ta reda på huruvida en rektor gör ett bra jobb eller inte så måste alla förutsättningar 

för just den rektorn sättas i relation till det arbete som utförs.   

4.6 Slutsatser 

Förutsättningarna och i vilken grad rektorerna upplever att de utför arbetsmiljöarbetet i skolan 

skiljer sig mycket mellan rektorerna. Tiden och skolans ekonomi är de faktorer som korrelerar 

starkast med hur rektorers arbetsmiljöarbete upplevs och fungerar. Upplevelsen av krav och 

kontroll visar sig vara viktigare förutsättningar än stödet för rektorernas arbetsmiljöarbete i 

skolan. Hela 83 procent av rektorerna upplever att deras egen arbetsmiljö är mindre 

tillfredsställande. 

4.7 Metodkritik 

Svarsfrekvensen på 40,9 procent kan anses lågt, men med tanke på svarsfrekvensen i liknande 

studier samt förutsättningarna för den här studien, får det betraktas som rimligt.  

 

En stor majoritet av rektorerna har angett positiva svar på frågorna om deras syn på sitt 

arbetsmiljöarbete. Med tanke på detta finns det en risk att de rektorer som har en mer positiv 

syn på sitt arbetsmiljöarbete i större utsträckning har besvarat enkäten, då följebrevet tydligt 

meddelar att det är arbetsmiljön som ska undersökas. De rektorer som är medvetna om att 

deras arbetsmiljöarbete är bristfälligt och därmed kanske har en mer negativ syn på detta kan 

ha låtit bli att besvara enkäten på grund av detta. I så fall kan urvalet ha blivit skevt.  

 

Med tanke på att flera rektorer har mailat och angett att de inte besvarade enkäten på grund av 

tidsbrist, skulle det kunna vara så att en större andel rektorer som varken har besvarat enkäten 

eller mailat också har samma anledning. Detta skulle kunna innebära att en stor andel rektorer 

med en så pass stor tidsbrist att de inte hinner besvara en enkät och därmed kanske har en 

mindre tillfredsställande arbetsmiljösituation inte kommer med i studien.  
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I enkäten valdes att ha fyra svarsalternativ utan mittenalternativ. Hade det använts fler 

skalsteg skulle fördelningen mellan de olika grupper som bildades kunnat se annorlunda ut. 

Rektorerna i vår studie tvingades att välja att antingen instämma i hög grad eller i låg grad, 

vilket kan ses som ett ganska stort steg.  

 

Indelningen i grupper av rektorer som har svarat i högre respektive lägre grad på de olika 

frågeområdena kan diskuteras. Om gränserna för vad som räknas som högre respektive lägre 

grad ändras så förändras även grupperna, vilka resultaten är baserade på.  

4.8 Förslag på vidare forskning 

40 procent av rektorerna i vår studie hamnar i gruppen med rimliga krav, hög kontroll och 

tillfredsställande stöd. Det skulle vara intressant att undersöka skolor där rektorerna upplever 

denna kombination för att ta reda på hur deras arbetsmiljöarbete ser ut. Det skulle också vara 

intressant att undersöka hur lärarna på dessa rektorers skolor mår i förhållande till den 

genomsnittliga läraren.  

 

Med ett annat perspektiv skulle det vara intressant att undersöka hur aktiva 

kommunpolitikerna är i sin roll som arbetsgivare åt rektorer och hur rektorernas situation 

förändras beroende på detta.  

 

All forskning som hittats fokuserar på faktorer som bidrar till det negativa i rektorernas 

arbetssituation. Intressant vore att undersöka vilka faktorer som är mest betydande för att 

rektorerna ska lyckas med sitt arbetsmiljöarbete samt för att deras egen arbetssituation ska 

vara bra.   

 

I den här studien har rektorernas upplevelse av krav, kontroll och stöd vad gäller 

arbetsmiljöarbetet undersökts. Dessa tre faktorer kan även undersökas i relation till 

rektorernas övriga arbetsområden och totala arbetssituation.  

 

Vidare kan forskning göras mellan skolor där rektorerna anser sig ha en bättre respektive 

sämre egen arbetsmiljö för att se skillnaden i lärarnas arbetsmiljö mellan dessa skolor.  
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Bilaga 1 – Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka rektorers förutsättningar för och syn på arbetsmiljöarbete i 

skolan med särskilt fokus på lärares arbetsmiljö. Syftet har lett fram till följande preciserade 

frågeställningar. 

