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Denna studie har en kvalitativ ansats där gymnasielärare intervjuades angående sin 
arbetsmiljö. Syftet var att undersöka vad lärare anser skapar ohälsa i sin arbetsmiljö 
samt undersöka hur dessa upplevda orsaker svarade mot ett system av aktivt 
systematiskt förbättringsarbete som främst används inom industrin. Inom flera 
verksamheter har systemet resulterat i högre effektivitet, lönsamhet och trivsel 
samtidigt som sjuktalen har minskat. Syftet var även att resonera kring vilka 
konsekvenser ett sådant system skulle föra med sig om det användes i skolan. Enligt 
intresseorganisationer som lärarfacken samt många lärare, upplevs en ökad ohälsa i 
yrkeskåren i takt med en större arbetsbelastning. Förutom en upplevd belastning av 
administrativa uppgifter påvisade forskningsintervjuerna även på en avsaknad av 
ledarskap, tydlighet och kommunikation inom skolan. Slutsatsen är att det behöver 
ske en förändring i lärares arbetsmiljö för att bryta ohälsan. Då ett aktivt systematiskt 
förebättringsarbete svarar mot flera av de behov som skolan verkar ha, skulle det 
kunna vara fördelaktigt att implementera. 
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1. Inledning 

Intresseorganisationer som lärarfacken samt många lärare anser att ohälsan i 
yrkeskåren ökar i takt med en större arbetsbelastning (Elektronisk källa B). 
Orsakerna kan ligga i många tänkbara faktorer som nya reformer, många 
arbetsuppgifter utanför den pedagogiska situationen samt krav från olika 
intressenter. Däremot, visar Försäkringskassan (2012) statistik där sjuktalen inom 
lärarkåren har mer än halverats de senaste tio åren. Denna studie ämnar undersöka 
vad lärare anser skapar ohälsa i deras arbetsmiljö samt undersöka om det finns något 
beprövat system som svarar mot vad dessa lärare upplever som orsaken till ohälsa.  

Vid ett antal skolor i Sverige har tankesättet kring den pedagogiska verksamheten 
ändrats mot ett aktivt systemetiskt förbättringsarbete med ett fokus på tydlighet i 
verksamheten, kommunikation och effektivisering av möten. De har tagit sina idéer 
från vissa framgångsrika företag inom industrin som tydligt visar att ökad kvalité och 
produktivitet inte kommer på bekostnad av de anställdas hälsa utan snarare tvärtom. 
Industrier har även en historisk erfarenhet av att hantera förändringar i 
verksamheten där de konstant har fått anpassa sin organisation för att svara mot 
globaliseringens krav och ökad konkurrens. Den svenska skolan är relativt ny inför 
att hantera förändringar och konkurrens samtidigt som det kan finnas ett behov av 
att hälsa och trivsel behöver öka inom lärarkåren. Erfarenheterna från 
industrialiseringen samt ett beprövat system visar effekter av låga sjuktal inom några 
av Sveriges framgångsrikaste företag. Svarar detta system mot vad lärare upplever 
som orsaker till ohälsa och vilka konsekvenser skulle ett sådant system i så fall kunna 
ha om det användes inom skolverksamheten? 

Denna studie har en kvalitativ ansats där ett antal gymnasielärare intervjuas kring 
hur de upplever sin arbetsmiljö. Frågorna berör huruvida de anser att ohälsan har 
ökat inom lärarkåren, vilka problem de upplever att skolan har samt tankar kring den 
nya reformen Gy2011. Det är en förhoppning att intervjun kan belysa möjliga 
förbättringsområden rörande arbetsmiljön.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vad lärare anser skapar ohälsa i sin arbetsmiljö samt att 
jämföra dessa upplevda orsaker med ett specifikt system av aktivt systematiskt 
förbättringsarbete som främst används inom industrin. Dessutom är syftet att 
resonera kring vilka för- och nackdelar ett sådant system skulle föra med sig om det 
användes i skolan. 

Frågeställningar: 

Vad upplever lärare skapar ohälsa i deras arbetsmiljö? På vilket sätt kan ett beprövat 
system svara mot vad dessa lärare upplever som orsaken till ohälsa i deras 
arbetsmiljö? Vilka tänkbara konskevenser skulle det få för skolan om man använde 
sig av ett sådant system? 
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2. Förändring, ohälsa och nya tankesätt 

Under 1980-1990-talet började kravbilden på den svenska skolan att förändras vilket 
visade sig i nya utbildningsreformer (Dahlstedt, 2007). Skolan decentraliserades 
samtidigt som den fick utsättas för inbördes konkurrens då ett mål var att öka 
effektiviteten. Denna utveckling förde med sig stora förändringar i lärares arbetsmiljö 
där skolan behövde anpassas för att kunna forma medborgare till ett globaliserande 
samhälle (Skolverket, 2013). Att hantera förändringar, konkurrens, krav på 
effektivitet och lönsamhet är tämligen nytt för skolverksamheten men där den 
svenska industrin har stor erfarenhet. Industriföretagen har varit tvungna att bli 
framgångsrika i att kontinuerligt hantera förändringar för att kunna bli 
framgångsrika och överleva. Sandholm (2008) beskriver hur den senaste 
utvecklingen inom vissa industrier är att förutom att möta kundkraven på kvalité och 
låga tillverkningskostnader, är att framgång är beroende av ett starkt ledarskap som 
arbetar med förbättringsarbete. Effekten av detta har förutom produktivitet och 
lönsamhet resulterat i en förbättrad trivsel och hälsa bland medarbetare. 

 

2.1 Vad kan betraktas som friskhet och sjukdom? 

Enligt WHO är definitionen av begreppet hälsa lika med frånvaro av sjukdom och en 
känsla av välbefinnande. Det är naturligt att människor av olika anledningar blir 
sjuka i till exempel förkylningar och influensor men det finns ett ungefärligt mått på 
denna sjuklighet. ”Genom ett flertal vetenskapliga studier i de skandinaviska 
länderna är det klart belagt att en normal, biologisk sjuklighet hos en genomsnittlig 
grupp människor ligger inom spannet 2 till 4 procent” (Johansson m.fl., 2003, s.25). 
Det betyder att även det under två procent inte anses vara friskt utan ett tecken på att 
människor går till arbetet fast de är sjuka. Johansson m.fl. menar att potentialen att 
förbättra hälsan i Sverige finns både i den sjukfrånvaro som överstiger 4 procent samt 
i sjuknärvaron. 

Johansson m.fl. (2003) beskriver också den paradox som välfärd för med sig. ”I takt 
med att våra krav på livet höjts upplever vi oss lättare som sjuka” (s.22). De menar att 
om människans primära mål är att överleva kan hon ur medicinsk synvinkel vara 
relativt sjuk men ändå anse sig vara frisk, vilket är situationen i stora delar av 
världen. Sverige har nu nått nästa stadium i välfärdsutvecklingen där människan inte 
bara vill undvika sjukdomar utan livet skall innefatta spänning och välbehag för att 
må bra. Tidigare låg fokus på kollektivistiska värden, att vara nöjd med att ha ett hem 
och ett arbete med en social trygghet. ”Tröskeln har blivit lägre för att stanna hemma 
från ett jobb som känns trist” (s.23). Det är idag viktigare att arbetet ger 
meningsfullhet snarare än ekonomisk trygghet. 

2.1.1. Stressrelaterade faktorer i lärarnas arbetsmiljö 

Lärarförbundet poängterar att inte alla orsaker till ohälsa nödvändigtvis ligger i 
arbetslivet, utan kan även finnas i den privata miljön. Däremot anser de att 
arbetslivet är ”nyckeln till välmåendet eftersom arbetet ger meningsfullhet, 
samhörighet och tillhörighet i tillvaron” (Elektronisk källa B). Eva Nordmark 
(Elektronisk källa E) som är ordförande på TCO beskriver stress som den största 
anledningen till sjukskrivningar och menar att utbildning- och vårdsektorn är de 
värst drabbade på grund av arbetsmiljön. Lärarförbundet (Elektronisk källa D) 
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menar därför att regeringen och kommunerna förvisso behöver göra ekonomiska 
satsningar på skolan men att det inte är tillräckligt. Det behövs en prioritering i att 
förändra arbetsmiljön eftersom det är där som orsaken till ohälsan kan finnas och 
brytas.  

Enligt Lärarförbundet (Elektronisk källa B) och Johansson m.fl. (2003) lider skolan 
fortfarande av konsekvenserna av de nedskärningar som gjordes på 1990-talet då 
nästan 100 000 jobb skalades bort inom sektorn vård, skola och omsorg. I denna 
budgetsanering som kommunerna genomförde minskade även medlen per elev samt 
att det blev fler elever per klass (Skolverket, 2013). Johansson m.fl. (2003) beskriver 
att tanken var att genom ny typ av ledarskap skapa medinflytande men där 
konsekvensen blev det motsatta.  Resultatet blev känslan av vanmakt och hjälplöshet 
där den som ledde organisationen hamnade längre från medarbetaren. Därför menar 
de att det inte är någon slump att de största problemen med ohälsa finns inom den 
sektorn. ”Eller om vi vänder på det: det är inom vård, skola och omsorg vi har mest 
att vinna på ökad hälsa” (s.18).  

I Arbetsmiljöundersökningen 2011 av Lärarnas Riksförbund pekar den ökade 
ohälsan bland lärare att vara på grund av arbetssituationen. Undersökningens 
resultat visar att var tredje lärare upplever en försämrad arbetssituation det senaste 
året. När det gäller de administrativa uppgifterna svarar 90 procent av lärarna att de 
har ökat i omfattning de senaste fem åren utan att andra arbetsuppgifter har tagits 
bort. Dessutom, anses att de administrativa uppgifterna tar tid ifrån annan planering 
och lämnar lite utrymme till lugn och ro för att förbereda inför lektioner (Elektronisk 
källa A). Undersökningen visar också att fler lärare väljer att gå till arbetet även om 
de är sjuka då det är brist på vikarieinsatserna.   

Johansson m.fl. (2003) påstår att den fysiska arbetsmiljön i Sverige har förbättrats 
generellt genom åren men att det istället är sämre med den psykosociala miljön. På 
grund av detta är det idag en ökande sjukfrånvaro bland grupper som tidigare inte 
har varit representerade, till exempel högre tjänstemän. Nordmark (Elektronisk källa 
E) uttrycker att det idag inte finns några mätbara verktyg som enkelt kan utvärdera 
den psykosociala arbetsmiljön, vilka vore värdefulla för till exempel 
Arbetsmiljöverket i sina inspektioner. Hon anser att ”stödet till och från cheferna 
måste bli bättre, gränserna mellan arbete och fritid måste bli tydligare och våra 
medlemmar i förbunden måste ha rätt till ostörd återhämtning” (Elektronisk källa E). 
Dessa riktlinjer besvarar nödvändiga åtgärder för att bryta ohälsan bland förbundets 
medlemmar. 

