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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Forskning påvisar på skolor som arbetsplats en ökad stressnivå och minskat 

välbefinnande. Fokus i denna studie var utifrån detta att undersöka hur rektorn i sin ledarroll 

resonerade kring motivation och personalens välbefinnande på arbetsplatsen ur ett 

salutogent perspektiv samt att se om rektorns förståelse av dessa begrepp ansågs vara ett 
redskap i den kommunala grundskolan för att utveckla sin personal.  

Syfte: Studien utforskade hur rektorer i kommunala grundskolan uppfattade att de 

motiverade sin personal och skapade välbefinnande på arbetsplatsen. 

Metod: Elva kvalitativa intervjuer med rektorer gjordes. Data analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys. Studien hade ett salutogent teoretiskt perspektiv.  

Resultat: Rektorerna såg motivation och välbefinnande som viktiga drivkrafter. Deras 

personal drevs av en växelverkan mellan inre och yttre faktorer och rektorerna uppgav att de 

i sin ledarroll behövde vara tillgängliga och lyhörda. Formella och informella möten 

framhölls av rektorerna som den främsta resursen i att påverka, uppmuntra och se 

personalens behov. Tillit, relation och delaktighet sågs som grundförutsättningar för 

skapandet av motivation och välbefinnande.   

Slutsats: Rektorerna upplevde att de med hänsyn till inre-, yttre påverkansfaktorer samt 

mål och uppdrag, hade en stor påverkan på sin personal. De strävade efter att åstadkomma 

en arbetsplats som också skapade motivation och välbefinnande.  

Nyckelord: Motivation, välbefinnande, motivational workplace, motiverande ledarskap, 

salutogenic, health 

 

  



  

ABSTRACT 

Background : Research shows that schools as a workplace increased stress levels and 

decreased well-being. The focus in this study was based on this to examine how the principals 

in his management discussed the motivation and employee well-being in the workplace from 

a salutogenic perspective, and to see if the principal's understanding of these concepts were 

considered to be an instrument in the municipal primary school to develop their staff. 

Aim: The study explored how principals in municipal primary schools perceived that they 

motivated their staff and created well-being in the workplace. 

Method: Twelve qualitative interviews with school principals has been made. Data were 

analyzed by qualitative content analysis. The study had a salutogenic theoretical perspective. 

Results: Principals saw motivation and well-being as the key drivers . Their staff were 

driven by an interaction between internal and external factors and principals report that they 

in their role as leaders needed to be accessible and responsive. Formal and informal meetings 

highlighted by principals as the primary resource to influence , encourage and ensure staff 

needs . Trust, relationship and involvement is seen as prerequisites for creating motivation 

and well-being. 

Conclusion: Principals felt that they with regard to internal-, external influences, goals 

and mission, had a great impact on their staff. They strove to create a workplace that also 

created the motivation and well-being.  

Keywords: Motivation , pampering , motivational workplace , motivating leadership , 

salutogenic , health 
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1. INTRODUKTION/ BAKGRUND/ SYFTE 

I Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljörapport (2013) som genomfördes bland lärare kan man 

läsa att lärarna upplevde sitt arbete som meningsfullt och att arbetsgemenskap med kollegor 

ger stöd. Rapporten beskrev även att många lärare upplevde en konstant stress i sitt arbete. 

De framhöll en orimlig arbetsbörda. Arbetet beskrevs även ha en negativ inverkan på livet i 

övrigt. Sju av tio lärare menade att deras arbetssituation påverkade deras privata fritid 

negativt. Vad gällde just arbetssituationen var bristande stöd och återkoppling från 

skolledningen en faktor till missnöje.  TCO:s rapport Stressbarometern (2013)  görs bland 

tjänstemän, bland annat lärare för att spåra förändringar i arbetssituationen. Rapporten 

visade på obalanser vad gäller välbefinnande på arbetsplatsen. Stressbarometern beskrev att 

en majoritet av lärare inte kunde koppla bort tankar från arbete, saknade tid med familj och 

vänner och kände trötthet. Rapporten lyfte som motvikt till en ökad stress i arbetslivet fram 

stöd och uppmuntran från ledningen. Tjänstemän, till exempel lärare, som inte fick detta 
stöd hade, enligt rapporten, svårare att koppla bort jobbtankar.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Lärarnas riksförbund arbetsmiljörapport (2013) samt TCO:s rapport Stressbarometern 

(2013) är två rapporter som lyfter fram vikten av organisationens och ledarens roll kring att 

motivera sin personal kontra den stress arbetsmiljön i skolan idag har. I studiens 

litteratursökning så fanns det liksom i rapporterna ovan skrivet om hur stress, minskat 

välbefinnande påverkar den kommunala skolan men inte om vad som uppmuntrade och 

utvecklade personalen till ett ökat välbefinnande och motivation. Fokus i denna studie var 

därför att se hur rektorer i den kommunala grundskolan resonerade kring motivation och 

personalens välbefinnande på arbetsplatsen ur ett salutogent perspektiv. Studien ville genom 

detta se om vikten av motivation och skapandet av välbefinnande ansågs vara en viktig del i 
ett ledarskap och ett redskap i den kommunala grundskolan för att utveckla sin personal.  

Syfte med studien var att utforska hur rektorer i kommunala grundskolan uppfattar att de 
motiverade sin personal och skapade välbefinnande på arbetsplatsen. 

Frågeställningar var: 

• Hur ser rektorerna på begreppet motivation och välbefinnande? 

• Hur uppger rektorerna att de behöver vara i sin ledarroll för att skapa motivation och 

välbefinnande på arbetsplatsen?  

• Vilka resurser/verktyg uppger rektorerna finns för att motivera sin personal och 

skapa välbefinnande på arbetsplatsen? 
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• Vilka exempel uppger rektorerna på situationer då de lyckats motivera sin personal 

och skapa välbefinnande på arbetsplatsen? 
 

2. TEORETISKT PERSPEKTIV 

2.1 Salutogent perspektiv 

Antonovsky (2005) har intresserat sig för människor som förhåller sig till sin omgivning på 

ett framgångsrikt sätt. Han har utifrån detta sett tre komponenter som framträder. Dessa var 

hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. Tillsammans menade han att dessa tre bildar 

för individen en känsla av sammanhang. Denna känsla och de tre komponenterna gav 

människan en högre tillgång till en bättre problemlösningsförmåga för att lösa de hinder 

som uppstår och kommer i vägen för det individen strävar efter. Antonovsky menade att den 

största motivationskomponenten var meningsfullhet. Motivation och engagemang mot sina 

mål såg han även var vanligare och tydligare hos människor med en stark känsla av 

sammanhang. 

En ökad kunskap om de tre komponenterna hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet 

menade Antonovsky blev viktiga i en arbetsplats hälsoarbete. Kunskap om hur man kunde 

bygga upp en känsla av sammanhang blev viktigt för att stärka individens resurser. 

Antonovsky såg även på tillståndet hälsa som rörligt. Han menade att vi befann oss på olika 

poler mellan hälsa och ohälsa. Detta faktum, framhöll han, gör att vi kan påverka hälsan.  

Den känsla av sammanhang individen har blev då en viktig markering i var i förhållande till 

polerna han/hon befann sig. Krause (2011) beskrev att summan av den fysiska och mentala 

hälsan indikerade hur väl man kan hanterar situationer i sitt liv och även om man kände sig 

vid god hälsa eller ej. Graeser (2011) påvisade att hur starka ens motståndsresurser var, det 

vill säga sin individuella känsla av sammanhang i hög grad påverkade ens välbefinnande. 

Hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet poängterade Mayer och Boness (2011) kunde 

hjälpa individer att utföra utmaningar och hålla sig vid god hälsa. 

Vetskapen om den salutogena teorin och känslan av sammanhang samt de tre 

komponenterna hanterbarhet, begriplighet och hanterbarhet för en ledare, visade sig i 

forskning göra skillnad. Effektivitet, engagemang psykiskt välmående, lust att samverka, och 

emotionell intelligens var några av de faktorer Cilliers (2011) framhöll som effekter av en hög 

känsla av sammanhang på arbetsplatsen. Graeser (2011) påvisade en dynamisk interaktion 

baserad på en hög känsla av sammanhang mellan arbetsplats/organisation. En klar 

kommunikation mellan individ, kollegor, ledning och verksamhet gav möjlighet till denna 

dynamiska interaktion. Hon beskrev att transparens i strukturer, förståelig organisation och 
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tydliga tillfällen där man kunde vara delaktig höjde känslan av sammanhang. För att skapa 

detta positiva stöttande klimat krävdes, menade Graeser, en ordentlig analys, så att man 

visste hur läget på arbetsplatsen såg ut. Kommunikation som stödde och uppmuntrade samt 

feed-back var viktiga delar i att skapa detta klimat enligt henne. Eriksson(2011) diskuterade 

framgång på arbetsplatsen och beskrev delaktighet som den viktigaste faktorn. Han framhöll 

även allsidighet och integrering av åtgärder. Ledningen poängterade Eriksson som viktig då 
den hade del i att skapa en framgångsrik arbetsplats genom sina prioriteringar och analyser.  

Personalens välbefinnande och dess effektivitet, poängterade Karlsson, Björklund och 

Jensen (2012), stå i relation till varandra. De påvisade en helhetssyn då de beskrev 

arbetsplatser som erbjuder resurser för sin personal att hantera stressfaktorer både vad 

gäller sitt jobb och sitt privata liv. Genom detta, beskrev de, en bättre arbetsmiljö som var 

mera effektiv, lojal och en personal som hade bättre mental hälsa. Den transformella 

ledaren, som identifierade vad som behövdes förändras, framhöll Eriksson(2011). Han 

påvisade att denna ledare skapade en vision som genom delaktighet av sin personal 

genomfördes. Eriksson framhöll att en sådan ledare genom att skapa en känsla av 

sammanhang hos personalen kunde få individer som ökade sitt engagemang, tog initiativ, 

skapade delaktighet och fick större motståndskraftighet.  

2.1 Teorier kring motivation kopplat till organisation och ledarskap 

Adair (2006) beskrev att genom kunskap om olika motivationsteorier kunde människor se 

att vi har behov som behövde uppfyllas. Han menade att motivation är det som uppfyllde 

individens behov av något, det vill säga det som betydde något och drev den vidare. Adair 

diskuterade (Maslow, Herzberg och McGregor) teorier om motivation och menade att 

individuella behov kunde knytas samman med organisationens behov. Han menade att 

sanna ledare tog hänsyn till teorier om individens behov och behandlade individer som om 

de var betydelsefulla. Dessa ledare hade större chans motivera sin personal och skapa 

välbefinnande. Utifrån detta framhöll han en grund för motivation. Adair menade att denna 

grund för en ledare innehöll att vara motiverad själv, att välja personal som är motiverade, 

att behandla personalen som egna individer, sätta realistiska och utmanande mål, komma 

ihåg att progression motiverar, skapa en motiverande omgivning/miljö, tillhandahålla 
skäliga belöningar och ge erkännanden.    