 Vad anser rektorerna underlättar, respektive hindrar dem i sitt arbetsmiljöarbete? 

 Vilken syn har rektorer på sitt arbetsmiljöarbete?  

 I vilken utsträckning anser rektorerna att de uppfyller arbetsmiljölagens olika 

paragrafer? 

 Hur korrelerar rektorers upplevelse av krav, kontroll och stöd med ovanstående 

frågeställningar? 

 Vilka samband finns mellan ovanstående frågeställningar?  

 

Vilka sökord har du använt? 

Principal, principalship, teacher, health, school, job satisfaction, work environment, school 

environment, stress, factors  

 

Var har du sökt? 

Eric/CSA, Arbetsmiljöverket, Google, GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Libris 

 

Sökningar som gav relevant resultat 

Eric/CSA: Principal and health and school and job satisfaction or work environment or school 

environment 

Eric/CSA: Principals and health status 

Eric/CSA: Principalship and health  

Eric/CSA: Principals and school and stress 

Eric/CSA: Teacher and work environment and health and school 

 

Kommentarer 

En del artiklar hittades i referenslistor. Google och Arbetsmiljöverket användes för att hitta 

aktuella och intressanta tidningsartiklar och rapporter. De mest relevanta forskningsartiklarna 

hittades genom databasen Eric/CSA.   
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Bilaga 2 – Enkät 

Rektorers och lärares arbetsmiljö  

 

1/17 Jag arbetar som  

Rektor  

Biträdande rektor  

Annan befattning  

 

2/17 Jag arbetar inom denna skolform  

Förskolan  

Grundskolan  

Gymnasieskolan  

Annan  

 

Min arbetsmiljö 
 

3/17 Dessa påståenden stämmer med min arbetssituation  

  
Instämmer 

helt 

Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 

låg grad 

Instämmer 

inte alls 
 

Jag klarar av mitt arbete 

på ett tillfredsställande 

sätt utan att behöva 

arbeta övertid 

      

Jag får den hjälp jag 

önskar för att kunna 

utföra mitt arbete på ett 

tillfredsställande sätt 

      

Jag känner glädje när jag 

går till mitt arbete 
      

När jag kommer hem 

efter en vanlig arbetsdag 

har jag krafter kvar för 

mitt privatliv  

      

När jag är sjuk eller ledig       
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Instämmer 

helt 

Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 

låg grad 

Instämmer 

inte alls 
 

finns en ersättare som tar 

hand om mina 

arbetsuppgifter  

Jag har möjlighet att 

delegera delar av mitt 

arbete 

      

Jag anser att min 

arbetsmiljö över lag är 

tillfredsställande  

      

Min syn på arbetet med lärarnas arbetsmiljö 
 

4/17 Detta anser jag om mitt arbete med lärarnas arbetsmiljö  

  
Instämmer 

helt 

Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 

låg grad 

Instämmer 

inte alls 
 

Mitt arbete med lärarnas 

arbetsmiljö känns 

meningsfullt 

      

Jag är motiverad till att 

arbeta med lärarnas 

arbetsmiljö  

      

Jag tycker att mitt arbete 

med lärarnas arbetsmiljö 

är viktigt 

      

Jag tycker att mitt arbete 

med lärarnas arbetsmiljö 

ger positiva resultat 

      

Jag tycker att mitt arbete 

med lärarnas arbetsmiljö 

skulle kunna förbättras 

      

 

5/19 Min uppfattning är att arbetsmiljön för lärarna på min skola är tillfredsställande  

Instämmer helt  

Instämmer i hög grad  

Instämmer i låg grad  

Instämmer inte alls  
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6/17 Min uppfattning är att arbetsmiljön för lärare över lag i Sverige är tillfredsställande  

Instämmer helt  

Instämmer i hög grad  

Instämmer i låg grad  

Instämmer inte alls  

Mitt arbetsmiljöarbete 
 

7/17 Jag tar ansvar för varje lärares olika förutsättningar att utföra arbetet när jag planerar och 

organiserar verksamheten  

Instämmer helt  

Instämmer i hög grad  

Instämmer i låg grad  

Instämmer inte alls  

 