2.1.2 Ohälsa inom lärarkåren 

Lärarorganisationer och TCO anser att ohälsan bland lärarkåren ökar medan 
konkreta siffror från Lärarförbundet (Bilaga A) och Försäkringskassan (2012), visar 
att sjuktalen mer eller mindre har halverats i Sverige de senaste tio åren.  

Enligt statistik ifrån Försäkringskassan (2012) har antalet långtidssjukskrivna lärare 
minskat från år 2002 till 2010. För kvinnliga lärare har antalet ersatta 
sjukskrivningsdagar minskat från 21,6 dagar per år till 6,0 dagar per anställd 
gymnasielärare. Män generellt har lägre sjuktal än kvinnor och i denna yrkeskategori 
gick de från 12,1 ersatta dagar till 3,4 dagar år 2010. I deras statistik räknas ersatt 
sjukfrånvaro som överskridit 14 dagar och sammanfattningen av resultaten visar att 
den har mer än halverats inom nästan alla yrkesgrupper i studien under denna tid. 
Antalet arbetsdagar varierar per år beroende på hur röda dagar och klämdagar ligger 
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i anslutning till helger. Ett medelsnitt är 224-229 arbetsdagar per år (Elektronisk 
källa F; G).  

En möjlig uträkning för att få fram sjukskrivningarna i procentenheter för kvinnliga 
gymnasielärare skulle kunna se ut som följer: 

2002: 21,6 sjukskrivningsdagar. 226 arbetsdagar exkl. semester á 25 dagar. 

Procentuell del av gymnasielärarna: (21,6/226)*100=9,6% 

2006: 12,2 sjukskrivningsdagar. 226 arbetsdagar exkl. semester á 25 dagar. 

Procentuell del av gymnasielärarna: (12,2/226)*100=5,4% 

2010: 6,0 sjukskrivningsdagar. 228 arbetsdagar exkl. semester á 25 dagar. 

 Procentuell del av gymnasielärarna: (6,0/228)*100=2.6% 

Noterbart är dock att en ferietjänst inom lärarkåren ger utrymme för fler antal dagar 
som kan betraktas som semester eller kompensationsledigt än vad som ingår i en 
vanlig 40-timmarstjänst. Denna studie har inte undersökt om lärare sjukskriver sig 
under det så kallade sommarlovet et cetera. Detta betyder att de ersatta sjukdagarna 
möjligtvis tillämpas på de färre dagar som en ferietjänst innefattar. 

Lärarnas Riksförbund (Elektronisk källa A) tror att anledningen till att 
Försäkringskassan har dessa minskade siffror av sjuktalen kan vara att system och 
regler kring sjukpenning har ändrats de senare åren. I Försäkringskassans rapport 
(2012) är denna förändring omnämnd och beskriver att de blev striktare i sin 
tolkning av regelverket kring sjukersättning. Dessutom fokuserade de mer aktivt på 
att få tillbaka de sjukskrivna i arbete samtidigt som de genomförde organisatoriska 
förändringar. Till exempel, kan man idag bli beviljad sjukpenning på normal nivå 
under 364 dagar och i de fall där personen anses vara allvarligt sjuk kan detta bli 
förlängt. Många av de som tidigare hamnade inom gruppen av långtidssjukskrivna 
återfinns idag som utförsäkrade eller inom andra program i samarbete med 
arbetsförmedlingen (Elektronisk källa H).   

I Lärarförbundets rapporter på hemsidan visas statistiska siffror där sjuktalen bland 
lärare ökar. Till exempel visar de att långtidssjukskrivningarna ökade mellan åren 
2002-2003 från att vara 8,7 procent till att vara 8,8 procent året därpå. Dessutom att 
58 procent av de lärare som var sjukskrivna år 2002 fortfarande fanns med bland de 
långsjuksjukskrivna år 2003. Endast var femte lärare som var långtidssjukskriven år 
2002 var åter i arbete året därpå (Elektronisk källa C). I en tidigare rapport från 
2001, gjordes en beräkning av 58 kommuner där det visade att 10 procent av lärarna 
var långtidssjukskrivna (Elektronisk källa D). Dessa nämnda rapporter plockar fram 
de år som visar de högsta sjukskrivningstalen bland lärare de senaste 16 åren, det vill 
säga mellan åren 1995-2011. På begäran har Lärarförbundet senare statistik att tillgå 
angående långsjukskrivningar bland deras medlemmar (Se Bilaga A). Den visar att 
3,0 procent av förbundets medlemmar var ”tjänstlediga med sjukpenning eller 
aktivitets- /sjukersättning”  (Bilaga A) år 2011. Detta kan jämföras med deras siffror 
från 1995 då de anser att lärares situation var bättre, det vill säga med 2,9 procent. 
Tilläggningsvis räknar Lärarförbundet antalet tjänstlediga med sjukpenning eller 
aktivitets-/sjukersättning från 28 dagars sjukskrivning. 
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2.2 Utbildningsreformer 

Dahlstedt (2007) beskriver de olika dramatiska förändringarna som det svenska 
utbildningssystemet har genomgått under 1980-1990-talet.  

Bland reformerna kan två dominerande teman urskiljas, dels decentralisering, i 
bemärkelsen större inslag av målstyrning, och dels valfrihet, i bemärkelsen utökade 
möjligheter för elever att välja kurser, inriktning och profiler inom skolor, såväl som 
för elever och föräldrar att välja mellan skolor. (s.20)  

Syftet med det senare var att väcka engagemang hos alla intressenter och därmed 
genom konkurrens öka effektiviteten (Skolverket, 2013). 

En decentralisering av skolverksamheten innebär att kommunerna ansvarar för 
det konkreta genomförandet av de styrdokument som staten formulerar. Den var 
tänkt att medföra större autonomi men istället upplever lärare att deras arbetstid 
blir ”alltmer kontrollerad, främst på grund av att man anser sig fått fler och nya 
arbetsuppgifter vilka inte tillhör vad man uppfattar som egentligt lärararbete” 
(Skolverket, 2013, s.15). Istället för att lärare och rektorer skulle få större 
befogenheter har konsekvensen blivit att kommunerna kom i maktposition över 
beslut om skolan. 

Den senaste förändringen av skolsystemet med början 2011/2012, ämnar göra den 
statliga styrningen starkare med att ha tydligare styrdokument och betygssystem. Det 
är ett nytt målsystem med tydligare mål och kunskapskrav samt en ny betygskala i 
samtliga skolformer och skall gälla ifrån årskurs 6 (Skolverket, 2013). Denna reform 
är inte unikt för Sverige utan sker även internationellt där samhällets snabba 
utveckling gör att bland annat styrdokument måste anpassas (Dahlstedt, 2007).   
 
Enligt en tidig utvärdering av Lärarnas Riksförbund (2013a) angående Gy2011 visar 
sig lärare positiva till reformen. Undersökningen visar att majoriteten anser att de 
systematiska förändringarna är bra med det nya centrala innehållet i ämnesplanerna. 
Lärare välkomnar renodlingen och den nya strukturella tydligheten av de olika 
programmen och deras innehåll. Däremot har de mindre tilltro på den nya reformens 
påverkan gällande gymnasiegenomströmningen och menar elevernas resultat snarare 
beror på de förutsättningar lärare får för att bedriva högkvalitativ undervisning. De 
menar att ”det handlar om disponeringen av lärarnas arbetstid, med fokus på att 
minska lärarnas administrativa börda till förmån för lektionsplanering och liknande. 
Det handlar om lärares kompetensutveckling, lärarnas status och lärarutbildningen” 
(s.17). 
 
I den senaste rapporten Lärares Arbete genomförd av Lärarnas Riksförbund (2013b) 
framkommer bland annat den komplexa arbetssituationen lärare har. Lärare fick föra 
en logg för att visa hur tiden spenderas under en dag och vilka arbetsuppgifter som 
utförs. Resultatet visar bland annat att variationen av krav och roller gör att arbetet 
är splittrat där många aktiviteter pågår samtidigt. ”Observationerna ger en indikation 
på att läraren störs av någon eller något omkring var tionde till tjugonde minut, 
oavsett vilken aktivitet som pågår” (s.50). Detta är en del av lärarnas stressade 
arbetssituation där det är en brist på egen tid och där många väljer att göra 
administrativa uppgifter medan undervisning pågår för att hinna med. Det är ofta 
som lektionens utformning avgör hela arbetssituationen. Är det en föreläsning med 
full koncentration lämnar det kvar arbete efter lektionen, arbetar eleverna 
självständigt kan läraren till exempel rätta under lektionen. Rapporten nämner flera 
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punkter som inte fungerar i praktiken, till exempel att lärare har sjuknärvaro då 
vikariesituationen ger merarbete och administrationen där IT-programmen och 
datorer inte alltid fungerar, vilket även det skapar merarbete och stress. 
 

2.2.1 Reformernas påverkan på läraren och arbetsmiljön 

Skolverket (2013) härleder till en internationell studie där anledningen till 
reformerna är att det; 
 

ligger ett tryck från globaliseringen, informationsrevolutionen, internationell ranking av 
nationernas utbildningssystem, och nya krav från regeringar, föräldrar och allmänhet. I 
studien redovisas en stor enighet bland lärarna om att reformerna påverkat deras 
arbetsvardag i form av tidbrist, ökad arbetsbörda och mer stress. (s. 14)  

 
Vissa forskare i Skolverkets (2013) utvärdering menar att lärares stress även kommer 
ifrån globaliseringens krav på effektivitet och kvalitet i den nya skolförändringen 
medan andra ”poängterar att det inte är förändring i sig som skapar stress utan 
snabba förändringar som lärarna inte ser som önskvärda eller möjliga att ha 
inflytande över” (s.14). Det ligger även ett stort ansvar på lärarnas roll i att 
skolreformer skall bli lyckade eftersom det är de som tolkar och konkretiserar dem. 
Även skolledare och rektorer har en förhoppning på sina axlar att ansvara för att 
implementeringen av de nya reformerna blir lyckade, även om studier har visat att 
deras påverkan inte är så stor i undervisningens kärna, det vill säga hur lärare utför 
sina lektioner. 
 