2.2.1 Maslows behovstrappa 

Genom en behovstrappa förklarade Maslows teori (1987) våra grundläggande behov och hur 

de påverkade individens välbefinnande och motivation. Längst ner i trappan beskrev Maslow 

(1987) att vi har de rent fysiologiska behoven såsom mat och sömn, därefter behövde vi 
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trygghet, detta kunde vara tak över huvudet och pengar. Efter detta kom behovet av kärlek 

och gemenskap, sedan uppskattning och feedback. Sist i trappan hittades 

självförverkligande, att bli den man vill vara, utveckla sig själv och nå sina drömmar. Maslow 

menade att så fort ett behov är tillfredsställt så dyker ett annat upp. Sadri och Bowen (2011)  

refererade till Maslows behovstrappa och menade att behov behövde uppfyllas för att skapa 

en individ som genom en rad av psykologiska processer strävade mot ett mål och sedan hade 

kvar motivationen att nå det. De visade genom Maslows behovstrappa att varje individ 

behövde nå ett trappsteg för att komma till nästa. Sadri och Bowen (2011) beskrev hur ledare 

i en organisation kunde nyttja dessa behov till att motivera sin personal. De påvisade vikten 

av att känna till Maslows trappsteg för att förstå hur sin personal fungerade och på vilket 

trappsteg i behovstrappan de befann sig. Detta för att bättre kunna motivera. Därför var det 

kanske inte, menar de, så enkelt att motivera personalen och vidmakthålla den motivationen 
bara genom en till exempel högre lön.       

2.2.2 Herzbergs Tvåfaktorteori 

Till skillnad från Maslow såg Herzbergs tvåfaktorteori mer till arbetsmiljön i sig som en 

nyckel till motivation. Herzberg, Mausner och Snyderman (1959) beskrev att det finns 

faktorer på arbetsplatser som är förknippade med arbetsglädje och missnöje. I sin teori 

skiljde de mellan hygienfaktorer och motivationsfaktorer. De framhöll att dessa båda 

arbetsfaktorer, behövde en ledare för verksamheten uppmärksamma kring sin personal. Det 

Herzberg m.fl. menade, är att hygienfaktorer och motivationsfaktorer inte verkade växelvis 

utan samtidigt och oberoende av varandra. Hygienfaktorerna behövdes för att en anställd 

inte skulle vara missnöjd. Dessa var till exempel, anställningstrygghet, lön, arbetstider, 

förmåner. Motivationsfaktorerna menade de ledde till större effektivitet och bättre 

prestationsförmåga. Dessa var till exempel erkännande, prestation, möjlighet till utveckling, 

befordran och ansvar. Då Herzberg m.fl. studerade arbetares motivation till sitt arbete 

menade de att dessa faktorer är avgörande för om en verksamhet kom att lyckas eller 

misslyckas. Viktigt påvisade de var att ledare såg att ökad tillfredställelse 

(motivationsfaktorerna) i sig inte ledde till minskat missnöje (hygienfaktorer). Ledare måste 

alltså, framhöll de, uppmärksamma båda faktorerna för att nå tillfredställelse hos sin 
personal.     

2.2.3 Self- Determination Theory 

Ett ramverk kring de drivkrafter som motiverar individen är Self- Determination theory. 

Battistelli, Galetta, Portoghese och Vandenberghe (2012) beskrev Self-Determination theory, 

SDT, i sin artikel där de tittat på hur tankesätt kring engagemang och motivation och 

engagemang inverkade på varandra. Genom SDT menade Deci och Ryan (1985) att vi genom 
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inre och yttre faktorer kunde se hur vår motivation sänks eller ökas. Teorin framhöll att 

individer hade psykologiska behov av delaktighet, kompetens och självbestämmande. En 

känsla av självbestämmande och individens engagemang för dess mål var inre 

motivationsfaktorer. De yttre motivationsfaktorerna var reglerade och kontrollerade genom 

till exempel belöning eller straff. Motivationen menade Deci och Ryan, styrde individens 

vilja att ha/få det ena eller andra. En växelverkan skedde inom individen av inre och yttre 

påverkansfaktorer. Självbestämmande motivationsfaktorer påvisade Yampolsky och Amiot 

(2013) var baserade på upplevd lust, uppfattade val och samstämmigheten och 

meningsfullheten med ens egna åsikter. Trépanier, Fernet och Austin (2012) framhöll att 

individer upplevde fler positiva psykologiska utfall när de var autonomt motiverade och 

kände sig kompetenta.  

2.2.4 Förväntnings-, Rättvise- och Målteori 

Motivation beskrev Lindelöw (2008) som en effekt av hur mycket ansträngning vi var 

beredda att lägga ner på en viss uppgift och hur vi riktade vår energi. Som komplement till 

personlighet och intelligens blev motivationen enligt henne viktig. Linderlöw menade att 

dessa, på till exempel en arbetsplats samspelade för att driva en framåt. Den del som kunde 

överbrygga olika påverkansfaktorer var enligt Linderlöw motivationen. Motivationen kunde 

få en att handla mera målinriktat och beslutsamt. En stark tro på det man gjorde och en egen 

motivation att nå ett mål ökade sannolikheten att göra det baserat på att man då ansträngde 

sig mera. Linderlöw kallade detta för förväntningsteorin. Hon framhöll även rättviseteorin 

där motivationen också styrdes av om man blir rättvist behandlad eller inte. Enligt denna 

teori behövde man få en balans i jämförelse med andra. Balansen beskrev hon vara mellan 

insatsen man gav och belöningen man fick. Linderlöw beskrev slutligen målteorin. 

Belöningen hade då att göra med medarbetarens syn på ett mål. Hur medarbetaren 

uppfattade sig själv i förhållande till målet. Utifrån dessa teorier och sambandet mellan 

dessa påvisade hon att man behövde se ur ett helhetsperspektiv kring en medarbetares 

behov. Genom ett helhetsperspektiv där både förväntnings-, rättvise- och målteorin tar plats 

kunde man enligt Linderlöw, bättre förstå de psykologiska mekanismer som påverkade 

möjligheten att nå mål som utsatts och motivationen hos medarbetaren.  

2.2.5 Teori X och Y 

McGregor (2006) formulerade, när han studerade organisationer, en teori X och Y, som 

skilde mellan två olika sätt att se på människan. Dessa skiljde han åt genom X och Y. Teori X 

var att den genomsnittliga människan inte tycker om att arbeta och undviker det om 

han/hon kunde. På grund av sitt missnöje kring arbete behövde X personen bli styrd och ges 
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direktiv, bli hotad med bestraffning, detta för att få personen till att utföra arbetet effektivare 

mot organisationens mål. Personen X hade också menade McGregor en låg ambition, undvek 

ansvar och ville ha trygghet och tyckte därför om att få tydliga direktiv. Teori Y beskrev en 

person som var aktiv av naturen, därför så också på sitt arbete. Den personen hittade själv 

engagemang genom bland annat självkontroll och självstyrning för att nå målen. Person Y 

sökte ansvar och belönades själv genom sina prestationer. Använde fantasi och kreativitet för 

att lösa problem. Person Y, menade McGregor, behövde en ledare som trodde att personalen 

klarade sitt jobb om rätt villkor gavs. Det fanns av ledare en positiv syn på sin personal 

menade han. McGregor menade att de sätt på vilket man såg människan som ledare 

påverkade organisationen. Han framhöll att kontroll av människor i organisationen kunde 

kväva utveckling som möjligen kunde komma från personalens egna resurser. Han beskrev 
att Teori Y var en inbjudan till förnyelse för en organisation. 

2.2.6 Leader–Member- Exhange Theory 

Graen och Uhl-Bien (1995) framhöll att något som betonade relationen mellan ledning och 

personal var Leader- Member–Exchange Theory (LMX). De menade att denna teori i 

huvudsak byggde på att det mellan ledare och varje personal skulle finnas en ömsesidig 

respekt och ett utvecklande av en god relation. LMX teorin fokuserade alltså, menade 

Lunenburg (2010) på den unika dyad som var relationen mellan ledare och varje enskild 

personal, inte på ledaren och hela personalgruppen. Varje relation, dyad, framhöll 

Lunenburg, kom att variera i kvalité. Han påvisade att en del av teorin beskrev att ledare 

formade två olika grupper på sin arbetsplats. En ingrupp och en utgrupp av sin personal. 

Ingruppens personer var de som av ledningen fick större förtroende, ansvar och även mera 

uppmärksamhet och frihet i sina roller. Utgruppen var de som ligger utanför ledarens inre 

cirkel. De fick mindre uppmärksamhet och mindre belöning, leddes ofta genom formella 

regler och principer. Lunenburg menade att denna teori byggde på det faktum att relationen 

man har till sin ledning var av vikt och att ledare överlag behandlar sin personal olika. Graen 

och Uhl-Bien (1995) beskrev att effektiva ledarskapsprocesser framträdde när ledare och 

personal kunde utveckla mogna relationer som växer. LMX som teori menar de var 

multidimensionell och identifierade dimensioner som uppfattad medverkan, lojalitet och 

inverkan. Scandura och Graen (1984) studerade denna teori genom en intervention av LMX 

på en arbetsplats. Denna intervention gjordes för att se om förändring av relationer mellan 

ledare och grupperingar kunde ge effekt. Utgruppen gavs genom samtal med ledaren, till 

exempel mera uppmärksamhet, tydliga förväntningar, blev lyssnade till. Utifrån detta kunde 

Scandura och Graen se att ledare och personalutbytet som teorin förespråkade gjorde att 

utgruppen blev effektivare och kände ett ökat välbefinnande på arbetsplatsen. Den påvisade 

ökade stöttningen från ledare till utgruppens personal bildade fler positiva dyader.  
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Lunenburg (2010) betonade, i och med ingruppens ökade effektivitet, välbefinnande och 

motivation, att ledare borde se till att deras ingrupp ska vara lika stor eller större än deras 

utgrupp. Det vill säga arbeta på att skapa så många goda relationer med sin personal som 

möjligt.   

3. TIDIGARE FORSKNING 

3.1 Organisatoriska aspekter 

Hiam (2006) beskrev att en ledare måste per definition uppnå sina mål genom andras 

arbete. Ledaren, menade han, måste stimulera och utveckla den kompetens och engagemang 

hos personalen som det krävs för att målet. Som ledare behövdes, enligt Hiam, strategier och 

tekniker för att bemöta sin personal. En ledare behövde ha kunskap om hur motivation 
fungerar, vad som motiverade deras personal och vad som var deras motiv till att arbeta.  

Humphrey (2012) menade att ledarskap var förmågan att influera till motivation och ta fram 

kompetensen hos andra individer i en grupp. Det var då av vikt att hitta rätt personer som 

kom att bli bra ledare eftersom ett effektivt ledarskap gav  fler fördelar till en organisation än 

några andra mänskliga faktorer. Organisationer behövde enligt Humphrey ha ledare som 

kunde inspirera personalen. En bra ledare hade förmågan att effektivt motivera sin personal 

att engagerade sig i ett uppförande som gav positiva resultat på organisationen. Han 

framhöll att en karismatisk ledare som inspirerade personalens motivation visade just ett 

motiverande ledarskap och uppmuntrade andra att bli engagerade genom att utmana, ge 

mening och förståelse för vilka förväntningarna var. En ledare i en organisation borde också 

tillåta och uppmuntra nytänkande och kreativitet utan att hänga ut misstagen för andra i 

organisationen. Det är även, påvisade Humphrey, av vikt att ledare var effektiva lyssnare och 

accepterade individuella skillnader och behov.  

