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1 Inledning 
 

En god hälsa är något varje människa har rätt till och för att investera i framtiden är det 

ytterst viktigt att satsa på hälsa. De viktigaste resurserna för välstånd, utveckling och för 

att motverka fattigdom i vårt samhälle är just den enskilda människans hälsa och 

välmående (World Health Organization, Health 2020, 15.1.2020). Arbetshälsa har därför 

blivit ett aktuellt tema på olika arbetsplatser i och med att arbetslivet konstant medför 

förändringar och utmaningar. Med skolan som arbetsplats utsätts även lärare varje dag 

för olika faktorer som påverkar deras arbetshälsa på ett positivt eller negativt sätt.  

 

 Enligt Social- och hälsovårdsministeriet (17.9.2019), som har det allmänna styrnings- 

och tillsynsansvaret för främjande av hälsa i Finland, är faktorer för en god arbetshälsa 

bland annat ett bra och motiverande ledarskap. I denna avhandling ligger intresset i att 

titta närmare på vilka förväntningar lärarna har gällande ledarskapet i en skola och på 

vilket sätt ledarskapet, det vill säga rektorn, kan främja lärarnas arbetshälsa. Kan 

eventuellt ett hälsofrämjande ledarskap, som enligt Antonovsky (2005) bidrar till ett 

psykiskt, fysiskt och socialt välmående, vara vägen till en bättre arbetshälsa för lärarna? 

Avhandlingen fokuserar också på lärarnas egna tankar kring begreppet arbetshälsa och 

deras egen upplevda arbetshälsa. Även vilka egenskaper en rektor bör ha för att främja 

lärarnas arbetshälsa kommer fram i avhandlingen. 

 

Finlands svenska lärarförbunds ordförande Christer Holmlund (FSL, 07.11.2018) anser 

att ett välfungerande ledarskap är avgörande för att skapa en välmående arbetsplats för 

skolpersonalen. Oker-Blom (HBL, 16.10.2017) som varit direktör för den svenskspråkiga 

utbildningen vid Utbildningsstyrelsen påpekar att lärarnas arbetsbörda, som kan påverka 

deras arbetshälsa, till en viss del handlar om ledarskap. Enligt Holmlund (FSL, 8.8.2019) 

satsar FSL under läsåret 2019-2020 lite extra på lärarnas hälsa genom att ha som tema 

”Välmående i arbetet”. I enlighet med arbetarskyddslagen är det viktigt att arbetsgivaren 

ansvarar för att upprätthålla faktorer i arbetsmiljön och arbetsförhållandena som kan 

påverka arbetstagaren både psykiskt och fysiskt (Arbetarskyddslagen 3738/2002).  

 

 För att arbetstagarna ska uppleva en god arbetshälsa ställs höga krav på ledarskapet. 

I denna avhandling syftar ledarskapet på rektorerna och arbetstagarna på lärarna. 

Saarukka (2016) hänvisar till det dynamiska samspelet mellan rektor och lärare, där 

rektorn representerar olika roller som arbetsgivare, förman och kollega. I skolans praktik 

bör finnas en ömsesidighet som innefattar kommunikation, samverkan, interaktion och 

relationella aktiviteter mellan rektor och lärare (Saarukka, 2016). Rektorskapet i sin 
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helhet är krävande i och med de många ansvarsområden som en rektor har. Att vara 

närvarande med lärarna i klassrum, i medarbetarsamtal, i informella samtal, umgås i 

personalrummet är gärningar som påverkar arbetsklimatet positivt (Axiö och Palmqvist, 

2000). Även en konflikt på arbetsplatsen kan upptäckas och lösas i tid genom att rektorn 

är tillräckligt närvarande. Axiö och Palmqvist (2000) anser att med ett aktivt pedagogiskt 

ledarskap och ett gott förtroende hos lärarna, är skolverksamheten mera framgångsrik 

och alla involverade mera nöjda. 

 

Arbetslivet spelar en stor roll för individens livssituation och arbetshälsa. Det berör alla 

lärare dagligen, både medvetet och omedvetet. Enligt Antonovsky (2005) behöver man 

känna meningsfullhet i det man gör för att uppnå en känsla av sammanhang, vilket vidare 

leder till en god arbetshälsa. Ämnet har alltid varit aktuellt, men speciellt i dagens läge 

då det bland annat talas om en höjning av pensionsålder och ständiga förändringar 

förekommer, är det på alla sätt lönsamt att beakta lärarnas arbetshälsa. Angelöw (2002) 

säger att ett positivt klimat på arbetsplatsen är en faktor för en friskare arbetsplats, vilket 

i sin tur bidrar till arbetsglädje och ett betydelsefullt samarbete mellan ledare och 

medarbetare. En god arbetshälsa uppstår helt enkelt! 

 

Jag inleder med att i kapitel 2 beskriva bakgrunden till arbetshälsa och hur lärarna anses 

uppleva sin arbetshälsa idag. Jag beskriver även bakgrunden till hur rektorsrollen utövas. 

I kapitel 3 nämner jag tidigare forskningar som har gjort gällande arbetshälsa, 

rektorskapet och vilka förväntningar lärarna har på en rektor. Jag berör även forskning 

som handlar om hälsofrämjande ledarskap. För att avgränsa min avhandling diskuterar 

jag i kapitel 4 den teoretiska referensram som jag använt mig av. Olika teorier gällande 

ledarskap och arbetshälsa lyfts fram. I kapitel 5 klargör jag mitt syfte med forskning, samt 

mina forskningsfrågor. Kapitel 6 handlar om de metoder jag använt mig av i 

genomförandet av min avhandling. Kapitel 8 berör de resultat som min forskning 

angående lärarnas arbetshälsa och deras förväntningar på ett hälsofrämjande 

ledarskap, lett fram till. Diskussion kring min avhandling utförs i kapitel 9 och tankar kring 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet lyfts fram i kapitel 10. Slutligen i kapitel 11 

summerar jag min avhandling med några slutsatser och förslag till eventuell fortsatt 

forskning gällande lärarnas förväntningar på ett hälsofrämjande ledarskap i förmån för 

bättre arbetshälsa. 
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2 Bakgrund 
 

Ledarskap i skolan är något som det har forskats ganska mycket kring de senaste åren 

(se bl.a. Sandén 2007), medan det har i mindre utsträckning förts diskussioner kring vilka 

förväntningar lärarna har på en rektor (Saarukka, 2016). Därför vill jag med denna 

avhandling närmare utforska vad lärarna i de svenskspråkiga skolorna i 

huvudstadsregionen förväntar sig av en rektor och framför allt vill jag lyfta fram den 

hälsofrämjande aspekten. Att vilka är förväntningarna på ett hälsofrämjande ledarskap? 

Hur ser lärarna på begreppet arbetshälsa och hur upplever de sin egen arbetshälsa? 

Kan ett hälsofrämjande ledarskap eventuellt vara vägen till en bättre arbetshälsa för 

lärarna, eftersom forskning pekar på att lärarna mår allt sämre idag (se bl.a. OAJ, 

Arbetslivsbarometern, 2017)? 

 

Sandén (2007) anser att lärarnas förväntningar på en rektor kan se helt annorlunda ut 

än de förväntningar som kommer från överordnad nivå. Enligt Vuohijoki (2006) är 

förväntningarna många. En rektor bör vara stödperson, beslutsfattare, utvecklare, vara 

tillgänglig, samt ta ett helhetsansvar. Med andra ord har en rektor mycket att ta hänsyn 

till i sin roll som ledare.  

 

Det finns många faktorer som formar ledarskapet i en skola och framför allt behövs det 

en medvetenhet angående nationella styrdokument och riktlinjer. Rektorerna arbetar 

under olika förutsättningar, med olika ledarstrategier och ledningsstrukturer, olika stora 

personalgrupper och elevantal. Det finns ingen färdig modell för hur ett framgångsrikt 

ledarskap i skolan ska se ut eller på vilket sätt en rektor ska leda lärarna för att främja 

deras arbetshälsa. Ledarskapet påverkas också av i vilken fas utvecklingsarbetet på den 

enskilda skolan befinner sig, men också av hur en rektor förhåller sig till de 

förbättringsbehov som finns. Varje rektor måste skapa sitt ledarskap utifrån de 

förutsättningar och det sammanhang som finns i en skola.(Skolinspektionens rapport, 

2010:15). Saarukka (2016) påpekar att ledarskapet inte heller bara beror på ledaren 

själv, utan också på medarbetarna (lärarna) och skolans verksamhetskultur. Hon menar 

ytterligare att hur ledaren utövar sina ledaruppgifter kan också direkt anknytas till ledaren 

som person och personliga egenskaper. 
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2.1 Arbetshälsa idag 

 

Enligt social- och hälsovårdsministeriet i Finland (17.9.2019) innebär arbetshälsa att det 

arbete som utförs är säkert, hälsosamt och motiverande. Med ett motiverande ledarskap, 

gott arbetsklimat och god yrkeskompetens kan en god arbetshälsa främjas och 

sjukfrånvaro minskas. 

 

Att stöda och upprätthålla arbetshälsa på arbetsplatsen har varit ett aktuellt tema de 

senaste åren. Bland annat inom skolverksamheten medför konstanta förändringar hela 

tiden nya utmaningar för lärarna, vilka påverkar deras arbetshälsa. Som exempel kan 

nämnas implementeringen av den nya läroplanen 2016 som lyfter fram den mångsidiga 

kompetensen hos elever. I den mångsida kompetensen ingår kulturell och kommunikativ 

kompetens, digital kompetens, arbetslivskompetens och entreprenörskap samt förmåga 

att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid (Utbildningsstyrelsen, 17.1.2020). Listan 

med krav som ska verkställas är lång. Samtidigt som läroplanen ska fungera som ett 

levande och flexibelt stöd för undervisningen och skolverksamheten bidrar den även till 

förändring i det vardagliga lärararbetet. För att uppnå de mål och krav för livslångt 

lärande hos skoleleverna som läroplanen stipulerar krävs tid, resurser, samt ny 

kompetens från lärarnas sida. Höga krav och stora förändringar inom skolverksamheten 

kan på lång sikt leda till en sviktande arbetshälsa hos lärarna. Därför är det viktigt med 

ett lyhört och närvarande ledarskap som kan trygga en god arbetshälsa. 

  

Diskussionen angående arbetshälsa diskuteras på många olika plan, på samhälls-, 

verksamhets- och individnivå (Hultgren, 2011). Den finländska regeringens 

politikprogram för hälsofrämjande som togs i bruk 2007 har som målsättning att förbättra 

befolkningens hälsotillstånd och minska hälsoskillnaderna. Genom förebyggande 

åtgärder och beslutfattande som omfattar ett hälsofrämjande tankesätt kan en bättre 

hälsa uppnås i samhällets alla sektorer och nivåer. (Social- och hälsovårdsministeriet, 

2007). 

 

På arbetsplatsen finns det många faktorer som kan påverka arbetshälsan hos en arbets-

tagare. Enligt Kosinken och Mironen (2002) betonas arbetsgivarens ansvar att känna till 

de faktorer som kan inverka negativt på en arbetstagares arbetshälsa. Bland annat 

Helsingfors stad har i sin verksamhetsplan för välmående i arbete under åren 2014 - 

2017 betonat främjandet av arbetsförmågan som en faktor att beakta i både 



 

5 
 

utvecklingsarbete och i planering av arbetsplatser (Työhyvinvoinnin toimintaohjelma, 

Helsinki, 2014).  

 

År 1997 framtogs inom den Europeiska Unionen en deklaration gällande hälsofrämjande 

på arbetsplatser, den så kallade Luxemburg-deklarationen. Det hälsofrämjande arbetet 

bottnar i att se arbetsplatser som en arena för folkhälsa. Genom att uppnå en friskare, 

mera motiverad och kvalificerad arbetskraft ökar även den sociala och ekonomiska 

välfärden inom EU-länderna. För att främja hälsa på arbetsplatserna hänvisar 

Luxemburg-deklarationen till den ansträngning arbetsgivare, arbetstagare och samhälle 

gör för att förbättra hälsan hos individer på en arbetsplats. Genom att främja ett aktivt 

deltagande, personlig utveckling, och förbättring av arbetsorganisationen och 

arbetsmiljön kan en bättre hälsa uppnås.(Luxemburg-deklarationen, 2007). 

 

Ett annat initiativ gällande hälsa och arbetshälsa är Världshälsoorganisationens 

program, Hälsa för alla, vilken är grunden till det finländska Statsrådets principbeslut om 

folkhälsoprogrammet Hälsa 2015. Programmet har åtta delmål för folkhälsoarbete och 

utgör en ram för hälsofrämjande inom samhällets olika delområden gällande 

hälsopolitiken i Finland. Befolkningens arbets- och funktionsförmåga lyfts fram, samt 

både individens egna och kommunens ansvar att främja hälsa genom utvecklande av 

personal-strategier och personalpolitik som förkovrar en arbetstagares ork i arbetet. 

(Social- och hälsovårdsministeriet, Hälsa 2015). 

 

Den finländska arbetshälsan är något som berör alla dagligen på olika sätt. Arbetshälsan 

både undersöks och mäts regelbundet av Arbetarskyddscentralen och Institutet för 

Arbetshygien (Hultgren, 2011). Arbetshälsa är ett mångfasetterat begrepp som kan vara 

svårt att greppa då det inte upplevs vara något konkret. Otala och Ahonen (2003) hävdar 

att arbetshälsa innebär individens och arbetsgruppens utveckling för att alla ska känna 

framgång och glädje i sitt arbete. Begreppet arbetshälsa kopplas också ofta ihop med 

begrepp som välmående och välbefinnande i arbetet, samt arbetsförmåga. I denna 

avhandling har jag valt att använda begreppet arbetshälsa i sin helhet, vilket syftar på 

lärarnas välmående i arbetet. 

 

2.1.1 Lagstiftning angående arbetshälsa 

 

Sedan 1889 har arbetshälsa och säkerhet funnits med i den finländska lagstiftningen. 

Redan år 1889 nämndes i kejsarens förordning hur arbetstagare inom industrin bör 
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skyddas (Hultgren, 2011). Sedan dess har lagstiftningen gällande arbetshälsa ändrats 

och utvecklats en hel del. 

 

Arbetarskyddslagen finns till för att skydda och värna om arbetstagarnas 

arbetsförmåga, samt deras fysiska och mentala hälsa, som är ett resultat av arbetet och 

själva arbetsmiljön. Syftet med arbetarskyddslagen är också att förebygga och förhindra 

olyckor i arbetet, yrkessjukdomar och andra olägenheter.(Arbetarskyddslagen 

23.8.2002/738). 

 

Statsrådets förordning (577/2003) som gäller krav för säkerhet och hälsa på 

arbetsplatsen hänvisar till arbetsgivarens skyldighet att uppfylla de krav som finns i 

förordningen. Bland annat ska säkerhetsanordningar och andra anordningar 

underhållas, rengöras och kontrolleras regelbundet. Avvikelser och problem som 

upptäcks på arbetsplatsen som kan tänkas påverka en arbetstagares hälsa bör genast 

rättas till.(Arbetarskyddslagen, 18.6.2003/577). 

 

Sjukförsäkringslagen genomgick förändringar i början av 2011 och har som syfte att 

göra företagshälsovården mera effektiv genom att främja arbetstagarens arbetsförmåga 

och förebygga dennes arbetsoförmåga. Gemensamma mål mellan arbetsplatsen och 

företagshälsovården ska trygga att upprätthållande, uppföljning och tidigt stödjande av 

ar-betsförmågan förverkligas.(Folkpensionsanstalten, 1.12.2011). 

 

Lagen om företagshälsovård syftar till att arbetsgivaren, arbetstagaren och 

företagshälsovården ska tillsammans främja förebyggandet av sjukdomar och olycksfall 

i arbetet eller som följd av arbetet. Arbetstagaren ges även subjektiv rätt enligt lag att 

begära en utredning gällande arbetsbelastningen. Enligt lag ska även producenter av 

hälsovårdstjänster erbjuda företagshälsovård enligt god förtagshälsovårdspraxis. 

(Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2004:4).  

 

2.1.2 Lärares arbetshälsa och förväntningar 

 

Hur lärare upplever olika faktorer i sin arbetsmiljö påverkas av relationer och interaktion 

med både elever, medarbetare och rektorskap. Det är viktigt att förstå till vilken grad 

lärarna är nöjda på sin arbetsplats på grund av att det avspeglar sig i hur de mår och hur 

väl de utför sitt arbete. Enligt Rogg et al.(2001) är speciellt de nyutexaminerade lärarnas 

förväntningar på en rektor höga. Genom positiv feedback och uppmuntran anser Doran 

et al. (2004) att lärarna genom sin framfart blir alltmer nöjda med sitt jobb. Denna positiva 
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attityd är delvis ett resultat av att en rektor utövar ett transformellt ledarskap. Genom ett 

transformellt ledarskap uppnås en mera positiv inlärningsmiljö i skolan, men trots det är 

ändå alla rektorer inte beredda på att göra de förändringar som krävs.(Ismail, 2012). 

Studier (se bl.a. Woods and Weasmer (2004) i Ismail, 2012) påvisar att rektorer i vissa 

fall drar sig för att konfrontera lärare när problem uppstår, vilket i sådana fall leder till ett 

svagt ledarskap. Detta i sin tur leder till brist på förtroende och arbetsglädje. 

 

Lärarnas förväntningar på ledarskapet i skolan är viktigt oberoende vilken typ av 

ledarskap en rektor har. I och med att lärare och rektor jobbar tätt tillsammans inom 

skolans verksamhet är det viktigt att lärarna är nöjda med sitt jobb. Denna 

tillfredsställelse inverkar vidare stort även på lärarnas arbetshälsa. Lärares förväntningar 

på en rektor har i någon mån tangerats i tidigare forskning. Saarukka (2016) hänvisar till 

att förväntningarna fokuseras på rektorns roll som (1) ledare för skol-verksamheten och 

ansvarig för de administrativa uppgifterna, (2) ledare för personalen var de relationella 

förmågorna betonas, (3) rektorns kännedom om skolans mål samt förmåga att tydliggöra 

och hävda målen, samt (4) vikten av ett tydligt ledarskap. 

 

Finska lärare trivs överlag bra med sitt yrke idag, men ändå visar mätningar som gjorts 

att allt fler lärare mår sämre, speciellt de yngre lärarna. Många lider av utmattning och 

upplever att arbetsbördan är alldeles för stor. I denna avhandling vill jag ta reda på 

huruvida ett hälsofrämjande ledarskap kunde vara nyckeln till en bättre arbetshälsa hos 

lärarna, enligt lärarna själva. Vad är lärarnas förväntningar på rektorn som en 

hälsofrämjande ledare? Trots att även rektorernas arbetsbörda har ökat liksom lärarnas, 

hör det till rektorns plikter att vara lyhörd gentemot skolpersonalen och ingripa i tid när 

en lärares ork tar slut (FSL, 8.8.2019). 

 

Enligt Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ som 2017 utförde en undersökning, 

arbetslivsbarometern, angående lärarnas välmående, är resultaten dystra. 

Undersökningen hänvisar till många olika faktorer som påverkar lärarnas välmående. 

Bland annat räcker inte arbetstiden längre till för alla uppgifter, arbetsförmågan har 

försämrats, samt att arbetet fördelas ojämlikt. Förändringar i arbetslivet, osakligt 

bemötande, mobbing och brister i arbetsförhållanden är en rad orsaker till varför 

frånvaron från arbetet ökar. Undersökningen Arbetslivsbarometern (2017) belyser också 

det faktum att arbetsrelaterad stress som är skadlig för hälsan upplevs mera inom 

utbildningssektorn än inom övriga arbetslivet. Trots att flera mätningar utförts och 

resultaten pekar på en allt mer försämrad arbetshälsa hos lärarna verkar lärarna trots 

allt uppleva glädje i sitt arbete.(Arbetslivsbarometern, OAJ, 2017). 
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I Arbetslivsbarometern (2017) hänvisas det till att rektorer i hög grad påverkar lärarnas 

och arbetsgemenskapens välbefinnande och arbetsförmåga. Rektorerna behöver 

reservera mera tid för bland annat personalledning och närvaro. Rektorsarbetet behöver 

dimensioneras på så vis att varje rektor har högst 20 underlydande och kontinuerligt ges 

tid för ledarskapsutbildning. Det vore ändamålsenligt att öka ledning av säkerhet, 

välmående, gemenskap och delaktighet. Därtill behöver en rektor få anvisningar 

angående hur ett hälsofrämjande arbete uppnås. (Arbetsbarometern, OAJ, 2017). Enligt 

Sandén (2007) upplever både rektorer och lärare i de finländska skolorna att det även 

behövs mera resurser för att klara av de krav som ställs på skolverksamheten idag. Trots 

att resurserna från år till år verkar vara bristfälliga och lärare mår dåligt, påvisar ändå 

undersökningar att lärare är nöjda med sitt arbete och upplever jobbet som stimulerande 

och stödjande.(Sandén, 2007).  

 

2.2  Den formella rektorsrollen 

 

Som resultatet av en viktig reform i slutet 1970-talet har rektorsprofessionen i Finland 

instiftats, det vill säga att varje skola ska ledas av en rektor (Uljens, 2015). I den 

finländska skolvärlden krävs god kunskap och erfarenhet för att få en tjänst som rektor. 

Enligt Sandén (2007) kan många intresserade av yrket betvivla sin egen kompetens och 

erfarenhet när det kommer till axla rollen som rektor. Uppgiften kräver lång och gedigen 

erfarenhet inom utbildningsväsendet. Utbildningsstyrelsen hänvisar till att varje 

administrativ skola inte är befogad att ha en egen rektor, utan en person kan vara rektor 

för flera skolor om hen har rätt behörighet (Utbildningsstyrelsen, 15.1.2020).  

 

De formella behörighetskraven för att bli rektor regleras i förordningen om 

behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet. För att bli vald till en 

rektorstjänst bör den sökande fullständigt behärska undervisningsspråket, ha avlagt en 

högre högskoleexamen, samt ha lärarbehörighet för det aktuella skolstadiet. Ytterligare 

krävs gedigen arbetserfarenhet som lärare och en examen i undervisningsförvaltning. 

Denna utbildning är speciellt inriktad på ledarskap.(Sandén, 2007).  

 

En dramatisk förändring har tagit plats när det gäller rektorns arbetsuppgifter sen 

tidigare. Enligt Sandén (2007) går rötterna till förändringen tillbaka till början av åttiotalet 

till det postmoderna samhället. Idag är kraven från samhället mera dynamiska än 

tidigare, vilket också innebär att en central roll i rektorns arbete består i att engagera sina 
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medarbetare att utveckla sina resurser. Tidigare hade rektorn en mera administrativ roll, 

medan rektorskapet idag bör ha en mera pedagogisk karaktär och styrfunktion. En rektor 

bör också agera mera självständigt jämfört med tidigare och har därför större utrymme 

att få fram lokala och skolvisa lösningar.(Sandén, 2017). Berg (2011) kallar detta för 

frirum, vilket samtidigt anses ge både möjligheter, men även förväntningar och krav.  

 

Nya tider och ständig förändring ställer även stora krav både på en rektor och på skolan 

som verksamhet i sig. Makt och ansvar sköts numera på en lokal plan, medan det tidigare 

skedde på en nationell plan. Även tre olika läroplansreformer har genomförts i vårt land, 

vilket inneburit förändring för skolpersonalen. En decentralisering har även tagit plats 

från stat till kommun, vilket lett till att rektorn fått en friare roll, men på samma gång styrs 

rektorskapet av staten genom läroplaner och utvärdering.(Sandén, 2007). En rektor bär 

också ansvar för klimatet och trivseln i skolan, bland både lärare och elever (Axiö & 

Palmqvist, 2000). Även samspel och motspel från lärare och elevers föräldrar bör 

hanteras. Att vara lyhörd och tillgänglig, ha nära kontakt med medarbetarna och kunna 

stödja/stoppa/uppmuntra när det behövs är alla viktiga egenskaper hos en rektor 

(Sandén, 2007). 