OECD-rapporten ”Teachers Matters” analyserar läraryrkets komplexitet i flera länder 
och sambandet med en globaliserande värld. Förändringen innebär att 
läraruppdraget blir mer omfattande exempelvis genom ett ”ökat fokus på individuellt 
lärande, utvärderings- och kvalitetsarbete, professionell rådgivning till föräldrar, 
samarbete med kollegor, deltagande i utvecklingsprojekt och kontakter med det 
omgivande samhället” (Skolverket, 2013, s.15). Skolverket lägger också till lärarnas 
planering av sitt arbete som en annan viktig faktor i den komplexa situationen. I 
denna måste lärarna bland annat ta hänsyn till ”eleverna (både som grupp och var för 
sig), skolans tradition och organisation, samhällets allmänna opinion och praktiska 
begränsningar. Till detta kommer styrdokumenten och läraren egna begränsningar 
och förmågor” (Imsen;1999, i Skolverket, 2013, s.21).  
 

2.3 Ohälsa och förändring inom industrin 

Att hantera snabba förändringar av verksamheten och att vara konkurrensutsatt är 
tämligen nytt för skolan men där industrin har en lång erfarenhet. Före 
industrialiseringen garanterades produktkvalitén av skickliga hantverkare där denne 
”hade överblick och kunde styra alla leden i produktens framtagning” (Sandholm, 
2008, s. 22). Kontakten med kunden var också personlig vilket innebar att eventuella 
önskemål om förbättringar framkom direkt. Den största förändringen kom med 
1920-talets industrialisering och behov av massproduktion som sedan dess har ökat, 
blivit mer konkurrensutsatt med ökade krav på effektivisering och lönsamhet. För att 
överleva som företag har det inneburit att kunna anpassa sig för att möta kundkraven 
och samhällets förändringar. Kontinuerligt har industrierna utvecklat nya metoder, 
till exempel olika sätt för kvalitetssäkring av produkter samtidigt som de vill hålla 
låga tillverkningskostnader. På 1980-talet stod kundens kvalitetskrav i fokus vilket 
var anledningen till att bra kvalitet ökade företagets lönsamhet. Däremot framkom 
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att kvalitet inte var den enda avgörande faktorn för en framgångsrik organisation. 
Idag står utvecklingen med kunskapen att det också är nödvändigt med ett effektivt 
ledarskap där ett aktivt förbättringsarbete framgångsrikt bidrar till 
kvalitetsutvecklingen (Sandholm, 2008).  

Även om industrin har en längre historia och erfarenhet att anpassa arbetet för olika 
förändringar så existerar ohälsa även där. Statistik både från Johansson m.fl. (2003) 
och Försäkringskassans (2012) påvisar detta. Likvärdigt som för lärarkåren har 
snittet för gruppen arbetare inom Process- och maskinoperatörsarbete drastiskt 
minskat mellan åren 2002-2010. För kvinnor har de ersatta sjukpenningdagarna 
minskat från att vara 29,8 dagar år 2002 till att vara 9,1 år 2010. Männen visar även 
här på lägre sjuktal då de år 2002 hade 14,7 ersatta dagar mot 5,5 år 2010 
(Försäkringskassan, 2013, s.36). Däremot existerar organisationer både i Sverige och 
världen som har vänt negativa resultat till ökade positiva siffror vad gäller hälsa, 
effektivitet och lönsamhet. 

Sörqvist (2010b) menar att ett förbättringsarbete är en central del för alla fungerande 
organisationer för att kunna anpassa sig och ”följa omvärldens förändringar, möta 
ständigt ökande kundkrav och effektivisera den egna processen så att god 
kostnadseffektivitet nås” (s. 25). Genom att arbeta enligt ett aktivt systemetiskt 
förbättringsarbete har ett markant lägre ohälsotal genererats inom vissa industrier 
och organisationer, samtidigt som deras produktivitet och effektivitet har ökat.  

 

2.4 Aktivt systematiskt förbättringsarbete 

Några av de industrier och organisationer som har förändrat sin företagskultur och 
markant förbättrat både ekonomiska siffror och sjuktal har bland annat följt ett 
koncept som i väst definieras som Lean Production. Detta härrör från Toyotas 
produktionsprocess och är ett av flera exempel på ett systematiskt förbättringsarbete. 
I modellen ”betonas ledningens roll, att man har ett starkt kundfokus och att man 
arbetar med att eliminera förluster och fel. Ständiga förbättringar ligger hela tiden i 
fokus” (Sörqvist, 2010b, s.25). Dock handlar det inte om att följa ett visst koncept 
utan att göra vad som ger bästa förutsättningarna för att den specifika verksamheten 
kan förbättras. Det kanske betyder att plocka idéer ifrån flera modeller men det är 
viktigt att fokus och utgångspunkten ligger på förbättringar med ökad kundnytta och 
inte på kostnadsbesparingar.  

Sörqvist (2010b) beskriver att ett förbättringsarbete måste ingå i företagets 
infrastruktur och aktivt drivas och efterfrågas ifrån högsta ledningen. Det skall även 
få ta tid att förankras i organisationen och är en ständigt pågående process. Arbetet 
skall ledas av någon med rätt kompetens och förståelse för förbättringsarbetets 
metoder samt har stor kunskap om verksamhetsutveckling och kvalité. 

Huvudpunkterna inom aktivt systematiskt förbättringsarbete är: ”tydliga mål, ett bra 
ledarskap, väl fungerande kommunikation, allas delaktighet och organisationer som 
är medvetna, kreativa och har öppet arbetsklimat” (Johansson m.fl., 2003, s. 137). 
Johansson m.fl. menar att om både medarbetare och organisation mår bra kan det 
skapa förutsättningar för effektivitet och lönsamhet.  

Johansson m.fl. (2003) beskriver kortfattat ett företags sätt att arbeta med 
systematisk problemlösning enligt ett utvecklingshjul. Processchemat hjälper 
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medarbetarna med hur de skall tänka och handla för att det skall bli ett 
framgångsrikt förbättringsarbete. Detta är en konstant återkommande del av 
verksamheten som förutsätter planering och uppskattning av resurser. Detta hjul 
innefattar följande delar: 

 

Se Diskutera och enas om nuläge. Hur ser det ut nu med det som vi 
behöver förbättra? 

Tänk Reflektera över nuläget och enas om det önskade tillståndet. Hur är 
det, när är det bäst? 

Välj Vad måste vi göra, för at [sic] få det som det är, när de är som bäst? 

Gör Genomför! 

Se igen Reflektera över vad som gjorts och resultatet av det. Utvärdera! (s.41) 

 

De menar att reflektion, värdering och reaktion är viktiga delar i en lärande 
organisation. Ett sätt är att kontinuerligt fråga: ”Var det bra eller dåligt? Ska vi göra 
om det eller ska vi göra någonting annat?” (Johansson m.fl., 2003, s.173). 

Rent konkret innebär det systematiska arbetssättet att ha korta, enkla men effektiva 
rutiner som kan användas dagligen eller veckovis för att fånga upp idéer till 
förbättringar samt ge uppföljning på tidigare beslut. Exempel på en sådan rutin kan 
vara korta dagliga möten runt en förbättringstavla, så kallade ”tavelmöten” (Se Berg, 
2012). Viktiga delar av ett aktivt systematiskt arbetssätt förklaras kortfattat nedan. 

2.4.1 Tydliga mål 

Beskrivningen kring flera företag som omnämns i Johansson m.fl. (2003) visar hur 
det första målet i förändringsarbetet är en förankringsprocess i ledningen där en 
gemensam vision skapas samt tydliga mål som är accepterbara. Denna 
förankringsprocess omfattar sedan alla medarbetare där det skall vara tydligt för 
varje individ att veta hur de ska omsätta vägen till målet i den egna vardagen. 
Ansvaret ligger på individen för att företaget skall bli framgångsrikt.  

Tydliga mål formuleras också inom respektive avdelning. Det gäller att formulera ett 
resultatmål som är lätt att förstå och ta till sig. Detta kan vara effektivitetsmål som att 
kunna genomföra sitt jobb med högre kvalité på kortare tid. Alla mål i en 
organisation skall brytas ned till personliga, individuella och konkreta mål. Det som 
är viktigt i processen är att varje enhet och medarbetare skall känna sig delaktig och 
därmed formulera sin version av visionen. För långsiktig framgång skapas motivation 
om alla får utforma visionen för framtiden (Johansson m.fl., 2003).  

2.4.2 Ledarskapets roll 

Johansson m.fl. (2003) beskriver att en bra ledare är kritiskt för att lyckas med 
förbättringsarbetet. Denne skall förutom en god analytisk förmåga ha den 
grundläggande värderingen av en positiv människosyn. ”En bra ledare tycker om 
människor, gillar att leda, vill leda och arbetar i en främjande anda. Han eller hon 
förutsätter att människor vill lyckas och att de gör det, om de bara får rätt 
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förutsättningar. Alltså blir ledaren en möjliggörare” (s. 180-181). Det senare fordrar 
att ledaren själv har förutsättningarna att lyckas i sitt uppdrag.  

Ledarskap och medarbetarskap är ömsesidigt beroende av varandra och kan inte 
utvecklas utan det ena eller det andra. Arbetet skall främja varandras möjligheter att 
lyckas i sina uppdrag (Johansson m.fl., 2003). Chefens roll är att anpassa sitt 
ledarskap till situationen. För att gruppen skall fungera behöver ledaren vara både en 
lagledare och en lagspelare istället för att vara en hierark. Det handlar om att kunna 
ställa utvecklande frågor till sina medarbetare för att kring problemlösningen skapa 
förbättringsmöjligheter. Till exempel genom att tillämpa det sokratiska ledarskapet 
där reflektion och förståelse nås genom att ställa frågor som; ”Varför gör vi egentligen 
så här? Hur kan vi göra det bättre?” (Jirby, 2008, s.48). 

Det är viktigt att kontinuerligt mäta resultatet av ledarskapet. Är resultatet dåligt så 
handlar det om att hålla det främjande perspektivet och se vilka förbättringar som 
kan göras till nästa gång. Johansson m.fl. (2003) utgår alltid med frågan: ”Hur skall 
det vara, när det är som bäst?” (s.29), när det stöts på problem eftersom det genast 
skiftar fokus från problemet till att föra tankarna kring lösningen och önskan om hur 
det skulle kunna vara, vilket är en förutsättning för att tänka nytt.  