8/17 Jag ger varje lärare möjlighet att delta och tycka till i utformningen av sin egen 

arbetssituation  

Instämmer helt  

Instämmer i hög grad  

Instämmer i låg grad  

Instämmer inte alls  

 

9/17 Jag vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall hos lärarna  

Instämmer helt  

Instämmer i hög grad  

Instämmer i låg grad  

Instämmer inte alls  

 

10/17 Jag ser till att arbetslokalerna är utformade så att luft, ljud, ljus, vibrationer och 

liknande är tillfredsställande  

Instämmer helt  

Instämmer i hög grad  

Instämmer i låg grad  

Instämmer inte alls  

 

11/17 Jag planerar, leder och kontrollerar kontinuerligt verksamheten så att den uppfyller 

kraven på en god arbetsmiljö  
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Instämmer helt  

Instämmer i hög grad  

Instämmer i låg grad  

Instämmer inte alls  

 

12/17 Jag upplyser lärarna om vilka risker som finns med arbetet och kontrollerar att lärarna 

har den utbildning som krävs för att undvika riskerna  

Instämmer helt  

Instämmer i hög grad  

Instämmer i låg grad  

Instämmer inte alls  

 

Faktorer som styr mitt arbetsmiljöarbete 
 

 

13/17 Dessa faktorer upplever jag underlättar, alternativt hindrar, mig i mitt arbete med 

lärarnas arbetsmiljö Markera det alternativ som stämmer med hur din arbetssituation ser ut 

idag  

  Underlättar Hindrar Varken eller  

Egen motivation      

Lärarnas motivation      

Egna prioriteringar      

Chefers prioriteringar      

Chefers förväntningar på mig      

Mitt förhållande till lärarna      

Chefers utbildning inom 

området 
     

Regler, lagar, och 

förordningar 
     

Svårighetsgraden i arbetet      

Utrymme för egna initiativ i 

mitt arbete 
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  Underlättar Hindrar Varken eller  

Tiden som jag kan avsätta för 

området 
     

Skolans ekonomi      

 

 

14/17 Ansvar tas för varje lärares olika förutsättningar att utföra arbetet när verksamheten 

planeras och organiseras I arbetet med detta känner jag att jag har  

  
Instämmer 

helt 

Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 

låg grad 

Instämmer 

inte alls 
 

Rimliga krav från lärarna        

Rimliga krav från chefer       

Kontroll/kan påverka       

Stöd från chefer       

 

15/17 Varje lärare ges möjlighet att delta och tycka till i utformningen av sin egen 

arbetssituation I arbetet med detta känner jag att jag har  

  
Instämmer 

helt 

Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 

låg grad 

Instämmer 

inte alls 
 

Rimliga krav från lärarna        

Rimliga krav från chefer       

Kontroll/kan påverka       

Stöd från chefer       

 

16/17 Verksamheten planeras, leds och kontrolleras kontinuerligt så att den uppfyller kraven 

på en god arbetsmiljö I arbetet med detta känner jag att jag har  

  
Instämmer 

helt 

Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 

låg grad 

Instämmer 

inte alls 
 

Rimliga krav från lärarna        

Rimliga krav från chefer       

Kontroll/kan påverka       
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Instämmer 

helt 

Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 

låg grad 

Instämmer 

inte alls 
 

Stöd från chefer       

 

17/17 Jag upplyser lärarna om vilka risker som finns med arbetet och kontrollerar att lärarna 

har den utbildning som krävs för att undvika riskerna I arbetet med detta känner jag att jag har  

  
Instämmer 

helt 

Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 

låg grad 

Instämmer 

inte alls 
 

Rimliga krav från lärarna        

Rimliga krav från chefer       

Kontroll/kan påverka       

Stöd från chefer       

 

Här är enkäten slut. För att skicka den klickar du på "skicka" längst ned på sidan. Vi ber dig 

nu att titta igenom enkäten så att samtliga frågor är besvarade. Finns det något svar du skulle 

vilja förtydliga eller något annat du skulle vilja tillägga kan du framföra det här. Tack för att 

du tog dig tid! 
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Bilaga 3 – Följebrev 

 

Dina tankar om skolledares arbetssituation  

Forskning har visat att skolledare har en hög arbetsbelastning och en stressig tillvaro. Annan 

forskning visar att även lärares arbetsmiljösituation är mycket bristfällig. Vi är två studenter 

på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm som nu skriver vår D-uppsats. Syftet med 

vår studie är att undersöka vilka förutsättningar skolledare anser sig ha för att ta ansvar för 

lärares arbetsmiljö, med tanke på deras egen arbetssituation.    