De individuella behoven, beskrev Adair (2006), överlappade interaktionen mellan uppdrag, 

individ och grupp i en organisation. Han menade att individen påverkades av uppdraget och 

gruppen och att det då fanns möjligheter för en ledning att påverka annat än bara individen 

för motivation. Detta då alla delar samverkade. I sin bok framhöll han Action centered 

leadership. Just den var en modell som tar hänsyn till de tre faktorerna uppgift, individ och 

grupp. Adair beskrev att denna modell tog hänsyn till teorier (Helzberg och Maslow) och att 

det i denna behövdes en bra ledare. En bra sådan menade han var en som är entusiastisk, 

har integritet och en kombination av tuffhet, beslutsamhet, rättvisa, medmänsklighet, värme 

och ödmjukhet. Han påpekade the fifty-fifty rule, då han menade att femtio procent av 

motivationen för personalen kom från individen själv och de övriga femtio från hennes 

omgivning, speciellt från det ledarskap som individens möttes av.   
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För att tydligare förstå och se sin personal poängterade Sandri och Bowden (2011) att 

organisationer kunde dra nytta av teorier om människans behov och det som gjorde att man 

strävade framåt. Motivation kunde då ökas genom att se vad personalen eller en enskild 

medarbetare hade för behov. Enligt Maslows behovstrappa (1987) kunde man till exempel se 

vilket trappsteg personalen stod på. Kunskapen om vilka behov som styrde och motiverade 

påpekade Sandri och Bowden (2011), kunde hjälpa organisationer med att bland annat 

rekrytera rätt personal, nyttja personalens kompetenser, göra personalen mera solidarisk, 

stärka välbefinnandet samt öka produktiviteten. En individuell plan för att se på vilket 

trappsteg personalen uppehöll sig kunde bistå organisationen med att uppfylla behov, 

uppmuntra och hjälpa personalen vidare. Personal som gavs en sporre för att skapa 

motivation till att nå högre mål gynnade organisationen och personalgruppen. Hackman 

(2002) poängterade att ledare för en grupp och organisation borde förstärka och beakta goda 

resultat bland personalgrupper för att motivera gruppen mot att fortsätta nå högre. Men 

även motivera, menade de, för att orka upprätthålla ett gott resultat. Hackman påvisade att 

en ledares roll var att öka förutsättningarna till ett lyckat resultat för gruppen. Genom 
uppmuntran motivera dem, och hjälpa dem vidare.   

Inom Självbestämmande teorin (SDT), påvisade Battistelli, Galetta, Portoghese och 

Vandenberghe (2012) att en social miljö som uppfyllde de inre motivationsfaktorer och 

behov som en individ har gav välmående. Amiot och Sansfacon (2011) beskrev att 

psykologiska teorier om välbefinnande i en personalgrupp var viktig information då kunskap 

om dessa kunde hjälpa organisationer att nyttja dem för att nå bättre resultat med 

verksamheten. Trépanier, Fernet och Austin (2012) framhöll att relationer bygger på 

meningsfull interaktion inte minst med sin ledare. Ett bra ledarskap menade de växte fram 

ur tillit, respekt, ömsesidigt stöd och kvalitativa relationer. Ledare, påvisade de, måste känna 

tillit och stöd från personalen för att ingjuta stolthet och respekt hos densamma. Ledare som 

kände att de deltog i meningsfulla relationer på arbetsplatsen tenderade att också tro på sig 

själva som ledare som kunde inspirera och ge en målbild till andra. Trépanier m.fl. menade 

att genom att värdesätta lagarbete och respekt för andra, kunde organisationer skapa sociala 

förutsättningar som uppmuntrade och fostrade kvalitativa relationer mellan personalen.  

3.2 Personalen som resurs 

I sin studie, påpekade Nielsen, Randall, Holten och Gonzalez (2012) att det i en organisation 

ibland kunde behövas gripas in mera medvetet för att höja hälsofaktorn och välbefinnandet 

på en arbetsplats. Genom att studera olika program och teorier som stärkte hälsan på 

arbetsplatsen, hade de upptäckt olika faktorer som överensstämde med de flesta 

interventioner på arbetsplatser via strukturerade hälsoprogram. Ville man via aktivt 
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ingripande göra en förändring på en arbetsplats så skulle den fokusera på 

arbetsplatsmässiga lösningar, det vill säga på hur arbetet var organiserat och styrt. 

Delaktighet från personalen var en kärnfråga. Interventionen borde även ha kunskap om 

bland annat en förändrings alla faser, från planerande till utvärdering. Metoderna man 

använde skulle inkludera hur själva förändringen passade ihop med det existerade 

arbetsklimatet och kulturen på arbetsplatsen. Delaktigheten från personalen lyfte Nielsen 

m.fl. fram som den främsta förutsättningen för att lyckas. Personalen, menade de, satt inne 

med information om hur de vill att välbefinnandet ska öka. De hade förstahandsinformation 

om hur det kändes att vara i, och arbeta i organisationen. Detta kunde, framhöll de, hjälpa 

till att optimera interventionen till det arbetsklimatet och kultur som fanns. Personalens 

expertis om arbetsförhållanden och annat kunde alltså användas som en bra komplettering 

till den interventionsmetod man valde. Porter, Bigley och Steers (2003) påpekade den 

sociala inverkan personalen hade på en organisations motivation. De beskrev att genom att 

känna delaktighet i en personalgrupp blev även den enskilda individen motiverad. Om denna 

personalgrupps normer stämde överens med organisationen mål, så kom det sociala 

inflytandet, menade de, upprätthålla motivationen eller få den att öka. Nielsen m.fl. (2012) 

menade att bemötandet av personalen genom samverkan, alltså är en möjliggörande 

process. Denna samverkan poängterade författarna kunde ge personalen en bild av att 

välbefinnande på arbetsplatsen inte bara var ledaren och organisationens uppgift utan att 

man även som individ hade ansvar. Detta i sig kunde motivera personalen. De menade att, 

viktigt för en organisation också var att personalen behövde vara redo för en förändring så 

att de sedan kunde ”köpa” de förändringar som kanske behövdes. 

3.3 Rektorns uppdrag 

I Skollagen (2010) kunde man läsa om rektorns uppdrag. Det beskrevs tydligt att rektorer 

har ansvar för att verksamheten ska utvecklas, ansvar för beslut rörande hur man 

organiserar sin skola/verksamhet samt en beslutsfattande roll för den inre organisationen. 

Skolverket (2009) gav ut en skrift som beskrev Rektorsprogrammet. Där återgavs rektorns 

uppdrag. Den framhöll att rektorn har en central roll vad gäller skolans uppdrag. Rektorn 

hade det övergripande ansvaret för verksamheten som chef för lärare, övrig personal och 

enligt skollagen. De skulle tillsammans med sin personal ge skolarbetet innehåll och 

struktur. Rektorn var även ansvarig för skolans resultat i förhållande till de nationella målen. 

Dessa skulle även följas upp och utvärderas. Rektorerna skulle även enligt Skolverket särskilt 

verka för att utbildningen utvecklas och håller sig förtrogen med det dagliga arbetet. I 

skriften betonades ansvaret över skolans utveckling och att de efter genomgången utbildning 

skulle ha förvärvat förkunskaper vad gäller skolledarskap. Skriften framhöll att en rektor 

skulle ”visa god kunskap om olika ledarstrategiers effekter på medarbetarnas prestationer 
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för att kunna stärka deras utveckling på individ- och gruppnivå” (Skolverket, 2009, sid 7). 

Utöver detta skulle rektorn även kunna ”visa god förmåga som chef och ledare att motivera, 

initiera och leda skolans utvecklingsprocesser på ett strategiskt sätt och så att skolans 
personal stärks i sin vilja till lärande och utveckling” (Skolverket, 2009, sid 7). 

 

Bo Nestor, docent i pedagogik, beskrev via Skolverkets hemsida, Tema Rektor (2011) hur 

rektorns roll genom åren förändrats. Han diskuterade rektorns nutida roll och menade att 

den idag förutom ett tidigare administrativt ledarskap också till stor del innefattar ett 

utövande av socialt ledarskap. Detta sociala ledarskap menade han handlade om ett ansvar 

för psykosocial arbetsmiljö, personalvård och även trivselfrågor. För att skapa en bra 

arbetsmiljö menade Adair (2006) att det behövs en interaktion. Han påvisade att uppdraget 

måste samverka med individen och arbetsgruppen. Saknades harmoni i detta påverkades 

motivation och välbefinnande. Det vill säga att när en grupp lyckades med ett uppdrag kom 

lusten och känslan av delaktighet att öka. Detta ökade i sig menade han också effektivitet och 
tillfredställelse hos individen.  

I Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljörapport (2013)  och TCO:s rapport Stressbarometern 

(2013)  beskrevs delaktighet, uppmuntran och stöd från en ledare som framgångsfaktorer till 

ökat välbefinnande. Rektorn hade således en roll i att skapa välbefinnande och motivera sin 

personal men för det krävdes ett intresse för densamma. Liu och Ramsey (2006) samt 

Skaalvik och Skaalvik (2008) framhöll båda vikten av att motivationen kan se olika ut för 

personalen. Skaalvik och Skaalvik (2008) beskrev att tillfredställelse på ens arbete i en 

skolmiljö och organisation relaterades till olika aspekter. Trots att vissa aspekter såsom tid 

för planering, låg kompensation med mera var lika fanns också olika grader av 

välbefinnande (Liu & Ramsey, 2006). De såg då att lärarna behövde olika typ av 

uppmärksamhet från ledningen. De påvisade även att kön, år i undervisning och vilken 

status man som lärare kände i sitt yrke påverkade välbefinnandet. Organisationen kunde 

utifrån dessa fakta, menar Liu och Ramsey (2006), behöva se konsekvenser av dem och 

arbeta utifrån det i sitt uppdrag. Skaalvik och Skaalvik (2011) beskrev att stöd från 

omgivningen kunde relateras till om lärare ville stanna i sin profession eller inte. De 

framhöll i sin studie att känslan av delaktighet, sociala relationer och emotionell utmattning 

var signifikant relaterade till välbefinnande på arbetsplatsen. De påvisade en vikt av att 

skapa en atmosfär som betonade ömsesidig tillit och respekt kring alla grupper och 

människor involverade i skolan De ville genom sin studie betona vikten av att skolans 

ledning borde ge mera uppmärksamhet åt lärares känsla av tillhörighet och delaktighet samt 

emotionell utmattning då dessa påverkade välbefinnandet på arbetsplatsen.                    
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4. METOD 

4.1 Metodval 

Syftet med studien var att utforska hur rektorer i kommunala grundskolan uppfattade att de 

motiverade sin personal och skapade välbefinnande på arbetsplatsen. Det gjordes utifrån 

detta syfte en kvalitativ studie. Kvalitativ då avsikten var att söka förståelse till hur de ställde 

sig till motivation. Enligt Backman (2008) intresserar sig en kvalitativ studie sig för hur 

informanterna upplever och strukturerar sin verklighet i relation till sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Westlund (2009) beskriver att en kvalitativ ansats är lämplig då 

syftet är att få tillgång till informanternas egna upplevelser. Brinkmann och Kvale (2009) 

framhåller att då är tonvikten lagd på informantens upplevelse och egna perspektiv. De 

beskriver vidare att en kvalitativ studie har en unik möjlighet att komma åt och beskriva den 

levda vardagsvärlden. Som analys metod har en innehållsanalys gjorts. Gunnarsson (2010) 

menar att denna analysmetod passar en kvalitativ studie då denna typ av analys vill jämföra 

och förklara. Det man bland annat tittar på är upplevelser och resultatet blir en beskrivning 

av det man sett. Man får alltså genom metoden och analysen svar på hur man kan se på det 

man valt att studera. Innehållsanalys menar Graneheim och Lundman (2004) är ett bra 

tillvägagångssätt för att analysera material från undersökningar gjorda inom till exempel 
skolan.  