I många organisationer där det inte är så framgångsrikt klimat finns det många som 
lämnar ansvaret till någon annan, det är aldrig ens eget fel. Däremot, i framgångsrika 
organisationer tar alla sitt ansvar där de tillsammans definierar hur det är när det är 
som bäst och hur man skall nå dit. ”En utmärkt egenskap bland både medarbetare 
och ledare är att de ser, accepterar och bejakar det egna, personliga ansvaret” 
(Johansson m.fl., 2003, s.188).  

2.4.3 Kommunikation och delaktighet 

Bra kommunikation är en förutsättning för att kunna vara en framgångsrik 
organisation med effektivitet, lönsamhet och hälsa. Det skall vara en kommunikation 
där det uppstår en relation, inte en envägs kommunikation där information är riktad 
från en punkt till en annan. Dessutom är det viktigt att kommunikationen når alla 
medarbetare och inte bara några. ”Ska man förändra en företagskultur, är det 
ofrånkomligt att involvera samtliga anställda i processen. Det räcker inte att chefen 
eller några utvalda ser ljuset” (Johansson m.fl., 2003, s.38). Det viktiga är att dra åt 
samma håll med ett gemensamt mål. Ändras reglerna är det bra om alla får vara 
delaktiga. 

I det aktivt systematiska förbättringsarbetet är det viktigt att människor i alla led är 
engagerade i alla avdelningars arbete för att kunna ha idéer. Alla kommunicerar med 
varandra oavsett roll för att kunna berätta, beskriva och prata om varandras delar i 
processen. Det är viktigt att dela kunskap och information med varandra och 
framföra sina åsikter samtidigt som kompetensen inom organisationen tages tillvara. 
Det handlar om ”att bygga en upplevelse av att vara sedd, hörd och respekterad” 
(Johansson m.fl., 2003, s.138). De som gör jobbet vet bäst hur deras del skall kunna 
förbättras och vilka förutsättningar som krävs. 

Andra sätt att se sina medarbetare är genom teambyggande och gemensamma 
aktiviter som skapar vi-känsla. På de sättet kan de känna en stolthet över sin 
organisation. Kompetensutvecklingsdagar som används till gemensamma och 
värdeskapande aktiviteter är fördelaktigt både för medarbetares motivation och för 
företaget. Detta kan göras genom att använda reella exempel där faktiska uppgifter 
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får möjlighet att lösas, samtidigt ”säkrar det kvaliteten i nya rutiner och minskar 
behovet av förankring” (Johansson m.fl., 2003, s.45). 

2.4.4 Mätbara mål  

För att målen skall fungera pådrivande krävs det att de är utmanande och realistiska. 
De ska även vara tydliga, mätbara och tidsatta för att alla medarbetare ska veta när 
målen skall nås och hur. Det mätbara innebär vad som ämnas uppnås och inte 
effekterna av det som önskas uppnås eller det vi inte vill uppnå (Johansson m.fl., 
2003).  

Johansson m.fl. (2003) ger exemplet med att det vanliga är att man mäter ohälsa när 
fokus istället borde ligga på att mäta hälsa. Hälsa går att mäta genom att mäta 
långtidsfriska, det vill säga de som inte varit sjuka på över två år. Inom friskvård är 
det till exempel inte viktigt vad du gör, bara du uppnår ditt mål. Därför skall man inte 
mäta vad man gör utan det man uppnår. Det är viktigt att utgå ifrån det främjande 
perspektivet att skapa hälsa, inte förhindra sjukdom.  

Skolan är en verksamhet där det är budgetmål som mäts och belönas istället för 
verksamhetsmål. Om ”det är budgeten och inte verksamheten som styr, då kan man 
inte skapa mål som är tydliga, utmanande och realistiska. Vad vi än är till för, gäller 
det att definiera bra mål med fokus på det vi vill åstadkomma och hitta sätt att mäta 
just det” (Johansson, m.fl., 2003, s.200).  

Ett sätt att finna potentialen i förbättringsarbetet är att arbeta med 
avvikelsehantering. Det är i avvikelserna som det går att se grundorsaker till 
problemen och därmed lättare att se var till exempel arbetsprocessen inte fungerar. 
”Ledare ska älska avvikelser eftersom de är förbättringsmöjligheter” (Jirby, 2008, 
s.46). Genom att fokusera kvalitetsarbetet på en kontinuerlig och aktiv systematisk 
dokumenthantering kan man utgå ifrån det verkliga behovet och ett genomtänkt 
arbetssätt (Sörqvist, 2010b).  

Nämnbart är att det finns en nedtecknad process för kvalitetsarbete inom 
skolväsendet som är reglerat av skollagen. Punkterna är nästan identiska med de som 
nämns i sektion 2.4-2.4.4 för ett aktivt systematiskt förbättringsarbete. Där står att 
målet är att uppfylla de nationella målen men skollagen innefattar inte någon 
reglering av innehåll eller struktur när det gäller dokumentationen som sådan 
(Skolverket, 2012). Hur aktivt det systematiska förbättringsarbetet implementeras i 
praktiken, framgår delvis i denna studies forskningsintervjuer i sektion 4. 
 

2.5 Implementering inom industrin 

Företag som Stora Enso och Scania har bland annat influerats av Toyotas 
produktionssystem. Genom att skapa en ny företagskultur och tankesätt kring 
arbetsprocessen, har effektiviteten och lönsamheten ökat samtidigt som 
hälsonärvaron är större. Förbättringsarbetet visar att ”Effekten av det var att 
produktiviteten ökade och att kostnaderna för vikarier och kompetensbortfall 
minskade” (Johansson m.fl., 2003, s.147). Nedan följer exempel ur deras 
infrastruktur och hur de har implementerat det aktivt systematiska 
förbättringsarbetet. 
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2.5.1 Scania 

Scania har ändrat sin arbetsprocess och skapat vad man kallar Scanias 
produktionssystem där många influenser kommer från Toyota. Alla ledare och 
medarbetare skall följa Scanias produktionssystem men det får också ta tid att lära 
sig den då det också är mycket av en mental förändring. ”Det handlar inte bara om att 
kunna begreppen och glosorna, utan att förstå kopplingarna mellan principerna och 
metoderna för att verkligen förstå helheten” (Jirby, 2008, s.48). Det handlar om att 
vara ett levande föredöme där kunskap förmedlas nedåt i hierarkin, alla arbetssätt 
skall förstås och kunna förklaras av alla ledare och medarbetare.  

Två viktiga principer som modellen tillämpar är: ”Gå och se” vilket innebär att ”samla 
själv in information och fatta faktabaserade beslut” (Jirby, 2008, s. 46). Förutom 
detta arbetssätt har de även något som kallas ”Train-the-trainer” (ibid.) vilket de 
anser vara den bästa metoden för att skapa förståelse för alla delar av processen. Det 
betyder att medarbetare och ledare utbildar varandra genom att spendera två dagar 
på ett annat ställe i fabriken. Det handlar om att kunskap förmedlas både nedåt och 
uppåt bland avdelningarna och hierarkin då allas arbetssätt skall kunna förstås och 
förklaras av alla i företaget. Detta leder till en gemensam problemlösning i 
förbättringsarbetet där alla kan bidra med sin kompetens. Vikten av att alla 
medarbetare känner att de äger sin arbetsplats betonas och att de kan känna 
delaktighet (Jirby, 2008). 

Tidigare beskrivs Scanias ledare ha varit mycket resultatfixerade där det viktigaste 
var att mål uppnåddes. ”Prioriteringarna var dock otydliga och kvalitet och 
produktivitet låg långt under dagens nivåer” (Jirby, 2008, s.46). Idag ligger fokus på 
hur arbetet utförs och vilka metoder som används. Resultaten följs upp kontinuerligt 
för att ”avgöra om valet av metod var framgångsrikt” (s.46). Detta kallas för 
metodstyrning då rätt resultat hänger ihop med arbetet av ”rätt metod som bygger på 
rätt princip”(s.46). Detta förtar dock inte att resultaten fortfarande spelar stor roll 
men det är idag har hälsa, effektivitet och produktivitet ökat. 

2.5.2 Kartongfabriken i Fors, Stora Enso 

I mitten av 1980-talet var Fors bruk likt de flesta svenska företag, en arbetsplats med 
stor sjukfrånvaro och lite lönsamhet. De analyserade situationen och insåg att Fors 
bruk hade lika goda förutsättningar som sina konkurrenter att tillverka kartonger 
men affärerna gick ändå inte bra. Maskinerna behövdes inte förändras men däremot 
fanns möjligheten att förändra och påverka medarbetarna och organisationen genom 
att finna potentialen. Medarbetarnas attityd till arbetet behövde förändras från att de 
tänkte att ”produkten duger” till att kunden skall vilja köpa kvalité. ”Det var 
nödvändigt att få alla att förstå att kvalitet inte är det som företaget vill producera, 
utan det som kunderna vill köpa” (Johansson m.fl., 2003, s.38). Förbättringsarbetet 
ändrade fokus till en positiv och främjande attityd där hälsa, effektivitet och 
lönsamhet fick stå i fokus. En utvärdering visar besparingar på 107 miljoner kronor 
under perioden 1991-1994 som effekt av förbättringsarbetet. Idag är koncernen där 
bruket ingår, Stora Enso, ett av Sveriges största företag.  

Fors bruks fokus på närvaro istället för frånvaro har varit deras väg till framgång. 
Företagets drivkraft har varit ekonomisk. ”Ju friskare medarbetare är, desto mer får 
företaget för sina lönekostnader” (Johansson m.fl., 2003, s.135). Därför är friskvård 
en integrerad del av verksamhetens arbetsmiljöarbete med tydlig struktur och mål 
där ”ledning, handlingsplaner och utvärderingsmetoder” (s.90) ingår. Målet är att 
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mer än 40 procent av medarbetarna ska vara långtidsfriska, det vill säga att inte ha 
haft någon sjukfrånvaro på två år.  

Enligt Johansson m.fl. (2003), trivs långtidsfriska på jobbet. De har lika mycket 
diagnoser som andra men upplever inte åkommor lika besvärande. Till exempel har 
de färre infektioner och mindre sömnstörningar, dessutom är de sällan nedstämda 
med mindre oro. De har dock en högre psykisk belastning som innebär att de får 
anstränga sig mer på jobbet. Däremot trivs de med det då arbetslivet är en utmaning. 
Belastning, återhämtning och anpassning är processer som behöver vara i balans. 
Båda ytterligheter skapa ohälsa, överbelastning kan leda till sämre 
prestationsförmåga och en rad sjukdomar medan brist på belastning kan leda till 
understimulans och leda till vantrivsel. Därför menar Johansson m.fl. att de 
återhämtande faktorerna är viktiga. 