 

Enligt Saarukka (2016) representerar rektorn i den finländska skolan arbetsgivaren, men 

rektorn är även samtidigt både förman och kollega, i och med att rektorn för det mesta 

har undervisningsplikt i de finländska skolorna. I större skolor kan det förekomma 

undantag där rektorns roll endast är administrativ. Att som rektor ha flera roller kan 

påverka utvecklingen av ledaridentiteten (Ahonen, 2008). Rektorsuppdraget är väldigt 

omfattande och utmanande. En rektor bär ansvar från allt till utvecklingssamtal, 

personalens välmående till fastighetsskötsel och inneluft. 

 

Att för rektorn ta sig tid för sina kollegor kanske inte alltid är det lättaste, men så väl värt 

mödan. Att förvalta tiden rätt som rektor är ofta ett sätt att skapa en mera välmående 

skolpersonal och en fungerande skola. Enligt Holmlund (FSL, 7.11.2018) finns det ett 

stort behov av att fördela ledarskapet i skolan på flera personer. Detta skulle leda till 

mera tid för rektorerna att sköta olika arbetsuppgifter, vilket i slutändan leder till att 

lärarnas ork och välmående skulle förbättras. Finlands Svenska Lärarförbund anser att 

OAJ:s krav på högst 20 underlydande per chef måste garanteras. Förutsättningarna för 

rektorernas ledarskap kunde på så vis förbättras. Holmlund anser att i större skolor 

kunde behövas fler biträdande tjänsterektorer, och i mindre skolor kunde det ske en 

minskning av rektorernas undervisningsskyldighet. Även en rektors ansvarsuppgifter 
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kunde fördelas på flera personer, konstaterar Holmlund som är FSL:s 

förbundsordförande.(FSL, 7.11.2018). 

 

Trots att en rektor innehar en rad med goda ledaregenskaper och god serviceanda kan 

ett misslyckande i rektorskapet uppstå. Problemet kan nämligen ligga i komplexiteten i 

skolans verksamhet och skolans vardagsarbete. Som redan framkommit är rektorns roll 

i skolan verkligen mångfacetterad och tidsbristen ett ypperligt faktum. Givetvis kan 

ledaregenskaperna ibland anses som problemet till en lidande verksamhet, men ofta kan 

det verkliga problemet vara helt eller delvis olika saker. Att som rektor ha ett 

professionellt förhållningssätt i sitt skolledarskap kan vara en stor mental avlastning och 

utgöra vägen till ett kontinuerligt erfarenhetsbaserat lärande. Nyckeln här är att som 

rektor kunna bena ut skolans och ledarskapets komplexitet. Detta leder till en ökad 

professionell kompetens om vilka verksamhetsmöjligheter som är möjliga och rimliga 

inom en viss skola. Det gäller inte bara regler, ramar, resultatkrav och mål, utan också 

saker som skolans närmiljö och socioekonomiska struktur, och skolkulturen bland 

personalen.(Berg, 2011). 

 

En rektor anses vara den som företräder den administrativa/byråkratiska sfären i skolan, 

medan lärarna företräder den professionella/pedagogiska sfären. I en del skolor i Finland 

kan man inte ändå kalla rektorn för endast byråkrat på grund av att en rektor också ofta 

har undervisningsskyldighet, framför allt i mindre skolor. Sandén (2007) hänvisar till 

Isompi (1996, s. 108 -109) som försökt fånga rektorsrollen under olika tidsperioder. Från 

början av 50-talet var en rektors uppgifter knutna till övervakning av ordning, med stark 

auktoritet. Från 70-talet framåt förändrades rollen på grund av grundskolereformen och 

blev mera byråkratisk. Omkring 90-talet så låg fokus för rektorn på undervisning, samt 

att friheten gällande beslutsfattande ökade.(Sandén, 2007). 

 

Historiskt sätt har rektorskapet gradvis bildat ”en egen profession” och där av det så 

kallade pedagogiska ledarskapet (Berg, 2011). Denna typ av ledarskap har att göra med 

hur en rektor utövar sitt inflytande för att få lärarna att fullborda de uppgifter som bör 

göras för att uppfylla mål och riktlinjer. Förutom det pedagogiska ledarskapet bör en 

rektor utöva ett socialt ledarskap, där psykosocial arbetsmiljö, elev- och personalvård, 

personal- och kompetensutveckling står i fokus.(Nestor, 2006). 

 

Nestor (2006) påpekar att en rektor på grund av tidsbrist har en hög arbetsbelastning 

när det kommer till personalomsorg och vård. Detta beror på att en rektor i första hand 

utför det administrativa och sociala ledarskapet, medan det inte finns tid för det 
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pedagogiska ledarskapet på grund av de administrativa och ekonomiska uppgifterna. 

Det essentiella i rektorskapet anses vara kommunikationen, styrningen, och kontrollen 

av de statliga och kommunala direktiven (Berg, 2011). Sandén (2007) anser att 

rektorerna lär sig sitt jobb genom att observera andra, praktisera yrket och genom att 

förhandla fram en egen förståelse i samverkan med andra. Viktigt är att även reflektera 

och blicka tillbaka på sin ledarpraxis för att kunna identifiera sin egen ledarstil. Han 

poängterar även att de personliga relationerna i skolan är viktiga.(Sandén, 2007). 

 

En rektors roll och relation till lärarna kan variera enormt beroende på en skolas storlek. 

En nära relationen mellan rektor och lärare som kan uppkomma i en mindre skola kan 

både ses som en styrka och svaghet. När samarbetet fungerar som det ska går allting 

smärtfritt, men uppstår problem kan skolverksamheten äventyras. Det gäller för en rektor 

att balansera sin roll som lojal kollega och resolut ledare.(Sandén, 2007). 

 

3 Teoretisk referensram 
 

De teoretiska utgångspunkter som är centrala i min avhandling är teorier och forskning 

om ledarskap, hälsofrämjande ledarskap, pedagogiskt ledarskap och arbetshälsa. Till att 

börja med kommer ledarskapet allmänt att beskrivas både utanför och i skolan. Därefter 

görs en vinkling mot det hälsofrämjande ledarskapet. I och med att jag vill ta reda på 

hurudana förväntningar lärarna har på rektorn som en hälsofrämjande ledare diskuteras 

bl.a. det hälsofrämjande ledarskapet. Genom att diskutera det salutogena perspektivet 

som utgår ifrån faktorer som bidrar till en god arbetshälsa kan olika sätt för ledare att ar-

beta hälsofrämjande analyseras. Då studien fokuserar på arbetshälsa hos lärarna kom-

mer också det pedagogiska ledarskapet att beskrivas utgående från olika dimensioner. 

 

3.1 Allmänt om ledarskap 

 

Teorier om ledarskap har skiftat en hel del under åren på grund av förändringar i 

samhället. En ökad ekonomisering har även lett till att pressen på ledare i allmänhet 

ökat. Det existerar olika typer av ledarperspektiv och för att förstå skolledarskap kan 

behövas reflektion utifrån olika perspektiv. Forskning kring ledarskap har till stor del 

fokuserats på medarbetare och kontextens betydelse för ledarskapet. Under 1980-talet 

blev begrepp som transformativt ledarskap aktuellt då man fokuserade på en 

karismatisk, visionär och inspirerande ledare. Nu har fokus mera riktats mot hela 

verksamheten i stället för på endast ledaren. I dagens forskning framträder synen på 



 

12 
 

ledarskap som en meningsskapande aktivitet.(Ludvigsson, 2009). Storey (2004) 

hänvisar till två olika synsätt gällande just detta. Det första hänvisar till att ledaren tolkar 

och skapar mening för medarbetarna, klargör visioner, tolkar omgivningen och 

kommunicerar klart och tydligt till medarbetarna. Det andra synsättet fokuserar mera på 

medarbetaren.  

 

En ledare är en person som är utsedd att leda ett antal medarbetares arbete och även 

värdera deras arbetsinsats. Ytterligare är en ledare ansvarig för det arbete som bedrivs 

inom verksamheten. Innebörden av ledarskapet är av socialpsykologisk innebörd. 

Genom en ledares kompetens, lång och trogen tjänst, karismatisk personlighet formas 

maktutövandet och på så vis uppnås förtroende bland de ledda.(Berg, 2011). Enligt 

Wikström, Arman och Dellve (2013) bör en ledares prioriteringar vara väl genomtänkta, 

välavvägda och acceptabla utifrån så många dimensioner som möjligt. Författarna 

hänvisar vidare till att ledare bör ta hänsyn till organisatoriska, etiska, legala och sociala 

aspekter. 

 

Att som ledare utgå från sin egen person är viktigt. En ledare kan med sitt eget beteende 

och sitt sätt att kommunicera både skapa engagemang och motivation hos 

medarbetarna.(Eriksson, 2012). Forskning (se bl.a. Karlsson & Svenssons studie, 2013) 

pekar också på att personliga egenskaper hos en ledare, förmåga att kommunicera och 

ge feedback, är faktorer som påverkar medarbetarnas arbetshälsa. Att som medarbetare 

även få ta del av en verksamhets visioner, mål och normer, skapar en mera välmående 

personal. En ledare bör också vara medveten om vikten av en hälsosam personal 

eftersom medarbetare med god arbetshälsa är mera effektiva.(Larsson, 2010). 

 

3.2 Allmänt om ledarskap i skolan 

 

Att leda en skola anses vara en kombination av ledare och chef, där fokus ligger i att 

kombinera ansvaret för skolans resultat och verksamhet. Ledarskapet är i första hand 

kopplat till elevens lärande, personalens kompetensutveckling och 

skolutvecklingen.(Berg, 2011). 

   

Ismail (2012) presenterar i en intervjustudie hur rektorers ledarskapsstil påverkar lärares 

tillfredsställelse i arbetet. För lärarna är relationerna mellan kollegerna och till rektor 

viktigare än rektorns sätt att leda. Lärarna har större förväntningar på hurudan en rektor 

skall vara som person än själva ledarstilen. De förväntar att rektor skall vara väl insatt i 
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allt som gäller skolan och ge lärarna frihet och autonomi att fatta beslut om det som 

händer i klassrummen. Lärarna önskar sig en stark ledare som kan ta klara och 

konsekventa beslut med beaktande av rådande omständigheter.  Sammanfattningsvis 

kan konstateras att till uppdraget att leda skolans verksamhet kan hänföras uppgiften att 

synliggöra skolans professionella resurser, och bygga upp en verksamhetskultur som är 

gynnsam för att skolans mål skall förverkligas.(Ismail, 2012). 

 

Många rektorer anser att det administrativa uppgifterna så som att läsa och svara på  

e-post, ta hand om personalfrågor, ekonomifrågor, elevärenden, läsning av rapporter 

och schemaläggning, ofta tar alldeles för mycket, påvisar en forskning gjord av Neu 

Morén, Hansson och Stråberg (2012) hänvisar till i sin forskning om hälsofrämjande 

ledarskap. Studien påvisar att rektorerna, trots god kommunikation med medarbetarna, 

vill vara mera synliga i verksamheten och framför allt lägga mer tid på det pedagogiska 

ledarskapet. Forskarna hänvisar också till att mängden av information och möten ökat, 

vilket kräver tid av rektorerna. Trots att belastningen på rektorerna ökat så anser Neu 

Morén, Hansson och Stråberg (2012) att det är upp till rektorerna själva att disponera sin 

tid som de vill och på det de tycker är viktigt, för ingen annan kommer att ordna det åt 

dom. 

 

Vilka centrala faktorer som är viktigt i en rektors ledarskap har diskuterats under flera 

tidsperioder. Bass och Reggio (2006) anser att den bästa ledaren är både transformativ 

och transaktiv, medan Leithwood et al. (1994) betonar att speciellt den transformativa 

dimensionerna kan relateras till skolkontexten. Det transformativa ledarskapets 

dimensioner tar form genom förmågan att inspirera och artikulera en vision. Att ytterligare 

ha förmågan att stimulera, utmana, ta risker, uppmuntra kreativitet, individualisera och 

identifiera den enskilda medarbetarens behov och önskemål är också viktigt. Det 

transaktiva ledarskapet betonar förmågan att tydliggöra förväntningar och att klargöra 

hur dessa kan uppmuntras. En ledare ska kunna ingripa och rätta till saker när det 

behövs.(Sandén, 2007). 

 

Berg (2011) tar upp ett perspektiv på ledarskap som bottnar i att som ledare kunna styra 

de uppgifter som ska uträttas, samt även de människor som genomför uppgifterna. Som 

ledare kombineras ett intresse både för själva uppgiften och för det sociala, oberoende 

om verksamheten i sig är liten eller stor. Denna typ av ledarskap bottnar i en 

medvetenhet att alla verksamheter är olika, där man arbetar under olika förutsättningar 

och verksamhetsinriktningar. Detta betyder att inga problemlösningar är 

standardiserade, utan varje situation kräver en ny typ av lösning. Ett situations-anpassat 
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ledarskap fokuserar på här och nu, och definieras av den aktuella situationen.(Berg, 

2011). Maltén (2000) analyserar samspelet mellan ledarskap och människosyn, 

ledarskap och makt, samt ledarskap och verksamhet. Han rekommenderar liksom Berg 

(2011) att utöva ett sådant ledarskap som en viss situation kräver. En rektor bör med 

andra ord ta hänsyn till en lärares behov och tillämpa strategier som fungerar bäst i en 

viss situation. 

 

3.3 Hälsofrämjande ledarskap 

 

Hälsofrämjande utgör en del av folkhälsoarbetet och baserar sig på den finländska 

folkhälsolagen. Begreppet hälsofrämjande handlar om hur man bibehåller sin hälsa eller 

vad som kan förbättra den (Eriksson & Winroth, 2015). Hälsa är betydligt mer än bara 

frånvaro av sjukdom. Det är också en resurs som inkluderar fysiskt, mentalt och socialt 

välmående (Antonovsky, 2005).  

 

Enligt en forskningsstudie gjord av Eriksson (2011) kan hälsofrämjande ledarskap 

anknytas till ett ledarskap där arbetsplatskulturen är hälsofrämjande. Genom 

kompetensutveckling och inflytande på arbetsplatsen motiveras och inspireras de 

anställda, och på så vis uppnås en välmående personal och arbetsplats. Riktlinjer och 

strukturer i verksamheten tillsammans med ledarens kunskaper och stöd skapar en 

hälsofrämjande arbetsplats.(Eriksson, 2011).  

 

Resultatet av en forskning utförd av Eriksson, Skagert och Dellve (2013) pekar på att en 

hälsofrämjande ledare ska visa omtanke, uppmuntra att arbeta mot gemensamma mål, 

organisera arbetet på ett sätt som förbättrar medarbetarnas hälsa, se till att det är möjligt 

att arbeta både självständigt och delaktigt, samt att följa upp och utvärdera. Det behövs 

även engagemang från de anställda, själva verksamheten, samt resurser.(Eriksson, 

2011). Det sistnämnda är tyvärr något som många ledare saknar (Dellve och Wikström, 

2009). Eriksson, Skagert och Dellve (2013) anser att det är även viktigt att följa upp och 

utvärdera hälso- och arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats.  

 

 Att känna yrkesstolthet och att befinna sig i en utvecklings- och hälsofrämjande kontext 

är viktigt. Dellve (2008) anser i sin forskning att faktorer så som ledarskap, 

medarbetarskap, verksamhetens styrning och organisation av hälso- och 

arbetsmiljöarbetet har en stor inverkan på hur hälsan hos en individ främjas och 

bibehålls. För att bland annat sänka sjukfrånvaron på arbetsplatser har många ledare 
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allt mera börjat ta till sig begreppet hälsofrämjande ledarskap, säger Eriksson, Skagert 

och Dellve (2013). Trots det uppmanar dessa forskare att man inte alltid heller ska 

fokusera enbart på sjukfrånvaro som en indikator på den enskilda individens hälsoläge, 

eftersom låg sjukfrånvaro behöver inte betyda att det förekommer god hälsa hos 

arbetstagaren.  

 

Att relationerna och kommunikationen är god mellan ledare och arbetstagare är av 

betydelse för att främja hälsa på en arbetsplats. Tillit är också viktigt. Milner et al. (2015) 

påpekar att hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen spelar en grundläggande roll i 

arbetstagarnas välmående. De anser vidare att en ledare genom att hantera regler och 

rutiner på arbetsplatsen också kan visa sitt engagemang för arbetstagarnas hälsa. Enligt 

Hanson (2010) bör en god ledare ha viljan att leda, förstå samspelet människor emellan, 

samt ha ett intresse och en nyfikenhet för människor. 

 

3.3.1 Salutogent perspektiv på ledarskap 

 

Aaron Antonovsky var den som först lanserade begreppet salutogent perspektiv i slutet 

av 1970-talet. Utgångspunkten var att eftersom det är svårt för människor att helt undvika 

stress, så är det viktigt för dem att lära sig hantera de motgångar stressen medför och 

göra det bästa av situationen. 

 

Ett salutogent perspektiv hänvisar till ”friskfaktorer”, dvs. faktorer som främjar och skapar 

en hållbar hälsa i stället för att fokusera på sådant som orsakar besvikelse, missnöjsam-

het och oro, s.k. ”riskfaktorer”. (Antonovsky, 2005). En förutsättning för att skapa hälsa i 

skolmiljön är till exempel att lärare upplever en känsla av sammanhang, att de får vara 

med och bidra och kunna påverka. Denna känsla av sammanhang förkortas KASAM. 

Utmärkande för det salutogena synsättet är framför allt att fokus ligger på framtidstro, 

möjligheter och de resurser människor har för att övervinna svårigheter. Det salutogena 

perspektivet vill identifiera vad det är som gör att vissa individer upprätthåller en god 

hälsa trots motgångar, medan andra individers hälsa påverkas negativt.(Westlund & 

Sjöberg, 2008).  

 

Att känna yrkesstolthet och att befinna sig i en utvecklings- och hälsofrämjande kontext 

är viktigt, men på vilket sätt förekommer hälsofrämjande på arbetsplatsen? Hälsa är 

betydligt mer än bara frånvaro av sjukdom. Det är också en resurs som inkluderar fysiskt, 

mentalt och socialt välmående (Antonovsky, 2005). 

  



 

16 
 

Det finns tre grundläggande aspekter gällande det salutogena perspektivet:  

 problemlösning   

 generella motståndsresurser (GMR) 

 KASAM- Känslan av sammanhang  

 

Generella motståndsresurser, GMR, är biologiska, materiella och psykosociala faktorer 

som ger en individ styrka att klara av stress i vardagen. Exempel på sådana faktorer är 

t.ex. socialt stöd, kunskap, intelligens och självkänsla. KASAM är en hälsofrämjande 

faktor som hänvisar till känslan av sammanhang som består av tre grundkomponenter: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). I denna forskning 

diskuteras endast den tredje grundläggande aspekten, vilken är KASAM – Känslan av 

sammanhang. Orsaken till detta är att genom en känsla av sammanhang kan lärarna i 

forskningen uppleva en bättre arbetshälsa. 

 

 

Figur 1. Teorin om KASAM-Känslan av sammanhang (Antonovsky, 2005) 

 

Begriplighet handlar om viljan att förstå sig själv och sin omgivning, det vill säga hur vi 

förstår och upplever inre samt yttre stimuli. Genom struktur och regelbundenhet i livet 

upplever man sig själv och omgivningen som mera begriplig och förutsägbar, vilket leder 

till ett bättre välmående på grund av att kaos undviks. Till exempel kan en ledare genom 

öppen dialog och diskussion kring mål och handlingsplaner öka begripligheten på en 

arbetsplats (Hanson, 2010). Antonovsky (2005) anser också att individer som gör sina 

händelser i livet begripliga hålls längre friska. De påpekar ytterligare att de sociala 

relationerna på arbetsplatsen också kan vara av betydelse. Om ömsesidig förståelse 

existerar bland medarbetarna genom exempelvis gemensamma värderingar, 

förväntningar, samt gruppidentifikation, leder det till större begriplighet hos 

arbetstagaren. 

KASAM

Hanterbarhet

BegriplighetMeningsfullhet
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Hanterbarhet handlar om att ha tillräckligt med resurser både inom sig eller i 

omgivningen för att kunna hantera de krav som tillvaron och motgångar medför. 

Resurserna kan bestå utav t.ex. släkt och vänner, eller också vara till exempel en religiös 

övertygelse. Att försöka hitta en belastningsbalans i arbetslivet är viktig, vilket hänvisar 

till att man endast tillfälligt upplever överbelastning och sedan finner möjlighet till 

återhämtning och vila.(Antonovsky, 2005). Hansson (2010) anser att hanterbarheten 

ökar när ledaren främjar initiativ, accepterar misstag, samt låter medarbetarna få 

påverka. 

 

Meningsfullhet, eller som Antonovsky (2005) också kallar det motivations-komponenten, 

hänvisar till hur en individ upplever sitt liv och de problem hen ställs inför och huruvida 

dessa är värd känslomässigt engagemang. Existerar en hög grad av meningsfullhet hos 

individen så ser man på livet som betydelsefullt och viktigt, medan de krav som 

förekommer i tillvaron inte anses vara värda att satsa energi på. Genom att ha mål och 

mening i sitt liv upplevs meningsfullhet av individen, även i olyckliga 

situationer.(Antonovsky, 2005). I praktiken kan en ledare utveckla meningsfullhet på 

arbetsplatsen genom att skapa en vi-känsla, ge feedback och diskutera angående 

verksamhetens övergripande syfte med medarbetarna (Hansson, 2010).  Meningsfullhet 

kan även främjas om man i sitt arbete känner glädje och stolthet som fås genom 

uppskattning, belöning och frihet att påverka den egna situationen (Antonovsky, 2005).  

 

Arbetslivet är, enligt Antonovsky (2005), omgivet av olika faktorer som konstant orsakar 

stress, men trots det verkar individen klara av en ganska hög stressbelastning. Att främja 

hälsan genom att undvika stress räcker tyvärr inte, utan människan bör även lära sig 

hantera sin livssituation i med- och motgångar. En verksamhet som utgörs av ett 

salutogent ledarskap utmärks genom en känsla av sammanhang där begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet förekommer. Ledaren tar tillvara medarbetarnas 

förmågor och stärker deras motivation, samt att man fokuserar på det positiva hos en 

individ i stället för det dåliga. Det som är viktigt är att inte generalisera, utan se till varje 

enskild individs behov utifrån ett helhetsperspektiv. Det vill säga beakta alla delar av 

hälsa och de faktorer som påverkar den.(Johansson, 2017). 

 

Enligt Hansson (2010) är det viktigt att man som ledare även skapar meningsfullhet, 

begriplighet och hanterbarhet i vardagen på arbetsplatsen, vilket torde leda till större 

arbetsglädje hos medarbetarna. Detta leder i det långa loppet till en mera välmående 

personal och verksamhet. Eriksson, Skagert och Dellve (2013) påpekar att de flesta 
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ledare vet vilka egenskaper en hälsofrämjande ledare bör ha, men tyvärr saknas tid, 

resurser och stöd för att utveckla dessa. Det som också är avgörande för att uppnå ett 

hälsofrämjande ledarskap är stöd från högre instanser, anser Eriksson, Axelsson och 

Bihari Axelsson (2010). De administrativa uppgifterna är ofta en orsak till varför ledare 

förhindras vara närvarande. Det behövs mera hjälp med administrativa uppgifter och 

riktlinjer för hur man skapar en god hälsa (Eriksson, 2012). Eriksson (2012) hänvisar till 

i sin forskning att det gäller att ta hänsyn till sociala, mentala och fysiska aspekter i 

arbetstillvaron, samt att få en förståelse kring hur medarbetarna upplever sin hälsa, 

trivsel och delaktighet på arbetsplatsen, och hur relationen till kollegor och ledare 

upplevs.  