 

4.2 Urval 

Informanterna valdes utifrån att de har en pågående rektorsposition inom den kommunala 

grundskolan. De valdes även utifrån ålderskategori på elever de arbetar med och utifrån kön. 

Totalt var det elva rektorer som intervjuades. Hälften av informanterna var kvinnor och 

hälften var män. Åldern på rektorerna varierade mellan 30-70 år. Av dessa arbetade 5 på en 

låg och mellanstadieskola. De andra på en högstadieskola. Urvalet av skolform och lika 

fördelning mellan män och kvinnor var medvetet och i syfte att kunna jämföra. Denna 

jämförelse sågs vid genomläsning av data inte ha någon inverkan på resultatet (se analys 

4.4), därför analyserades data i sin helhet. Alla var rektorer i en mellanstor kommun i en 

större stad. Det gjordes ett medvetet urval av att bara ta med kommunala grundskolans 

rektorer i studien. Medvetet genom att studiens intresse också låg i att kunna jämföra en 

liknande organisations syn på motivation och välbefinnande. Ett bekvämlighetsurval gjordes 

då endast informanter kom från samma kommun. Informanternas erfarenhet av 

rektorsyrket varierade mellan 0- 20 år i yrket. Alla rektorer gick eller hade gått 
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rektorsutbildning i kommunal regi. Övervägande del av rektorerna hade en pedagogisk 

utbildning i botten. Nedan presenteras informanterna i stort. De namnges med bokstäver. 

För att anonymisera rektorerna anges ålder och år i yrket i intervaller. Tolv kvalitativa 

intervjuer planerades göra för att få ett jämt fördelat antal. Elva blev genomförda. Detta på 

grund av att en intervju med blev inställd på grund av förhinder. Tidsbrist omöjliggjorde 

intervjun, i och med studiens tidsram. 

4.2.1 Presentation av informanterna. 

Rektor A: Kvinna. 50 -60 År. Arbetar F-5 skola. 5-10 år i yrket. Rektorsutbildning.  

Rektor B: Man. 40 -50 år. Arbetar F-5 skola. 0-5 år i yrket. Ska påbörja rektorsutbildning. 

Rektor C : Kvinna. 50-60 år. Arbetar F-5 skola. 0-5 år i yrket. 7 år som biträdande rektor. 

Rektorsutbildning.  

Rektor D: Man. 30-40 år. Arbetar F-6 skola. 0-5 år i yrket. Går på rektorsutbildning. 

Rektor E: Kvinna. 50-60 år. Arbetar F-5 skola. 10-15 år i yrket. Rektorsutbildning. 

Rektor F: Man. 50-60 år. Arbetar F-9 skola. Huvudansvar för 6-9. 15-20 år i yrket. 

Rektorsutbildning.  

Rektor G: Kvinna. 50-60 år. Arbetar F-9 skola. Huvudansvar för 6-9. 10-15 år i yrket. 

Rektorsutbildning. 

Rektor H: Man. 60-70 år. Arbetar 6-9 skola. 15-20 år i yrket. Rektorsutbildning. 

Rektor I: Kvinna. 50-60 år. Arbetar 6-9 skola. 10-15 år i yrket. Rektorsutbildning.  

Rektor J: Man. 60-70 år. Arbetar på f-5 skola. 10-15 år. Rektorsutbildning. 

Rektor K: Kvinna. 60-70 år. Arbetar på 6-9 skola. 17 år i yrket. Rektorsutbildning. 

4.2.2 Litteratursökning 

Urval gjordes även i förhållande till litteratursökningen. Den databas som användes för 

artiklar var Discovery, sedan användes även Mälardalens högskolas egna bibliotekskatalog. 

Sökorden var bland andra motivation, välbefinnande, motivational workplace, motiverande 

ledarskap, salutogenic, health. Artiklar och litteratur som främjade motivation och 

välbefinnande var fokus utifrån mitt salutogena teoretiska perspektiv. Hur olika teorier om 

motivation och välbefinnande beskrevs i litteratur och artiklar var också en medveten 
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utgångspunkt för att förstå och utforska rektorernas uppfattningar. 

4.3 Datainsamling   

Personlig telefonkontakt togs med samtliga informanter. Via denna kontakt beslutades 

muntligt deras medverkande och en tid för intervjuer fastställdes. Vid telefonkontakten 

bestämdes även att missivbrev (se bilaga 1) och intervjufrågor skickades via mail till 

informanterna och de informerades om de etiska aspekterna. Informanterna fick själva 

bestämma plats. Samtliga valde att vid intervjutillfället ses på sin arbetsplats. Intervjuerna 

skedde mellan vecka 15-18. Vid intervjuerna följdes frågorna i intervjuguiden men ytterligare 

frågor lades till efter svar och intresse. Intervjuerna var i genomsnitt en halvtimme. Samtliga 

intervjuer spelades in via mobiltelefon, sparades på en hårddisk och raderades från mobilen. 

Intervjuerna transkriberades och data materialet uppgick till 43 sidor. Vid intervjutillfället 

visade informanterna stort intresse att ta del av den färdiga studien.  Vid intervjun skrevs 

missivbrevet kring deras deltagande av studien under och samlades in. 

4.3.1 Forskningsetiskt ställningstagande  

Vetenskapliga rådet (2011) har fastställt principer och riktlinjer för vad som gäller runt de 

etiska aspekterna av en studie. Informationskravet uppfylldes då missivbrev skickades ut till 

samtliga informanter. Missivbrev togs även med och skrevs under vid intervjutillfället. I 

brevet beskrevs studiens syfte och samt vid vilken utbildning och institution studien görs. I 

missivbrevet kunde man även hitta kontaktuppgifter till författare och handledare. En 

försäkran till informanterna om deras deltagande i studien kring deras anonymitet och 

avidentifiering fanns att läsa i brevet. Det fanns även en information om att de närsomhelst 

kunde avsluta sin medverkan i studien.  

Samtyckeskravet uppfylldes genom att alla informanter uppmanats att läsa igenom 

missivbrevet. Missivbrev togs även med och skrevs under vid intervjutillfället. Genom detta 

gav informanterna sitt medgivande till deltagande i studien.  

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att data avidentifierats. Detta meddelades även 

informanterna vid intervjutillfället. Inga personliga namn nämns. Däremot finns under 6.2.1 

anonymt beskrivet deras kön, skolform, utbildning samt år i yrket. Detta för att läsaren ska 

få ytterligare förståelse för resultatdelen. I resultatdelen är personliga citat fingerade. 

Inspelningsmaterial av intervjuerna har förvarats så att ingen annan kunnat ta del av dem. 

Transkriberingar har hanterats av författare samt handledare. Nyttjandekravet uppfylldes 

genom att data endast används i denna studie. 
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4.4 Databearbetning och analys 

Elo och Kyngäs (2008) beskrev att syftet med en innehållsanalys var nå fram till en 

koncentrerad och bred beskrivning av ett fenomen. Resultatet bör enligt dem vara kategorier 

som beskriver fenomenet (Elo & Kyngäs, 2008; Kvale & Brinkman, 2009). Kvale och 

Brinkman (2009) , menade att man genom denna form av analys kan analysera intervjuer 

genom att söka efter naturliga meningsenheter och genom dessa utveckla teman.  

Varje intervju lästes igenom flera gånger. Studien har, vid analysen, utgått från 

datamaterialet i sin helhet. Ingen indelning vid bearbetning av data, gjordes alltså utifrån 

kön och skolform då detta inte visade någon signifikant skillnad. Genom läsning av alla 

intervjuer flera gånger har bilden av helheten i datamaterialet ökat. Ingen indelning gjordes 

alltså utifrån kön och skolform. Första steget i innehållsanalysen beskrivs av Gunnarsson 

(2010) vara att bekanta sig med text genom åtskilliga genomläsningar.  

Det andra steget var att ur data hitta meningsbärande enheter. Kondracki, Wellman och 

Amundson (2002)  förklarade att detta kan vara ord, fraser, stycken. I studien användes 

frågeställningarna som en del av genomläsandet för att hitta meningsbärande enheter som 

beskrev och belyste dessa ur olika perspektiv. Frågeställningarna som grund för analysen 

samt de meningsbärande enheterna som framkom visas i tabell 1, se bilaga 3.  

Gunnarsson (2010) beskrev att innehållsanalysens tredje steg bestod i att föra ihop 

meningsbärande enheter till kategorier. Dessa ska enligt honom sedan namnges. Elo och 

Kyngäs (2008)  framhöll att meningen med att skapa kategorier var att tillhandahålla ett 

hjälpmedel för att beskriva fenomenet man undersöker. De meningsbärande enheterna i 

denna studie kopplades till frågeställningarna. De analyserade sedan vidare genom att 

jämföra och läsas igenom ytterligare. De kategorier som då framkom visas i tabell 1, se bilaga 

3.  

Innehållsanalysens fjärde steg var, enligt Gunnarsson (2010) att formulera hur de olika 

kategorierna förhöll sig till varandra. Utifrån detta formulerades teman. Teman i denna 

studie återknöt till mitt syfte och frågeställningar men i förkortad form. Dessa teman sattes 

sedan som rubriker i resultatet. Teman som utifrån frågeställningar slutligen framkom i 

tabell 1, se bilaga 3.  
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Exempel på hur analysen gjorts utifrån första frågeställningar. Alla frågeställningar redovisas i tabell 1, i bilaga 3. 

 

 

 

 

!Frågeställning!

!

Frågor!från!intervjuguide!

!

Meningsbärande!enheter!

!

!Kategorier!

!

!Teman!

!

Hur!ser!rektorerna!på!
begreppet!motivation!
och!välbefinnande?!

!

!

!

!

Vad!betyder!motivation!för!dig?!

Vad!betyder!välbefinnande!på!din!
arbetsplats!för!dig?!

Hur!ser!du!på!de!olika!behov!din!
personal!har?!

Vad!anser!du!bidrar!till!ditt!
välbefinnande!på!din!arbetsplats?!

!

!

Inre!motivation,!yttre!motivation,!meningsfullhet,!strävan!efter!samma!mål,!
uppnående!av!mål,!man!ska!ha!kul,!känna!lust,!arbete!ska!vara!viktigt!och!värdefullt,!
arbetet!genererar!i!något!D!en!effekt!eller!konsekvens,!att!må!bra,!"inget!ont!i!
magen",!inte!känna!oro,!"kännas!gott!i!magen",!känna!en!helhet!med!arbete!och!
privatliv,!stöd!av!arbetskamrater,!trivsel,!lön,!inre!motivation!för!arbetet!ger!
automatiskt!välbefinnande,!känna!att!man!gör!ett!bra!jobb,!välbefinnande!har!att!
göra!med!hela!ens!livssituation,!tillit,!tro!på!ens!förmåga,!höga!förväntningar,!
delaktighet,!inspiration,!ansvar,!frihet,!utbyte!av!erfarenhet,!förtroende,!morötter,!
utmaningar,!nå!utsatta!mål,!man!är!på!rätt!plats,!saker!jag!gör!ger!resultat,!mening!
för!folk!att!göra!sitt!jobb,!ha!mål.!man!har!energi,!motivation!är!som!bensin,!schyssta!
relationer,!sakbehov,!jag!gillar!problemlösning!–!allt!går!att!lösa!–!det!skapar!
motivation,!den!avslappnande!stunden!efter!arbetsdagens!slut!