Förutom att mäta ohälsotalen har de mätt friskvårdens effekter. Mätningarna visar 
att välbefinnandet bland medarbetarna har ökat markant. Att mäta friskvårdens 
inverkan är ovanligt bland företagen inom Sverige men Johansson m.fl. (2003) anser 
det vara nödvändigt för att kunna dra slutsatser för effektitet och lönsamhet.  

Fors bruk har idag en rehabiliteringspolicy med tydliga gränser för sjukskrivning och 
längd av rehabilitering. De anser nämligen att det skapar förutsättningar för 
nyorientering om en medarbetare inser att de inte kan vara sjukskriven efter en viss 
tid. Är inte personen tillbaka i arbete när rehabiliteringstiden är ute, kan personen 
sägas upp. En parentes är att detta är väl förankrat inom organisationen och fack. 
”Man är överens om att det är mer humant att hjälpa människor att få en ny, reell 
chans än att söka kortsiktiga lösningar, som ofta får karaktären av nödlösningar” 
(Johansson m.fl., 2003, s.47). 

”Totalt mellan 1991-2002 motsvarar skillnaden mellan landets genomsnittliga 
sjuknivå och sjuknivån i Fors cirka 500 årsarbeten. Det motsvarar 250 miljoner 
kronor enbart i lönekostnader” (Johansson m.fl., 2003, s.81). Endast år 2002 skulle 
detta innebära 67 fler årsarbeten som skulle omfattas av sjukskrivning vid Fors bruk. 
”Sammanfattningsvis kan man se att humanbiologiska satsningarna i kombination 
med främjandeprincipen ger 4-5 gånger tillbaka på pengarna.”  Vidare, ”Till detta 
kommer höjningen av livskvaliteten hos de människor som arbetar i organisationen” 
(s.84). Effekterna av att satsa på hälsa har med andra ord resulterat i högre 
effektivitet och ökad lönsamet vid Fors bruk. 

 

2.6 Skolor och kommuner med förändrat arbetssätt 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL samt Stockholms Stad såg behovet av 
en förändring och förbättring av skolverksamheten i Sverige. År 2012 initierade 
de Prio-projektet som har som syfte att höja kunskapsresultaten i skolan. 
”Fokus har legat på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt, att 
stärka bandet mellan kollegor, främst mellan lärare och att utveckla arbetssätt 
så att skolledningen styr resurserna dit de gör störst nytta” (Berg, 2012, s.24). 
Aspuddens skola har visat positiva resultat med detta förändringsarbete och 
andra skolverksamheter i Enköping har anammat ett nytt tankesätt. Strukturen 
följer det aktivt systematiska förbättringsarbetet (sektion 2.4) vilken även ingår 
i många friskolors infrastruktur som JENSEN education. 
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2.6.1 Enköpings projekt 

Under ett och ett halvt år genomfördes ett projekt i Enköping kallat Hälsan i fokus 
för sina skolledare då sjuktalen bland lärargruppen var mycket hög. Syftet vara att 
genom föreläsningar och work shops få rektorerna att uppmärksamma hur deras roll 
påverkade hälsan bland personalen och vilka faktorer som skapade en trivsam 
arbetsplats med positivt klimat. Definitionen fann de i tidigare forskning ”medveten 
organisation med tydliga mål, en kreativ arbetsmiljö, ett konsultativt ledarskap och 
ett öppet arbetsklimat” (Elektronisk källa A; Johansson m.fl., 2003).  

En rektor beskriver att projektet har lett till att ”de har talat om mål och uppdrag, om 
vilka möten som var nödvändiga och inte, om arbetsbelastning och organisation” 
(Elektronisk källa A). I arbetet som skolledare har tydligheten framkommit i sättet att 
ställa frågor samt genom att medarbetarna också har kunskap om sitt eget ansvar i 
organisationen samt andras uppdrag. I och med förändringsarbetet känner sig fler 
sedda och bekräftade där alla vet vad de finner utvecklande och meningsfullt med att 
vara lärare. ”Genom att vi tydliggör våra mål, vårt ansvar och våra arbetssätt kan en 
medarbetare förhålla sig till det” (Elektronisk källa A). I vissa fall har processen 
inneburit att det bästa för hälsan är att byta karriär, vilket är en insikt som stöttats 
med vidare hjälp. 

Något som Enköpings skolledare arbetar mycket med idag är vilket tillstånd de 
förmedlar. De lägger nu större medvetenhet att deras tillstånd smittar av sig på 
omgivningen och lägger därför stor tonvikt på bemötandet av sin personal. Vid möten 
utgår de till exempel från frågan: ”Vad vill jag skapa för tillstånd?” (Elektronisk källa 
A) där inställningen tidigare främst har varit ett fokus på vad de vill förändra inom 
organisationen och uppnå med mötet. 

Resultat av mätningar visar ”att antalet sjuktimmar har minskat med motsvarande 23 
heltidstjänster” (Elektronisk källa A). I det är korthetsfrånvaron konstant medan det 
är långtidssjukskrivningarna som har minskat. Dessutom visar hälsoenkäterna att 
trivseln och nöjdheten har ökat bland lärarna. Resultaten mättes genom hälsoenkäter 
både bland lärare i Enköping med en jämförelse av svarsresultat från andra 
likvärdiga skolor i Sverige. 

Det som talar emot validiteten av minskningen är att Försäkringskassan ändrade sina 
regler under projekttiden där deras resultat visar på en generell minskning av 
ohälsotalen. Ändå anser Lars-Erik Klason, styrelseordförande på Lärarförsäkringar, 
att skillnaderna i sjukskrivningstalen var så pass stora i Enköping att man kan påstå 
att projektet gjorde skillnad. Han jämför med andra förvaltningar i kommunen där 
sjuktalen under samma period ökade. Dessutom lyfter han fram att nöjdheten på 
skolor och förskolor ökade signifikant, bland annat hos de äldre lärarna, enligt de 
enkäter som gjordes” (Elektronisk källa A). 

2.6.2 Aspuddens skola 

Aspuddens skola startade sitt förändringsarbete genom prio- projektet där de fick 
hjälp av ett konsultbolag för att leda uppdraget enligt ett aktivt systematiskt 
förbättringsarbete. Dessa förändringsledare gjorde en tidsutvärdering samt 
djupintervjuer för att utvärdera vilka förbättringsmöjligheter som fanns. I 
förundersökningen fick lärarna skriva en logg för att se på vad tiden lades under 
arbetsdagen, nedbrutet i minuter och med tydliga ramar. Resultaten visade att 
lärarna planerade mycket av undervisningen själva samt att det saknades tid för 
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spontana möten mellan kollegor. Det visade sig också att det inte lades så mycket tid 
på de administrativa uppgifterna som först var antaget (Berg, 2012).  

Aspuddens skola arbetar nu med att utveckla och förbättra samplanering av ämnen, 
coachning från både rektorer och kollegor samt en effektivisering av möten. Idag är 
dessa punkter schemalagda där personalen ingår i grupper för att bland annat 
identifiera tidstjuvar, se över processer och arbetssätt samt testar nya lösningar till 
förbättringar. Till exempel har samplaneringsgruppen i uppgift att studera hur bättre 
planering kan frigöra mer tid. Coachingen innebär att två lärare finns med på samma 
lektion en gång i månaden för att ge feedback och idéer till förbättringar. Syftet är att 
uppmärksamma lärarrollen i klassrummet och sedan kunna utveckla den (Berg, 
2012).  

Den omedelbara förändringen var dock att byta mötesformer och dess tider. De 
använder sig idag av något de kallar för tavelmöten. Detta innebär att de varje 
måndag morgon har ett kort möte på max 15 minuter lett av en arbetslagsledare. 
”Inga protokoll skrivs utan istället fångas allt upp på tavlan. Informationen skickas ut 
i veckomejl istället för att tas upp på möten som istället fokuserar på frågor och 
diskussioner” (Berg, 2012, s.22). Sedan finns ett längre möte var femte vecka där mer 
långsiktiga frågeställningar tas upp. Vissa frågor hamnar specifikt på rektorns tavla. 
Detta har skapat en större tydlighet i verksamheten och bättre kommunikation. 

De positiva effekterna beskrivs vara mer tid för den pedagogiska planeringen samt 
mer stimulerande arbete. Kontinuerligt har varje steg utvärderats för att kunna ge 
riktning till nästa steg i processen. Mot slutet har 93 % av lärarna svarat sig positiva 
till förändringen och att jobbet har blivit roligare då de kan fokusera på pedagogiken 
på ett annat sätt (Berg, 2012). Procentdelen av de negativa åsikterna har legat 
konstant sedan projektets början. Rektor Maria Radway (Berg, 2012) förklarar detta 
med att förändring ofta är tufft men oftast ligger orsaken i brist på förståelse för 
förändringen. Hon tror dock att framgången ligger i de strukturer för arbetet som har 
skapats, till exempel den frigjorda och schemalagda tiden.  

 

3 Metod 

Denna uppsats har en kvalitativ ansats där intervjuer används och jämförs med 
befintliga fakta om lärares ohälsa. Materialet i studien grundar sig på rapporter, 
projektresultat och litteratur. Efterforskning har gjorts i ämnen som berör lärares 
hälsa, arbetsmiljön samt skolvärldens förändringar. Eftersom industrin har hanterat 
förändringar under en längre tid och vissa företag visar positiva resultat på hälsan, 
har deras struktur av förbättringsarbete undersökts. Detta aktivt systematiska 
förändringsarbete används i 4.1 Analys av resultaten, som en jämförelse mot svaren i 
forskningsintervjun. Likt vad frågeställningen åsyftar är om detta beprövade system 
svarar mot de orsaker som lärarna anger till ohälsa och de problemområden de ser 
som kan skapa detta.  
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3.1 Respondenter 

Undersökningsgruppen i detta forskningsarbete är sex behöriga och yrkesverksamma 
lärare på gymnasiet. De arbetar på tre olika gymnasieskolor varav en är en friskola 
och de andra två är kommunala skolor. I intervjugruppen finns det en lärare som 
tidigare arbetat på kommunala skolor men som idag arbetar vid en friskola där ett 
aktivt systematiskt förbättringsarbete är en del av infrastrukturen. Detta för att ha 
möjligheten att ställa en följdfråga om upplevda skillnader i arbetsmiljön. För att få 
ett reellt underlag är hälften av lärarna i urvalsgruppen av manligt respektive 
kvinnligt kön där medelåldern är 38 år.  