Vi skickar därför en enkät till Dig och cirka 500 andra slumpvis utvalda skolledare över hela 

Sverige. Enkäten beräknas ta ungefär 10 min att besvara.  

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 

undersökningens kvalitet att Du deltar. Vi är därför tacksamma om Du vill avsätta några 

minuter för att hjälpa oss. Vi önskar att Du besvarar enkäten så fort som möjligt och absolut 

senast måndag 6/9. 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Det dataprogram som enkäten är skapad i gör 

att svaren inte kan kopplas till Dig som person. Tveka inte att kontakta oss för eventuella 

frågor. När vårt arbete är genomfört finns det att tillgå på GIH:s hemsida (www.gih.se). 

Vi tackar på förhand för Din medverkan och önskar Dig en fortsatt trevlig hösttermin! 

Klicka på länken nedan för att besvara enkäten (kopiera och klistra in länken i din Webbläsare 

om inte länken öppnas när du klickar på den). 

<LÄNKEN> 

 Magnus Karlsson   Malin Lundin 

XXX@stud.gih.se   XXX@stud.gih.se 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 2010-08-31 

 

Handledare Suzanne Lundvall 

mailto:XXX@stud.gih.se
mailto:XXX@stud.gih.se
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Bilaga 4 – Påminnelse 1 

 

Påminnelse - Dina tankar om skolledares arbetssituation 

För en vecka sedan skickade vi ut en enkät till Dig och cirka 500 andra slumpvis utvalda 

skolledare i Sverige. Enkäten beräknas ta ungefär 10 min att besvara. Vi var intresserade av 

att undersöka vilka förutsättningar skolledare anser sig ha för att ta ansvar för lärares 

arbetsmiljö, med tanke på deras egen arbetssituation. Vi är två studenter på Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm som nu skriver vår D-uppsats kring detta ämne. 

 

Vi vill tacka alla Er som redan har besvarat enkäten! Vi saknar dock svar från en del. Det här 

mailet går ut till alla 500 utvalda och påminnelsen är riktad till Er som ännu inte hunnit svara. 

Det är av största betydelse för oss att så många som möjligt deltar i studien. Om du av någon 

anledning inte har möjlighet att besvara enkäten (t ex om du inte arbetar som skolledare) så 

får du gärna maila oss och berätta anledningen. Det gör det möjligt för oss att analysera vårt 

bortfall.  

 

Enkäten är naturligtvis frivillig och datan behandlas konfidentiellt. Vi önskar att Du besvarar 

enkäten så fort som möjligt. 

 

Vi tackar på förhand för Din medverkan och önskar Dig en fortsatt trevlig hösttermin! 

 

Klicka på länken nedan för att besvara enkäten (kopiera och klistra in länken i din Webbläsare 

om inte länken öppnas när du klickar på den). 

 

<LÄNKEN> 

 

Magnus Karlsson    Malin Lundin 

XXX@stud.gih.se    XXX@stud.gih.se 

 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 2010-09-06 

 

Handledare Suzanne Lundvall 

mailto:XXX@stud.gih.se
mailto:XXX@stud.gih.se
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Bilaga 5 – Påminnelse 2 

Tack för svaren! Sista chansen att delta 

För två veckor sedan skickade vi ut en enkät till Dig och cirka 500 andra slumpvis utvalda 

skolledare i Sverige. Enkäten beräknas ta ungefär 10 min att besvara. Vi var intresserade av 

att undersöka vilka förutsättningar skolledare anser sig ha för att ta ansvar för lärares 

arbetsmiljö, med tanke på deras egen arbetssituation. Vi är två studenter på Gymnastik- och 

idrottshögskolan i Stockholm som nu skriver vår D-uppsats kring detta ämne. 

 

Vi vill än en gång TACKA alla Er som har besvarat enkäten! Ni behöver givetvis inte besvara 

enkäten igen.  