!
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!

!

!
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faktorer!till!
motivation!och!
välbefinnande!

!

!

!

!
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5. RESULTAT 

5.1 Inre och yttre faktorer till motivation och välbefinnande 

Med utgångspunkt i frågeställningen hur rektorer såg på begreppet motivation och 

välbefinnande så svarade de tillfrågade relativt liknande. Samtliga beskrev faktorer som man 

kan beskriva som inre och yttre. Motivation och välbefinnande sågs som en viktig motor i att 

arbeta med sin personal. De inre faktorer som uppgavs var i stort relaterade till den egna 

drivkraften och känslan av tillit och förväntning. Flera rektorer beskrev hur olika personal 

hade olika behov och därför behövde olika sätt att motiveras på. En rektor beskriver att 

personalen har sakbehov som har med arbetet att göra, det vill säga saker som gör att det är 

rimligt att utföra till exempel bra lokaler. Han framhöll även personalens behov att arbeta för 

sin egen del och tillsammans. Några rektorer framhöll att deras anställda skulle känna sig 

viktiga och värdefulla. I intervjuerna framkom att de inre motivationsfaktorerna var starkt 

kopplade till välbefinnande och de flesta rektorer beskrev en inre känsla.  

               Motivation för mig är att jag vaknar och känner att det är kul att gå till jobbet. När det är kul 

känner man sig motiverad, man känner att man har en utmaning. Välbefinnande handlar om 

att känna tillit till de man jobbar med och att man känner att man har ett visst förtroende för 

varandra, att vi kan utbyta erfarenheter, tankar (Rektor F). 

Inre och yttre faktorer ansågs svåra att ibland särskilja då rektorerna framhöll att mål och 

målbild var viktiga. Som en yttre faktor sågs däremot att skolan i sig arbetar mot uppnående 

av mål, även att man i skolan kunde se att ens arbete genererar i något. Rektorerna påvisade 

att en viktig del i att skapa motivation och välbefinnande var att arbeta tillsammans mot 

utsatta mål. Rektorerna såg även att en del av motivationen och välbefinnande för personalen 

var också att de växer av att ta ansvar och av att de som rektorer tror på personalens förmåga. 

Det som även beskrevs var helhetsperspektiv på arbete och privatliv. Flera av rektorerna 

menade att detta i hög grad påverkade ens välbefinnande i stort men också hur stor drivkraft 

man för tillfället har. En rektor menar att balans också måste finnas på arbetsplatsen. Såhär 

förklarade hon välbefinnande på arbetsplatsen:  

Utifrån min yrkesroll så innebär det att personalen har arbetsuppgifter som jag ser att de 

klarar av. Att det finns balans mellan arbetsuppgifter, lust och utveckling och motivation på en 

arbetsplats. Också att det här runtomkring fungerar. Att personalen också har balans i sin 

fritid och sitt arbete. Så att det inte blir för pressat och stressat (Rektor G). 

Några rektorer betonade att en del i motivation och välbefinnande just på arbetsplatsen var 

att man just är ”på rätt plats” (rektor D). Många rektorer betonade trivsel och att man tycker 
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om sitt arbete. Det ska kännas ”gott i magen när man går dit och när man är där” (rektor I). 

En rektor betonar att ” Motivation kan man inte lura på folk. Det måste sitta i maggropen” 

(rektor J).  

5.2 Ledarrollens möjligheter till att motivera personalen  

De egenskaper som informanterna främst lyfte fram var att som rektor vara synlig och 

lyhörd. De beskrev att personalen behövde känna att de finns där i bakgrunden och att de 

kan ge stöd och uppmuntran. Som framgångsfaktorer i att kunna påverka sin personal 

framhöll de egenskaper som att tro på personalens förmåga, skapa tillit och genom detta 

bygga upp goda relationer. Skapandet av förtroende genom att som ledare påverka 

personalens inre motivationsfaktorer. De såg möjligheter i att lyfta goda positiva exempel och 

på olika sätt ge personalen bekräftelse och visa att de var sedda och att de gjorde ett 

värdefullt och viktigt arbete. Samtliga påpekar även vikten av att se personalens olika behov 

och ta hänsyn till dessa. Uppmuntran och coachning är väsentligt men personal behöver även 

utmanas.  ”Allting kan inte genomföras på mitt sätt, för att vi är olika som personer. Vi har 

olika styrkor. Alla ska äga, för då jobbar man för det ” (rektor E). 

Rektorerna påpekade att de hade det yttersta ansvaret. Framförallt framhöll de att man som 

skola och rektor hade ett uppdrag och att detta var grunden i vad man motiverade mot. De 

framhöll vikten av att behålla fokus på uppdraget och att de hade en samordnande roll för att 

skapa möjligheter och förutsättningar för en bra organisation och struktur på denna. En 

informant beskrev att man som rektor hade mandat att tillföra resurser och avlasta 

personalen på olika sätt. Han beskrev att man bör ha ett ”helikopterseende” där en uppgift är 

ett uppifrånperspektiv på organisationen och att det blir ens roll att sovra, förädla och se 

nyttan med sin skola och dess primära uppgifter. Samtliga ansåg att en rektors roll också var 

att skapa en grundstruktur på hur arbetet på skolan ska gå till. De behövde vara de som 

definierade skolans mål, se möjligheterna och skapa en vision. Detta menade de är viktigt att 

göra tillsammans med sin personal för att skapa delaktighet. Ur denna delaktighet såg de att 

motivation och välbefinnande var två av vinsterna. Några rektorer lyfte slutligen fram sig 

själva som modeller. ”Jag vill ju hela tiden bli bättre” (rektor A). De menade att de också har 

stort eget ansvar för att skapa dialog, informera och inte minst inkludera sig själva. De 

framhöll även att de hade en stor påverkan på sina skolor, vilket gjorde att de behövde vara 

väldigt medveten om sitt och skolans uppdrag samt med respekt och lyhördhet möta 

personalen.  En rektor framhöll att det krävs ”en fingertoppskänsla” (Rektor J) för att möta 

sin personal på bästa sätt.  

             Jag behöver vara en förebild. Att var nyfiken. Att vara positiv. Att vara professionell i mitt 

bemötande. Alltid bästa möjliga möte var en vision som vi hade i vår stad förut. Att tänka att 
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det här är ett möte mellan dig och mig och du är förberedd och jag är förberedd. Sedan också 

att jag lyssnar. I början när jag jobbade som chef var jag ganska snabb att ta beslut, men nu 

brukar jag tänka att vi sover på saken. Jag är lite mera eftertänksam idag (rektor G). 

5.3  Verktyg för att påverka och motivera personalen  

En stor påverkansfaktor var möten. Rektorerna beskrev dem som informella och formella. De 

formella mötena beskrevs oftast som en del av kalendariet, det vill säga planerade. Dessa 

kunde vara till exempel, arbetsplatsträffar, ledningsgrupper, konferenser av olika slag, 

kvalitetsgrupper, medarbetarsamtal samt lönesamtal. Här menade informanterna att de 

kunde lägga upp och skapa agendan. De kunde även vid dessa möta personalen genom att 

vara förberedda och reflekterat över var de vill driva sin personal, samt vad de vill få ut av 

mötet. Här fanns även möjligheter att ”stämma av” (rektor H) och ge bekräftelse på hur 

arbetet samt de mål och uppdrag man hade satt fortlöpt. De informella mötena beskrevs av 

många rektorer som inte lika planerade men minst lika viktiga. Dessa beskrevs ske i 

korridoren, i matsalen. En rektor använde sig medvetet varje dag av att just skapa 

förutsättningar för att dessa möten skulle få plats. ”Jag brukar ha minst en promenad om 

dagen då jag är här i skolan” (rektor D). Dessa möten beskrev rektorerna ge möjlighet till 

snabb feedback, återkoppling, känna av stämningen och se behov. Behovet de såg hos sin 

personal kunde vara olika och både inom arbetet men även privat. De som var ett verktyg i 

deras arbete för att motivera sin personal var att genom dessa möten, informella och 

formella, vara synlig och tillgänglig. Dessa egenskaper gav personalen trygghet i att kunna 

ställa frågor, skapa tillit och goda relationer.  

Som ett annat verktyg i att skapa motivation och välbefinnande såg rektorerna själva 

arbetsorganisationen. De framhöll att det skapades trygghet genom tydlighet i strukturen. 

Framförhållning och återkoppling var resurser som skapade välbefinnande i form av att 

personen kände sig sedd och kunde planera sin tid. I organisationen behövde även tillföras 

resurser. En informant påvisade att hon försökte tillgodose vissa förutsättningar för 

personalens egna idéer i verksamheten även om det blev en ekonomisk kostnad. Ekonomi 

påpekades av en rektor som en viktig påverkansfaktor i hur man kunde driva sin skola. Den 

kommunala verksamheten sågs däremot av några rektorer, vara begränsad vad gällde 

ekonomiska resurser. Lön och individuell lönesättning beskrevs av samtliga som en stark 

påverkansfaktor på motivation och välbefinnande. Utifrån lönekriterier för kommunen så 

menade en rektor att man kunde utvärdera sin personal och då unna, belöna och premiera 

utifrån dessa.  

En annan förutsättning för att skapa ytterligare motivation var att ge personalen möjlighet 

till input av olika slag. Dessa beskrev rektorerna som fortbildning, kompetensutveckling och 
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forskning. En resurs ansågs vara personalen själv för att skapa utveckling. Flera rektorer 

påvisade det utbyte äldre mer erfarna lärare kunde ha med yngre. En rektor menade att 

”kraften finns i kollegiet” (rektor H). En annan att personalen använde varandra som 

”bollplank” (rektor C). Personalen behövde även som ett framgångsrikt verktyg samlas runt 

och skapa gemensamma mål. Uppdraget alla gemensamt hade i skolan styrdes av de flesta 

rektorer genom ett ”pedagogiskt friutrymme” (rektor F). För att skapa motivation och 

välbefinnande behövde en del personal mer styrning men de flesta rektor trodde på att ge 

personalen ökad frihet. En rektor beskrev ”frihet under ansvar” (rektor E) där hon menade 

att skolan måste ha ett tydligt mål så att man sedan vet var man ska och vad man arbetar 

mot. Utifrån tydlighet i mål och uppdrag förklarade hon sedan att man kan släppa lite och tro 

på personalens egna förmåga att nå dit.  