 

3.2  Forskningsintervjuerna 

Valet av att använda intervjuteknik i studien baseras dels på att kontakten blir 
personlig genom ett möte. Dessutom är intervjun semi-strukturerad där dialogen ger 
möjlighet till mer informativa svar och att ställa följdfrågor. Denscombe (2009) 
menar att denna metod är effektivt tilltalande och utfallet av svarsnyttan ger goda 
förutsättningar för ett bra forskningsunderlag. Respondenterna i studien är få vilket 
betyder att det finns ett stort behov av att svarsfrekvensen är hundraprocentig inom 
undersökningsgruppen. De utvalda anses vara nyckelpersoner vilka kan ge del av den 
”privilegierade informationen”(s.233) för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar.  

Stukát (2005) anser att ”det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat 
som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga” (s.32). Därför kan 
denna typ av intervju som sker ansikte mot ansikte även ge upplysningar som inte 
framkommer i en skriftlig intervju då ”tonfall, mimik och pauser”(s.39) är värdefulla 
ledtrådar till att tolka situationen. Dessutom är fördelen med ett personligt möte att 
den kan hjälpa undvika ”oriktig information” (Denscombe, 2009, s. 29) och 
missförstånd. 

Intervjuerna har spelats in på diktafon och transkriberats i ett protokoll. Anledningen 
är att kunna vara trogen källan i resultatdelen. 

3.2.1  Etiska principer 

Forskningsintervjuerna följer de etiska principer som omnämns i Vetenskapsrådets 
(2004) text Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Informationskravet och samtyckeskravet beaktas bland annat genom att 
respondenterna på förhand har fått information om studiens syfte och att deras 
medverkan är frivillig som närhelst kan avbrytas. Konfidentialitetskravet tillgodoses 
genom att respondenternas identitet kommer att hållas konfidentiell då detta är 
ovidkommande för att besvara frågeställningen. De kommer att refereras till som 
Lärare 1-6. Även om det i urvalsprocessen var ett medvetet val att fördela 
representationen av manligt och kvinnligt kön lika, så kommer den informationen 
inte att framgå i resultatet. Ålder eller arbetsplats kommer inte heller att framgå 
förutom att en lärare arbetar på en gymnasial friskola. Nyttjandekravet innebär i 
studien att intervjumaterialet endast är ämnat att användas för att besvara 
forskningsintervjuns syfte och frågeställning. Innan materialet användes, erbjöds 
respondenterna möjligheten att läsa intervjun och godkänna den som material för 
resultatdelen. Forskningsintervjun undviker i största möjliga mån tänkbara negativa 
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konsekvenser för respondenterna bland annat genom att tillgodose 
konfidentialitetskravet.  

 

4 Resultat 

I forskningsintervjun har lärare på gymnasieskolan besvarat frågor om deras 
upplevda arbetsmiljö, om de ser en ökad ohälsa och hur de ställer sig till den nya 
reformen Gy2011. Nedan följer deras svar på standardfrågorna och där följdfrågor 
finns som del i svaren. 

På den första frågan om de ansåg att arbetsmiljön har förändrats de senaste åren 
svarade alla olika. Någon ansåg att den inte har förändrats medan andra menar att 
den nya reformen har varit den största förändringen på senare tid. Lärare 5 anser att 
den största förändringen med ökade arbetsuppgifter skedde för cirka 10 år sedan. Två 
lärare vid en annan gemensam skola anser att det har blivit fler administrativa 
uppgifter och en ökad stress över att det inte går att förbereda sig som man vill till 
lektionerna. Detta gäller även mentorskapets omfattning som har utökats och att 
arbetsuppgifter som tillhör rektor delegeras nedåt till lärare.  

Lärare 2 och 6 beskriver arbetsmiljön likvärdigt då de anser att lärare idag är som att 
vara en egen ö. Det är färre kollegor, de som pensioneras ersätts inte. Konsekvensen 
blir att det inte finns kollegor att diskutera verksamheten och ämnena med, dessutom 
har de lärare som finns på plats mer att göra. Lärare 6 menar att om något extra 
kommer utöver det vardagliga arbetet känner man sig lätt otillräcklig och det skapar 
en stress. 

Den lärare som arbetar på en friskola menar att på dennes arbetsplats ligger fokus på 
pedagogiken. Därför anser Lärare 1 att arbetsmiljön är acceptabel då man får arbeta 
med vad man utbildats till. Denne anser även att skolan har mindre jobbiga 
elevärenden vid en jämförelse med ett tidigare arbete på en kommunal skola samt att 
det nu finns en ledare som kan sätta gränser, till exempel på möten. 

Alla lärare i intervjun utom lärare 2 upplever en ökad ohälsa bland lärare. Ingen är 
personligen drabbad av långtidsjukskrivningar men de ser kollegor drabbas av olika 
typer av psykisk ohälsa där stress och frustration ges som exempel. Även 
respondenterna beskriver sin stress och frustration kring organisationen men har 
inte sjukskrivit sig. Lärare 3 menar att närvaron av den psykiska ohälsan inte alltid 
leder till långtidssjukskrivningar.  Lärare 6 ser att ohälsan har ökat och att det är fler 
sjukskrivningar än förr eller så är det många som har gått ned i tjänst för att de mår 
dåligt. Lärare 2 menar att denne inte vet vad normaliteten är och hur yrkesgruppen 
skall jämföras i relation till andra grupper. Lärare 2 tror därför att ohälsograden är 
normal. 

Lärare 4 beskriver läraryrket enligt följande: ”Det är ett 24 timmar om dygnet yrke, 
du har det alltid med dig hem. Du har det alltid om dig och kring dig och så det är 
oerhört svårt att släppa, släppa jobbet” (Lärare 4). Risken för ohälsa är därför hög 
speciellt i fallen som nyexad och ung vilket beskrivs som urtypen för de som går in i 
väggen. Flera på Lärare 4:s arbetsplats har gjort det, kommit tillbaka till arbetet och 
kraschat igen. 
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Däremot är alla respondenter eniga om att de går till arbetet fastän de är sjuka. De 
drar gränsen vid att vara sängliggande men annars hindrar inte förkylningar eller 
halsont. De nämner alla att det är lättare att gå till jobbet än att vara hemma. 
Skolorna ställer inte gärna in lektioner och arbetsbördan som följer ligger främst på 
den sjuke läraren. För att citera Lärare 2; ”Jag vet att allt som inte gjorts med 
eleverna, deras måluppfyllelse, kursarbeten… vad jag inte gör när jag är hemma och 
är sjuk, det ackumuleras ju och det blir ju ohanterbart om man är borta”. En annan 
lärare säger att ”det är ett helsike att vara sjuk som lärare… det är ett riktigt skit” 
(Lärare 4). Denne beskriver situationen vid sjukskrivning vidare; ”jag skall meddela 
elever, jag skall skicka uppgifter… jag skall liksom vara tillgänglig bland 
snorpapprena” (Lärare 4). Vetskapen om att man belastar kollegorna genom att de 
måste öppna dörrar och hjälpa elever samtidigt som de måste utföra sitt eget arbete 
är stressande. Lärare 5 svarar; ”Ibland kan jag vara så att jag är för sjuk, jag orkar inte 
ordna för en vikarie, då är det lättare att gå hit än att vara hemma och försöka styra 
upp saker och ting”. Det som Lärare 3 tillägger är att det även innebär med en vikarie 
att man måste planera arbetet på egen hand vilket kan ses som att det innebär att 
vikarera för sig själv och göra samma jobb ändå. Å andra sidan, får man inte oftast en 
vikare på den skolan som Lärare 3 arbetar säger denne. 

Vad anser du vara problemet med skolan? Vad är det som inte fungerar och kan 
skapa ohälsa? Lärare 1 tror att det framförallt beror på en otydlig ledning. Att inte 
veta vad som förväntas av läraren. Dessutom att det arbetet som sker i klassrummet 
är inte det som primeras utan att det är kringuppgifterna som att vara del av 
mobbningsarbeten med mera. Dessutom nämns att ledningen är osynlig, de vistas 
inte bland eleverna eller lärarna och vet därför inte hur undervisningen bedrivs. 
Resultatet av detta är att det skapar missnöje.  

Lärare 2 nämner också att rektorerna sällan syns till förutom när de är i akut behov 
av en vikarie. De har aldrig varit med på lektionerna eller frågat om hur lärare arbetar 
med kurser eller elever. Denne ger mötestiderna som ett exempel på frustrerande och 
uppgivna situationer. ”Vi skall ha möte och så känner att man inte får ut något av det 
som lärare. Och det är inget kvalitetshöjande arbete som gör att några kurser blir 
bättre på undervisning” (Lärare 2). Istället går mötena till praktiska frågor om vem 
som skall ta hand om studiebesöket, att några elever har varit högljudda. Konferenser 
består av tid som ägnas åt skolledarjobb som delegeras nedåt eller praktiska saker 
som en vaktmästare kan ordna.  Både Lärare 2 och 3 anser att mötestiden går åt till 
annat än pedagogiskt arbete. Lärare 2 beskriver att det är bara saker som måste fixas 
och att det känns som att det endast är tidsfördriv med pseudoproblem och inget 
konstruktivt. Även om denne känner uppgivenhet inför situationen så är det också en 
vana då det alltid har varit så.  

Lärare 2 beskriver även hur ledningen bestämmer saker utan att fråga lärarna samt 
gör sig okontaktbara genom att inte svara på mail. Lektioner försvinner med kort 
varsel då gymnasiechefen har bestämt att eleverna skall svara på en enkät eller för 
någon annan föreläsning. Konsekvensen blir att de inte får förbereda sig inför prov 
och som ett konkret exempel ges vårens nationella prov. Det saknas insikt om att 
kunna ta det beslutet utan chefen ”bara kör sin grej utan att vara informerad om vad 
som händer” (Lärare 2). Detta är något som skapar stress, vag ledning och otydlig 
information.  

Lärare 6 saknar förståelse och dialog från ledarna och anser att de borde komma ut 
och se verksamheten. De saknar tid även om det står i deras uppdrag som 
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pedagogiska ledare. Denne tycker också att medinflytande är en bristvara. ”Många 
känner att de bara styr över sin egen vardag men att det är bestämd av någon annan”.  

En annan stressfaktor som Lärare 4 nämner är hur det kan vara stressande med all 
den nya tekniken som betyder att de skall vara jätteflinka och kunniga. Skolan vill 
ofta ligga på framkant med smartboards, projektorer och lärarplattformar där 
uppgifter kan läggas ut till elever. Dock saknas tillfällen för kompetensutveckling 
inom detta område. Lärare 4 anser däremot att det framförallt är den stora delen 
dokumentation och pappersarbete som är ett problem. 