 

3.4 Pedagogiskt ledarskap 

 

Med pedagogiskt ledarskap, anser Uljens (2015), att bland skolledare avses i allmänhet 

antingen ett formellt, byråkratiskt, ledande (transaktivt ledarskap) eller stödjande av 

individens arbetsprocesser och dennes professionella kompetensutveckling och 

personliga utveckling (transformativt ledarskap). Judge och Piccolo (2004) sammanfattar 

att leda det offentliga skolsystemet och skolarbetet ofta innefattar båda aspekterna, men 

nu för tiden kompletteras det av strategiskt ledarskap på olika nivåer. 

 

Att förklara vad ett pedagogiskt ledarskap betyder i detalj kan vara. Själva ordet 

pedagogisk kan hänvisas till metoder för undervisning såväl som uppfostran, men även 

fallenhet för att lära ut. Ledarskap står för att lära ut.(Augustinsson, 2013). Ett 

pedagogiskt ledarskap anses enligt Sjöstrand-Lorenzatti (2008) innefatta att som rektor 

skapa former för reflektion och arbete för att lärarna ska få en djupare insikt angående 

sitt pedagogiska uppdrag. På så vis inspireras de i sitt arbete. 

 

Ett pedagogiskt ledarskap kan se väldigt olika ut beroende på situation och en skolas 

problem, brister, fördelar och möjligheter. Innehållet i denna typ av ledarskap ska bestå 

utav ett syfte som är lätt att förstå och klart uttryckt (Augustinsson, 2013). Uljens (2015) 

påpekar att det pedagogiska ledarskapet inom den offentliga skolan beskriver en praxis 

där det gäller att balansera mellan elevens och lärarens behov och intressen. 

Rektorskapet ska inte heller endast arbeta med sin egen eller den enskilde lärarens 

kunnande, identitet eller professionalitet, utan även med skolans inre liv (Uljens, 2015). 

 



 

19 
 

Uljens (2015) anser de teoretiska perspektiven på pedagogiskt ledarskap är att 

identifiera olika nivåer och former av pedagogiskt ledarskap, samt att det innebär att 

inverka på pedagogers och pedagogiska ledares självförståelse, förväntningar, 

framtidsorientering, samt handlings- och samverkansmönster på en policynivå. Detta 

innebär att en bestämd självförståelse bör utvecklas hos de pedagogiska ledarna som 

sedan vidare initierar olika förändringsprocesser inom skolverksamheten. Ytterligare 

anses det att pedagogiskt ledarskap måste betraktas i sitt sammanhang och relateras till 

rätt typ av verksamhet och uppdrag.(Uljens, 2015). 

 

Det inflytande en rektor utövar jämtemot lärarna genom olika handlingar, för att 

genomdriva mål och riktlinjer, anser Nestor (1995) vara ett pedagogiskt ledarskap. Enligt 

Berg (2011) har pedagogiskt ledarskap sin grund i planering, genomföring och 

uppföljning av skolutvecklingen. Det pedagogiska ledarskapet baseras på människosyn, 

kunskapssyn, värderingar och syn på ledarskap. Ytterligare ska en pedagogisk ledare 

vara lärande, undervisande och kommunikativ, samt att ledarskapet ska präglas och 

förverkligas genom att förstå betydelsen av människors upplevelse av inre hälsa, att se 

och uppskatta olika typer av kompetens, att ha en öppen kunskapssyn och förstå att 

kunskap är något som utvecklas kontinuerligt.(Their, 1994). Axiö och Palmqvist (2000) 

hänvisar till att ett pedagogiskt ledarskap också bör vara inflytelserikt över lärarnas 

arbete för att utsatta mål ska uppnås, samt att både skola och skolverksamhet ska 

utvecklas både individuellt och kollektivt. 

 

Termen pedagogiskt ledarskap är enligt Kåräng (1997) väldigt diffus, men han anser att 

det är ett värdeladdat begrepp. Han hänvisar till Nestor (1993) som anser att tidigare låg 

fokus för rektorns arbete mot undervisningen medan en förskjutning skett att mera 

fokusera på uppgifter som hävdar läroplanens mål och främjandet av skolutvecklingen. 

En rektor och en lärare är inte alltid heller av samma uppfattning om vad ett pedagogiskt 

ledarskap står för (Kåräng, 1997). 
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4 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna avhandling är att synliggöra lärarnas förväntningar på ett 

hälsofrämjande ledarskap. Ledarskapet syftar i denna forskning på rektorerna. Målet är 

att forskningen ska redovisa för konkreta egenskaper som lärarna anser att en rektor 

behöver ha för att det ska främja deras arbetshälsa. Forskningen går ytterligare in på 

lärarnas tankar kring begreppet arbetshälsa och deras egen arbetshälsa. 

Forskningsfrågorna för denna avhandling är följande: 

 

1) Vilka tankar har lärarna kring begreppet arbetshälsa och sin egen arbetshälsa? 

2) Vilka är lärarnas förväntningar på ett hälsofrämjande ledarskap? 

3) Vilka egenskaper hos en rektor kan bidra till en god arbetshälsa hos lärarna?  

 

Enligt Patel och Davidson (2011) är det viktigt att identifiera ett problemområde innan 

man sätter igång forskningen. De anser att nyfikenhet och viljan att lösa ett problem är 

ofta orsaker till hur ett problemområde skapas. I mitt fall grundar sig problemområdet i 

mitt intresse för välmående och att jag har många lärare i bekantskapskretsen som 

upplever sin arbetshälsa som bristfällig. Jag anser därför att det finns behov av mera 

kunskap kring mitt problemområde. Därför kan denna forskning vara till praktisk nytta, 

speciellt för rektorskapet, för att förstå behovet och förväntningarna på ett 

hälsofrämjande ledarskap. 

 

5 Genomförande 
 

Denna kvalitativa forskning handlar om lärarnas förväntningar gällande ett 

hälsofrämjande ledarskap i förmån för deras arbetshälsa. Den fenomenologiska 

forskningsintervjun utgår ifrån ett intresse att som forskare få en förståelse angående 

sociala fenomen utifrån aktörernas egna perspektiv, och deras sätt att beskriva världen 

som den upplevs av dem. (Kvale och Brinkmann, 2009). Lärarna reflekterar i forskningen 

över sina egna tankar gällande den egna arbetshälsan och vilka förväntningar de har på 

ett hälsofrämjande ledarskap, samt vilka egenskaper de anser en rektor bör ha för att 

främja deras arbetshälsa.  

 

I detta kapitel beskriver jag den forskningsprocessen och de metodologiska 

utgångspunkter jag använt mig av. Jag börjar med att beskriva kvalitativ forskning för att 

sedan gå in på den fenomenologiska forskningsansatsen. Därefter går jag in på varför 

jag valde att göra semistrukturerade intervjuer och hur urvalet av informanter gick till. 
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Slutligen förklarar jag hur jag gick tillväga i min analysprocess och beskriver de etiska 

överväganden i forskningsprocessen. 

 

5.1 Kvalitativ forskning 

 

Jag valde den kvalitativa forskningsmetoden för att den, enligt Patel och Davidson (2011) 

syftar till att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder, samt att denna typ av 

forskningsansats kan vara öppen, sonderande och sökande. Den kvalitativa metoden 

kan därför ge mig en djupare förståelse för vad lärarna har för förväntningar på ett 

hälsofrämjande ledarskap och hur de upplever sin arbetshälsa. I min avhandling utgår 

jag från åtta stycken informanters verkliga upplevelser och erfarenheter kring detta 

ämne. Detta är ett ganska känsligt ämne och därför kan det vara ganska svårt att som 

forskare ha ett totalt objektivt förhållningssätt.  Jag har trots allt försökt stäva till att vara 

så öppen och neutral som möjligt under intervjusituationerna för att få fram 

informanternas egna åsikter och upplevelser.  

 

Intervjuerna ägde rum på platser som informanterna själva fick välja, för att de ska känna 

sig så bekväma som möjligt under intervjusituation. Dialogen mellan mig och 

informanterna kändes avslappnad, vilket gjorde att informanterna berättade öppet 

gällande sina förväntningar på ett hälsofrämjande ledarskap och sin upplevda 

arbetshälsa. 

 

En kvalitativ metod används som ett redskap när syftet med en forskning är att försöka 

förstå människors sätt att resonera eller reagera. I en kvalitativ forskningsintervju är 

forskaren subjektiv och har närmare kontakt med intervjupersonerna i och med att 

antalet informanter är färre än i en kvantitativ studie (Olsson & Sörensen, 2011). Därför 

valdes en kvalitativ metod till studien med motiveringen att det var passade för 

avhandlingens syfte, som var att undersöka upplevelser av ett visst fenomen. Genom att 

utföra forskningsintervjuer kan ny kunskap uppnå. En forskningsintervju är ett 

professionellt samtal som producerar kunskap genom det samtal som förs mellan den 

som intervjuar och den som blir intervjuad. Intervjun har både ett syfte och en struktur. 

Beprövad kunskap samlas in av den som gör intervjun, genom omsorgsfullt ställda frågor 

och genom lyhört lyssnande.(Kvale & Brinkmann, 2009). Starrin & Renck i Svensson och 

Starrin (1996) kallar en intervju för en språklig händelse. För att kunna genomföra 

kvalitativa intervjuer med bra resultat är det av stor vikt att forskaren är ordentligt insatt i 

det ämne som ska behandlas.  
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Den kvalitativa forskningsintervjun kan enligt Kvale och Brinkman (2009) indelas in sju 

olika faser: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. 

Genom tematisering bör syftet och föreställningen gällande forskningen formuleras 

innan intervjuerna tar plats. Det vill säga att forskningens vad och varför bör klargöras. 

Planeringen av själva upplägget för forskningen görs utifrån vilken kunskap som 

eftersträvas och genom att beakta de moraliska konsekvenserna av forskningen. 

Intervjuerna görs med hjälp av en intervjuguide för att nå den eftersökta kunskapen. 

Genom utskrift analyseras intervjumaterialet och överförs från talspråk till skriftspråk. 

Analys hänvisar till att på basen av intervjumaterialet hitta de rätta analysmetoder för 

intervjuerna. Verifiering sker genom att fastställa intervjuresultatens validitet, reliabilitet 

och generaliserbarhet. Till sist görs en rapportering av de resultat som forskningen lett 

till och som motsvarar vetenskapliga kriterier.(Kvale & Brinkman, s. 118, 2009). 

 

5.1.1 Forskningsansats utgående från ett fenomenologiskt perspektiv 

 

Min forskning baserar sig på en kvalitativ fenomenologisk forskningsansats, vilket lämpar 

sig med tanke på forskningsfrågornas karaktär. Forskningens ändamål är att ta reda på 

lärarnas förväntningar på ett hälsofrämjande ledarskap i förmån för deras arbetshälsa. 

Den fenomenologiska ansatsen förekommer ofta i kvalitativa forskningar (Kvale, 1996).  

 

Fenomenologin grundades till en början som filosofi av Edmund Husserl kring 1900-talet 

för att omfatta medvetandet och upplevelsen, men vidgades senare till att även omfatta 

den mänskliga livsvärlden och till att inkludera människans kropp och handlande i en 

historisk kontext. I en fenomenologisk forskningsansats strävar man som forskare till att 

fånga människors upplevelser, begär och uppfattningar.(Kvale & Brinkmann, 2009). 

Ansatsen hänvisar till relationen mellan människan och hennes omvärld genom att utgå 

från tanken att olika individer har olika uppfattningar om olika fenomen (Uljens, 1989). I 

denna forskning kunde jag som forskare ta del av hur olika preferenser och behov 

förekom hos olika informanter. Alla är vi individer med olika behov för att uppleva 

välmående och olika förväntningar kring ett hälsofrämjande ledarskap.  

 

Genom den fenomenologiska ansatsen kan en forskare redogöra för hur ett visst 

fenomen gestaltar sig för olika individer. Människors variation av uppfattningen 

angående ett visst fenomen måste urskiljas och kategoriseras av forskare för kunna att 

skapa förståelse kring deras uppfattning, skapande av mening och förståelse kring själva 

fenomenet.(Uljens, 1989). I min forskning har jag reflekterat angående detta när jag 
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bearbetat mitt intervjumaterial där det uppkommit olika beskrivningar gällande samma 

fenomen. Det viktiga med datainsamlingen är att den sker på ett sådant sätt att de som 

blir intervjuade ges möjlighet att reflektera kring det aktuella fenomenet.  

 

Enligt Uljens (1989) finns det både primära och sekundära fenomen. De primära 

fenomenen är något avgränsade och mera konkreta, samt att fenomenet inte varierar ur 

forskarens synpunkt trots att respondenterna kan ge uttryck för fenomenet genom olika 

uppfattningar. Med sekundära fenomen menar Uljens (1989) fenomen som på förhand 

inte avgränsas innehållsmässigt av forskaren. Denna typ av fenomen finns bland annat 

inom pedagogiken, så som till exempel fenomenet utbildning, lärarens kunskap, eller 

socialt arbetsklimat. Fenomen som dessa förekommer i den sociala verkligheten som 

människor befinner sig i och uppfattas också olika enligt de personliga erfarenheterna 

individerna har. Eftersom jag i min forskning utgår från en fenomenologisk 

forskningsansats så försöker jag fokusera på att ta reda på lärarnas olika förväntningar 

på fenomenet hälsofrämjande ledarskap i förmån för bättre arbetshälsa hos lärarna. I 

forskningen förekommer därför sekundära fenomen, eftersom lärarna som individer har 

olika tankar och förväntningar kring problemområdet, baserade på olika upplevelser. 

 

Bjurwill (1995) anser vidare att både den som intervjuar och blir intervjuad ofta har en 

egen uppfattning gällande ett fenomen som kan leda till individuella tolkningar angående 

själva fenomenet. Uljens (1989) hävdar att i och med att fenomenets mening inte är givet 

på förhand, framkommer det i stället utav människors tolkningar. Begreppet ”upp-

fattning” tolkas av både Bjurwill (1995) och Uljens (1989) som centralt inom den 

fenomenologiska forskningsansatsen och begreppet står för ” att skapa mening”. Detta 

betyder att varje individ har sin egen uppfattning gällande fenomen i omgivningen, samt 

resonerar och handlar utifrån dessa. 

 

5.2 Semistrukturerad intervju 

 

Åtta stycken semistrukturerade intervjuer har genomförts i denna forskning, vilka Kvale 

och Brinkman (2009) anser att kan liknas vid ett vardagssamtal fast med ett syfte. Semi-

strukturerad intervju innebär att frågorna är öppna, men ändå riktade på de teman som 

formuleras, för att undvika att fokus på syftet inte tappas bort under intervjun (Patel & 

Davidsson, 2011). Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer för att jag var 

intresserad av att ta reda på vilka uppfattningar och förväntningar informanterna hade 

angående ett hälsofrämjande ledarskap och sin egen arbetshälsa. Den 
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semistrukturerade intervjumetoden fungerade väl för forskningens ändamål. Det fanns 

en struktur för mig som forskare att hålla mig till, men samtidigt tillät den informanterna 

att prata kring erfarenheter och förväntningar som var viktiga för dem. 

 

Enligt Hedin (1996) kan det vara bra att även tänka på grundläggande saker så som var 

intervjun tar plats, vilket budskap man förmedlar t.ex. genom klädsel, sitt uppträdande, 

att vara väl förberedd, tids disponering etc. Det kan även vara bra att disponera tiden väl 

och göra endast en intervju om dagen och renskriva den innan man fullföljer nästa 

intervju. På så vis menar Hedin (1996) att man som forskare vid nästa intervju kommit 

närmare underfund med vad som behöver frågas och hur en fråga bör ställas. De flesta 

av intervjuerna tog plats på informanternas arbetsplats, två i mitt egna hem och en i 

informantens hem. Jag valde att ha en intervju om dagen för att precis som Hedin säger 

hinna renskriva och transkribera intervjumaterialet innan följande intervju ägde rum. På 

så vis kunde jag försäkra mig om att jag kom ihåg alla detaljer angående en viss intervju. 

Tidpunkterna för intervjuerna var ganska utspridda. Jag utförde i princip två intervju per 

vecka. Intervjufrågorna i min intervjuguide ändrades inte på nämnvärt under 

intervjuprocessen, medan ordningsföljden kunde aningen variera. 

 

Bryman (2013) anser att semistrukturerade intervjuer har en viss flexibilitet, vilket gör att 

en intervju blir följsam och ändringar kan ske vart efter. På så vis kan intressanta och 

viktiga frågor göras av forskaren och informanten kan samtidigt utveckla och förtydliga 

sina svar. Detta gör att svaren blir djupare och innehåller mera information. Genom att 

utföra semistrukturerade intervjuer kommer forskaren åt olika specifika frågeställningar 

och en intervjuguide underlättar intervjun, samt för samtalet i en viss riktning.(Bryman, 

2013). Vid varje intervjutillfälle hände det att jag ändrade ordningen på mina frågor, 

beroende på vilken riktning diskussionerna tog. Intervjuguiden fungerade som ett 

utmärkt stöd för att jag som forskare skulle komma ihåg alla frågor. 

 

I semistrukturerade intervjuer utgår man ofta från frågeområden snarare än från exakta, 

detaljerade frågor. På så vis kan man i en intervjusituation föra ett mera naturligt samtal 

och låta informanten själv i viss utsträckning styra när vilka saker tas upp. I och med att 

orsaken till intervjun är att man ska få reda på informantens syn på sin verklighet, vill 

man att informanten ifråga berättar så mycket som möjligt utan att ledas av den som 

intervjuar. Det är även viktigt att övergångarna mellan de olika frågorna sker 

naturligt.(Hedin, 1996). Jag försökte visa intresse och stödjande under intervjuerna för 

att låta alla informanter få fram sina erfarenheter och åsikter. Informanterna hade också 

rätt att när som helst avbryta intervjun eller låta bli att svara på en fråga. Intervjuerna 
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hade ett naturligt flyt och informanterna pratade alla väldigt fritt och öppet om sina 

upplevelser. Hela intervjuprocessen blev en oerhört positiv upplevelse för mig som 

forskare.  

 

Under mina intervjuer använde jag som stöd en intervjuguide. En intervjuguide ska utgå 

från de frågeställningar som gjorts för att uppnå syftet med forskningen (Kvale & Brink-

man, 2009). Intervjuguiden ska delas upp i teman för att få en struktur på intervjun och 

frågorna. Några av mina teman var bakgrund om informanten ifråga och arbetsplatsen, 

upplevd arbetshälsa, känsla av sammanhang och förväntningar på ett hälsofrämjande 

ledarskap. Hedin (1996) föreslår att forskaren även gör en provintervju för att se om man 

får fram den information man är ute efter och att tillräckligt noggranna beskrivningar fås. 

Jag gjorde en provintervju för att testa mina intervjufrågor, vilket visade sig vara ett bra 

val. De frågor jag först hade tänkt använda kunde alltför lätt besvaras med ett ”ja” eller 

”nej”, vilket ledde till att jag formulerade om frågorna för att få mera djupgående svar. 

Resultatet blev att alla informanter ofta hade långa utläggningar och pratade väldigt 

öppet under intervjuerna. Ett gott tecken på en bra intervju är om informanten talar mer 

än forskaren själv (Hedin, 1996). Starrin och Renck i Svensson och Starrin (1996) anser 

att kvalitativa intervjuer är oförutsägbara, vilket gör att överraskningar kan uppstå, därför 

är det viktigt att som forskare vara uppmärksam, vaken och fantasifull. 

 

Informanterna fick själva välja var och när de ville träffas. Tidpunkt och plats för intervju 

löste sig alltid problemfritt. Alla gav också sitt samtycke till att jag fick banda in 

intervjuerna med min iPad. Under första intervjun gjorde jag lite anteckningar, men 

avstod sedan i fortsättningen för att vara mera närvarande och för att bättre ta till mig av 

det som informanterna berättade. Innan intervjun satte igång berättade jag kort 

angående min forskning. Jag berättade också för de som inte var bekanta till mig sedan 

tidigare, vem jag var och var jag studerade. Mitt ändamål med forskningen nämndes 

också. Jag berättade att det var frivilligt att delta i forskningen och att allt material skulle 

hållas konfidentiellt. 

 

Jag avslutade mina intervjuer med att tacka informanterna för deras bidrag till 

forskningen. Vi kom också överens om att om något var oklart kunde jag eller 

informanterna höra av sig i efterhand. Jag lovade även alla mina informanter att jag 

skickar ett sammandrag av forskningen till dem när den klar, för att de ska få ta del av 

resultaten. 
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5.3 Urval och sampel 

 

När det gäller kvalitativ forskning så är det viktigt att hitta en stor bredd av olika personer 

att intervjua. Jag har i min forskning försökt få tag på lärare från olika svenskspråkiga 

skolor i huvudstadsregionen för att få en större variation i svaren. Önskvärt var förstås 

att få tag på ett större antal lärare än jag slutligen fick, för att få en så stor variation som 

möjligt när det gäller svaren på mina intervjufrågor. Orsaken till ett svagt deltagande är 

antagligen att det inte fanns tid och möjlighet för lärare att delta, eller att ämnet i sig är 

för känsligt. Jag var aningen förbryllad över att intressent för att delta var så vagt, men 

jag tycker i det stora hela att jag fick tillräckligt med information av de informanter som 

slutligen ställde upp. Kvale och Brinkmann (2009) anser att antalet intervjupersoner 

beror på forskningens syfte. I vissa fall anser de att man som forskare till och med kan 

vinna på att ha färre intervjupersoner och ägna mer tid åt att förbereda intervjuerna och 

analysera dem. Själva intervjusituationerna varade längre än vad jag förväntat mig. Jag 

trodde till en början att en timme skulle räcka, men intervjuerna räckte mellan 1,5 timme 

till 2,5 timmar. Intervjuerna gick bra och informanterna delade öppet med sig angående 

erfarenheter, förväntningar och tankar kring hälsofrämjande ledarskap och arbetshälsa.  

 

Mitt urval av informanter består utav 8 stycken lärare från olika svenskspråkiga skolor i 

huvudstadsregionen. Av informanterna var 7 stycken kvinnor och 1 var man. Åldern på 

informanterna varierar, mellan 30+ – 50+ år. Även hur länge informanterna varit i tjänst 

som lärare på sin nuvarande skola varierade stort. Vissa av lärarna är klasslärare, andra 

ämneslärare och någon speciallärare. Olika skolnivåer representeras också av lärarna, 

det vill säga lågstadiet, högstadiet samt gymnasiet. Några av lärarna som intervjuades 

kommer från samma skola, vilket även betyder att dessa lärare har samma rektor som 

arbetsgivare. Totalt representeras 5 skolor i denna forskning, vilket också betyder att lika 

många rektorskap diskuteras. Nedanför har jag kort beskrivit mina informanter, utan att 

avslöja några personliga detaljer som eventuellt skulle kunna riskera deras anonymitet. 

 

En indelning av skolorna gjordes i liten, mellanstor och stor skola, för att storleken på 

skolan inte heller skulle avslöja informanten. En skola som är liten har 0 - 200 elever, 

medan en mellanstor skola 201 - 400 elever. För att bli benämnd som en stor skola så 

bör elevantalet uppgå till 401 elever eller flera. Två av informanterna jobbar på en 

mellanstor skola, medan hela sex stycken jobbar på en stor skola. 
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Informant nr.1 

Min första informant är 50+ och kvinna. Hon har jobbat som ämneslärare i många år på 

samma stora skola. Rektorn i skolan har en administrativ roll och förutom denna skola 

ansvar hen också för ett par mindre skolor, vilket hänvisar till en stor lärarkår att ta 

hänsyn till.  