 

Det här mailet går ut till alla 500 utvalda och påminnelsen är riktad till Er som ännu inte har 

svarat. Det är av största betydelse för oss att så många som möjligt deltar i studien. Om du av 

någon anledning inte har möjlighet att besvara enkäten (t ex om du inte arbetar som 

skolledare, eller inte har tid) så får du gärna maila oss och berätta anledningen. Det gör det 

möjligt för oss att analysera vårt bortfall.  

 

Enkäten är naturligtvis frivillig och datan behandlas konfidentiellt. Vi önskar att Du besvarar 

enkäten så fort som möjligt. 

 

Vi tackar på förhand för Din medverkan och önskar Dig en fortsatt trevlig hösttermin! 

 

Klicka på länken nedan för att besvara enkäten (kopiera och klistra in länken i din Webbläsare 

om inte länken öppnas när du klickar på den). 

 

<LÄNKEN> 

 Magnus Karlsson    Malin Lundin 

XXX@stud.gih.se    XXX@stud.gih.se 

Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 2010-09-13 

 

Handledare Suzanne Lundvall 

 

mailto:XXX@stud.gih.se
mailto:XXX@stud.gih.se
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Bilaga 6 - Tabeller 

Tabell 10 – Frekvens, rektorers syn på sitt arbetsmiljöarbete 

Frequencies 

Instämmer 

helt 

Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 

låg grad 

Instämmer 

inte alls 

Totalt 

svarande 

  n Valid % n Valid % n Valid % n Valid % n 

1.  Mitt arbete med 

lärarnas arbetsmiljö känns 

meningsfullt 68 40,0% 91 53,5% 8 4,7% 3 1,8% 170 

2. Jag är motiverad till att 

arbeta med lärarnas 

arbetsmiljö 74 43,8% 90 53,3% 5 3,0% 0 0,0% 169 

3. Jag tycker att mitt 

arbete med lärarnas 

arbetsmiljö är viktigt 113 66,5% 56 32,9% 1 0,6% 0 0,0% 170 

4. Jag tycker att mitt 

arbete med lärarnas 

arbetsmiljö ger positiva 

resultat 29 17,1% 106 62,4% 35 20,6% 0 0,0% 170 

5. Jag tycker att mitt 

arbetsmiljöarbete kan 

förbättras 48 28,2% 93 54,7% 29 17,1% 0 0,0% 170 

 

Tabell 11 – Frekvens, rektorer med mer respektive mindre positiv syn på sitt arbetsmiljöarbete 

Frequencies Antal Procent Valid % 

Mer positiv syn på sitt arbete med lärarnas 

arbetsmiljö 144 84,7% 85,2% 

Mindre positiv syn på sitt arbete med 

lärarnas arbetsmiljö 25 14,7% 14,8% 

Totalt 169 99,4% 100% 
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Tabell 12 - Frekvens, rektorers uppfyllelse av arbetsmiljölagen 

Frequencies 

Instämmer 

helt 

Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 

låg grad 

Instämmer 

inte alls 

Totalt 

svarande 

  n Valid % n Valid % n Valid % n Valid % n 

1. Jag tar ansvar för varje 

lärares olika 

förutsättningar att utföra 

arbetet när jag planerar 

och organiserar 

verksamheten  18 10,7% 129 76,3% 22 13,0% 0 0,0% 169 

2. Jag ger varje lärare 

möjlighet att delta och 

tycka till i utformningen 

av sin egen arbetssituation  35 20,6% 116 68,2% 19 11,2% 0 0,0% 170 

3. Jag vidtar alla 

nödvändiga åtgärder för 

att förebygga ohälsa och 

olycksfall hos lärarna  36 21,6% 106 63,5% 24 14,4% 1 0,6% 167 

4. Jag ser till att 

arbetslokalerna är 

utformade så att luft, ljud, 

ljus, vibrationer och 

liknande är 

tillfredsställande  22 13,0% 91 53,8% 52 30,8% 4 2,4% 169 

5. Jag planerar, leder och 

kontrollerar kontinuerligt 

verksamheten så att den 

uppfyller kraven på en 

god arbetsmiljö  28 16,6% 106 62,7% 34 20,1% 1 0,6% 169 

6. Jag upplyser lärarna om 

vilka risker som finns med 

arbetet och kontrollerar att 

lärarna har den utbildning 

som krävs för att undvika 

riskerna  20 11,8% 95 55,9% 52 30,6% 3 1,8% 170 

 