Lärare 5 svarar på frågan om vad problemet är med skolan och vad som inte fungerar 
genom att nämna alla olika roller en lärare har. Det är mycket socialt arbete och 
mycket dokumentation och administration. Det är också något som kommer med 
större krav och mer kontroll än om man sköter undervisningen. ”Då blir det att man 
har en tidsgräns kanske på när allt skall vara klart, det kanske skall vara ett 
åtgärdsprogram eller dokumentation och den känns mer pressande som gör att man 
väljer den före sin lektionsplanering” (Lärare 5). Denne beskriver också otydligheten 
kring mallar, blanketter, sätt att spara, rättssäkerhet och arkivering. Det är rörigt och 
frågorna är; ”Vad är ett åtgärdsprogram? Hur skall man skriva det? Vem skall skriva 
det? Vem skall följa upp det?” (Lärare 5). Därför blir det mycket egna lösningar och 
tolkningar och svårt att få bra svar, även från Skolverket. 

Dokumentationen är det flera lärare som nämner som en stor belastning i sin 
arbetsmiljö. Lärare 2 menar att det hela tiden läggs på smågrejor på lärarrollen utan 
att man får tid till det, det blir ”många bäckar små” (ibid.). Till exempel tages tid bort 
”för ämnesansvar, det heter inte så längre utan nu heter det ämnessamordnare eller 
någonting så de tar bort arbetsuppgifter och lägger in det i arbetstiden bara. Nu skall 
du göra det här också. Smågrejor liksom” (Lärare 2). Denna tid som man tar 
förskjuter andra arbetsuppgifter menar Lärare 2. 

Alla lärare är enstämmiga och ställer sig positiva till den nya reformen Gy2011. De 
tycker att den är tydligare och de gillar det nya betygssystemet. Det som Lärare 2 ser 
negativt är att den innefattar så mycket mer stoff i ämnesplanerna och fortfarande 
med mycket vaghet. Denne anser även att det har varit dålig guidning från Skolverket 
och skolledningen om hur betygen skall sättas. Skolverket har varit sena med att 
publicera riktlinjer och därför är många viktiga frågor obesvarade. Lärare 3, 4 och 5 
instämmer med Lärare 2 och menar att det är mycket extra jobb med att sätta sig in i 
allt. ”Det är bara någonting som skall förändras och det skall ske” (Lärare 3).  

En farhåga med den nya Gy2011 är att kraven är tydligare och hårdare för eleverna 
vilket kan medföra att fler inte når målen. Lärare 3 och 5 tror att det kommer att bli 
mycket merarbete för alla lärare då det i så fall krävs mer administration kring 
restuppgifter och prövningar. 

Önskemål från Lärare 2 är mer pedagogiskt ledarskap, mer likvärdighetsarbete där 
mer kontakt om eleverna ingår och att få dela information med andra lärare om vad 
som görs i kurserna. Lärare 3 önskar samordna arbetet mer då arbetet som var och 
en gör skulle kunna effektiviseras. ”Mötestid och så går ju ofta åt till andra saker, inte 
direkta saker hur man skall jobba med pedagogiska frågor och underlätta det 
vardagliga arbetet” (Lärare 3). Lärare 6 tycker att studiedagarna skall vara till för 
pedagogiska spörsmål då det skapar större värde.  
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4.1 Analys av resultat 

I forskningsintervjun framgår hur lärare upplever sin arbetsmiljö och vad de anser 
vara problemen i skolan som skapar ohälsa. Denna intervju har både sina för- och 
nackdelar ur validitetssynpunkt. Fördelarna är att lärarna står närmast 
organisationen och har stor kunskap om den faktiska arbetssituationen, däremot är 
de människor som är färgade av sina egna erfarenheter och åsikter. 
Forskningsintervjuns begränsning är att den inte är baserad på fakta utan på 
upplevelser och antaganden. 

Ett exempel är att majoriteten av respondenterna upplever att ohälsan har ökat bland 
lärarkåren. De anser sig själva uppleva stress och frustration bland annat på grund av 
mycket administration, brist på kommunikation och avsaknad av värdeskapande 
möten. Den psykiska ohälsan anser de visas genom fler sjukskrivningar eller att 
lärare har valt att gå ned i tjänst. Även intresseorganisationer som Lärarförbundet, 
Lärarnas Riksförbund och TCO menar genom sina undersökningar att så är fallet. 
Däremot, visar statistisk fakta både från Försäkringskassan (2012) och från 
Lärarförbundet (Bilaga A) att sjuktalen mer eller mindre har halverats de senaste tio 
åren. Lärare 2 nämner i intervjun att ohälsograden troligtvis är normal i relation till 
andra grupper, vilket fakta visar stämma. Å andra sidan, kan Nordmark (2012) ha 
rätt i att den psykiska ohälsan har ökat men att det inte finns tillgängliga verktyg för 
att mäta den och därför inte lyser igenom via statistiken.  

Förutom att använda resultatet av forskningsintervjuerna som grund skall dessa 
upplevda orsaker jämföras med det specifika system av aktivt systematiskt 
förbättringsarbete som beskrivs i sektionerna 2.4-2.4.4. Detta skulle kunna vara 
framgångsrikt inom skolverksamheten eftersom det har visat positiva resultat i 
undersökningar och sjuktal för hälsa och trivsel inom vissa industrier samt andra 
verksamheter som Aspuddens skola och genom Enköpingsprojektet.  

Flera av respondenterna anser att problemet med skolan är en otydlig och vag 
ledning. Ledningen beskrivs med ord som osynlig och okontaktbar då de anses sakna 
insikt i den dagliga verksamheten och hur undervisningen bedrivs. Dessutom vistas 
inte ledarna bland eleverna eller frågar hur det går med arbetet kring dem. I det 
aktivt systematiska förbättringsarbetet är det viktigt att alla medarbetare och ledare 
har insikt, förståelse och kunskap om varandras arbeten till den grad att de kan 
beskriva den. På Aspuddens skola har de schemalagd tid då rektorer är med på 
lektioner och kollegor är med på varandras lektioner, senare följs detta upp med 
feedback som möjliggör utveckling av den pedagogiska rollen. Detta är en del av 
”train-the-trainer” principen och ”Gå och Se” (Jirby, 2008) som också många 
industrier tillämpar. Bland andra Lärare 6 eftersöker medinflytande, förståelse och 
dialog från ledarna och föreslår att de skall komma ut och se verksamheten. Ett 
förbättringsarbete skulle därför kunna se ut som det gör på Aspuddens skola med att 
schemalägga och planera dessa tillfällen.  

Sörqvist (2012) betonar hur viktigt det är med ett tydligt ledarskap samt att det skall 
finnas en kommunikation i alla led. Respondenterna upplever en brist på 
kommunikation inom skolan, speciellt mellan rektorer och lärare. Lärare 2 ger 
exemplet av att gymnasiechefen och rektorer bestämmer saker utan lärares 
medverkan och inberäkning om deras åsikter. Till exempel bestäms elevaktiviteter på 
lektionstid utan hänsyn till lärares egen planering. Dessa situationer anser Lärare 2 
vara frustrerande, speciellt när mail och annan kontakt ignoreras. Detta kan även 
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verka vara en brist på respekt och en del av den hierarki som Sörqvist (2010b) anser 
inte skall finnas då ledaren skall vara en lagspelare och en lagledare. Existerar inte 
kommunikationen och dialogen mellan dessa parter, är effekten att ledarskapet 
upplevs vagt och otydligt. 

Lärare 2 och 3 beskriver hur mötestid går åt till praktiska göromål eller till 
skolledarjobb istället för att fokusera på pedagogik och att bli bättre lärare. Lärare 2 
upplever den som tidsfördriv vilken ägnas åt pseudoproblem och eftersöker likt lärare 
6 mer reella och värdeskapande möten. Forskningsintervjuerna visar både på en 
otydlighet kring vad som mötestiden skall innehålla, samtidigt som förväntningarna 
på den enskilda individens ansvar är oklart. På Aspuddens skola var sättet att 
använda mötestiden det första som ändrades. Inom aktivt systematiskt 
förbättringsarbete används ofta tavelmöten, de är korta och ofta återkommande för 
att kunna vara uppdaterad med vad som händer i verksamheten. En möjlighet till 
förbättringsarbete kring mötestiden är att dokumentera ett tydligt mål som alla är 
överrens om, vem som skall göra vad och vid vilken tidpunkt det skall vara 
genomfört. Systemet innebär att även undersöka vilka resurser som behövs för att nå 
målet, till exempel antal människor och materiel. Alla medarbetare skall tydligt 
kunna ”omsätta vägen till målet i den egna vardagen” (sektion 2.4.1, s.12) då målen 
behöver vara personliga och konkreta. Det är viktigt att målet är mätbart då det skall 
utvärderas för att se om det faktiskt har uppnåtts.  

Det som är mest omdiskuterat och ofta anses vara en stor anledning till lärares ohälsa 
är de administrativa uppgifterna och hur de tar tid från annan del av verksamheten. 
Här skiljer sig Aspuddens undersökning ifrån de resultat som framkommit i denna 
studies forskningsintervju samt lärarförbundens undersökningar. Alla utom Lärare 1 
som arbetar på en friskola anser att administration och dokumentation var en stor 
belastning. Lärare 5 beskriver att hanteringen av dokument och vad som gäller är 
rörig. Det är otydligt vem som skall göra vad och hur. I ett förbättringsarbete skulle 
en åtgärd kunna vara att konkretisera handlingsplaner med en dokumenterad 
tydlighet för vems ansvaret är att uppgiften blir utförd och hur. Fördelaktigen också 
en dokumentation för ramarna av yrkesrollen som sådan för insikt om individens 
ansvar och uppdrag. Framförallt belyser forskningsintervjuerna behovet av en 
tydlighet och förbättring vad gäller lärares sjukskrivning, så de kan vara hemma utan 
dåligt samvete. Att under kompetensutvecklingsdagar arbeta för en problemlösning 
kring detta område skulle kunna vara motiverande då det är reellt och 
värdeskapande. Lösningen kanske inte finns omgående men i en process med 
kontinuerliga utvärderingar och uppföljningar kan situationen hela tiden förbättras 
mot vad som varit.  