 

Informant nr. 2 

Min andra informant är 40+ och man. Han har en lång karriär som lärare bakom sig i sin 

nuvarande skola. Han har jobbat som klasslärare i många år, varav det senaste året som 

ämneslärare. Informanten kommer från samma skola som informant nr.1, vilket betyder 

att de är kollegor och jobbar under samma rektorskap. 

 

Informant nr. 3 

Informant nr. 3 är 30+ och kvinna. Hon jobbar på en stor skola. Hon har jobbat som 

ämneslärare, men hennes arbetsuppgifter i skolan har förändrats under åren. Rektorn 

undervisar, men sköter för det mesta det administrativa på grund av en så stor skola.  

 

Informant nr. 4 

Denna informant är 40+ och kvinna. I början av sin karriär som lärare jobbade hon i olika 

skolor, men på sin nuvarande stora skola har hon jobbat flera år som speciallärare. 

Rektorn har ingen undervisningsskyldighet på grund av att skolan är stor.  

 

Informant nr. 5 

Informant nr. 5 är 30+ och är kvinna. Hon har jobbat flera år på samma stora skola som 

ämneslärare. På samma sätt som i andra stora skolor har även rektorn i denna skola en 

administrativ roll.  

 

Informant nr. 6 

Denna person är 40+ och kvinna. Hon har jobbat på sin nuvarande arbetsplats i dryga 4 

år som ämneslärare. Rektorskapet är administrativt på grund av att storleken på skolan 

är stor. 

 

Informant nr. 7 

Informant nr.7 är 30+ och kvinna. Hon har jobbat i ett flertal skolor under sin lärar-karriär. 

På sin nuvarande skola har hon varit klasslärare i omkring 3 år. Skolan är mellanstor till 

storleken och rektorskapet endast administrativt. 
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Informant nr. 8 

Informant nr.8 är 30+ och kvinna. Hon har jobbat 5 år på samma skola. Skolan är 

mellanstor till storleken och rektorskapet administrativt. 

 

Urvalet av informanter genomfördes utifrån principen för ”Purposeful sampling 

procedure” (Padgett, 2012). Det innebär att respondenterna som tillfrågas att delta, 

valdes ut för att de fyllde kravet. Kravet för att få delta i forskningen var att informanterna 

skulle arbeta som lärare i en grundskola eller gymnasium i Svenskfinland. Jag 

kontaktade alla mina informanter per e-mail med en förfrågan om de vill delta i min 

forskning. Antalet förfrågningar var större än det slutliga antalet deltagare därför att jag 

antog att det skulle finnas de som inte ville delta bland de förfrågade.  

 

Det var verkligen en utmaning att få tag i tillräckligt många informanter. Jag skickade 

tiotals med e-mail till lärare i svenskspråkiga skolor i huvudstadsregionen, men tyvärr 

hörde inte många av sig tillbaka. Därför är de flesta informanter som deltagit i min 

forskning bekanta till mig. En av informanterna har erhållits genom en så kallad 

”snöbolls-effekt”, genom vilken en lärare som lovat ställa upp delat med sig av min 

förfrågan vidare till sina kollegor. En informant svarade på mitt mail angående förfrågan 

om att delta i forskningen utav rent intresse för detta ämne. 

  

När man utför en kvalitativ undersökning är syftet för det mesta alltid att få en bred och 

noggrann beskrivning gällande det fenomen man undersöker. Därför kan det vara klokt 

att också välja personer som är så olika varandra som möjligt för att få en bättre bredd i 

svaren gällande ämnet. Det kan även löna sig att göra ett urval av personer som man 

tror har mycket att berätta gällande ämnet i fråga.(Hedin, 1996). I min forskning valde 

jag att försöka hitta lärare från olika skolor. Orsaken till detta var på grund av att då kunde 

jag inte endast analysera olika informanters förväntningar angående ett hälsofrämjande 

ledarskap, utan också få en bättre förståelse hur olika rektorer agerar i sin rektorsroll. 

Min förståelse och kunskap gällande detta ämne skulle få en större bredd på detta sätt.  

 

5.4 Analys av kvalitativt data 

 

Analysmetoderna för kvalitativ data är många och används för att analysera skriftligt och 

muntligt material som en forskare samlat in. För mig som oerfaren forskare var det viktigt 

att till en början att kunna avgränsa min forskning tillräckligt. Arbetshälsa är ett brett 
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ämne och därför ville jag vara noggrann med att inte hamna på sidospår. Därför försökte 

jag avgränsa min forskning på ett sätt som skulle vara lätthanterligt för mig som forskare. 

 

Enligt Trost (2005) finns det tre olika steg genom vilka man kan bearbeta data från 

intervjuer. Man börjar för det första med att samla in data, vilket i denna forsknings görs 

genom semistrukturerade intervjuer. Nästa steg utförs genom att analysera det data som 

man som forskare samlat in, vilket i detta fall hänvisar till intervjumaterialet. Intervjuer i 

kvalitativa forskningar analyseras genom att läsa igenom det material man samlat in, vad 

som antecknats, vad man såg och hörde. All denna information kan väcka intressanta 

tankegångar hos forskaren. Det tredje och sista steget innebär att man som forskare 

tolkar det material som skrivits ut med hjälp av olika teoretiska verktyg som finns till 

hands.(Trost, 2005). I denna forskning består materialet endast av sådant som 

informanterna sagt. Inga anteckningar gjordes kring sådant jag såg och hörde. Mitt 

intresse låg i att få informanterna att prata så fritt och ostört som möjligt och att jag som 

forskare kunde vara lyhörd till det som de sade, samt vilken riktning diskussionerna tog.  

 

Efter att alla intervjuer var gjorda transkriberade jag det inspelade materialet från 

intervjuerna. Det var en tidskrävande process i och med att intervjuerna var ganska 

långa, vilket resulterat i ett brett material med mycket information. 

 

5.4.1 Induktiv innehållsanalys 

 

När intervjuerna är slutförda ska intervjumaterialet analyseras. Enligt Bell (2000) dras 

slutsatser från intervjudata till dess kontext genom en innehållsanalys. I denna forskning 

har jag valt att använda mig av en induktiv innehållsanalys, som även kallas 

konventionell innehållsanalys. Som forskare identifierar jag viktiga teman inom mitt 

forskningsområde, genom att läsa igenom mitt material flera gånger. Induktiv 

innehållsanalys används av forskare i kvalitativa undersökningar för att utveckla teori 

och identifiera teman genom att studera dokument, inspelningar, tryckt eller muntligt 

material. Olika teman uppkommer från erhållet material, i detta fall material från 

forskningsintervjuerna, som upprepade gånger undersökts och jämförts.  

 

Som forskare ska man enligt Nygård (Åbo Akademi, 28.1.2020) undvika att använda sig 

av förutbestämda och styrda teorier och istället låta ”texten tala”. Det viktiga är att få en 

överblick av allt forskningsmaterial, vilket fås genom närläsning. Sedan kondenseras 

sådant i texten som uttrycker identifierbara tankar, idéer eller ställningstaganden genom 

kodning. Dessa koder sammanställs i kategorier, subkategorier och övergripande teman. 
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Koderna kan även abstraheras genom att de kopplas till teorier eller tidigare forskning. 

För att göra analysen så genomskinlig som möjligt kan det vara bra för forskaren att 

beskriva själva kodningen och kategoriseringen genom en schemaläggning.(Nygård, 

Åbo Akademi, 28.1.2020). 

 

Varje intervju resulterade i flera sidor skrivet material efter transkribering. Onödig 

information som inte gjorde nytta för forskningen uteblev i transkriberingen. Till en början 

läste jag igenom utprintat material flera gånger innan jag påbörjade min analys. Stegvis 

gick jag igenom materialet och skrev nyckelord i kanten av texterna som jag printat ut, 

för att få en bättre överblick. Slutligen hittade jag genom de nedskrivna nyckelorden en 

uppsättning av teman som ”passade ihop”. Dessa teman beskriver den underliggande 

meningen i det som informanterna säger. Efter att ha hittat olika teman försökte jag 

komma underfund med vilka av dessa teman som var relevanta för mina 

forskningsfrågor. Jag behandlade en forskningsfråga åt gången. Forskningens teoridel 

var också avgörande för de teman jag slutligen valde.  

 

Någon schemaläggning för hur jag valde mina teman och subkategorier finns inte. Min 

analys var ingen komplicerad process. Mina forskningsfrågor fungerade som en 

plattform. Utifrån dessa försökte jag hitta övergripande och meningsbärande teman, som 

utvecklades på basen av ett mönster jag hittade i det informanterna antytt gällande en 

viss forskningsfråga. Trots att schemaläggningen uteblir i denna forskning anser jag att 

det ändå finns en viss genomskinlighet, eftersom jag utgår från mina forskningsfrågor 

och hittar teman på basen av dessa utgående från likheter i informanters svar som även 

kan kopplas till teorier och tidigare forskningar i min egen forskning. De flesta informanter 

diskuterade för det mesta kring samma teman, men hade sina egna individuella 

vinklingar och åsikter, vilket skapade en bra och intressant bredd i forskningsmaterialet. 

 

5.5 Etiska överväganden 

 

Målet med all forskning som görs är enligt Patel och Davidson (2011) att ta fram sådan 

kunskap som är trovärdig och därför bör man ta hänsyn till de forskningsetiska 

aspekterna. I och med att informanterna i en kvalitativ forskning ofta är få och de ger 

mycket av sig själva, är det viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna (Hedin, 1996). 

Forskning som görs är viktig för oss individer såväl som för samhällets utveckling. Det 

ska också finnas en balans mellan den allmänna nyttan med forskningen och skydd mot 
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otillbörlig insyn, för att ingen ska kunna utsättas för psykisk eller fysisk skada på grund 

av forskningen.(Patel & Davidson, 2011) 

 

Enligt Patel & Davidson (2011) finns det fyra olika huvudkrav för att en forsknings ska 

uppfylla de etiska kraven. Det första är informationskravet, vilket hänvisar till att forskaren 

bör informera de som berörs av forskningen gällande forskningens syfte. 

Samtyckeskravet syftar till att informanterna själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan i forskningen. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, där alla involverade 

skall ges rätt till konfidentialitet och personuppgifter inte ska komma i obehörigas händer. 

Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket antyder att insamlade uppgifter om 

informanterna endast får användas för forskningsändamål.(Patel & Davidson, 2011). Bell 

(2006) påpekar att det är viktigt att klargöra vad begreppen konfidentialitet och 

anonymitet står för så att inte forskare och informanter missförstår varandra. Med 

konfidentialitet och anonymitet anses att informanterna under inga omständigheter ska 

kunna identifieras.(Bell, 2006). Som forskare behöver man försäkra sig om att 

informanterna inte kan identifieras och att de inte riskerar att råka illa ute på grund av 

forskningen. Detta kan ibland leda till att man som forskare inte heller kan skriva om allt 

som sagts under en intervju, utan respekterar det som informanten delgivit och låter 

därför bli att använda viss information som uppdagats under intervjun.(Hedin, 1996). 

Trost (2005) anser också att det är viktigt att hålla sig till de etiska reglerna när det gäller 

hänvisning av källor och citat. 

 

Alla deltagare i denna forskning informerades på förhand gällande syftet med 

forskningen, metoden, materialets förvaring och tillgänglighet, samt att det var frivilligt att 

delta. Informationen erhölls i ett följebrev som skickades till alla informanter som valt att 

ställa upp på intervju. Eftersom jag erhållit mina informanter utanför institutionella ramar 

behövs inte heller något forskningstillstånd (TENK, 2012). Samtycke erhölls av samtliga 

individer som jag kontaktat, vilket betydde att de gärna ville delta som informanter i 

forskningen. Jag lovade mina informanter att inga namn skulle redovisas eller på något 

vis kunna sammanställas med uttalanden som blivit gjorda i forskningen. De enda 

personerna som skulle ha tillgång till materialet är jag själv, samt min handledare 

professor Gunilla Holm. Informanterna fick även information om att de i vilket skede som 

helst kunde dra sig ur och det material de bedragit med skulle då också förbli oanvänt. 

 

Lagring av all information som erhållits av informanterna i forskningen ska lagras enligt 

de etiska aspekterna (TENK, 2012). Eftersom att jag bandat in mina intervjuer på min 

Ipad har jag nu i efterhand raderat dessa ljudfiler och fört in m4a-ljudfilerna på 
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universitetet server. Materialet är tryggt förvarat bakom lösenord. De anteckningar som 

gjorts under transkriberingen eller dokument som printats ut har också lagrats på 

universitetets server. Själva transkriberingen ägde rum i mitt egna hem när endast jag 

som forskar var på plats för att undvika att innehållet kom till andra människors 

kännedom. Jag har strävat efter att uppnå en verklig beskrivning av informanternas 

upplevelser och erfarenheter, samt att följa de etiska aspekter som hänvisats till i 

litteratur och tidigare forskning. Efter att min magistersavhandling blir godkänd förstörs 

allt material och alla dokument som har med forskningen att göra, för att 

forskningsmaterial inte ska kunna avslöja informanternas identitet. 
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6 Forskningsresultat 
 

I detta kapitel analyseras det intervjumaterial som baserar sig på de intervjuer jag gjort 

med lärare från olika skolor. Intervjumaterialet analyseras utgående från mina tre 

forskningsfrågor. Min första forskningsfråga lyder; Hur definierar lärarna arbetshälsa och 

på hur upplever de sitt välmående idag? Den andra forskningsfrågan är; Vilka 

förväntningar har lärarna på ett hälsofrämjande ledarskap? Den tredje forskningsfrågan; 

Vilka specifika faktorer gällande en rektors hälsofrämjande ledarskap kan bidra till en 

förbättrad arbetshälsa hos lärarna? 

 

Följaktligen kommer jag att presentera hur lärarna definierar begreppet arbetshälsa och 

hur de upplever sin egen arbetshälsa för tillfället. Alla informanter har sin egen personliga 

uppfattning om vad arbetshälsa är och även det befintliga välmående bland lärarna 

varierar. 

 

6.1 Vilka tankar har lärarna kring begreppet arbetshälsa och sin 

egen arbetshälsa 

 

Hur olika lärare ser på begreppet arbetshälsa varierar enormt. I och med att alla är 

individer med olika behov och uppfattningar varierar definitionen av arbetshälsa stort. 

Även lärarnas enskilda arbetshälsa, som konkretiserar deras välmående i arbetet, är 

väldigt individuellt. Det som de flesta lärare har gemensamt är att de älskar kärnan i 

lärarjobbet, det vill säga att få jobba med barn och ungdomar, samt att få undervisa. 

Tyvärr på grund av att det skett stora förändringar i det vardagliga lärararbetet och 

tillkommit arbetsuppgifter, har det lett till att lärare känner sig mera stressade, utmattade 

och inte har varken tid eller möjlighet att kunna utföra sitt jobb på det sätt de själva vill. 

Tid för återhämtning saknas också för de flesta lärare. Detta leder på långsikt till 

frustration och i värsta fall till en dålig arbetshälsa. 

 

Utgående från mitt forskningsmaterial har jag valt ut två olika meningsbärande teman 

och dessa redovisas till följande med resultaten skilt per tema. Dessa teman är lärarnas 

definitioner och tankar kring begreppet arbetshälsa, samt lärarnas egen arbetshälsa idag 

 

6.1.1 Lärarnas definitioner och tankar kring begreppet arbetshälsa 

 

Definitionen av begreppet arbetshälsa är sannerligen bred. Både i teori och praktik är 

definitionen mångfaldig. Beroende på en lärares egna välmående och uppfattning 
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konkretiseras begreppet, vilket leder till att definitionen blir ganska personlig, och varierar 

därför beroende på vem man frågar. 

 

Arbetshälsan har blivit en allt mer viktig faktor på arbetsplatsen och det framkommer i att 

många kommuner, samt även det Finlands Svenska Lärarförbundet, har detta år 

välmående i arbetet i fokus. Man kan anta att under årens lopp har utvecklingen gällande 

välmående i arbetet varit nedåtgående och därför har man nu på många fronter bestämt 

sig för att ta tag i saken och förbättra arbetshälsan hos arbetstagare.  

 

Att arbetshälsa blivit aktuellt märker lärarna genom att olika former av hälsofrämjande 

aktiviteter och kampanjer dras igång på arbetsplatsen. Informant nr.1 berättar hur det 

går till på hennes skola: 

 

”Nu har vi börjat ha ”må-bra-eftermiddagar”. Vi lärare får pröva på nya saker och 

det är trevligt. Detta görs på obligatorisk tid så att alla måste vara med. På så vis 

har man börjat styra folks välmående. Senast förra veckan kom det ut en 

motionskampanj. Må-bra eftermiddagar är bra när jag annars ändå skulle sitta på 

mö-te, men motionskampanjen kändes mera ”njaaaa”, vill jag nu börja redovisa 

hur mycket jag springer eller sådant jag gör på fritiden?”. 

(Informant nr.1) 

 

Olika kampanjer och jippon som implementeras av rektorn på arbetsplatsen kommer 

oftast från högre instanser, säger en av informanterna. Tanken bakom dessa är god, 

men ibland kan det ändå bli för mycket och för komplicerat. Att börja fylla i blanketter och 

redovisa gällande sitt välmående är både tidskrävande och kanske inte heller 

motiverande. Därför gäller det att som rektor vara noggrann och selektiv med hurudana 

metoder som är gynnsamma för personalen, när det gäller att uppmuntra till 

hälsofrämjande. Att även ordna obligatoriska hälsofrämjande evenemang på arbetstid 

kan vara ett bra sätt att få så många lärare som möjligt att delta, påpekar en informant.  

 

Informant nr. 8 berättar att skolans rektor ser till att gymnastiksalen finns till förfogande 

för personalen en gång per vecka, för någon form av hälsofrämjande aktivitet. Detta är 

bara ett exempel på hur man som rektor kan försöka påverka personalens arbetshälsa. 

En ganska tydlig och klar definition av arbetshälsa hänvisar till följande av Informant nr. 

3 och Informant nr.8: 
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”Det att man mår bra på sin arbetsplats och klarar av sina uppgifter utan att bli 

sjuk eller stressad. Även att få vara hemma när man är sjuk och återhämta sig, 

utan att jobbgrejer snurrar i huvudet”. 

(Informant nr.3) 

 

”Att man gör ett meningsfullt arbete och upplever glädje på arbetet. Att man 

känner att man har det här stödet och kan gå och bolla tankar med andra som 

förstår din arbetsbild”. 

(Informant nr.8) 

 

Att hitta en entydig och konkret förklaring till vad arbetshälsa är kan vara svårt. Enligt 

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ (10.12.2019) är arbetshälsa en upplevelse 

som är summan av många delfaktorer. Är arbetshälsan god hos en lärare utförs arbetet 

på ett bra sätt, misslyckanden tas bättre och konflikthanteringen förbättras. Välmående 

i arbetet kan ta sig i uttryck i skratt, glädje, god stämning, goda arbetsresultat, 

innovationer och nya idéer. (OAJ, 10.12.2019). Definitionen kan också vara väldigt 

individuell från person till person och avspegla sig i vad man som människa behöver för 

att uppnå och känna välmående. 

 

Tid och fördelning av tiden verkar vara något som ofta kommer på tal när det gäller 

arbetshälsa. Enligt informanterna är tiden en klar bristvara, vilket påverkar arbetshälsan 

i och med att man alltid stressar och har bråttom. Planering av lektioner, samtal med 

kollegor och till och med eleverna som är kärnan i arbetet blir lidande på grund av att 

nya arbetsuppgifter tillkommer hela tiden. Ibland hinner man inte ens ta en ordentlig 

lunch-paus, påstår flera informanter. Informant nr.4 säger så här: 

 

”Nackdelen är att man inte hinner tänka efter eller reflektera för man bara kör på 

hela tiden. Det är tråkigt i längden och påverkar negativt. Man känner att man 

inte hinner göra de saker man skulle vilja göra, hinner inte prata med kollegor, 

eller ta reda på saker. Vi har så mycket undervisningstid att dagarna är fyllda och 

efteråt så kan det vara att man inte hittar folk för de har gått hem eller är nån 

annanstans”. En praktikant frågade hur lång lunchpaus vi håller. Jag sa att den 

går mellan 10.30 - 11.25 och han tyckte att ”aaah, de va ju lång”, men jag sa att 

”näää, den e int lång, för jag har typ sju minuter på mig att äta”. Det låter bra på 

papper, men så är det inte i verkligheten. På den lunchpausen sitter vi också 

oftast och övervakar raster någonstans”. 

(Informant nr.4) 
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Tiden är en stor bristvara, enligt de flesta informanter. Arbetsdagen är så pass intensiv 

att vissa känner till och med att det knappt finns tid för en ordentlig lunchpaus i värsta 

fall. Att få diskutera och umgås med kolleger finns det heller inte stort utrymme för. 

Behovet av återhämtning mellan lektionerna är därför stort och något som skulle vara 

välkommet, enligt informanterna. Många informanter upplever också att fritiden blir 

lidande. I och med att det inte alltid finns tid för de administrativa arbetsuppgifterna under 

arbetsdagen så görs de om kvällen, när man egentligen borde vila och fokusera på 

annat. Med ett högt arbetstempo och ingen återhämtning blir arbetshälsan snabbt sämre. 

Därför vore det ytterst viktigt för rektorskapet att skapa ett tidschema där det finns bättre 

utrymme för korta återhämtningspauser och planering. 

 

Resultaten visar att lärarnas definitioner kring begreppet arbetshälsa är väldigt 

individuellt. En av informanterna hänvisade till att för henne är arbetshälsa att må bra på 

arbetet och att ha tid för återhämtning om man är sjuk. En annan informant sade att 

arbetshälsa är när man känner att man gör något meningsfullt och upplever glädje i sitt 

arbete. Tiden var också en faktor som förknippades ihop med begreppet arbetshälsa på 

så vis att det behövs mera tid för att hinna reflektera, prata med kollegor och ta pauser.  

 

6.1.2 Lärarnas egen arbetshälsa idag 

 

Trots att de flesta lärare trivs med sitt jobb har det en längre tid kommit till allmän 

kännedom att många lärares arbetshälsa är ostabil för tillfället. Allmänt känner sig lärare 

ibland stressade, utmattade och också frustrerade, vilket så småningom avspeglar sig i 

deras arbetshälsa. Orsakerna till detta är förstås många. Informant nr. 5 beskriver sin 

arbetshälsa på följande vis: 

 

”Man borde ju inte vara utmattad en fredag kväll. Man borde inte heller använda 

veckoslutet till att överleva för att man varit på jobb de där fem dagarna, utan 

man borde ju ha kraft och energi att göra annat. Även kvällarna, att man inte 

behöver ligga i sängen och titta i taket och säga ”gå bort” om någon kommer in i 

rummet”. 

(Informant nr.5) 

 

Att uppleva en sådan känsla av utmattning att fritiden går åt till att endast försöka 

återhämta sig berättar tydligt hur betungande arbetet som lärare kan vara. Att 

arbetstempot ökar periodvis upplever nog de flesta arbetstagare, men att ständigt känna 
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sig utmattad och överbelastad av arbete är något helt annat. Under arbetsdagen borde 

frigöras utrymme och tid för sådant som hör arbetet till, medan fritiden fylls med sådant 

som ger kraft och energi, anser informant nr.5.  

 

Informant nr.4 upplever sin arbetshälsa som god, men påpekar att det som mest 

påverkat hennes välmående har gällt timresurserna. Frågan är att hur man ska kunna 

fördela timresurserna bättre och på så vis lätta på lärarnas arbetsbörda. Hon beskriver 

sin arbetshälsa på följande sätt: 

 

”Den är bra på många sätt, men nog är det stressigt. Ibland är det som man 

knappt hinner andas. Man kommer dit och sätter igång och kör tills man går hem. 