Skapandet av en stark gemenskap som grund för att skapa motivation och välbefinnande 

beskrev alla som viktigt. ”Hela det här arbetet är samhörighet, ingen kan vara en ö i det här 

arbetet” (rektor H). Några sätt att skapa det var att göra gemensamma aktiviteter. Detta 

kunde till exempel vara att bjuda på fika i personalrummet, ha kickoff, gå tillsammans på 

afterwork. Det kunde också handla om att lyfta fram varandra genom att fira varandra på 

olika sätt, ha happenings, blommor, ge personalen en julklapp. Socialt samspel och 

uppmuntrande handlingar som dessa menade rektorerna göra att personalen känner sig 

uppmärksammade och bekräftade, samt genom att ha kul ihop skapades en bättre 

samhörighet. En rektor betonade att det var ”viktigt för en stor enhet att känna att vi är en 

skola” (rektor I). En annan om att trivas ihop. ”Vi gör gemensamma saker. Alla ska känna sig 

trygga med alla vuxna i huset. Skratta ihop tror jag är väldigt viktigt” (rektor K). 

5.4 Verktyg/ möjligheter till att få lärarna att vara delaktiga  

Delaktighet tillsammans, hela skolan, i mål och uppdrag påpekades av samtliga rektorer. 

Rektorer betonade i stort olika former av möten och att de genom dessa fått till delaktighet, 

vilket varit förutsättningar för att skolan skulle vara mera samlad och att mål och uppdrag 

tydliggjorts. Rektorerna ombads i studien att ge exempel på situationer då de lyckats 

motivera sin personal och skapa välbefinnande på arbetsplatsen. De flesta beskrev 

situationer där de på olika sätt lyfte fram personalen. Där de synliggjort lärarnas kompetens 

och förmågor. En rektor beskrev att det varit viktigt att i personalen arbeta bort Jantelagen. 

Hon påvisade ett arbete där hon uppmuntrat alla att ta del och våga säga sin åsikt. En annan 

menade att genom att lyfta fram personalens idéer skapades motivation och välbefinnande 

genom delaktighet och att hon sedan var del i att ”sy ihop” (rektor C) det tillsammans med 

sin personal. Utmaningen att hjälpa och stötta lärare till att söka förstelärare uppgav denna 

rektor vara en situation då hon kände att hon lyckats. Arbete med att lyfta Jantelagen åt 
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sidan framhöll även andra rektorer. En av dem beskrev en situation då han ansåg att han 

lyckats motivera sin personal såhär: 

             Det finns ju de här tillfällena där personalen får berätta för varandra. Det här gjorde jag bra. 

Där lyfter man en situation som man gjort jäkligt bra. Sedan går ni runt i sådana här runda 

bordssamtal. När ni berättat så går ni till ett annat bord och lyssnar, sedan så gör vi en 

sammanfattning. Det blir som att hela taket lyfter, titta vad vi är duktiga. Det är väl det som vi 

har lite svårt med i svensk skola Så kallade Jantelagen. Du ska inte tro att du är något. Men 

man måste jobba bort det, för att du är någon. Du är ju viktig för skolan. Att våga berätta för 

sin kollega, det här gjorde jag bra (Rektor F). 

En rektor uppgav till exempel lyckade situationer i arbete med implementering av ny 

läroplan. En annan förklarade ett arbete med att lyfta fram personalens kompetenser genom 

att lägga resurstid för varje personal där de kunde göra det som de var bra på, till exempel 

skriva åtgärdsprogram, hålla i läxhjälp. Tid som personalen själva kunde vara delaktiga i 

kring hur den till exempel skulle styras, anges av denna rektor som en framgångsfaktor och 

förutsättning för att skapa delaktighet. En tredje rektor beskrev hur handledning kan skapa 

bättre arbetslag, tid för att lyssna när andra i arbetslaget pratar. Reflektion över hur lärande 

sker och hur skolan kan hjälpa elever vidare sågs av många rektorer vara exempel på 

situationer där man gått framåt. Tydliggörande av uppdraget och målen där man 

tillsammans fått diskutera och varit delaktiga i sin skolas utformande av hur man bör arbeta 

har varit viktiga förutsättningar för att skapa motivation och välbefinnande. En fjärde rektor 

beskrev ett arbete då personalen i seminarieform arbetat fram skolans pedagogiska idé. 

Denna hade sedan utmynnat i att personalen även pratat om hur man ”blir huvudperson i sitt 

eget lärande” (rektor H) samt diskussioner kring formativ bedömning och elever som 

medskapande i sitt eget lärande.  

”Vi är en resurs allihopa” (rektor F) påvisade en rektor och refererar till Maslows 

överlevnadsstrategi och beskrev att alla har olika behov och styrkor. En rektor framhöll ett 

exempel där hon på sin skola arbetade aktivt med att just få fram sin personals styrkor. Varje 

medarbetare fick skriva ett personligt brev där de svarade på frågan ”Vad de skulle vilja se 

mera av för att utveckla skolan” (rektor G). Dessa brev låg sedan till grund för diskussioner 

och ytterligare arbete med organisationen på skolan. Hon betonade också nyfikenheten på 

sin personal som en förutsättning för henne att skapa delaktighet och kunna motivera och 

skapa välbefinnande. En rektor beskrev att det också var hennes ansvar att genom 

rekrytering få ökad kompetens till skolan men även göra mångfalden på skolan bättre och 

anställa människor som ”gillar att ha kul på jobbet” (rektor E). Skapandet av möten mellan 

personalen, också genom sociala aktiviteter som till exempel afterwork, kickoff, fika, har 

menade rektorerna bidragit till glädje och att man också har trevligt på jobbet.  
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6. DISKUSSION 

6.1 Resultatdiskussion 

Rektorerna visar i resultatet att de arbetar utifrån ett salutogent perspektiv då de genom 

främst möten med sin personal försöker stärka, lyfta och skapa engagemang. De menar att de 

behöver ta hänsyn till sin personals behov och vara lyhörda samt tillgängliga. Delaktighet i 

organisationen lyfter studien fram som en viktig faktor och rektorerna ser sin personal som 

en resurs i detta arbete. Resultatet lyfter fram att det uppdrag skolan har, som en 

utgångspunkt i det dagliga arbetet. Genom detta uppdrag som grund skapas menar 

rektorerna meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Detta leder, menar rektorerna, till 

motivation och välbefinnande. Rektorerna själva ser att de har en viktig roll i att driva sin 

personal, inspirera dem och skapa ett bra arbetsklimat utifrån behov och resurser. Eriksson 

(2011) framhåller att delaktighet blir en viktig väg för ledaren att skapa just känslan av 

sammanhang. Något som ytterligare bidrar till just den känslan menar Graeser (2011) är en 

förståelig organisation, detta kan man koppla till det tydliga uppdrag som skolan i grunden 
har.  

Utifrån intervjuer verkar rektorerna ta hänsyn till sin personals behov och styrkor. Detta 

genom att möta dem olika och på så sätt ge olika typer av feedback och uppmuntran. Ingen 

går i sin beskrivning så långt som McGregor (2006)  i att diskutera personalen som X och Y. 

Däremot beskrivs personalen som mer eller mindre drivande. På så sätt närmar rektorerna 

sig McGregors syn på hur en ledare på olika sätt behöver närma sig sin personal för att öka 

effektiviteten och välbefinnande av denna. Antonovsky (2005) förklarar att personer ligger 

hälsomässigt mellan två poler och att kunskapen om att det ser olika ut för personer kan som 

ledare var en viktig kunskap att ha. Väsentligt är även att veta att personer ständigt rör sig 

mellan dessa poler vilket betyder att de i sin tur kan påverkas. Den uppmuntrande och 

positiva syn McGregor (2006) menar att en ledare behöver ha på sin personal framkommer 

av samtliga rektorer. Rektor F nämner Maslows teori och utifrån denna beskriver han att vi 

behöver olika uppmuntran beroende på var vi befinner oss. Maslow (1987) förklarar detta 

genom sin trappa där ett uppfyllt behov genast fylls av lusten att uppfylla ett annat. Kanske 

kan det även tillämpas i det lilla då man som rektor börjar med att uppfylla de primära 

behoven inför möten, som att äta något och sedan utifrån hans trappsteg arbeta sig igenom 

ett möte, för att sluta med att personalen går därifrån omedvetna att de gått uppför en trappa 

och med lusten av ett självförverkligande. Några rektorer betonade att det behöver finnas 

balans mellan arbete och det privata och att det i hög grad påverkar välbefinnandet och 

motivationen. Denna balans betonar Antonovsky (2005) men även Maslow (1987) då de ser 

ett helhetsperspektiv på individens hälsa. Vi kan påverka en kontext men de andra kontexter 
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en människa befinner sig i påverkar också.  Rektor E beskriver rekrytering som en del i att 

skapa ett bra arbetsklimat. Sandri och Bowen (2011) menar att just kunskapen om teorier och 

olika typer av behov kan hjälpa organisationer att just rekrytera rätt personal som kan stärka 

och öka effektivitet och välbefinnande.  

Det blir tydligt att yttre och inre faktorer till motivation och skapande av välbefinnande 

växelverkar. Med utgångsläge i data beskriver rektorerna dessa ”huller om buller”, detta visar 

att de klart hänger ihop. Arbete motiveras inte endast av lön utan också av lust för själva 

arbetet. Herzberg, Mausner och Snyderman (1959) beskriver genom Herzbergs tvåfaktorteori 

detta samspel mellan faktorer och poängterar att en ledare måste vara medveten om båda för 

att nå tillfredställelse hos sin personal. Rektorerna var medvetna och beskrev även att de 

försökte uppmuntra genom sociala aktiviteter men även genom att belöna väl utfört arbete 

genom lön. I kommunen finns däremot begränsade tillgångar på hur en rektor kan använda 

sin ekonomi för att uppmuntra. Studien visar däremot att de förstår vikten av att försöka 

både materiellt och verbalt visa bekräftelse av personalens goda arbete. Utifrån ett salutogent 

perspektiv med avsikt att stärka personalen beskriver Graeser (2011) en stöttande 

kommunikation och uppmuntrande feed-back som viktiga delar i att skapa ett positivt 

klimat. Deci och Ryan (1985) framhåller även de en växelverkan mellan olika faktorer. Inom 

Self- Determination Theory (SDT) beskrivs delaktighet, självbestämmande och kompetens 

som motivationsfaktorer. Delaktighet var det som samtliga rektorer beskrev som en stor 

framgångsfaktor i deras arbete. Det som de främst lyfte fram som lyckade situationer var när 

de tillsammans med sin personal nått samstämmighet och tydlighet gällande skolans 

uppdrag, mål och att personalen var trygg i sina uppgifter. SDT, menar Deci och Ryan, 

påvisar även vikten av den sociala miljön. Trépanier, Fernet och Austin (2012)  beskriver 

viken av att skapa i en socialt fungerande miljö. Där en ledare kan skapa förutsättningar för 

relationer på alla plan i en organisation att växa. Antonovsky (2005) påvisar att den sociala 

miljön får betydelse då den skapar erfarenheter som kan stärka känslan av sammanhang.  