Tabell 13 - Frekvens, rektorer som uppfyller arbetsmiljölagen i högre respektive lägre grad 

Frequencies Antal Procent Valid % 

Uppfyller arbetsmiljölagen i högre grad 83 48,8% 50,0% 

Uppfyller arbetsmiljölagen i lägre grad 83 48,8% 50,0% 

Totalt 166 97,6% 100% 
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Tabell 14 - Frekvens, rektorers egen arbetsmiljösituation 

Frequencies 

Instämmer 

helt 

Instämmer i 

hög grad 

Instämmer i 

låg grad 

Instämmer 

inte alls 

Totalt 

svarande 

  n Valid % n Valid % n Valid % n Valid % n 

1. Jag klarar av mitt 

arbete på ett 

tillfredsställande sätt utan 

att behöva arbeta övertid 5 2,9% 51 30,0% 65 38,2% 49 28,8% 170 

2. Jag får den hjälp jag 

önskar för att kunna 

utföra mitt arbete på ett 

tillfredsställande sätt 19 11,2% 73 42,9% 66 38,8% 12 7,1% 170 

3. Jag känner glädje när 

jag går till mitt arbete 71 42,0% 85 50,3% 12 7,1% 1 0,6% 169 

4. När jag kommer hem 

efter en vanlig arbetsdag 

har jag krafter kvar för 

mitt privatliv 19 11,2% 66 39,1% 72 42,6% 12 7,1% 169 

5. När jag är sjuk eller 

ledig finns en ersättare 

som tar hand om mina 

arbetsuppgifter 6 3,6% 6 3,6% 48 28,6% 108 64,3% 168 

6. Jag har möjlighet att 

delegera delar av mitt 

arbete 17 10,0% 48 28,2% 94 55,3% 11 6,5% 170 

7. Jag anser att min 

arbetsmiljö över lag är 

tillfredsställande 19 11,2% 82 48,2% 59 34,7% 10 5,9% 170 

 

Tabell 15 - Frekvens, rektorer som upplever sin egen arbetsmiljö som mer respektive mindre 

tillfredsställande 

Frequencies Antal Procent Valid % 

Mer tillfredsställande egen arbetsmiljö 29 17,1% 17,5% 

Mindre tillfredsställande egen arbetsmiljö 137 80,6% 82,5% 

Totalt 166 97,6% 100% 
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Tabell 16 - Frekvens, rektorer som upplever mer respektive mindre rimliga krav från lärarna 

Frequencies Antal Procent Valid % 

Mer rimliga krav från lärarna 118 69,4% 71,5% 

Mindre rimliga krav från lärarna 47 27,6% 28,5% 

Totalt 165 97,1% 100% 

 

Tabell 17 - Frekvens, rektorer som upplever mer respektive mindre rimliga krav från chefer 

Frequencies Antal Procent Valid % 

Mer rimliga krav från chefer 93 54,7% 56,7% 

Mindre rimliga krav från chefer 71 41,8% 43,3% 

Totalt 164 96,5% 100% 
 

Tabell 18 - Frekvens, rektorer som upplever mer respektive mindre kontroll/kan påverka 

Frequencies Antal Procent Valid % 

Mer kontroll/kan påverka 80 47,1% 48,5% 

Mindre kontroll/kan påverka 85 50,0% 51,5% 

Totalt 165 97,1% 100% 
 

Tabell 19 - Frekvens, rektorer som upplever mer respektive mindre stöd från chefer 

Frequencies Antal Procent Valid % 

Mer stöd från chefer 89 52,4% 55,6% 

Mindre stöd från chefer 71 41,8% 44,4% 

Totalt 160 94,1% 100% 
 

 

Tabell 20 - Rektorers egen arbetsmiljösituation och rektorers syn på sitt arbete med lärarnas arbetsmiljö i 

korrelation med rektorers uppfyllande av arbetsmiljölagen 

Spearman´s rho 

Rektorers egen 

arbetsmiljösituation 

Rektorers syn på sitt 

arbetsmiljösituation 

  r r 

Rektorers uppfyllelse av 

arbetsmiljölagen 0,288*** 0,209** 

 