Man måste hinna med så mycket hela tiden”. 

(Informant nr.4) 

 

Informanterna enas om att tempot i de flesta skolor i huvudstadsregionen är väldigt hög, 

vilket bidrar till att många lärare upplever sig vara mer eller mindre stressade. Som 

forskare anser jag att arbetsdagarna igenom hålla ett högt tempo leder på lång sikt till 

sämre arbetshälsa. Både kroppen och hjärnan behöver ett varierat tempo för att må bra. 

Återhämtning är a och o, speciellt efter extra intensiva perioder. Därför behöver 

rektorskapet se över schema-läggningen och rutinerna så att alla uppmuntras till korta 

pauser, samt en ordentlig lunchrast under arbetsdagen.  

 

I en intervju i Hufvudstadsbladet (8.8.2019) lyfter FSL:s ordförande Holmlund fram att 

många lärare mår dåligt och speciellt de yngre nyutexaminerade. Det kan antas att de 

som är nya i sin profession upplever större stress på grund av de är oerfarna och känner 

pressen att prestera, medan de som redan jobbat i flera år känner sig mera trygg i sin 

roll som lärare. Informant nr. 3 säger följande gällande den saken: 

 

”Har funderat på två lärare som är relativt nya. De är tidigt här i skolan på 

morgonen och blir kvar till sju eller nio på kvällen och planerar. Visst är det ok 

ibland, men inte varje kväll. Jag tror de sätter en stor press på sig själva”. 

(Informant nr.3) 

 

”När man kommer ut (från Pedagogiska fakulteten) tror man att man behöver 

kunna allt. Jag var likadan. Är man ambitiös skulle man kunna jobba dygnet runt”. 

(Informant nr. 8) 
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Att nyutexaminerade lärare känner en stor press på sig själva i början av sin lärar-karriär 

är inte ovanligt, menar någon av informanterna. Osäkerheten gör sig påmind när man är 

ny på en arbetsplats och man vill gärna framhäva sin prestationsförmåga och sitt 

engagemang. Ur hälsosynpunkt kan det vara bra att hitta en vettig balansgång mellan 

arbete och fritid, eftersom läraryrket aldrig tar slut. Att ha en utsedd mentor av rektorn 

kan vara hälsosamt, anser informant nr.8. Någon man kan prata med, få stöd av och 

någon som också håller en under lupp. Rektorn kan även med sin kunskap vägleda och 

ge riktlinjer för vad som är ett hälsosamt och balanserat förhållningssätt till arbetet. 

 

Enligt Informant nr.2 så pratas det en hel del om stress bland kollegorna och även han 

själv känner en viss stress. Han menar också att det i den stressade arbetsvardagen 

finns två typer av lärare och beskriver det så här: 

 

”Det finns de som är så överambitiösa och bränner ut sig och sen finns det de 

som mer eller mindre blir likgiltiga. Jag hör till den här senare typen. Jag känner 

lite att ”ihan samaa”, och det har nog varit min räddning någon gång”. 

(Informant nr. 2) 

 

Vi människor agerar och reagerar olika i stressade situationer. Att kunna sätta gränser 

för vad man orkar med är väldigt viktigt och att kunna säga nej. Ofta kan det ta flera år 

av arbetserfarenhet innan en viss trygghet i lärarrollen infinner sig, vilket kan krävas för 

att man ska kunna hantera den tunga arbetsbelastning som lärarna har idag. I och med 

att arbetet aldrig tar slut, enligt informanterna själva, är det viktigt att sänka 

ambitionsnivån och begränsa det egna arbetet. Genom att själv kunna begränsa den 

egna arbetstiden eller med hjälp av lyhördhet från rektorns sida, kan lärarna också uppnå 

ett bättre välmående, anser jag som forskare. 

  

Det som en del av informanterna efterlyser i arbetet är långsiktigt tänkande gällande 

välmående från rektorns sida. Tillfälliga lösningar är helst inte välkomna, utan något 

mera hållbart vore att önska, till exempel när det gäller det ergonomiska stödet för lärarna 

och även hur ett klassrum är möblerat. Dessutom vore det även tacksamt att få undervisa 

mera i samma klassrum, anser några av informanterna. Informant nr.5 berättar hur 

kortsiktigt tänkande gällande vissa saker leder till att lärare börjar må dåligt: 

 

”Jag önskar att man fick vara mera i samma klassrum, att man inte skulle behöva 

flytta runt. Ljudnivån, höj- och sänkbara bord och stolar, fläktsystem är nog 

sådant man borde tänka på. Det krävs också hård disciplin för att få eleverna att 
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sätta tillbaka alla datorer rätt i vagnen, för de väger jättemycket, och sen att börja 

flytta och vända på dem, samt få dem laddade.  

(Informant nr. 5) 

 

Den fysiska belastningen uppges vara en orsak till en sviktande arbetshälsa, enligt ett 

fåtal informanter. Många klassrum är oergonomiskt planerade, både för eleverna och 

lärarna, vilket innebär att belastningsskador lätt uppkommer. Goda förhållanden när det 

gäller ljus, ljud och luft är också viktigt i ett klassrum för det ökar både trivsel och 

effektivitet. Rektorn är den som bär ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet i 

skolan och ska därför medvetet och aktivt förebygga risker för sjukdom och skador. 

Ergonomiskt inredda klassrum är också en resursfråga och något som beror på hur 

resurser prioriteras på en viss arbetsplats. Långsiktigt tänkande gällande lärarnas 

välmående är ett måste för rektorskapet, påpekar de flesta informanter. 

  

Att undervisa och jobba med barn och ungdomar anses enligt informanterna vara kärnan 

i läraryrket. Det är just av den anledningen många av informanterna blev lärare. I och 

med att tiden är en bristvara leder det till att lärarna ofta känner sig otillräckliga som 

lärare, vilket tär på deras arbetshälsa. Informant nr.2 beskriver sin tankegång så här: 

 

”Det skulle behöva finnas mera tid. Är nog orolig för mitt eget ämnes del och 

elevernas mående. Man lämnar och fundera på att vad ska det bli av det här. 

Känner mig otillräcklig ibland. Vill ju att eleverna ska få bra grunder”. 

(Informant nr.2) 

 

Ett centralt problem för lärare är att tiden inte räcker till för alla elever. Pernilla Lindström 

anser i en artikel att det i dagens läge är det väldigt vanligt att det finns flera barn i klassen 

som har specialbehov och därför skulle det vara tacksamt om det fanns tillräckligt många 

lärare i förhållande till elever. Barn har överlag idag också större 

koncentrationssvårigheter och mindre uthållighet (Yle Arena, Marikki Arnkil, 22.5.2019), 

vilket belastar den redan överbelastade läraren. När elevantalet i klassrummet blir för 

stort kan det leda till att lärarna blir tvungna att kompromissa i bemötande av barnen (Yle 

Arena, Marikki Arnkil, 22.5.2019). Beroende på hurudana resurser en skola har kan en 

rektor försöka sträva till att antalet elever i klasserna hålls på en rimlig nivå, för att 

underlätta arbetet för lärarna. Att även anställa mera stödpersoner och speciallärare till 

skolor vore önskvärt, anser några av informanterna. De nämner ytterligare att speciellt 

klasslärare har en stor börda på sina axlar om eleverna är många, i och med det 

administrativa arbete som medföljer. Finns det i klassen även elever med specialbehov, 
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vilket är väldigt vanligt, ökar den administrativa bördan ytterligare i och med att det i 

sådana fall krävs mera kontinuerlig rapportering och uppföljning.  

  

Det finns också lärare som anser att deras arbetshälsa inte alltid definieras av hurudant 

rektorskap som finns i skolan. För det mesta försöker en rektor göra sitt bästa för att 

lärarna ska vara välmående och trivas på sin arbetsplats, men som lärare bär man 

självklart också ansvar för sin egen arbetshälsa. Två av informanterna uttryckte sig på 

följande vis: 

 

”Jag tror nog det viktigaste för den enskilda lärarens arbetshälsa är att sätta 

gränser för sig själv. Att till exempel en viss dag sluta tidigare bara för att man 

behöver det och jobba mera en annan kväll istället. Det här är en lärares stora 

frihet och det är viktigt för välmående att man har den valfriheten”. 

(Informant nr.1) 

 

”Min arbetshälsa är inte fast på ledarskapet. Har absolut ingen tanke på att sluta 

eller byta skola. Har varit här sedan förra årtusendet och jag kör vidare”. 

(Informant nr. 2) 

 

Flera informanter håller med om att det är inte endast på en rektors ansvar att lärarnas 

arbetshälsa är god, utan även lärarna själva måste också ta sitt ansvar för sitt egna 

välmående. Viktigt är att begränsa sin arbetstid, kunna säga nej när orken tryter, hålla 

arbete och fritid separat, motionera och fyll fritiden med sådant som ger kraft och energi. 

Enligt Treier (FSL, 5.11.2019) kallas detta för självreglering, vilket är ett viktigt verktyg 

när det gäller att bekämpa utbrändhet. Han menar med andra ord att man ska ”lämna 

jobbet på jobbet”. Trots allt är de flesta informanter nöjda med sitt rektorskap, men 

konstaterar att det självklart finns utrymme för förbättring för att uppnå ett hälsofrämjande 

ledarskap som är hållbart. 

 

Informanternas egen arbetshälsa är tämligen god av den orsaken att informanterna i det 

stora hela trivs med sitt jobb och upplever att de gör ett meningsfullt jobb. Samtidigt blir 

ändå alltfler lärare sjukskrivna på grund av utbrändhet, påvisar forskning. Det är viktigt 

att genast sätta in resurser när man ser att någon mår dåligt och är utmattad på 

arbetsplatsen, samt att rektorskapet är lyhörd för jämtemot dessa signaler.(FSL, 

8.8.2019).  
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En av informanterna upplevde att hon är utmattad och har svårt att ens hinna återhämta 

sig under veckosluten. Kraft och energi att göra annat än vila förekommer alltför sällan. 

En annan påpekade att tempot är så pass högt att det ibland känns väldigt stressigt. En 

informant påpekade också att arbetshälsan skulle vara bättre om det i skolorna satsades 

mera på ett ergonomiskt stöd. En informant ansåg också att arbetshälsan inte är fast vid 

ledarskapet i skolan. 

 

6.2 Vilka är lärarnas förväntningar på ett hälsofrämjande ledar-

skap 

 

De flesta av mina informanter upplever att de på ett eller annat sätt nog upplever ett 

rektorskap som i mer eller mindre utsträckning månar om deras välmående, och på så 

vis påminner om ett hälsofrämjande ledarskap. Trots det så finns det mycket som kan 

förbättras gällande hur en rektor förvaltar sin roll som hälsofrämjande ledare.  

 

En indelning av teman har gjorts för att närmare gå in på de olika förväntningar lärarna 

har på ett hälsofrämjande ledarskap. Förväntningarna varierar stort, men även här kräver 

olika informanter olika saker för att anse ledarskapet som hälsofrämjande 

 

6.2.1 Att vara en närvarande rektor 

 

En förväntning som anses vara viktig, enligt de flesta informanter, är att vara närvarande 

som rektor. De flesta informanter upplever det som en stor fördel om rektorn är både 

fysiskt och psykiskt närvarande, medan det också finns lärare i forskningen som anser 

att det inte heller gör något om rektorn är mera frånvarande. Närvaro kan uppfylla 

förväntningar som ger trygghet och stöd, samt även gynna skapandet av en god 

psykosocial arbetsmiljö. Frånvaro av rektorskapet å andra sidan, ger enligt 

informanterna dem en större pedagogisk frihet där de känner att de inte övervakas hela 

tiden, utan kan utöva sitt yrke fritt. 

 

De flesta lärare i forskningen jobbar i stora skolor, vilket leder till att rektorn ofta inte har 

undervisningsskyldighet, utan utför endast administrativa uppgifter. Rektorsrollen medför 

också en massa möten och planeringstillfällen på platser utanför skolan. Stor frånvaro 

leder ofta till att tid för samtal och diskussion mellan rektor och lärare minimeras. Även 

den sociala samvaron blir lidande. Informant nr. 5 säger följande om rektorn i sin skola: 
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”Hon är ganska mycket borta. Hon dyker nog upp vid maten ibland och rycker 

människor i ärmen, men det funkar inte så bra. Detta är vår enda vilostund då 

man borde prata endast andra saker”.  

(Informant nr.5) 

 

Att skapa ett gott förhållande till sina anställda kan gynna både rektor och lärare i 

längden. Att som rektor ibland ta av sig ”rektors-hatten” och socialisera med sitt 

kollegium skapar en bättre sammanhållning på arbetsplatsen, som vidare också 

avspeglar sig i en bättre arbetshälsa hos lärarna. Genom att lära känna sina arbetstagare 

på ett djupare plan blir en rektor mera insatt i lärarnas livssituation, samt får bättre 

förståelse för dem både som privat person och lärare, hänvisar en av informanterna till. 

  

Att vara närvarande kan betyda att vara ”synlig” på arbetsplatsen och att som rektor 

finnas till för lärarna när det behövs. Detta visar att man som rektor bryr sig om lärarna 

och är lyhörd gentemot deras behov. Informant nr.2 beskriver det så här: 

 

”Rektorn gör nog sitt bästa som chef, men vi ser henne nog inte så ofta som vi 

skulle vilja. När hon är på plats är hen nog en sådan som tar sig tid fast hon 

kanske inte skulle ha den där tiden”. 

(Informant nr.2) 

 

En rektor har också en stor arbetsbörda att hantera, konstaterar de flesta informanter. 

Genom att en rektor tar sig tid och visar att hen bryr sig om personalen i skolan, ökar 

välmående hos lärarna, påstår informanterna. 

 

Att vara närvarande genom att som rektor visa engagemang och delta vid olika 

evenemang som rör lärarkåren eller eleverna kan också öka motivationen hos lärarna. 

När en rektor föregår med gott exempel så följer lärarna samma mönster, säger en 

informant. Enligt Informant nr.3 kunde skolans rektor, enligt henne, vissa ett större 

engagemang: 

  

”Vid lärar- och elevevenemang kan hon komma in och säga ”hej” och sen förs-

vinner hon. Detta märker man kommenteras av lärare. Det sänker så klart vår 

motivation”.  

(Informant nr.3) 
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Att som rektor närvara vid olika evenemang visar ansvarstagande och engagemang från 

hens sida. Detta beteende motiverar lärarna på samma gång som det framhäver en 

känsla av välmående, konstaterar alla informanter. Att föregå med gott exempel har en 

lönsam effekt och ger mer värde till det sociala klimatet i skolan.  

 

Informant nr. 7 tycker det är skönt med en närvarande rektor i sin skola och vetskapen 

om att hen finns på plats ifall något händer. Rektorn har stor tillit till lärarna och låter dem 

ta hand om det vardagliga i skolan, trots sin närvaro. Hon berättar följande om 

rektorskapet: 

 

”Man träffar hen varje dag. Hon är också med på den långa rasten”.  

(Informant nr.7) 

 

En närvarande rektor har en större insikt i vad som händer i den vardagliga 

skolverksamheten, kan lösa olika situationer när de uppstår, samt ge lärarna mera stöd, 

anser två av informanterna. De flesta av informanterna förväntar sig en närvarande 

rektor som finns till hands, både psykiskt och fysiskt om det behövs. Samtidigt önskar de 

också att rektorskapet har tillit till sin personal och låter lärarna fritt utöva sitt arbete, utan 

att blanda sig i och styra alltför mycket. 

 

I stora skolor kan det vara svårare för rektorskapet att alltid uppfylla lärarnas 

förväntningar på närvaro. Frånvaro kan åstadkomma luckor i kommunikationen och i 

vetskapen om vad som försiggår i skolan, påpekar någon av informanterna. I Informant 

nr. 4 skola finns ”team-ledare” som lärare kan vända sig till om rektorn inte finns på plats. 

Hon säger följande om sin situation: 

 

”Man känner att rektorn inte alltid är så insatt i olika frågor. Om hen var mera 

närvarande skulle hen vara mera med på våra möten och ha mera direkt 

kommunikation med personalen. Visst känner hen personalen, att inte är hen 

avlägsen på så vis. Gärna skulle hen få vara där hela tiden och vara den där 

första hands chefen som man vänder sig till, men det funkar bra så här också”. 

(Informant nr.4) 

 

För att underlätta och ersätta rektorernas arbete i stora skolor utses i vissa fall lärare till 

”team-ledare”. Dessa har ansvar för endera en grupp lärare eller en viss uppgift, berättar 

de informanter som är bekanta med ett sådant system. Enligt informanterna gör denna 

praktik bland annat kommunikationen mellan rektor och resten av lärarkåren enklare. 
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Missförstånd uppstår inte heller lika lätt. Trots att den direkta kontakten mellan rektor och 

lärare på grund av detta upplevs i mindre skala, tycker de flesta informanter att detta är 

ett fungerande system som de blivit vana med. 

 

Ett flertal av informanterna förväntar sig en närvarande rektor, men hävdar att det 

samtidigt är skönt när rektorn har fullt upp med sitt egna jobb. Att en rektor inte hela tiden 

övervakar lärarna hänvisar till att hen har tillit och förtroende till lärarna, anser Informant 

nr.2. Han säger: 

 

”Jag tycker det är ganska skönt att köra på utan att någon övervakar. Bäst är att 

rektorn litar på personalen och har man något att fråga kan man gå till rektorn 

och fråga”.  

 

Risken med en alltför närvarande rektor är att lärarnas autonomi kan påverkas, vilket 

kan minska arbetsglädjen, som i sin tur påverkar arbetshälsan. Det gäller för en rektor 

att hitta en bra balansgång mellan att vara närvarande och att med sin närvaro inte styra 

över lärarna alltför mycket. Informanterna önskar därför ökad tillit och ökad förutsättning 

till professionell frihet. En rektor bör lita på att lärarna kan sin sak och vet vad som är 

bäst för eleverna, säger informanterna. 

 

6.2.2 Att vara en strukturerad, men flexibel ledare 

 

Läraryrket har ändrat enormt under de senaste tio åren i och med att nya arbetsuppgifter 

tillkommit. Utöver undervisningen är det förutom planering av undervisning, möten och 

en massa rapporter som ska läsas eller ifyllas. Byråkratin har fått en allt större roll i 

dagens skola. Här behövs flexibilitet. Många av informanterna anser att den stora 

administrativa bördan verkligen är något som rektorerna kunde begränsa, vilket skulle 

ge dem mera tid för eleverna och planering av undervisning. 

 

Informant nr.5 anser att själva kärnan i läraryrket är så pass meningsfullt att därför blir 

man också extra känslig. Man har också svårt att tolerera att man ska använda sin tid till 

att fylla i blanketter eller bara ha möten för mötens skull. Hon uttrycker tydligt vad hon 

anser gällande saken: 

 

”Det är mycket ”snuttefiering”, typ att fylla i blanketter bara för sakens skull, och 

det är tortyr. Det här bullshit-jobs gör folk deprimerade och vi lärare har ganska 

mycket sådana arbetsmoment. Jag tycker att man inte heller slaviskt kan följa 
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regler för reglernas skull, man måste förstå att det finns ett högre syfte. Det syftet 

är att ALLA elever ska få hjälp och lära sig”.  

(Informant nr. 5) 

 

Vissa lärare upplever det administrativa arbetet som en källa till stress, vilket gör att 

många tappar lusten, påpekar någon av informanterna. För kärnan i yrket man har valt 

är inte administration, utan något helt annat. Barnen och ungdomarna. Trots att lärarnas 

huvudsakliga uppgift är att generera kunskap används endast en liten del av tiden till 

detta, anser de själva. En stor del av tiden går till administrativt och praktiskt kringarbete, 

planering av undervisning, bedömning och dokumentering. Dessa arbetsuppgifter gör att 

lärarna inte hinner ägna sin tid i skolan åt nödvändigheter som stöder undervisningen, 

vilket får utlopp i ren frustration som sedan orsakar en sämre arbetshälsa, misstänker 

jag som forskare. Här har en rektor en viktig uppgift, att se till att lärarnas tid går främst 

till undervisning och sådant som stärker elevernas lärande. Även mera tid för reflektion 

och planering önskas av informanterna i forskningen. Informant nr. 2 är inne på samma 

linje och berättar följande: 

 

”Rektorn pushar nog med det administrativa. Ifjol när jag var klasslärare så tror 

jag att jag aldrig använt så lite tid att planera undervisningen som då. Aldrig känt 

mig så överarbetad som då. Man sitter bara framför datorn och gör allt mer 

mindre sådant som man tycker man är anställd för. 

(Informant nr.2) 

 

Att som klasslärare ha många elever att ta hänsyn till är väldigt krävande, anser en av 

informanterna. Informanterna menar också att de behöver stöd och mera 

sammanhängande tid för att hinna med allt. Lärarnas jobb medför att för varje unik elev 

också hinna tänka ut nya lösningar, hänvisar någon av informanterna till. Att som rektor 

hitta medel att anställa ett större antal stödpersoner eller flera lärare kunde underlätta 

situationen märkbart, anser jag som forskare. Tid kunde också frigöras genom att 

praktiskt arbete och rast vaktande skulle övertas av annan personal än lärarna. 

 

Att vara strukturerad som rektor är till fördel, speciellt i en stor skola med stor personal 

och många elever, för där händer så mycket hela tiden. Trots det anser Informant nr.3 

att det vore tacksamt om en rektor ändå ibland kunde vara mera flexibel. Hon förväntar 

sig följande: 
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”Att allt inte skulle behöva vara till punkt och pricka jämt, utan att man kan se 

mellan fingrarna vid behov. Ha så att säga bondförnuft”. 

(Informant nr. 3)  

 

Flexibilitet är något som många av informanterna tycker vore något att sträva efter, att 

som rektor kunna vara lyhörd och kunna anpassa sitt ledarskap till olika situationer. 

Upplever man som rektor att lärarkåren eller någon av lärarna mår dåligt bör man 

fundera igenom sin ledarstrategi och hitta lösningar som fungerar. Ibland kan det också 

vara bra att lyssna på sina arbetstagare och leda efter deras initiativ. För trots allt så är 

det ju lärarna i slutändan som verkställer de beslut och direktiv som kommer från en 

rektor, påpekar en av informanterna. Detta kunde således leda till mera välmående och 

harmoniska lärare som har en god arbetshälsa. Detta skulle även hänvisa till ett 

hälsofrämjande ledarskap. 

 

Att implementera läroplanen i skolvardagen är något som informanterna anser att 

rektorerna lägger stort fokus på. Läroplanen finns till för att styra verkställandet av 

undervisning och utbildning (Utbildningsstyrelsen, 22.1.2020). Enligt läroplanen ska 

lärarna i allt större utsträckning använda sig av olika lärmiljöer för eleverna, även utanför 

skolan. En av informanterna anser att detta gör att arbetet i skolan ofta blir splittrat på 

grund av att så mycket ska hända hela tiden och det resulterar att eleverna blir rastlösa 

och oroliga, vilket också det kan tära på en lärares arbetshälsa.  

 

Informant nr. 6 anser att en bättre struktur skulle definitivt behövas gällande detta. Hon 

anser att många behöver det lugna och strukturerade, både lärare och elever. Hon besk-

river sin situation som sådan: 

 

”Mycket är bra med den nya läroplanen, men det ska vara så mycket. Vi ska ut 

ur skolan, andra aktörer ska in i skolan, så det blir så splittrat. Det kommer in så 

mycket extra program hela tiden. Vissa saker är bra, men vissa stör också. Det 

känns som om man aldrig hinner göra nått ordentligt, utan ”håsar” bara vidare”. 