Rektorerna framhåller att de är en påverkansfaktor i sig i förhållande till sin personal. Några 

av rektorerna ser sig själva som modeller. Det som sätts som förutsättningar i deras ledarroll 

är att de ska finnas tillgängliga och vara lyhörda. Genom detta menar de att de kan bygga upp 

goda relationer som bygger på tillit. Graen och Uhl-Bien (1995) beskriver att Leader–

Member-Exhange Theory (LMX) understryker just denna viktiga relation. De menar det 

mellan en ledare och en personal framkommer en unik relation på vilket gott samarbete och 

förståelse kan byggas. Lunenburg (2010) beskriver vikten av att en ledare skapar så många 

goda relationer som möjligt för att skapa just välbefinnande och motivation. Genom denna 

relation blir man bekräftad och sedd och detta leder menar Lunenburg till att man ökar sin 

effektivitet och lojalitet samt välmående. Graeser (2011) påvisar en dynamisk interaktion som 
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i sin tur kan ge en hög känsla av sammanhang. Denna dynamiska interaktion gavs möjlighet 

till genom en klar kommunikation mellan individ, ledare och organisation. Fokus låg hos 

rektorerna även på att genom att motivera sin personal föra skolan och deras mål och 

uppdrag framåt. Rektorns uppdrag är ju genom Skollagen (2010) väldigt tydligt. Där beskrivs 

att de har yttersta ansvaret att utföra skolans uppdrag. Det står även i skollagen att de ska 

göra detta tillsammans med sin personal men rektorer har i sig stor frihet på hur de vill göra 

det och på vilket sätt de väljer att motivera sin personal. Däremot finns ramarna för vad de 

ska uppnå med sitt uppdrag tydligt formulerat. Det finns i skolan värld idag en stress bland 

annat över att hinna med sitt uppdrag. Lärarnas riksförbunds arbetsmiljörapport (2013) 

samt TCO:s rapport, Stressbarometern (2013) visar tydligt att det är en stor arbetsbörda att 

arbeta i skolan idag. Många lärare upplever stress och får ur ett helhetsperspektiv det svårt 

att gå ihop. Däremot motsäger inte detta att de finner motivation och att det ges försök att 

skapa välbefinnande på deras arbetsplatser. Rektor och lärare har ju enligt Skollagen (2010) 

ett grunduppdrag att genomföra och kommuner kanske inte fullt ut ger förutsättningar att 

skapa resurser för att på sin arbetstid klara sitt uppdrag. Rektorerna i studien vittnar 

däremot om engagemang och att de ser sin personal som sin starkaste resurs i arbete med att 

motivera och skapa välbefinnande på skolan. Nielsen, Randhall, Holten och Gonzalez (2012) 

påvisar just vikten att vara inlyssnande mot sin personal, då de sitter inne med information 

kring hur motivation och välbefinnande kan ökas. Rektor G i studien bad sin personal skriva 

personliga brev just för att nå varje personals åsikt. Skaalvik och Skaalvik (2011) beskriver 

lärare som vill sluta från sin profession och betonar viken av att som ledare skapa en 

atmosfär präglad av ömsesidig tillit och respekt. Bo Nestor poängterar, via Tema Rektor 

(2011) att rektorns uppdrag idag till stor del omfattas av ett socialt ledarskap. Många av 

rektorerna påpekar det uppdrag som skolan har och som på olika sätt måste implementeras 

och förtydligas. Detta är en gediget och processinriktad arbete som absolut kräver ett socialt 

ledarskap för att uppmuntra och bejaka att sin personal håller rätt riktning. Utifrån det 

teoretiska salutogena perspektivet på studien kan man tolka resultatet så att de faktiskt till 

stor del arbetar med Antonovskys (2005) delar hanterbarhet, begriplighet och 

meningsfullhet. Studien visar förutom detta ett visst intresse för att driva sin personal, detta 

genom återkoppling, feedback och uppmuntran.  

6.2 Metoddiskussion 

Användandet av en kvalitativ metod i studien har överensstämt med syftet, att utforska hur 

rektorer i kommunala grundskolan uppfattar att de motiverar sin personal och skapar 

välbefinnande på arbetsplatsen. Data var i denna studie i det mesta samstämmig i 

förhållande till frågeställningarna. Som kritik till den första frågeställningen kan man väl 

påpeka att rektorerna poängterade att både motivation och välbefinnande var viktiga. Det 
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vore utifrån deras position som ledare i en organisation konstigt om de inte ville ha personal 

som var motiverade och välbefinnande. Däremot ville analysen av studiens resultat få fram 

vad de uppfattar vad som var viktiga delar i grundskolan som arbetsplats vad gäller 

begreppen. Analysen kom fram till att det var de inre och yttre faktorerna som mest 

påverkade ens känsla av motivation och välbefinnande. Resultatet kopplat till denna 

frågeställning var på grund av detta inte speciellt överraskande. Det teoretiska perspektivet, 

där utgångspunkten främst låg på det salutogena perspektivet i analysen passade studien 

syfte och har kunnat återkopplas till i data. Det salutogena perspektivet vill lyfta fram 

möjligheterna och syftet i sig är att skapa framgång. Både motivation och välbefinnande sågs 

av informanterna som positiva grundförutsättningar för utveckling framåt. De övriga teorier 

som presenterades har kopplats till resultatet genom resultatdiskussionen. Alla teorier 

kopplades inledningsvis till intervjuguidens frågor. Studien svarar genom kvalitativa 

intervjuer på sina forskningsfrågor och sitt syfte. Rektorerna ville samtliga ha 

intervjufrågorna i förhand så att de kunde förbereda sig. Detta kan ses både som en för och 

en nackdel. En fördel är att de hinner förbereda sig och studien får bättre mera uttömmande 

svar, en nackdel kan vara att de inte svarar spontant utan fabricerar ett svar som ”låter” bra. 

Generellt kunde man se att de rektorer som arbetat länge hade mera reflekterande svar och 

kunde uppge fler specifika situationer i vilka de kunde relatera motivation och välbefinnande.  

Studiens syfte innehållande två relativt kända begrepp som motivation och välbefinnande 

hade i sig kunnat försvåra insamlandet av data genom att de är för övergripande och stora. 

Begreppen är överlag kända men kan definieras olika för olika personer och detta kunde 

försvåra min analys och tolkning utifrån deras svar. En av studiens utmaningar var att genom 

intervjufrågor som var relaterade med utgångspunkt i tidigare forskning försökte minska 

omfånget av begreppen utan att styra informanternas svar. Kontexten i vilket de befann sig 

och även förutsättningen att de valdes utifrån sin yrkesroll gjorde också att begreppen blev 

satta i ett sammanhang. Analysprocessen genom den induktivt kvalitativa analysen gavs 

också genom detta tydligare ramar för hur tolkningen skulle ske. Frågeguiden i sig hade en 

ganska detaljerad nivå vilket i sin tur kunde göra att vissa frågor blev för ledande. Detta kan i 

sig ha påverkat deras svar både positivt och negativt. Negativt då det kunde göra att de blev 

mindre spontana, vissa frågor var linjära istället för cirkulära. Positivt då det avgränsade 

området runt motivation och välbefinnande.  

Validiteten i denna studie stärks genom att studien har besvarat sina forskningsfrågor. 

Resultaten beskriver hur rektorer förklarar och hanterar begreppen motivation och skapande 

av välbefinnande på just arbetsplatsen skola. Studiens resultat motsvarar rektorernas syn på 

sin verksamhet gällande syftet hur de motiverar samt skapar välbefinnande för sin personal. 

Förförståelse från författaren av studien har stärkt datainsamlingen då författaren kunnat 
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ställa lämpliga följdfrågor och haft en kunskap om kontexten i vilken informanterna befinner 

sig. De intervjuade har också i egenskap av sitt arbete haft en stor förförståelse av det 

sammanhang studien ville undersöka. För att höja validiteten har informanterna varit i olika 

verksamheter gällande åldersspann på elever. De har varit av olika kön och ålder. Detta för 

att stärka validiteten vad gäller att data framtagits ur informanternas olika perspektiv på sitt 

arbete och arbetsplats. Informanterna har gemensamt att de arbetar i skolan vilket stärker 

resultatens giltighet för just denna kontext. Validiteten höjs genom reliabiliteten av en tydligt 

förklarad metod process. Den kommunikativa validiteten som enligt Gunnarsson (2010) 

avser att förklara hur forskningsprocessen gått tillväga är i studien tydlig. Analysprocessen 

beskrivs tydligt i löpande text samt via ett översiktschema (se bilaga 3). Här kan läsaren följa 

analysprocessens gång och ta del av data som tolkats under analysens olika steg. Detta för att 

förtydliga hur analysen gått tillväga och hur tolkningar gjorts. Kvalitativa intervjuer som 

form för att samla in data var bra då styrkan enligt Fejes och Thornberg (2009) är att tillåta 

mänskliga erfarenheter och insikter generera nya sätt och förståelser. Westlund (2009) 

påpekar att validiteten höjs genom data upprepar sig. I denna studies fall lyfts vissa 

förklarande begrepp på motivation och välbefinnande fram av samtliga rektorer. Detta 

underlättade i sin tur tolkningen då samstämmigheten var stor. Samtidigt så är det inte 

förvånande att det fanns ett intresse i motivation och välbefinnande på arbetsplatsen. Det 

som är intressant är däremot att de värnar om att arbeta med begreppen i praktiken. 

Reliabilitet påvisar Gunnarson(2010) handlar om pålitlighet. Inspelningar av intervjuer 

gjordes på ett tekniskt riktigt sätt och inspelningarna var av god kvalitet. I och med att, 

materialet finns inspelat finns möjlighet att gå tillbaka i materialet för att lyssna på det igen 

och undersöka nyanser och uttrycksätt för att skapa en riktig tolkning. En kritik mot studien 

är dock att den på grund av tidsfaktorn inte hann med att rektorer fick ta del av sina 

transkriberade intervjuer för att återigen godkänna innehållet. Reliabiliteten ökas då studien 

skulle kunna utföras av en annan forskare utifrån metodbeskrivningen. Däremot har inte 

flera oberoende personer i föreliggande studie tolkat resultaten. Dock ökas även 

reliabiliteten, menar Elo och Kyngäs (2008), genom att studien kan påvisa en länk mellan 

data och resultat (se översiktschema bilaga 3). Studiens innehåll har diskuterats och 

reflekterats med handledare. Via en intervjuguide kunde ordning på frågor och formuleringar 

av frågor anpassas vid varje intervjutillfälle. Studien är i sig för liten vad gäller deltagare samt 

det mindre sammanhang jag studerar, för att kunna generaliseras. Däremot kan den vara av 

nytta för rektorer i kommunala grundskolan för att lyfta fram vikten av motivation och 

skapandet av ökat välbefinnande på arbetsplatsen som en grundförutsättning för att få ett 
effektivt och välmående arbetsklimat.  
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7. SLUTSATS 

Syftet med studien var att utforska hur rektorer i kommunala grundskolan uppfattar att de 

motiverade sin personal och skapade välbefinnande på arbetsplatsen. Detta för att lyfta 

motivation och skapande av välbefinnande som en viktig del i ett ledarskap och som redskap 

i den kommunala grundskolan för att utveckla sin personal. Kärnan i det som framkom 

sammanfaller väl med det salutogena perspektivet. Man kan tolka det som att det finns en 

vikt att på arbetsplatsen skapa en känsla av sammanhang. Rektorerna arbetar för att skapa 

meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet genom olika möten med sin personal. 