Önskemål som framkommer i intervjuerna är tydligt ledarskap, mer delgivning av 
information och samordning bland kollegor, effektivare och värdeskapande möten, 
mer fokus på att utveckla den pedagogiska rollen och kontakten med elever. Dessa 
punkter överensstämmer väl med det som Aspuddens skola har fokuserat på i sitt 
förändringsarbete där resultaten upplevs som positiva. 
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5 Diskussion 

Förutom att undersöka vad lärare upplever skapar ohälsa i deras arbetsmiljö och 
jämföra det mot ett beprövat system av förbättringsarbete är också syftet att här 
resonera kring vilka tänkbara konsekvenser detta system skulle kunna ha för skolan, 
dess för- och nackdelar. 

Att arbeta aktivt och systematiskt med förbättringar skulle kunna innebära att alla 
medarbetare tydligt vet vad som förväntas av dem och andra i alla situationer. Det 
kan leda till en samstämmighet mellan chefer och medarbetare kring vad som 
konkret behöver göras för att nå de mål som verksamheten har. Vidare, så är det 
aktivt systematiska förbättringsarbetet ett sätt att övervaka utfallet av det arbete man 
gör för att nå målen. Stämmer inte utfallet med målen så kan ledningen, baserat på 
idéer och förslag från anställda, tillta korrigerande åtgärder. För att detta skall kunna 
bli verklighet är strukturen att först och främst planera in tid för alla aktiviteter i den 
dagliga verksamheten och undersöka vilka resurser som behövs för att nå målet. Det 
skall även vara mätbart eftersom man styr mot ett mål och då gäller det att veta när 
man har nått det. Mätningarna enligt ett aktivt systematiskt förbättringsarbete bör 
ske kontinuerligt med intervaller, förslagsvis veckovis eller månadsvis. Detta 
arbetssätt kan hjälpa medarbetare att känna en hanterbarhet över sin arbetssituation 
vilket i sin tur minskar stressen. 

Nackdelarna kan vara att organisationen säger sig anamma detta system men där 
ledarksapet saknar kompetens och förståelse för vad arbetet innebär. Det kan på 
pappret stå att organisationen arbetar efter ett aktivt systematiskt förbättringsarbete 
men där det inte implementeras. Ett tydligt exempel på detta är det kvalitetsarbete 
som finns med som en del av skollagen. Punkterna som beskrivs i sektionerna 2.4-
2.4.4 för hur ett aktivt systematiskt förbättringsarbete skall föras är genomgående 
lika för de i skollagen. Skillnaden är i implementeringen då förbättringsarbetet inte 
verkar vara aktivt på de flesta skolor eller använda sig av frekventa och kontinuerliga 
utvärderingar. Skolverket (2012) uttrycker även att skollagen inte innefattar någon 
reglering av innehåll eller struktur när det gäller dokumentationen av detta 
kvalitetsarbete. Genomgående för många uppdrag inom skolan verkar det finnas en 
avsaknad gällande kompetensutveckling för medarbetarna för att kunna ha reell 
kunskap i olika delar av sitt arbete. I ett aktivt systematiskt förbättringsarbete är det 
som Sörqvist (2012b) betonar, en nödvändighet. 

I bakgrundsmaterialet beskrivs lärarnas situation som väldigt komplex där det finns 
många arbetsuppgifter, intressenter och egna föreställningar att ta hänsyn till. I 
rapporterna Lärares Arbete och Arbetsmiljöundersökningen 2011 framkommer 
många behov som är likvärdiga med de i forskningsintervjuns resultat. Förutom 
administration, dokumentation och olika roller så nämns de många avbrott en lärare 
utsättsför i sitt pågående arbete. Intrycket blir att arbetssituationen är övermäktigt 
där mycket skulle kunna önskas och förbättras. Både Aspuddens skola och 
Enköpingsprojektet visar dock på att det är möjligt att applicera det aktivt 
systematiska förbättringsarbetet på skolan där några av de problem som nämnts i 
bakgrunden har lett till en bättre arbetssituation och där det i Enköpings fall finns 
konkreta siffror på lägre sjuktal.  

En initial tanke för denna studie var att förändringar i sig skulle vara stressande, 
vilket inte verkar vara fallet. Reformen och Gy2011 är både välkommen och eftersökt 
av lärare enligt undersökningar och forskningsintervjuer. De tycker om dess tydlighet 
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och ställer sig positiva till det nya betygssystemet. I Skolverket (2013) anser vissa 
forskare att stressen hos lärare i samband med dessa förändringar istället handlar om 
att de inte är önskvärda eller att de saknar inflytande över dem. Ovissheten om hur 
reformen skall hanteras och effekten av dess konsekvenser är vad respondenterna i 
denna studie nämner som stressande. De beskriver bristen på hjälp ifrån högre 
instanser att tolka hur den skall implementeras och saknar möjlighet till 
kompetensutveckling för att lära sig den. Majoriteten av lärarna i studien verkar få 
tolka och lära sig styrdokumenten på egen hand, utöver de vanliga arbetsuppgifterna. 
Samtidigt som de ser risken för merarbete med fler elever som inte når målen där en 
ovisshet råder om skolan har någon handlingsplan eller tanke på detta. 

Denna studie går inte närmare in på varför Försäkringskassans (2012) statistik har 
mer än halverat sjuktalen de senaste tio åren även om det i bakgrunden nämns olika 
hypoteser. För det aktivt systematiska förbättringsarbetet är det ointressant om 
lärares sjuktal har ökat eller minskat. Ett sådant arbete utgår från hur situationen ser 
ut i ögonblicket och förbättrar därifrån. Det är tydligt att fakta och upplevelse skiljer 
sig åt när det kommer till lärares ohälsa. Lärare upplever sig sjukare än tidigare och 
förbättringsmöjligheterna kan därför ligga i att de får känna sig sedda och 
respekterade på sin arbetsplats av chefer och medarbetare. Att de blir uppskattade för 
sin kompetens och dessutom blir informerade och delaktiga i verksamhetens 
förehavanden. Mycket kan förbättras genom att uppleva att cheferna har insikt i 
vardagen och att de kontinuerligt kommunicerar med medarbetarna. I bakgrunden 
nämns hur produktion och effektivitet har ökat på Fors bruk likväl som den psykiska 
pressen. Skillnaden mot många arbetsplatser med hög sjukfrånvaro är att de där 
känner en utmaning i sitt arbete, är motiverade och därför trivs och är närvarande. 
En högre arbetsbörda kanske därför skulle kunna vara försvarbar om andra delar i 
arbetet möter mål av hälsa och trivsel. 

Ett humant sätt att hjälpa medarbetare som inte längre känner meningsfullhet i sitt 
uppdrag och kanske därför upplever ohälsa, är att leda dem till andra arbeten. Det 
främjande perspektivet låter människor finna tillfredställesle i andra uppdrag istället 
för att de skall riskera att ingå i gruppen av långtidssjukskrivna. Detta har varit ett 
lyckat förhållningssätt i Enköping och där Fors bruk till och med har det i sin 
rehabiliteringspolicy. De ser det som positivt att kunna hjälpa till med nyorientering 
och har därför tidsbegränsat medarbetarnas sjukskrivning och rehabiliteringstid. Att 
implementera detta på fler skolor skulle kunna leda till ett mer positivt klimat bland 
de medarbetare som verkligen tycker om sin arbetsplats och vill gemensamt dra åt 
samma håll, samtidigt som det kan leda till att människor blir friska på andra 
arbetsplatser.  

Lärarförbundets (Elektronisk källa D) ståndpunkt om att det behöver göras 
förändringar i lärarnas arbetsmiljö för att komma åt ohälsan verkar vara ett tydligt 
behov enligt lärare i forskningsintervjun. Resultaten överensstämmer väl med andra 
undersökningar och underlaget verkar tillräckligt för att kunna se indikationer på var 
förbättringsområdena finns för lärarkåren. Ett nytt mål för många skolor vore att 
skapa arbetsplatser med fokus på att öka hälsan och trivseln istället för att prioriera 
budget. Exempel i denna studie visar hur hälsan kan öka både effektivitet och 
lönsamhet vilket torde ligga i alla medverkandens intresse. Det påvisas även ett 
tydligt behov av mer tid till kompetensutvecklingar där lärare faktiskt får kunskap om 
att hantera vardagen med reformernas innebörd, användandet av ny teknik och få 
förståelse för viss dokumentation. Det aktivt systematiska förbättringsarbetet vore 
värt att pröva i ett långsiktigt projekt både för lärares upplevda hälsa och för en 
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praktiskt förbättrad skolverksamhet. Dock skall denna förändring i så fall förledas 
med gott exempel där den leds av någon med rätt kompetens och kunskap för 
verksamhetsutveckling och har en förståelse för hur ett aktivt systematiskt 
förbättringsarbete implementeras i praktiken. 
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Bilaga A 

Tjänstlediga med sjukpenning eller aktivitets-/sjukersättning, mätt i nov 1995 och 
2007-2011. 

 Månadsavlönade, kommunalt anställda. Medlemmar i Lärarförbundet. 
   Andel sjukskrivna medlemmar  

      

         År Andel 
       1995 2,9 
       1997 3,2 
       1999 5,6 
       2001 8,2 
       2002 8,7 
       2003 8,8 
       2004 8,8 
       2005 7,2 
       2006 6,9 
       2007 6,6 
       2008 5,3 
       2009 4,0 
       2010 3,1 
       2011 3,0 
        

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tjänstlediga med sjukpenning eller aktivitets-/sjukersättning, mätt i nov 2011.

Månadsavlönade, kommunalt anställda. Medlemmar i Lärarförbundet.

Antal Procent

Total 137 853 4 134 3,0

Stockholms län 19 986 677 3,4

Uppsala län 4 366 117 2,7

Södermanlands län 4 188 124 3,0

Östergötlands län 6 536 176 2,7

Jönköpings län 6 941 181 2,6

Kronobergs län 3 011 76 2,5

Kalmar län 4 051 121 3,0

Gotlands län 984 26 2,6

Blekinge län 2 607 77 3,0

Skåne län 17 417 494 2,8

Hallands län 4 682 132 2,8

Västra Götalands län 24 737 721 2,9

Värmlands län 4 800 125 2,6

Örebro län 4 984 172 3,5

Västmanlands län 3 598 122 3,4

Dalarnas län 4 450 125 2,8

Gävleborgs län 4 604 106 2,3

Västernorrlands län 4 095 142 3,5

Jämtlands län 1 964 95 4,8

Västerbottens län 5 008 159 3,2

Norrbottens län 4 056 143 3,5

Kommunalförbund 788 23 2,9

Källa: Lärarförbundet, partsgemensamt underlag

Antal medlemmar 

2011

Tjänstlediga pga sjukdom 2011

 