(Informant nr.6) 

 

Att som rektor kunna tolka läroplanen på ett sätt som också gynnar lärarkåren, inte bara 

eleverna, vore till fördel. Speciellt implementeringsskedet är en lång och utdragen 

process, vilken kan orsaka stor frustration och trötthet bland lärarna.  I läroplanen 

förekommer många nya metoder för lärande som ska appliceras i skolorna. Det handlar 

om fenomenbaserat lärande, digital kompetens och självstyrt lärande, allt vilka är 
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tämligen nya processer för lärarna att ta sig an. Därför bör en rektor lyssna på lärarna 

och ge dem verktyg så att de kan verkställa sådant som en rektor vill verkställa, anser 

informanterna. En tydlig struktur kan delvis uppkomma från en rektor, men även konkreta 

ramar och strukturer kan skapas tillsammans med lärarna. Lärarna är de verkställande 

aktörerna i skolvardagen och vet därför också vad som funkar bäst för eleverna och dem 

själva, påpekar någon av informanterna. Genom att försöka implementera balans och 

struktur i skolvardagen föds en känsla av harmoni och lugn, vilket präglar en god 

arbetshälsa hos lärarna. Att som rektor ta hänsyn till aspekter som detta präglar också 

ett hälsofrämjande ledarskap. 

 

Genom tydlig struktur och planering från rektorns sida kan kaos i det vardagliga jobbet 

undvikas. Lärarna vill gärna veta i god tid hur deras scheman ser ut för att kunna planera 

framåt i arbetslivet och i sitt egna privatliv. Informant nr.4 förväntar sig tydlighet och 

planering i god tid. Hon säger följande: 

 

”Tidigare var lärarna vana att få sina scheman i slutet av förra läsåret, men nu 

har dom inte ens hela årets schema färdigt. Sen blir det ju ändringar hela tiden 

och sådant påverkar mycket och skapar irritation, när man inte vet hur många 

tim-mar man ska ha. 

(Informant nr.4) 

 

Ett bristfälligt arbetsschema kan leda till konsekvenser för en lärares arbetssituation och 

påverka arbetshälsan. Ett bra schema som även ger tid för pauser och lunchrast ger 

förutsättningar till att göra ett gott arbete och en god arbetshälsa. Många informanter 

anser sig vara väldigt stressade under skoldagen och behov för pauser är stort. Därför 

är det ytterst viktigt att en rektor tar ansvar för lärarnas arbetstidsschema och ser till att 

lärarna både kan planera sitt yrkesliv och sitt privatliv i god tid. 

 

Att som rektor gå igenom lärarnas arbetsuppgifter, gäller speciellt nyanställda lärare, kan 

leda till en bättre struktur i arbetet som lärare. En informant hävdar att i lärarrollen ingår 

oftast flera roller, än den att bara vara lärare. Man är ”på-kläare”, vuxenpedagog, 

lekledare, undervisare, psykolog etc., säger hen. Därför kan det vara bra att en lärare får 

tydliga anvisningar, speciellt som nyutexaminerad, gällande vad som specifikt ingår i 

lärarrollen och när en lärares ansvar tar slut. Informant nr. 8 känner igen sig i detta och 

förklarar så här: 
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”Att rektorn går igenom vad man har för arbetsuppgifter. Man har som lärare så 

många uppgifter att det skulle vara fint att ha det konkret, ”att det här väntar jag 

mig att du gör”. Att man känner var ens ansvar tar slut och var gränserna går.” 

(Informant nr.8) 

 

Hur man som lärare ska förhålla sig till sin lärarroll är något som man speciellt som ny 

utexaminerad lärare kan behöva hjälp med av en rektor. Informant nr. 8 medger att 

steget från skolbänken till det verkliga arbetslivet är stort och att man inte heller alla 

gånger är förberedd på alla tänkbara situationer som dyker upp i det vardagliga arbetet 

som lärare. En lärare möter också dagligen nya situationer som kan medföra osäkerhet 

och frustration där konkreta riktlinjer givna av en rektor kan komma väl tillhanda. Detta 

medför bättre självförtroende och trygghet hos en lärare, när det gäller att agera rätt och 

professionellt i en viss situation, påpekar en informant. 

 

6.2.3 Att vara en kommunikativ ledare 

 

Att som rektor kunna kommunicera är ytterst viktigt och något som informanterna 

förväntar sig av rektorskapet. En tydlig och öppen kommunikation är önskvärt. Vissa av 

informanterna önskar också en mera personlig dialog med rektorerna när tillfälle ges, 

som till exempel kommunikation ansikte-mot-ansikte. Tiden är ofta knapp för en rektor 

på grund av stor arbetsbörda, vilket gör att kommunikationen ofta blir sviktande och 

missförstånd uppstår, hävdar några av informanterna.  

 

I de större skolorna sker kommunikationen främst via e-post och Wilma. Wilma är ett 

kommunikationsverktyg som används av elever, lärare och vårdnadshavare till elever. 

Nackdelen med denna typ av kommunikation är ofta att missförstånd uppstår på grund 

av att mottagaren misstolkar budskapet i meddelandet, tillägger informanterna. 

Informanternas förväntningar är förstås att kommunikationen ska ske så smidigt och 

felfritt som möjligt. Informant nr.1 beskriver en viss situation så här: 

 

”Ibland kommer vissa meddelanden till personalen ganska strikt i Wilma. Så lä-

ser man det och känner att ”Oj, vad är det här nu”, när det kommer ganska vasst 

skrivet. Skriftlig kommunikation i skolan är inte bra, den blir liksom ansiktslös”. 

(Informant nr. 1) 

 

Några av informanterna upplever att det med jämna mellanrum kan komma skriftliga 

meddelanden som kan vara svåra att tolka. När en rektor skriver meddelanden kan det 
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vara bra att tänka på både vad som skrivs och även hur det skrivs. Genom muntlig 

kommunikation är avståndet mellan de som kommunicerar närmare, vilket gör det lättare 

att tolka hur budskapet tas emot. Chanserna att missförstånd även reds ut är större när 

det kommer till den muntliga kommunikationen. Informant nr.7 känner sig väldigt 

tacksam över kommunikationen med rektorn på sin skola. Hon säger så här: 

 

”Kommunikationen är alltid face-to-face. Min rektor sätter aldrig nå meddelanden 

åt mig. Har aldrig fått nå textmeddelanden, e-post eller what´s up. Vi 

kommunicerar inte så mycket, men finns det nått att säga så säger hon det på 

kaffepausen eller långa rasten när hon ändå är där”. 

(Informant nr.7) 

 

Denna forskning påvisar att i mindre skolor är det vanligare med kommunikation ansikte-

mot-ansikte än i stora skolor. I Ärlestigs doktorsavhandling (2008) konstateras det att 

den vanligaste kommunikationen mellan rektor och lärare rör sig om information och 

informella samtal gällande vardagsaktiviteter och enskilda elever. Sällan handlar det om 

lärande eller undervisning. För att framstå som en hälsofrämjande ledare vore det viktigt 

att veta hur man lägger upp och strukturerar kommunikationen i skolan. 

Kommunikationen handlar enligt Ärlestig (2008) snarare om kvalitet än kvantitet. 

 

Att en rektor håller utvecklingssamtal förväntas av informanterna, men dessa samtal 

förekommer tyvärr inte så regelbundet. Informanterna finner utvecklingssamtal som ett 

tillfälle att mera privat kunna kommunicera med rektorn. Informant nr.4 och nr.5 beskriver 

hur de upplever utvecklingssamtal i sina skola: 

  

”Jag ser det som en chans att påverka. Vad man skulle behöva i sitt jobb, till 

exempel hur de sitter på timfördelningen”. 

(Informant nr.4) 

 

”Vi har haft det i grupp, men jag vill nog ha enskilda. Ibland har det varit någon 

blankett att fylla i. Många blir arga på hurudana frågor som ställs? Som om man 

vaktar på lärarna. Egentligen borde man ju få diskutera om sina drömmar, 

välmående och ork.” 

(Informant nr.5) 

 

De flesta informanter har utvecklingssamtal en gång per år med rektorn. 

Utvecklingssamtalen ser lite olika ut, beroende på skola, kan konstateras i forskningen. 
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Några av informanterna hade utvecklingssamtal i grupp, vilket de inte tyckte var så 

givande. Samtalen blev väldigt ytliga i grupp, ansåg de. Samtalsämnena under 

utvecklingssamtalen var också väldigt olika. En rektor gick väldigt djupt in på välmående, 

medan en annan mera diskuterade allmänt kring praktiska frågor. Välgenomtänkta 

utvecklingssamtal kan leda till både en bättre arbetsmiljö och en djupare relation till de 

man jobbar med, därför gäller det att som rektor noga överväga på vilket sätt dessa 

genomförs.  

 

Ärlestig (2008) påstår att en rektor bör skapa ett klimat där det är högt till tak och alla får 

komma till tals. Hon menar att trots att de flesta rektorer har en öppen dörr policy 

upplever få lärare att de får feedback. Genom feedback upplevs en meningsfullhet i 

arbetet, vilket påverkar arbetshälsan positivt. Att få beröm, uppskattning eller även 

konstruktiv kritik inverkar på den egna arbetsbilden och medför att man lättare kan 

hantera motgångar som dyker upp på arbetsplatsen. Att en rektor spontant skulle bjuda 

in till samtal lite mera frekvent anses också som något önskvärt. Informant nr. 6 säger 

så här om den saken: 

 

”Det vore viktigare med kortare möten, men lite oftare. Att rektorn skulle bjuda in 

till det också, till exempel att ”imorgon är jag här kom in till mig då” ”. 

(Informant nr.6) 

 

God kommunikation kan påverka både individer och verksamhet på ett positivt sätt. 

Därför är det också viktigt att som ledare, i detta fall som rektor, kunna kommunicera 

effektivt och på rätt sätt. Genom enskilda samtal med lärarna kan man som rektor till 

exempel uppnå en bättre uppfattning av deras arbetssituation, lära sig mera om deras 

personlighet, hur de mår och om de är nöjda på sin arbetsplats. Feedback är också 

välkommet, anser ett fåtal av informanterna. Feedback handlar om att bli sedd, bekräftad 

och få uppskattning, samtidigt som det berättas om man är på rätt väg eller inte. Genom 

denna återkoppling uppnås även goda relationer, resultat och arbetsglädje, vilket i sin 

tur främjar en god arbetshälsa. 

 

Förväntningarna på ett hälsofrämjande ledarskap är många. Bland annat förväntar sig 

informanterna att en hälsofrämjande ledare ska vara närvarande, strukturerad men 

flexibel, samt även kommunikativ. Resultaten påvisar att det finns fortfarande saker som 

rektorerna borde tänka på och göra för att uppnå ett hållbart hälsofrämjande ledarskap, 

trots att de i någon mån redan beaktar lärarnas välmående. 
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6.3 Vilka egenskaper hos en rektor kan bidra till en god arbets-

hälsa hos lärarna? 

 

I detta avsnitt pekar informanterna ut specifika egenskaper hos en rektor som kan bidra 

till en förbättrad arbetshälsa hos lärarna. Här spelar också informanternas personlighet 

och individuella behov in på så vis att de alla är individer och tycker olika. Efter en 

innehållsanalys av materialet vill jag som forskare lyfta fram viktiga egenskaper hos en 

rektor som hälsofrämjande ledare, som nämnts av flera informanter. I och med att flera 

informanter efterlyste samma specifika egenskaper hos rektorskapet indikerar dessa 

vara bidragande faktorer till en bättre arbetshälsa hos lärarna. De specifika 

egenskaperna gällande rektorskapet som informanterna anser påverkar arbetshälsan är 

tillit och ärlighet, personlighet, stöd och struktur, samt resurs och tids fördelning som 

faktor. 

 

6.3.1 Tillit och ärlighet som faktor 

 

Flera av informanterna har i något skede upplevt att rektorskapet inte alltid litat på deras 

professionalism. Enligt Antonovskys teori angående salutogent ledarskap krävs det 

hanterbarhet för att kunna hantera krav och motgångar som uppstår på en arbetsplats. 

Genom tillit och ärlighet kan man också lättare hantera problem som uppkommer och 

även förbygga dem från att uppstå. Många av informanterna har jobbat många år i 

samma skola, vilket borde betyda att förtroende mellan lärare och rektor borde ha byggts 

upp under årens lopp. Informant nr. 2 och 3 känner så här: 

 

”Det känns inte alltid som om ledningen litar på vår kunskap när det gäller 

betygsättning åt elever, vilket inte känns så bra”. 

(Informant nr.2) 

 

”Det känns som om rektorn inte litar på att man är professionell och kan vad man 

gör. Nu känns det som om att varför ska jag orka satsa på mitt jobb om inte 

chefen respekterar mig och litar på mig”. 

(Informant nr.3) 

 

Att som lärare känna sig ifrågasatt av en rektor, påverkar till en del en lärares välmående 

i arbetet, kan tydligt konstateras i denna forskning. Ett tydligt och nära pedagogiskt 

ledarskap viktigt för hur en arbetsorganisation fungerar i praktiken. Lärarna ska känna 

sig betydelsefulla, kunna pröva på olika arbetssätt, och misslyckanden ska ses som ett 
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gemensamt lärande (Lärarförbundet i Sverige, 18.12.2019). Hur en rektor kommunicerar 

sina tankar och beslut till lärarna för att få deras tillit kan i många fall vara avgörande. 

Även rektorns sätt att leda, delegera och återkoppla har betydelse för skapandet av en 

god arbetsmiljö. Detta leder till samhörighet och motivation hos lärarna, samt en vi-

känsla, vilket sin tur föder en god arbetshälsa. Informant nr.1 och nr.3 har båda upplevt 

när en rektor inte framstått som riktigt ärlig och säger därför följande: 

  

”Det som tar på mig mest är när jag känner att ”nej, att nu är det där inte riktigt 

sant!”. Total öppenhet behövs inte, men det som jag får veta skulle jag vilja att 

stämmer, annars kan man låta bli att säga det”. 

(Informant nr.1) 

 

”När vi pratat om grejer och kommit överens att så här gör vi eller rektorn har 

lovat något som jag vet jag stått bredvid när det diskuterats. Sen när det tas upp 

igen och vi säger att vi skulle göra så här säger hen ”att näää, det stämmer inte” 

och jag känner att nej, nu ljuger du”. 

(Informant nr.3) 

 

En bra fundamental egenskap för en bra hälsofrämjande ledare är att kunna vara ärlig 

både mot sig själv och sin personal. Tillit å andra sida inger både respekt och trygghet. 

Att rektorskapet är pålitligt och ärligt är viktigt för alla informanter. Utan dessa 

egenskaper hos rektorskapet uppkommer lätt frustration och en dålig arbetsmiljö för 

lärarna, som i sin tur påverkar arbetshälsan. 

 

De flesta informanter känner att deras lärarjobb aldrig tar slut på grund av att det hela 

tiden tillkommer nya arbetsuppgifter och ett större ansvar. Därför är det viktigt för dem 

att kunna lita på rektorskapet att inte onödiga arbetsuppgifter eller sådant som inte hör 

till lärarnas professionella ansvarsområde tilldelas dem. Informant nr.7 har i sitt yrke som 

lärare flera gånger upplevt att rektorskapet krävt sådant som inte hör till hennes yrkesbild 

och säger därför så här:   

 

”I och med att lärarjobbet är så pass tungt är det viktigt att rektorerna har den här 

förståelsen att inte heller kräva sådant som inte hör till mina arbetsuppgifter”. 

(Informant nr.7) 

 

Gränserna för var lärarjobbet börjar och slutar kan vara rätt otydliga, påpekar några 

informanter. Osäkerhet kan uppkomma hos lärarna när roller och ansvar gällande 
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skolans utvecklingsarbete tilldelas dem av rektorn. Det kan bland annat handla om roller 

som ämnesansvarig, team-ledare eller utvecklingsledare. Berg (1999) kallar detta för 

”den utvidgade lärarprofessionalismen”. Lärarna i skolinspektionens granskning (2012:1) 

visade tecken på osäkerhet i dessa roller i förhållande till ansvar och befogenhet, samt 

att de inte heller var säkra på huruvida de tar på sig ansvarsuppgifter som egentligen 

borde tillhöra rektorn. Att som rektor sätta tydliga gränser för vad man kan kräva av 

lärarna är ett absolut måste, enligt ett flertal informanter. Lärarna behöver kunna känna 

sig trygga under rektorns ledarskap och lita på att rektorn vet, samt följer den arbetsbild 

som hör lärarna till. 

 

6.3.2 Personlighet som faktor 

 

Enligt informanterna kan olika personlighetsdrag hos en rektor ha betydelse för deras 

arbetshälsa. Bland annat nämns personlighetsdrag som att vara lyhörd, positiv, lugn, 

trevlig och spontan som viktiga faktorer. 

  

Speciellt i en tid av förändring är det viktigt att som rektor visa lyhördhet gentemot sina 

anställda. I skolverksamheten är den ena dagen inte den andra lik, vilket ibland medför 

dilemman för lärare, konstaterar flera informanter. Det som därför förväntas utav en 

rektor enligt informanterna är stöd, uppmuntran och vägledning. Att vara lyhörd kan ge 

uttryck på olika sätt. Till exempel att man som rektor är både fysiskt och psykiskt 

närvarande, lyssnar på anställda, har en bra intuition, kan läsa av arbetsmiljön, sätter sig 

in i andras situation eller att försöker förstå andra människor bättre.  

 

Fyra av informanterna anser att en rektor genom sin personlighet på detta sätt kan bidra 

till att lärare mår bättre: 

 

”Att en rektor är lyhörd och frågar anställda vad de behöver för att må bra och 

tänker långsiktigt på hälsokonsekvenserna”. 

(Informant nr.5) 

 

”Att vara lyhörd till vad lärarna behöver och att alla lärare inte måste göra allt lika. 

Det får förstås inte bli orättvist, men alla är i olika livssituationer och mår olika.” 

(Informant nr.7) 
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”Att vara positiv och lyssna på alla. Precis som i klassrummet är lärare också oli-

ka typer och uttrycker sig på olika sätt”. 

(Informant nr.6) 

 

”Ett positivt och sakligt bemötande. Att ingen fråga är för liten”. 

(Informant nr.8) 

 

En bra hälsofrämjande ledare ska visa sig lyhörd genom att ta sig tid och lyssna på sina 

anställda. Genom att lyssna och vara lyhörd blir rektorskapet mera närvarande, vilket 

kan bidra till en bättre förståelse för de anställda. När man som rektor stiger åt sidan och 

ger de anställda mera utrymme resulterar det i att man som ledare upptäcker olika behov 

som lärarna har och kan lättare uppfylla dessa.  

 

Att vara positivt inställd är också en faktor hos rektorskapet som inverkar på hur två 

informanter upplever sin arbetshälsa. Jag som forskar vill påstå att ibland finns det en 

tendens att fokusera alltför mycket på problem och utmaningar istället för att se det som 

fungerar bra på en arbetsplats. Fundera på vad man kan lära sig av det positiva, samt 

försök bibehålla en balansgång där man lär sig av både positiva och negativa 

erfarenheter.  

 

Att rektorn kan slappna av och vara sig själv är något som en av informanterna tycker 

skapar välmående. Trots sin roll som rektor kan det vara viktigt att hen också skapar en 

god relation till sina anställda, vilket uppnås genom att vara ”en i gänget”. Informant nr.1 

säger så här: 

  

”Det är så trevligt när rektorn är i lärarrummet och när hen skrattar. Hen är 

jätteglad. Hen har ett klingande skratt som ger den där värmen att man känner 

att här är det bra och man vill jobba. Det är en glädje som sprider sig”. 

(Informant nr.1) 

 

Att sprida glädje och en varm känsla är alltid välkommet och det mår de flesta bra utav. 

Om man tar ansvar för sin glädje skapas större sociala nätverk och smidigare 

samarbeten, dessutom säjs det ju också att det ökar livslängden. Glädje kan också öka 

meningsfullheten på en arbetsplats, vilket ökar känslan av sammanhang som sedan 

enligt teori skapar en god arbetshälsa. Alla informanter upplever en god och trivsam 

arbetsmiljö, men i de flesta fall så är inte rektorn inkluderad i denna sociala ekvation. 
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Några upplever till och med att när rektorn är på plats är stämningen inte alls lika bekväm 

och uppsluppen. 

 

Stressen i det vardagliga skolarbetet minskar inte med åren, utan orsakerna till den 

förändras, anser någon av informanterna. Därför är det bra om en rektor till sin 

personlighet är lugn och harmonisk. Detta lugn har en tendens att smitta av sig till andra 

runtomkring, vilket skapar en bättre arbetsmiljö för alla i skolan. Lugnet har också förstås 

en god effekt på arbetshälsan. Informant nr. 7 berättar följande: 

 

”Hen är så lugn och tar aldrig stress över något. Det kanske också smittar till oss. 

Hen säger till oss att ”ta det lugnt, ni fixar nog det här”, och det är härligt. Hens 

lugn gör miljön mera stressfri”. 

(Informant nr. 7) 

 

En stressfri arbetsmiljö som uppkommer genom en lugn och harmonisk ledare skapar 

balans mellan det som förväntas av lärarna och de resurser som finns till förfogande. 

Höga krav behöver inte alltid vara skadligt, men i alltför lång utsträckning och stor mängd 

uppstår en alltför hög arbetsbelastning som skapar stress hos de som ska utföra arbetet. 

I detta fall är det lärarnas arbetshälsa som får sig en törn. För att hitta balans i det 

vardagliga arbetet på skolan kan det definitivt hjälpa om rektorn till sin personlighet är 

lugn. Dessutom upphör saker heller aldrig att hända i skolmiljön, vilket lätt kan framkalla 

kaos som inverkar på välmående. Genom att hantera saker och ting på ett rationellt och 

lugnt sätt åstadkommer man också som rektor bättre och mera genomtänkta beslut i 

hektiska och obekväma situationer. 

 

Att vara spontan till sin läggning är något som Informant nr.5 efterlyser hos en rektor. 

Hen säger så här: 

 

”Spontanitet efterlyses och många saker kunde göras enklare. Jag vill inte 

detaljplanera och ha möten som är fullständigt onödiga.” 

(Informant nr.5) 

 

Ibland kan det vara skönt när en rektor ger upphov till spontanitet i arbetet som kan leda 

till innovativa och djärva idéer hos lärarna, anser informanten. Trots att det är bra med 

tydliga ramar i det stora hela kan det vara till fördel att ibland inte behöva planera allt 

färdigt eller följa alla regler och normer till punkt och pricka, anser en annan informant. 

Med frihet ges möjlighet till utveckling.  
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Tollgerdt-Andersson som forskat kring ledarskap skriver i en artikel i Chefstidningen (23 

maj 2013) att ledarskap ofta beskrivs genom personlighet. Trots att hon påpekar att 

personlighet är en viktig aspekt är ledarskap för komplext för att förklaras av orsakssam-

band som är enkla och ensidiga. I hennes forskning lyfter hon fram ledarskap som är 

kopplat till attityder, värderingar och kravställande.(Chefstidningen, 23 maj 2013), vilket 

delvist kan förknippas till denna forskning. Backström och Döös (2008) beskriver å andra 

sidan ledarskapet mera som en process mellan ledare och arbetstagare, än något 

baserat på personlighetsdrag. I denna forskning kommer det ändå tydligt fram att olika 

personlighetsdrag upplevs kunna påverka hur en rektor agerar som ledare, och hur det 

sedan påverkar lärarnas arbetshälsa. 

 

6.3.3 Stöd och struktur som faktor 

 

Idag ställs höga krav och förväntningar på lärarna, både inom och utanför skolans 

väggar.  Forskning som gjorts pekar på att om arbetstagare upplever att de erhåller stöd 

från en ledare bibehålls deras motivation, prestation och hälsa. Clegg, Kornberger och 

Pitsis (2007) anser att en bra ledare ska kunna motivera och inspirera sina arbetstagare, 

medan Yukl (2010) hävdar att hur man är som ledare ofta grundar sig på tidigare 

erfarenheter.  

 

Flera informanter upplever det som en stor trygghet att veta att rektorn i skolan alltid 

backar upp lärarna i olika situationer. Att erhålla detta stöd hänvisar också till ett 

förtroende för lärarna från rektorskapets sida, vilket upplevs som väldigt positivt och 

uppmuntrande av flera informanter. De säger följande: 

 

”Hen är alltid på lärarens sida om det skulle ha varit nå konflikt med eleverna”. 

(Informant nr.7) 

 

”Hen är ett jättebra stöd. Hen backar upp lärarna i första hand om något gått 

tokigt. Jag kan vara helt trygg när jag jobbar här.” 

(Informant nr.8)  

 

”Hen lyssnar och försöker se problem ur olika synvinklar.” 

(Informant nr.6) 

 

Det är ytterst viktigt att rektorskapet ser till att skapa förutsättningar för tillit och ansvar 

genom att ge stöd till lärarna i deras vardagliga arbete. Stöd kan också behövas i andra 
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situationer än konflikter som till exempel när det gäller att utföra olika uppdrag eller att 

nyttja den personliga potential någon arbetstagare har. De flesta informanter upplever 

att rektorskapet erbjuder sitt stöd i de flesta fall, medan ett fåtal av informanterna har 

upplevt att rektorn inte gett dem sitt stöd i situationer där de verkligen skulle ha behövt 

det. 

 

När det finns en tydlig och klar struktur på arbetsplatsen underlättas arbetet avsevärt, 

påstår några av informanterna som arbetar i stora skolor. Någon hänvisar bland annat 

till att beslutsfattande förenklas. Genom en bra struktur i arbetet och på arbetsplatsen, 

kan effektiviteten också höjas och olika störmoment elimineras. När störmomenten blir 

för många ökar ofta även stressnivån, som i sin tur påverkar arbetshälsan. Informant nr. 

5 säger så här: 

 

”När man organiserar blir saker enklare och lättare. Som till exempel har det getts 

riktlinjer kring olika konsekvenser för elever. Att man inte behöver göra det tunga 

beslutet själv”. 

(Informant nr.5) 

 

Informant nr.5 påstår att en stor börda lyfts från en lärares axlar när det finns givna regler 

för hur man ska hantera en viss situation. Elvnäs (2015) anser i sin forskning om ar-

betsledarens sätt att leda att medvetna ledare som arbetar strukturerat och proaktivt är 

goda ledare. Han menar också att om de även sätter tid på att utveckla sitt ledarskap, 

skapas effekt och resultat. Att bara som ledare fokusera på sitt eget arbete leder inge 

vart, utan det viktiga är att se till att arbetstagarna har rätt kompetens och de rätta 

förutsättningarna att utföra sitt arbete.(Elvnäs, 2015). 

 

Speciellt som nyutexaminerad lärare kan det vara svårt att dra gränser mellan fritid och 

arbetstid i och med att lärarjobbet aldrig tar slut, anser de flesta informanter. En lärare 

kan bland annat läsa på, gå kurser, ha samtal och förbereda lektioner i all oändlighet. 

Kunskap kan alltid förkovras och allt kan göras bättre. Därför kan det vara bra med en 

strukturerad rektor som kan sätta gränser angående hur det kan vara hälsosamt att 

jobba. Ingen kan jobba dygnet runt eller förväntas vara nåbar 24h timmar om dygnet. 

Det gäller också som lärare att kunna dra egna gränser och hantera andras förväntningar 

på tillgänglighet. Informant nr.3 och nr. 4 anser att detta är vad en rektor kunde göra:  
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”Sätta gränser när man som lärare svarar på e-post eller är anträffbar och sen 

säga att man antar inte heller att lärare ska vara anträffbar 24-7”. 

(Informant nr.3)  

 

”Det behövs ramar därifrån man skulle kunna säga ”att vet du det här är vad du 

borde jobba”. Nu är det mera ”att hur mycket vill du jobba?”. Då blir det lite på 

eget samvete att man sätter för lite timmar åt sig själv, då man vet att man 

behövs”. 

(Informant nr.4) 

 

Eftersom gränserna mellan arbetsliv och privatliv luckrats upp rejält i samhälle 

uppkommer utmaningar hur man ska hantera gränssättning och förväntan på att ständigt 

vara tillgänglig. Ledarskapet har en stor betydelse vid skapande av en arbetsplatskultur 

som stöder gränsöverenskommelse och villkor som gör detta möjligt. Det vore bra att 

som rektor kunna skapa sig en bild av både sin egen och lärarnas behov av gränser för 

att kunna öka sina arbetstagares upplevelse av gränskontroll. I denna forskning är 

informanterna eniga om att ramar och gränser är något som verkligen behövs, när det 

gäller saker som Informant nr.3 och nr.4 tar upp här ovanför. 

 

6.3.4 Resurs och tids fördelning som faktor 

 

Informanterna lyfter också fram rektorskapets förmåga att förvalta resurs och tids 

fördelning på ett vettigt sätt, som en viktig faktor för deras arbetshälsa. I och med att en 

rektor har som uppgift att arbeta med resursfördelningen i skolor, enligt teorin, bör 

rektorskapet se till att resurserna verkligen gör nytta och skapar rätt förutsättningar för 

lärarna att uppnå uppsatta mål.  

 

Några av informanterna efterlyste arbetsplatshandledning på sin arbetsplats, vilket de 

ansåg vore till stor hjälp i deras arbete. Detta är oundvikligen en resursfråga och tilläggas 

kan också att behovet för arbetsplatshandledning varierar bland informanterna. In-

formant nr.8 anser följande: 

 

”Jag skulle vilja efterlysa arbetsplatshandledning i någon form. Att någon 

utomstående skulle komma hit och diskutera med oss under ledda förhållanden 

om vårt jobb”. 

(Informant nr.8) 
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I denna forskning kom det fram att åtminstone ett fåtal av informanterna gärna skulle se 

att rektorn budgeterade för arbetsplatshandledning. För att rektorskapet ska lägga 

resurser på arbetsplatshandledning bör ett behov finnas. Om lärarna i en skola anser att 

arbetsplatshandledningen skulle hjälpa dem på traven av olika skäl för att göra ett bra 

arbete är det viktigt att rektorn på arbetsplatsen överväger saken. Eftersom en av 

informanterna arbetar med barn som specialbehov kan det vara till stor fördel att ta in en 

handledare utifrån som kan komma med nya insikter och lösningar på problem.  

 

Enlig Informant nr.2 orsakar frånvaro av elever stor stress på grund av att mycket tid går 

åt bland annat att få eleven att hinna ikapp resten av klassen. Viktig tid går förlorad, då 

man egentligen borde hinna fokusera på annat och även andra elever. Hens kommentar 

lyder:  

”Elevers frånvaro ger mig extra stress. Vi skulle behöva tillräckligt med resurser 

för det och speciallärarresurser.” 

(Informant nr.2) 

 

Informant nr.2 är inte ensam om att tycka att det behövs mera lärar- och 

speciallärarresurser. Det finns ett behov av mera personal i skolan, enligt alla 

informanter. Det framkommer även att det överlag behövs mera stöd på olika nivåer för 

eleverna på grund av deras välmående. Vissa av informanterna känner att de inte riktigt 

räcker till, men försöker hinna med allt och alla så gott det går. Ofta blir det deras egen 

arbetshälsa som blir lidande som ett resultat av det hela. Denna forskning visar att 

rektorskapet behöver vara lyhörd till behov som dessa för att lärarna ska kunna bibehålla 

en god arbetshälsa. Tyvärr ligger problemet gällande resurser inte alltid bara i en rektors 

händer, utan resurser behöver tilldelas från högre instanser som kommun och stat. 

 

Flera informanter upplever det som väldigt frustrerande och stressande att inte ha sitt 

eget klassrum. Detta gäller främst de som är lärare på högre stadier. Att hela tiden 

behöva flytta sina saker från rum till rum och för varje gång behöva ställa i ordning, samt 

organisera om för varje nytt klassrum man kommer till, anser några informanter som 

väldigt betungande. Viktig tid går till spillo, då man istället skulle ha kunnat ta en kort 

paus, planera undervisning osv. Informant nr. 6 säger följande angående detta: 

 

”Att ha sitt eget klassrum vore bra. Att man kan sitta där och jobba och inte be-

höva krafsa ihop allt och släpa iväg med sina högar.” 

(Informant nr. 6) 
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I och med att klassrummet är lärarens arbetsplats är det viktigt att de fysiska aspekterna 

i arbetsmiljön är till fördel för läraren. Klassrumsmiljön ska gynna undervisningen och all 

annan aktivitet som förväntas ta plats där. På grund av att lärarna i högstadiet och 

gymnasiet ofta byter klassrum efter varje lektion infinner sig aldrig den önskade 

arbetsmiljön. Detta kan vara en bidragande orsak som kan påverka välmående hos 

lärare och orsaka stressymptom.  

 

Tiden är alltid en bristvara för lärarna, verkar det som, när man intervjuar informanterna. 

Det finns för lite tid för förberedelse av saker som bör göras, samt att gemensam tid för 

samarbete aldrig tycks existera. Det finns knappt tid för konversation med en kollega. 

Informanterna påpekar att alla lärare har ”händerna fulla” och känner att allt blir gjort mer 

eller mindre halvhjärtat i och med tidsbristen. Summan av det hela är att den egna fritiden 

blir lidande och tid för återhämtning är lika med noll. Informant nr. 4 och nr. 5 berättar 

hur de ser på saken: 

 

”Tids fördelning behövs. Man kanske inte skulle behöva ha så mycket timmar 

som vi har, utan istället anställa en extra lärare till. Sen är en stor utmaning att vi 

lärare behöver samarbeta jättemycket och det är jättesvårt att hitta den här tiden 

när alla undervisar hela tiden och har olika scheman.” 

(Informant nr.4) 

 

”Tid för inspirerande samtal och tid att vara kreativ.” 

(Informant nr.5) 

 

Lärarnas tidsbrist påverkar på många fronter. Ett fåtal av informanterna känner sig ibland 

otillräckliga ifråga om det stöd de ger till eleverna. De flesta av informanterna som 

intervjuades i denna forskning nämnde att arbetet med barn och ungdomar är orsaken 

till varför de i första taget valde läraryrket och därför känns det heller inte bra när det som 

är kärnan i deras jobb, som dom själva uttrycker det, försummas. Detta faktum är något 

som påverkar lärarna på ett känslomässigt plan och kan i slutändan leda till en sämre 

arbetshälsa.  

 

En rektor har en oerhörd viktig uppgift här att fördela både resurser och tid på ett humant 

och vettigt sätt så att lärarna känner att det gynnar både dem och även eleverna i 

slutändan. Rektorskapets uppgift är att kartlägga vad som kunde åtgärdas i situationer 

eller vid förväntningar som dessa, för att göra arbetet mera begripligt, hanterbart och 

meningsfullt för varje lärare, vilket hänvisas till i teorin. Det är just detta som kallas för ett 
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hälsofrämjande ledarskap. Med denna typ av ledarskap blir även arbetsmiljön och själva 

arbetskulturen mera hälsofrämjande för alla involverade, vilket resulterar i en god 

arbetshälsa hos lärarna. 
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7 Diskussion 
 

Syftet med min forskning var att ta reda på vilka förväntningar lärarna har på rektorn som 

en hälsofrämjande ledare och om denna typ av ledarskap kunde resultera i en bättre 

arbetshälsa hos lärarna. Resultatet påvisar enligt denna forskning att ett hälsofrämjande 

ledarskap definitivt vore en bra grund för att uppnå en bättre arbetshälsa hos lärarna. De 

flesta informanter ansåg att rektorskapet i deras skola i mer eller mindre utsträckning 

nog värnade om deras välmående, men att det nog finns behov för förbättring i 

ledarskapet, för att lärare ska kunna uppnå en bättre och hållbar arbetshälsa. 

Informanterna påpekade också att hälsa och välmående är viktigt för dem för att de ska 

orka i både privatlivet och arbetslivet. Ett hälsofrämjande ledarskap vore därför önskvärt 

och förväntningarna också många.  

 

De tre frågeställningar som användes i forskningen var ”Vilka tankar har lärarna kring 

begreppet arbetshälsa och sin egen arbetshälsa?”, Vilka är lärarnas förväntningar på ett 

hälsofrämjande ledarskap?” och ”Vilka egenskaper hos en rektor kan bidra till en god 

arbetshälsa hos lärarna?”. För att få en djupare förståelse kring dessa frågor användes 

en kvalitativ forskningsansats med semistrukturerade intervjuer. Mina frågor uppkom 

delvis från den teoretiska referensram jag använde och även utav mitt eget intresse för 

ämnet. Eftersom forskningsintervjuerna var semistrukturerade kunde informanterna fritt 

berätta och resonera kring sina svar, vilket bidrog till en fördjupad insikt för mig som 

forskare. Alla informanter delade öppet med sig av sina erfarenheter och upplevelser, 

vilket gjorde att forskningsintervjuerna liknade mera djupa diskussioner. Det ledde även 

till att trots informanterna endast var åtta till antalet, erhölls rikligt med material till 

forskningen. Informanterna var lärare från olika svenskspråkiga skolor i 

huvudstadsregionen. Efter transkribering och en induktiv innehållsanalys av 

forskningsmaterialet gjordes en indelning av teman för att få mera specifika svar på mina 

forskningsfrågor. Dessa teman valdes även ut på basen av att flera informanter bidrog 

med samma tankar och förväntningar kring ett specifikt tema. 

 

Arbetshälsa är ett brett och mångfacetterat begrepp, som upplevs och uppfattas olika av 

olika individer. I denna forskning hänvisar jag till välmående i arbetet när jag skriver om 

arbetshälsa. Informanternas definition av ordet arbetshälsa varierar stort. Även deras 

enskilda arbetshälsa, som konkretiserar deras välmående i arbetet, var individuell. Min 

första forskningsfråga berörde därför tankar kring begreppet arbetshälsa och 

informanternas egen arbetshälsa. Det framgick att de flesta av lärarna i forskningen har 



 

63 
 

alla i något skede av sin karriär känt att deras arbetshälsa varit bristfällig, på ett eller 

annat sätt, och av olika orsaker.  

 

Informanternas tankar kring arbetshälsa handlar om att må bra på jobbet och att också 

ha tid för återhämtning. En av informanterna anser att arbetshälsa också har att göra 

med att ha ett meningsfullt arbete och att uppleva glädje på arbetet, något som det 

salutogena ledarskapet också förespråkar (Antonovsky, 2005). Meningsfullhet kan 

upplevas genom att ledaren på arbetsplatsen skapar en vi-känsla, ger feedback och 

genom god kommunikation (Hansson, 2010). På de flesta av informanternas 

arbetsplatser skapas meningsfullhet genom rektorskapets sätt att leda, men det finns 

vissa brister i ledarskapet, är informanterna eniga om. Resultatet i denna forskning pekar 

på att det fortfarande finns mycket att förbättra när det gäller till exempel kommunikation 

och feedback mellan lärare och rektor, för att lärarna ska uppleva en god arbetshälsa 

genom ett hälsofrämjande ledarskap. Meningsfullheten i lärarnas arbete och ”kärnan i 

jobbet”, som syftar på att få jobba med barn och unga, samt undervisning, anses vara 

skäl till att många lärare och även informanterna trivs på sitt jobb idag, trots att forskning 

(se bl.a. Arbetslivsbarometern, 2017) pekar på att lärarna mår allt sämre.  

 

Att det skett förändringar i det vardagliga lärararbetet på grund av den nya läroplanen 

och olika reformer, samt tillkommit en stor administrativ börda, är allmänt känt. Detta har 

delvis lett till att flera av informanterna känner sig mera stressade och utmattade. Tiden 

räcker helt enkelt inte till. Vissa av informanterna anser att de inte kan utföra sitt jobb på 

det sätt de skulle vilja på grund av att tiden är bristfällig. Tid för återhämtning finns tyvärr 

inte heller, vilket kan förknippas med den hanterbarhet som Antonovsky (2005) pratar 

om, gör att det blir svårt att hantera de krav som arbetet medför. Med ett alltför högt 

arbetstempo och ingen vila blir arbetshälsan lidande i det långa loppet. En av 

informanterna påpekar också att tidsbristen gör att man som lärare känner sig otillräcklig. 

Det som informanten hänvisar menar framkommer också i en artikel på Yle Arena 

(22.5.2019) som tidigare nämnts i forskningen. Där anser man att i dagens klassrum 

finns allt flera barn med specialbehov och därför skulle den redan belastade läraren 

behöva mera stöd. Sandén (2007) menar att det är viktigt att en rektor har egenskaper 

att kunna stödja, stoppa och uppmuntra när det behövs, vilket de flesta av informanterna 

håller med om. 

 

Sandén (2007) poängterar att lärare överlag är nöjda med sitt arbete och upplever jobbet 

som stimulerande och stödjande, trots att resurserna från år till år är bristfälliga. 

Informanterna själva efterlyser ett mera långsiktigt tänkande från rektorskapet när det 
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gäller arbetshälsan. Några informanter syftar bland annat till behovet av det ergonomiska 

stödet för lärarna i deras vardagliga arbetsrutiner. Speciellt de informanter som jobbar 

på högre stadier menar att till exempel egna undervisningsutrymmen skulle underlätta 

deras arbetsbörda och spara dem en hel del av tid. Oergonomiskt planerade klassrum 

kan bland annat orsaka belastningsskador, menar någon av informanterna. Neu Morén, 

Hansson och Stråberg (2012) hänvisar till att en rektor handhar det ekonomiska ansvaret 

i skolan, vilket betyder att rektorskapet besitter befogenhet att budgetera för det 

ergonomiska stödet. Några av informanterna anser att detta är något för rektorerna att 

se över och begrunda, för behovet finns. Eriksoon, Skagert och Dellve (2013) påpekar 

att det är viktigt som ledare att organisera arbetet på ett sådant sätt att det främjar 

arbetstagarnas hälsa. Gällande detta framkommer i denna forskning att rektorer överlag 

borde budgetera mera resurser till att förbättra arbetsmiljön. I enlighet med Koskinen och 

Mironen (2002) hör det till en rektors ansvarsområde att känna till faktorer som kan 

påverka arbetstagarnas arbetshälsa negativt. Vidare påpekar Eriksson (2011) i sin 

forskning till att hälsofrämjande ledarskap kan anknytas till ett ledarskap där 

arbetsplatskulturen är hälsofrämjande.   

 

Att nyutexaminerade lärare ofta har en sämre arbetshälsa är de flesta informanter 

överens om. När en lärare fått sin första anställning vill hen försöka leva upp till ett visst 

ideal (Svedberg, 2016), men alla klarar inte av detta. I denna forskning kommer det fram 

att några av informanterna själva känt eller sett hos andra lärare, pressen att prestera 

under de första åren som lärare, vilket tärt eller kommer att tära på arbetshälsan. 

Oerfarenhet och osäkerhet kan leda till att arbetet blir obegripligt. Genom öppen dialog, 

diskussion kring mål och handlingsplaner kan en rektor öka begripligheten på en 

arbetsplats (Hanson, 2010), vilket sedan leder till ett bättre välmående för lärarna. Som 

pedagogisk ledare är det också rektorns uppgift att tillhandahålla en intellektuell grund 

för alla lärare oberoende arbetserfarenhet, därför att det är både intellektuellt och 

emotionellt krävande att undervisa (Svedberg, 2016). Som framkommit i min forskning 

har lärarna ofta många olika roller. Därför hör det till rektorns uppgift att stöda och ge råd 

om vad som ingår i lärarens arbetsbild och refererar tillbaka till det som Hanson (2010) 

nämnde om hanterbarhet tidigare här ovan i texten. 

 

I Arbetslivsbarometern (2017) kommer det fram att rektorerna i hög grad påverkar 

lärarnas välmående, medan en del av informanterna anser att deras arbetshälsa inte 

direkt kan definieras av hurudan rektor som finns i deras skola. Det nämns ytterligare att 

en rektor till viss grad kan skapa förutsättningar för en god arbetshälsa för lärarna, men 

ansvaret ligger även hos lärarna själva. Ledarskapet i skolan kan också anknytas till 
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lärarna och skolans verksamhetskultur (Saarukka, 2016). Informanterna intygar i 

enlighet med Saarukka (2016) att en rektor har många roller och att ledarskapet är 

krävande. De flesta informanter håller med om att rektorskapet gör så gott de kan under 

de förutsättningar de har.  

 

Lärarnas förväntningar på ett hälsofrämjande ledarskap behandlas i den andra 

forskningsfrågan. Förväntningarna är många och individuella i denna forskning. 

Informanterna anser att en rektor ska vara närvarande, strukturerad men flexibel och 

kommunikativ, för att det ska anses vara hälsofrämjande. I Ismails (2012) forskning 

framkommer att lärarna har en större förväntan på en rektors personlighet än på en 

rektors ledarstil, vilket delvis stämmer in på denna forskning. Olika personlighetsdrag 

ansågs av informanterna vara viktiga för dem när det gäller en rektors egenskaper, som 

diskuteras i samband med den tredje forskningsfrågan.  

 

Att vara närvarande som rektor kan avspegla sig i en trygg och stödjande arbetsmiljö för 

lärarna, menar några av informanterna. Genom närvaro konstaterar informanterna också 

att rektorns insikt om vad som försiggår i skolan också ökar. Tyvärr påpekar de flesta 

informanter att rektorn sällan är tillgänglig eller på plats. Därför krävs det genomtänkta 

strategier av rektorskapet, som bygger på ett samarbete med lärarna ”på distans”. Detta 

framkommer också i denna forskning där vissa av informanterna berättar att deras skola 

har så kallade ”team-ledare” som dom kan vända sig till när rektorn inte är på plats. Detta 

är en väldigt strategisk lösning och som gör att rektorn ändå räcker till genom ett indirekt 

pedagogiskt ledarskap. 

 

I och med att förväntningarna är olika för olika informanter varierar också behovet av en 

närvarande rektor. Vid speciella tillfällen som vid lärar- och elevevenemang önskar de 

flesta av informanterna att rektorn är närvarande. Närvaro visar i situationer som dessa 

engagemang och ansvarstagande, vilket motiverar lärarna att följa samma mönster, 

anser någon av informanterna. I Eriksson (2012) forskning lyfts det fram i enlighet med 

denna forskning att ledare med sitt eget beteende och sätt att kommunicera motiverar 

arbetstagarna. Motivation i sin tur leder till en känsla av sammanhang som resulterar i 

en god arbetshälsa. Någon av informanterna anser att närvaro är bra, men att frånvaro 

av rektorskapet ökar lärarnas autonomi i utövandet av sin profession. Genom frihet att 

påverka den egna situationen anser Antonovsky (2005) att meningsfullhet i arbetet 

uppstår, vilket också är fallet för en del av informanterna i denna forskning. 
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Att vara strukturerad, men flexibel hör också till informanternas förväntningar på ett 

hälsofrämjande ledarskap. De flesta av informanterna är överens om att det i skolor 

behövs en tydlig struktur för att kaos ska undvikas. Detta överensstämmer med 

Antonovskys (2005) teori om känsla av sammanhang. Tydliga regler och ramar skapar 

begriplighet, vilket också är något alla informanter föredrar. Flexibiliteten hänvisar i 

denna forskning till att många informanter upplever att den administrativa bördan som 

tillkommit i läraryrket tar över och är en källa till stress, och därför behövs mera flexibilitet. 

Att som rektor kunna ”se mellan fingrarna” när det gäller ifyllande och läsande av 

rapporter vore önskvärt, kommenterar några av informanterna. Wikström, Arman och 

Dellve (2013) påpekar också att en ledares prioriteringar bör vara väl genomtänkta, 

välavvägda och acceptabla utifrån så många dimensioner som möjligt. 

    

I enlighet med Berg (2011) visar denna forskning att kommunikation är essentiellt i 

rektorskapet. Kommunikation snarare handlar om kvalitet än kvantitet (Ärlestig, 2008), 

vilket inte alltid är fallet i denna forskning, enligt informanterna. De informanter som 

arbetar i mellanstora skolor har mera ansikte-mot-ansikte kommunikation med sin rektor 

än de som jobbar i stora skolor, kommer det fram i forskningen. De större skolorna 

kommunicerar vanligen med elektroniska hjälpmedel för att underlätta 

kommunikationen. Informanterna anser att den digitala kommunikationen fungerar väl, 

men att det många gånger uppstår missförstånd på grund av att meddelandet skrivits av 

rektorn, när tiden varit knapp.  

 

En öppen dialog är också att föredra enligt informanterna, vilket även Antonovsky(2005) 

anser i sin teori genom grundkomponenten begriplighet. Ledare har mycket att vinna på 

att utveckla kommunikationen genom en dialogorienterad kommunikation, där olika 

erfarenheter kan mötas som kan leda fram till att nya idéer växer fram (Arman et al., 

2013). Tyvärr anser alla informanter att kommunikationen i arbetsvardagen oftast är 

bristfällig på grund av att det inte finns tillräckligt med tid. De påpekar även att det inte 

alltid heller finns tid för utvecklingssamtal, som de anser vara ett tillfälle att kunna 

påverka och berätta om sin arbetssituation. Detta kan refereras till Uljens (2015) som 

anser att rektorn som pedagogisk ledare har ett ansvar att stödja lärarnas 

arbetsprocesser och deras professionella kompetensutveckling, samt personliga 

utveckling. Utvecklingssamtal är ett naturligt tillfälle att som rektor hålla sig à jour om 

lärarnas upplevelse angående de krav arbetet ställer och möjligheterna att leva upp till 

dem (OAJ, 24.1.2020). På grund av dessa orsaker är utvecklingssamtal en 

nödvändighet. Utvecklingssamtal kan påverka och ha effekt på så många nivåer och 

aspekter. Bristfällig kommunikation kan på många sätt påverka arbetshälsan. Genom 
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kommunikation erhålls värdefull information angående både lärare och verksamhet på 

en skola.  

 

Den tredje forskningsfrågan handlar om vilka egenskaper hos en rektor som kan bidra 

till en god arbetshälsa hos lärarna. Informanterna hänvisar till tillit och ärlighet, 

personlighet, stöd och struktur, samt resurs och tids fördelning som faktor. Eriksson, 

Skagert och Dellve (2013) anser viktiga ledaregenskaper vara att visa omtanke, 

uppmuntra att arbeta mot gemensamma mål, organisera arbetet på ett sätt som 

förbättrar medarbetarnas hälsa, se till att det är möjligt att arbeta både självständigt och 

delaktigt, samt att följa upp och utvärdera. Dessa anser forskarna vara egenskaper på 

ett hälsofrämjande ledarskap, vilka stämmer ganska bra överens med de egenskaper 

informanterna anser en rektor behöver ha för att påverka lärarnas arbetshälsa positivt. 

 

När en rektor ifrågasätter lärarnas kompetens och inte litar på deras omdöme, påverkas 

några av informanternas arbetshälsa genom att de blir frustrerade i och med avsaknad 

av tillit. Finne et al. (2016) påpekar att tillit mellan ledare och arbetstagare är viktigt för 

att främja arbetshälsan. En bra fundamental egenskap som hälsofrämjande ledare är att 

som rektor kunna vara ärlig både mot sig själv och de man arbetar med, anser jag som 

forskare. Informanterna hänvisar att tillit å andra sidan inger både respekt och trygghet.  

 

En rektors personlighet kan enligt informanterna också påverka arbetshälsan. I min 

forskning anges dessa personlighetsdrag vara lyhördhet, positiv, lugn, trevlig och 

spontan. Lyhördhet kan åstadkommas genom att en rektor till exempel tar sig tid att 

lyssna på lärarna och kartlägger behov som finns, anser informanterna. Att en rektor tar 

hänsyn till de behov lärare har och tillämpar strategier som fungerar bäst enligt 

omständighet och situation är viktigt (Berg, 2011). Att vara lugn och spontan är också ett 

bra personlighetsdrag för en rektor, anser informanterna. 

 

Att en rektor kan erbjuda stöd och struktur i det vardagliga arbetet åt lärarna uppskattas 

av informanterna. De anser att det i alla situationer är viktigt att känna att man har 

rektorns stöd. Sergiovanni (2007) anser i enlighet med informanterna att det är viktigt 

som ledare att möta lärarnas behov och att kartlägga dessa. Han anser också att en 

rektor bör kunna behandla lärarna på rätt sätt och ha ett harmoniskt förhållande med 

dem för att de ska vara nöjda, lättare att jobba med och mera villiga att samarbeta. Dessa 

egenskaper skapar ett hälsofrämjande ledarskap som värnar om lärarnas arbetshälsa.  
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Resurs och tids fördelning är också en egenskap som informanterna önskar att en rektor 

har. Informanterna inser att resurserna ofta är knappa och förstår därför att rektorn inte 

alltid har möjlighet att införliva alla önskningar som finns. Sandén (2007) hävdar också 

att både lärare och rektorer upplever att skolan skulle behöva mera resurser för att klara 

av krav och förväntningar som riktas mot skolan. Han menar att dagens 

kunskapssamhälle söker efter variation, mångfald och flexibla lösningar. Tids fördelning 

hänvisar till att informanterna tycker det behövs en bättre struktur i tidschemat för att 

samarbete, återhämtning och reflexion ska uppnås. 

 

Överlag anser informanterna i forskningen att rektorerna är relativt lojala ledare jämtemot 

skolverksamheten och lärarna. Trots den stora arbetsbördan och tidsbristen försöker 

rektorskapet göra sitt bästa för att vara närvarande och stödjande, men 

handlingsutrymmet att ta hand om sina anställda verkar inte vara stort på grund av att 

många informanter anser att även rektorerna är stressade och under hård press. Den tid 

som upptas av byråkrati kunde istället användas av rektorerna till att idka det 

pedagogiska ledarskapet och det hälsofrämjande ledarskapet. De flesta av 

informanterna hänvisar till att rektorskapet i deras skola i någon mån jobbar 

hälsofrämjande, men begränsningar förekommer på grund av tidsbrist och de dåliga 

ekonomiska förutsättningarna. 

 

Slutligen kan konstateras att de flesta informanter anser sig ha en relativt god 

arbetshälsa, men att den stundvis kan vara sämre. Några av informanterna konstaterade 

att de nog är trötta och har svårt att hitta den tid för återhämtning som de skulle behöva, 

eftersom de ofta tar med sig jobbet hem. Treier (FSL, 5.11.2019) påpekar att 

självreglering kan vara ett viktigt verktyg att förebygga och bekämpa utbrändhet. 

Självreglering är att som arbetstagare kunna sära på arbetslivet och privatlivet. Det låter 

enkelt, men att det inte är lika lätt i praktiken är förståeligt.   

 

Kraven på lärarna blir heller inte mindre eftersom skolan förväntas träda fram där 

samhället och hemmen inte räcker till. Skolan ska även bidra till samhällsbygget genom 

att sprida kunskap om de värden och handlingssätt som bildar samhällets grundpelare 

(Grundskolans läroplan, 2004). Sandén (2007) påpekar att trots att bilden av läraryrket 

framställs som stressigt och slitsamt på många sätt trivs ändå lärarna med sitt jobb. De 

anser det vara meningsfullt och älskar kärnan i arbetet, som är att få arbeta med barn 

och unga, samt att få undervisa.  
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Att lärarnas arbetsbild har förändrats på grund av skolutvecklingen kan alla hålla med 

om. Eftersom lärares och även rektorers arbetshälsa inte är den bästa, bör vi stanna upp 

och reflektera (FSL, 15.5.2018). I och med att många, speciellt lärarna, anser att den 

administrativa bördan tagit överhand håller utvecklingen på att gå i fel riktning. 

Skolutvecklingen ska innebära att saker och processer effektiveras och ersätter gamla 

processer och arbetssätt.(FSL, 15.5.2018). 
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8 Kritisk granskning 
 

I detta kapitel diskuteras forskningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

 

8.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

 

Oberoende vilken typ av forskning man gör, kvantitativ eller kvalitativ, är det viktig att 

man som forskare kritiskt granskar den insamlade informationen för att avgöra hur 

tillförlitlig den är. Reliabilitet kan enligt Bell (2006) beskrivas som ett mått till vilken 

utsträckning ett tillvägagångssätt vid olika tillfällen, med samma omständigheter, ger 

samma resultat. Renck och Starrin (1996) anser att man i den kvalitativa forskningen 

ifrågasätter reliabilitet genom att fråga efter ”ett konstant objekt”. Till exempel i en 

intervjusituation kan en informant vara glad medan en annan nedstämd. Författarna 

menar att trots att olika sinnestillstånd kan påverka svaren i en intervju kan identiska 

frågor anses som reliabla fastän svaren skiljer sig åt.(Renck & Starrin, 1996).  

 

I denna kvalitativa forskning har jag tagit fram tankar angående arbetshälsa och 

förväntningar som lärarna har angående ett hälsofrämjande ledarskap. Vissa av lärarna 

medger att de inte kanske går och funderar så mycket på sin arbetshälsa som så, men 

när det är tungt och stressigt börjar tankarna gällande det egna välmående göra sig mera 

närvarande. Även när det förekommer törnar i privatlivet kan arbetshälsan bli påverkad. 

 

Flera faktorer kan delvis ha påverkat lärarnas tankar och funderingar kring hur 

rektorskapet påverkar deras arbetshälsa. Det som eventuellt kan ha påverkat är hur 

deras känslotillstånd var just vid det tillfället som intervjun gjordes. Om arbetsdagen varit 

tung innan intervjun kan det lätt hända att en viss frustration också kunde avspeglas i 

svaren. Trots att informanterna kunde ha olika sinnestillstånd anser jag resultaten vara 

reliabla. I de flesta fall tror jag nog att svaren ändå hade en saklig grund och att lärarna 

berättade om saker som annars också lite bekymrar eller stör dem när det gäller 

rektorskapets sätt att leda skolpersonalen.  

 

I kvalitativa studier måste man som forskare både bedöma reliabiliteten och validiteten 

(Renck & Starrin, 1996). Validitet är ett komplicerat begrepp som mäter huruvida en fråga 

beskriver det man vill att den ska beskriva (Bell, 2006). Kvale och Brinkmann (2009) 

anser att validitet står för sanningen, riktigheten och styrkan i det som sägs i en intervju. 

Validiteten står så att säga för trovärdigheten i en forskning. Man ska kunna försäkra sig 
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om att det finns empiriska belägg för forskningen och att det gjorts rimliga tolkningar av 

metoden och analysen. 

 

I och med att ämnet är känsligt kan man ju också ifrågasätta hur pass öppet 

informanterna i denna forskning svarade på intervjufrågorna, vilket samtidigt ifrågasätter 

validiteten. Som forskare känner jag att alla informanter svarade på ett naturligt och 

uppriktigt sätt, utan att behöva fundera för länge på vad de skulle svara. De flesta av 

informanterna pratade väldigt fritt och öppet kring personliga upplevelser och ville 

verkligen dela med sig av sina erfarenheter, vilket även påvisar en tillförlitlighet i denna 

forskning. Intervjuerna påminde mera om en djup konversation än en intervju. Detta 

pekar på en uppriktighet som gör att svaren är tillförlitliga. Jag hoppas och tror att de 

flesta också deltog i forskningen för att de kände att detta var ett viktigt ämne och något 

som berörde deras intresse.   

 

I kapitel 5 finns en inblick i val av metod för forskningen. Metoden framstod som ytterst 

lämpligt för studiens ändamål. Etiska överväganden har även beaktas under alla skeden 

i denna forskning och finns i kapitel 5.5. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) ställs alltid frågan angående huruvida resultaten är 

generaliserbara vid forskningar baserade på intervjuer. Generaliserbarheten har att göra 

med hurudant urval av informanter man har i forskningen och hurudan metod man som 

forskare använder sig av vid datainsamlingen. Det handlar om en förståelse av något 

som ska kunna växa fram och kunna appliceras till liknande problem, fenomen, grupper 

eller individer. Om nya idéer och förklaring väcks till liv på grund av associationer till 

resultaten kan man säga att man också uppnått god generaliserbarhet. Trots att 

informanterna i denna forskning bestod av lärare från olika stora svenskspråkiga skolor 

runtom i huvudstadsregionen, med olika rektorskap, anser jag resultaten vara 

generaliserbara även på andra ställen i Finland. Ledarskapet och skolmiljön såg 

annorlunda ut för de olika informanterna och ändå lyfte de flesta fram liknande faktorer 

gällande rektorskapet som påverkar deras arbetshälsa. Resultatet kan därför tänkas 

vara generaliserbart även i andra regioner av Finland på grund av samma orsak. 

 

Något som eventuellt också kan ha påverkat informanternas svar är storleken på deras 

skola. I en mindre skola har rektorskapet möjlighet att vara mera närvarande än i en stor 

skola. Antalet lärare är också mindre, vilket gör att alla kommer varandra närmare och 

kommunikationen flyter bättre. I denna forskning var det bara två som jobbade i 

mellanstora skolor, medan de andra lärarna jobbade i stora skolor. Jag som forskare 
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kunde ganska tydligt urskilja svaren hos dessa på grund av att de som jobbade i de 

mellanstora skolorna var mera nöjda med sitt rektorskap än de som jobbade i de stora 

skolorna. Tempot i de mellanstora skolorna var också lugnare, vilket gjorde arbetsmiljön 

mera stressfri. Helt klart erkände även dessa lärare att de i perioder kände sig stressade, 

men att de överlag var nöjda med sin arbetshälsa. 

 

9 Slutsatser och rekommendationer 
 

Att få utföra denna forskning har varit en oerhört intressant och utmanande process. Jag 

är tacksam till de informanter som valde ställa upp och personer som bidragit på olika 

sätt till denna forskning. Min förhoppning är att jag lyckats ta fram det centra-la budskapet 

i forskningen på ett tydligt sätt, som ger upphov till tanke och reflexion gällande lärarnas 

förväntningar på ett hälsofrämjande ledarskap. 

 

Denna forskning har gett mig en avsevärt djupare insikt i lärarnas arbetsvardag och 

deras arbetshälsa. Det finns mycket som kan förbättras i lärarnas arbetsmiljö och i 

rektorskapets sätt att leda skolpersonalen, för att lärarnas arbetshälsa ska uppnå en 

bättre nivå och vara hållbar. För att det ska ske en förändring behovs mod och vilja från 

lärarna själva, men först och främst från rektorskapet sida. Tyvärr ligger makten till 

förbättring av arbetshälsan hos lärarna inte enbart i rektorns händer, utan också hos de 

kommunala- och statliga inrättningarna. Staten behöver undvara en större budget i 

förmån för bildningen i Finland. 

 

Flera länkar i kedjan behövs, vilket också kräver mera resurser till bildningen från den 

finska staten. Varken rektorer eller lärare kommer att orka och klara av denna börda i 

det långa loppet. För tyvärr verkar det inte som om utmaningarna minskar, utan tvärtom. 

Kraven på lärarna och även rektorerna ökar från alla håll och kanter. Elever som redan 

har en diagnos, deras svårigheter ökar, medan nya diagnoser hos andra elever fastställs. 

Även den splittrade och oroliga arbetsvardagen på skolan gör sitt för att inverka på både 

lärarnas och elevernas välmående, anser informanterna. Kompetenskraven höjs också, 

vilket sätter stor press på lärarna, samt att nya skolreformer avlöser varandra.  

 

Ett hälsofrämjande ledarskap kan vara till stor fördel för lärarna i deras rådande 

arbetsvardag, där utmaningar ständigt förekommer. Sammanfattningsvis ska en 

hälsofrämjande ledare motivera och stödja sina anställda på ett sådant sätt att hälsa och 

välbefinnande i arbetet uppstår. En hälsofrämjande arbetsmiljö och – kultur ska också 

främjas. Hansson (2004) påpekar att hälsa är en kvalitet och tillgång som bör finnas för 
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att människor och samhällen ska fungera på ett bra sätt. Hälsa föds när människor tar 

hand om sig själva och andra. Informanterna anser att de flesta rektorer månar om 

lärarnas arbetshälsa, men att brister finns. De påpekar också att rektorerna själva har 

en så pass tung arbetsbörda att det sedan avspeglar sig i deras sätt att leda lärarna. 

  

Mera forskning behövs definitivt inom detta område. Lärarnas arbetshälsa är definitivt att 

värna om, för annars försämras kvaliteten på bildningen, vilket i sin tur resulterar i 

medborgare som blir oförmögna att delta aktivt i skapandet av ett gott samhälle. Ny 

forskning kunde gå djupare inpå vilka faktorer som borde åtgärdas inom den kommunala 

och statliga sektorn för bildning, för att lärarna och även rektorerna ska kunna skapa och 

bibehålla en god arbetshälsa. Forskning gällande en minskning av den stora 

administrativa bördan kunde också ge relevant insikt i hur man kunde frigöra mera tid för 

lärare och rektorer. Rektorskapets arbetshälsa är också ett intressant forskningsområde, 

samt andra faktorer i skolmiljön eller utanför som påverkar lärarnas arbetshälsa. 

Lärarnas och även rektorernas arbetshälsa är något som inte endast berör dem själva, 

utan det berör hela samhället. Uppkomsten och framfarten av olika reformer borde också 

i någon mån begränsas, för att åstadkomma en mera välmående personal inom 

skolverksamheten, samt en god arbetsmiljö. 
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BILAGA 1 

 

FÖLJEBREV 

 

Bästa eventuella intervju-deltagare, 

  

Mitt namn är Hanna Brännbacka och jag studerar allmän- och vuxenpedagogik vid 

Helsingfors Universitet. Jag har nu kommit till det skede i mina studier när jag ska på-

börja min magistersavhandling. Den kommer att handla om lärarnas förväntningar på 

ett hälsofrämjande ledarskap i förmån för en bättre arbetshälsa. Avhandlingens syfte är 

att ta reda på vad lärarna förväntar sig av ledarskapet i skolan, dvs. rektorn, och speciellt 

förväntningarna på ett hälsofrämjande ledarskap. Jag vill även försöka ta reda på om ett 

hälsofrämjande ledarskap eventuellt är den typ av ledarskap som lärare upplever att de 

behöver för en god arbetshälsa. Med hälsofrämjande ledarskap syftar jag på att som le-

dare ta hänsyn till aspekter så som fysiskt, psykiskt och socialt välmående hos lärarna. 

Min handledare för magistersavhandlingen heter professor Gunilla Holm. 

  

Datainsamlingen sker via intervjuer. Att delta är frivilligt och de intervjuade kan och får 

när som helst avbryta sitt deltagande utan orsak. Platsen och tiden för intervju bestäms 

enligt önskemål, utanför eller under skoltiden. 
 

Intervjuerna varar i ca.1 timme. Intervjuerna bandas in för att sedan analyseras i ett se-

nare skede. Resultatet som bottnar sig på intervjuerna skickas först för kommentarer till 

de intervjuade för att sedan efteråt publiceras i min magistersavhandling. Intervjuerna 

behandlas konfidentiellt och ditt namn kommer inte att kopplas till intervjun eller av-

handlingen. Intervjumaterialet kommer att förvaras på universitetets server bakom lö-

senord.  
 

Jag skulle vara tacksam för ditt deltagande i min studie. Jag hoppas resultatet kommer 

att kunna bidra till en djupare förståelse av lärarnas förväntningar på ett hälsofrämjande 

ledarskap i förmån för en bättre arbetshälsa.  

  

Ta gärna kontakt för mera information, samt om det finns tid och lust att delta.   

  

Med vänlig hälsning 

 

  
 

Hanna Brännbacka 

  

Tel. 050-5844733  

E-mail: hanna.forslund@helsinki.fi  

E-mail: gunilla.holm@helsinki.fi  
 
 

 

 



 

 
 

BILAGA 2 

 

INTERVJUGUIDE 
 

1. Kan du kort presentera dig själv 

-  ditt yrke 

- din arbetsplats (hur stor skola, hur många anställda etc.)  

- arbetshistoria 

2. Hurudant rektorskap har ni för närvarande på din skola?  

- Har rektorn undervisningsplikt? 

- Har hen en mera administrativ roll? 

- Närvarande eller positionerad på annat ställe? 

- Lätt att nå i olika situationer? 

- Vad är arbetsplatskulturen? 

 

3. Enligt en intervju gjord med FSL:s ordförande Christer Holmlund mår lärarna allt 

sämre idag, speciellt de unga nyutexaminerade.  

- Hur upplever du att du själv och andra i lärarkåren mår?  

- På vilket sätt har välmående i arbetet förändrats över de senaste åren för lärarna? 

Exempel? (läroplan, administrativa uppgifter tar över, olika grupper osv.) 

-  Varför mår man sämre/bättre och vad har åstadkommit det måendet? 

-  Hur har rektorskapet förändrats? Till det bättre eller sämre? På vilket sätt? 

 

4. Hälsofrämjande ledarskap med skolan som arbetsplats handlar om att förbättra och 

bibehålla lärarnas arbetshälsa, dvs. fysiskt, psykiskt och socialt välmående.  

- Vilka är viktiga faktorer för en god arbetshälsa hos dig och överlag? Exempel?  

 

5. Ett salutogent perspektiv (Aaron Antonovsky, 1970) hänvisar till faktorer som främ-

jar och skapar en hållbar hälsa så att man kan hantera den motgång som stress 

medför.  

- På vilket sätt upprätthålls struktur och regelbundenhet i er skola så att kaos und-

viks?  

- På vilket sätt får lärarna påverka i besluttagande? Hierarki? 

- Accepteras misstag och på vilket sätt stöder rektorn er i motgångar?  

- Hur skapar rektorskapet en god sammanhållning på din arbetsplats? 

Hur och vad kunde förbättras? 

- Ges feedback? På vilket sätt? Utvärdering?  

 

6. Enligt forskning (Eriksson, Skagert och Dellve, 2013) vet de flesta ledare vilka egen-

skaper en hälsofrämjande ledare bör ha, men tid, resurser och stöd saknas. Sanden 

pratar om en närvarande ledare i skolan. 

- Hur viktigt är det med en närvarande ledare som är lyhörd till vad personalen be-

höver och vill? Varför viktigt och ge exempel? 

 

7. En forskning gjord av Ismail som rör lärarnas förväntningar på rektorn hänvisar till 

att rektorns personlighet är viktigare än ledarstilen.  

- Vilka kriterier tycker du en rektor bör ha?  

- Hur upplever du rektorsrollen i din skola?  



 

 
 

 

8. Upplever du ett hälsofrämjande ledarskap idag på din arbetsplats? 

- På vilket sätt? 

-  Vad förväntar du dig av det? Ge konkreta exempel? 

-  Vad funkar/Vad funkar inte?  

 

9. Varför är hälsofrämjande ledarskap en vettig och viktig ledarskapsstrategi i skolverk-

samheten enligt dig?(Finns något att vinna på det?) 

 

10. Hur upplever du din arbetshälsa idag och just nu? (Utveckla bra eller dåligt. Har le-

darstilen något med välmående att göra?) 

 

11. Finns det saker som ännu inte kommit fram? Sista tankar gällande ämnet förvänt-

ningar på ett hälsofrämjande ledarskap och arbetshälsa? 

 

 

 