Kärnuppdraget skola tydliggörs och arbetas genom att reflektera det tillsammans på 

arbetsplatsen. Rektorerna ser sammanfattningsvis motivation som en drivkraft och 

välbefinnande som en känsla av trivsel. Rektorerna har ibland svårt att skilja dessa åt vilket 

kan tolkas på det sättet att de växelverkar. I sin ledarroll framkommer att rektorerna behöver 

var synbara och tillgängliga för att möta sin personal, både formellt och informellt. De 

behöver vara lyhörda för personalens behov, både enskilda och som grupp. Resurser för att 

skapa motivation och välbefinnande ser de i mötet. Både vad gäller individen och för att 

skapa tydlighet i skolans uppdrag. Tillit anges som en grundförutsättning för ett gott 

samarbete och relationen mellan dem och personalen ses som en ytterligare resurs. Det som 

var tydligt är att rektorerna hade en klar bild av var de ville driva sin personal. De såg alla 

kraften i hela personalstyrkan. Delaktighet blev därför ett starkt uttryck av samtliga för att 

beskriva hur de i slutändan motiverar sin personal och skapar välbefinnande. Studien kan för 

skolledare skapa intresse att till större del tänka på motivation och välbefinnande i alla 
möten då studien och forskning visar den positiva effekt detta kan ha på personalen.  

Intressant vore att som en fortsatt studie följa upp, genom personalens perspektiv, hur de vill 

att deras ledare ska motivera och skapa välbefinnande. Det vore även intressant att 

undersöka varför informanterna valt just rektorsrollen. Detta utifrån att samtliga haft en 
annan roll, som till exempel lärare, i skolan innan.  
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BILAGA 1. 

Tillstånd till intervjuer kring studien att beskriva och analysera hur 
rektorer i kommunala grundskolans lärare motiverar sin personal till 
välbefinnande på sin arbetsplats. 

 

Hej! 

Mitt namn är Jonas Karlsson och arbetar som förskollärare på Vallbyskolan Aspen i Västerås 
kommun. Vid sidan av mitt arbete läser jag till en Magisterexamen i ledarskap och arbetsliv. Just nu 
håller jag på att skriva min uppsats. Mitt syfte med studien är att beskriva och analysera hur rektorer i 
kommunala grundskolans lärare motiverar sin personal vad gäller välbefinnande på sin arbetsplats. 

Min handledare är Cornelia Wulff, Universitetslektor i psykologi.  

 

Varför gör jag studien? 

 

Jag vill undersöka hur rektorer i sin ledarroll anser att de kan påverka sin personal vad gäller deras 
motivation. Jag vill ur rektorernas perspektiv titta på deras syn på motivation och välbefinnande på 
arbetsplatsen och hur de ser sig som en påverkansfaktor i detta arbete. Vill även undersöka vad de som 
arbetar i en kommunal verksamhet ser som verktyg/faktorer för att fånga personalens personal och på 
så sätt bidra till välbefinnande på arbetsplatsen. 

 

Vad innebär ett deltagande i intervjustudien? 

 

Jag skulle vilja göra en intervju med dig som rektor utifrån syfte ovan. Jag kommer att intervjua åtta 
rektorer i Västerås kommun. Varje intervju beräknas ta ca 45 -60 minuter. Intervjun kan ske på min 
arbetsplats, er skola eller annat neutralt ställe som ni väljer. Det som passar er bäst utifrån er situation. 
Intervjuerna kommer att ske under vårterminen 2014. 

Full konfidentialitet  

Jag kommer i studien att beskriva er anonymt och er medverkan och materialet från intervjun hanteras 
konfidentiellt. Intervjuerna kommer att transkriberas och ni får ta del av er intervju för att verifiera att 
jag uppfattat er rätt om ni väljer detta. Ni kan närsomhelst under studiens gång avbryta er medverkan. 
När ni tackat ja till medverkan tar jag kontakt med er, bestämmer tid och plats. Vill ni innan 
intervjutillfället se intervjufrågorna är det möjligt och de skickas då till er. 
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Områden som intervjun kommer att ta upp är:   

• Er erfarenhet/ upplevelse av begreppet motivation som syftar på välbefinnande på 
arbetsplatsen. 

• Er erfarenhet/upplevelse av hur ni behöver agera i er ledarroll för att motivera er personal för 
att nå välbefinnande hos dem på arbetsplatsen. 

• Er erfarenhet/upplevelse av vad personalen på skolan behöver för motivation för att deras 
välbefinnande ska öka. 

• Er erfarenhet/upplevelse av vilka faktorer/verktyg som kan användas för att motivera 
personalen till välbefinnande på sin arbetsplats. 
 

 

Resultat 

Ni kommer att informeras om undersökningens resultat 

 

Jag_________________________________________(rektors signatur) vill delta i studien. 

Datum och ort_______________________________ 

 

Vänliga hälsningar! 

 

___________________________________________ 

Jonas Karlsson 

 

Kontakta gärna om du har några frågor 

Jonas Karlsson, tel: 073-4136051 E-mail: jkn12014@student.mdh.se 

Cornelia Wulff 

Universitetslektor I psykologi 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

corneliawulff@mdh.se 

 

 



 34 

BILAGA 2 

Intervjuguide  

Presentation av mig och studien 

Mitt namn är Jonas Karlsson och arbetar som förskollärare på Vallbyskolan Aspen i Västerås 
kommun. Vid sidan av mitt arbete läser jag till en Magisterexamen i ledarskap och arbetsliv. Just nu 
håller jag på att skriva min uppsats. Mitt syfte med studien är att beskriva och analysera hur ett antal 
rektorer i kommunala grundskolans lärare motiverar sin personal vad gäller välbefinnande på sin 
arbetsplats.  

Intervjuförhållanden 

Jag skulle vilja göra en intervju med dig som rektor utifrån syfte ovan. Intervju beräknas ta ca 45 -60 
minuter och sker på en plats som du väljer. Intervjun kommer att spelas in utifrån överenskommelse 
med dig. Om någon fråga är oklar, tveka inte att säga till. Intervjuerna kommer att transkriberas och ni 
får ta del av er intervju för att verifiera att jag uppfattat er rätt om ni väljer detta. Ni kan närsomhelst 
under studiens gång avbryta er medverkan. Missivbrev som jag skickat er via mail skriver vi på innan 
intervjun. I detta brev ges även en försäkran dig om din anonymitet/ avidentifiering i min studie. 

Intervjufrågor 

Ålder och kön antecknas. 

1. Hur länge har du arbetat inom skolan? 
• Tidigare arbetsplatser/ befattning 
• Tidigare arbetsuppdrag inom skolan 

 
2. Hur länge har du arbetat som rektor? 

• Har du arbetat på samma arbetsplats? 
• Har du bytt i så fall varför? 

 
3. Vad har du för utbildning? 

• Grundutbildning? 
• Utbildning i ledarrollen? 

 
4. Hur många anställda har du? 
5. Vilken typ av skola är du rektor över? 

• F-5? 
• F-9? 
• 6-9? 

 
6. På vilka sätt möter du din personal? 

• Olika typ av möten? 
• Samtal? 
• I verksamheten? 
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7. Hur kommunicerar du med din personal så att de på arbetsplatsen hittar hanterbarhet, 
begriplighet och meningsfullhet? 
 

8. Vad betyder motivation för dig? 
• Vad ingår i begreppet? 
• Har individ, kollegor, ledning, miljö inverkan på din motivation? 
• Vad påverkar din motivation? Exempel; arbetsvillkor, arbetsuppgifterna, 

tillfredställelse, trygghet, lön, uppnå mål. 
 

9. Vad betyder välbefinnande på din arbetsplats för dig? 
• Exempel; trivsel, trygghet, gemenskap, delaktighet, meningsfullhet. 

 
10. Hur ser du på de olika behov din personal har? 

• Primära, trygghet, gemenskap, feed-back, uppskattning. 
 

11. Vad anser du bidrar till ditt välbefinnande på din arbetsplats? 
 

12. Hur identifierar du förändringar som behöver göras på din arbetsplats för att öka 
motivationen till välbefinnande? 
 

13. Hur ser du på din ledarroll vad gäller att kunna skapa motivation som leder till 
välbefinnande för din personal? 

 

14. Motiverar du din personal på olika sätt, beroende på personlighet? 
 

• Hur känner du din personal? Hur tar du reda på vad som styr individen vad gäller 
motivation? 

• Har du blivit överraskad av hur personal agerat utifrån motivation och välbefinnande? 
 

15. Ser du att du ökar personalens motivation främst genom ökad styrning eller ökad 
frihet? 

 

16. Brukar din personal arbeta självständigt? 

17. Vilken påverkansfaktor tror du att du som rektor har på personalens motivation? 
 

18. Hur anser du att du kan stärka personalens egna resurser och tilltro till den egna 
förmågan? 

 

• Tar du på arbetsplatsen hänsyn till personalen ”hela” vardag? Alltså har ett 
helhetsperspektiv. 

• Hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. 
 

19. Hur arbetar du för att få personalen att tro på sin kompetens? 
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20. Hur får du med all personal ”på tåget”, att motivera dem att nå mål ni skapat på 
arbetsplatsen? 

 

• Förväntningar, rättvisa, mål, feed-back? 
• Gör en analys? 

 

21. Vad gör du som rektor för att skapa samhörighet? 

22. Vilka resurser och verktyg har du tillgång för att motivera din personal till 
välbefinnande på sin arbetsplats? 

• Exempel; miljö, gemenskap, belöning, lön, arbetsvillkor, förmåner. 
 

23. Kan du beskriva en situation då du lyckats motivera din personal? 
• När hände den? 
• Hur många var inblandade? 
• Vilka faktorer var avgörande? 

 

Vid intervjuns slut 

 

Finns tid över kan improviserade frågor utifrån intervjun ställas. Jag sammanfattar sedan intervjun 
i stort och frågar dig om du vill tillägga något eller diskutera intervjun. Betonar att intervjuerna 
kommer att anonymiseras och hanteras bara av mig. Svaren kommer också bara att användas för 
denna studie. Avslutar intervjun  med dig och tackar. 
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BILAGA 3. Tabell 1. Översikt över meningsbärande enheter, kategorier och teman

!Frågeställning!

!

Frågor!från!intervjuguide!

!

Meningsbärande!enheter!

!

!Kategorier!

!

!Teman!

!

Hur!ser!rektorerna!på!

begreppet!motivation!

och!välbefinnande?!

!

!

!

!

Vad!betyder!motivation!för!dig?!

Vad!betyder!välbefinnande!på!din!

arbetsplats!för!dig?!

Hur!ser!du!på!de!olika!behov!din!

personal!har?!

Vad!anser!du!bidrar!till!ditt!

välbefinnande!på!din!arbetsplats?!

!

!

Inre!motivation,!yttre!motivation,!meningsfullhet,!strävan!efter!samma!mål,!

uppnående!av!mål,!man!ska!ha!kul,!känna!lust,!arbete!ska!vara!viktigt!och!värdefullt,!

arbetet!genererar!i!något!D!en!effekt!eller!konsekvens,!att!må!bra,!"inget!ont!i!

magen",!inte!känna!oro,!"kännas!gott!i!magen",!känna!en!helhet!med!arbete!och!

privatliv,!stöd!av!arbetskamrater,!trivsel,!lön,!inre!motivation!för!arbetet!ger!

automatiskt!välbefinnande,!känna!att!man!gör!ett!bra!jobb,!välbefinnande!har!att!

göra!med!hela!ens!livssituation,!tillit,!tro!på!ens!förmåga,!höga!förväntningar,!

delaktighet,!inspiration,!ansvar,!frihet,!utbyte!av!erfarenhet,!förtroende,!morötter,!

utmaningar,!nå!utsatta!mål,!man!är!på!rätt!plats,!saker!jag!gör!ger!resultat,!mening!

för!folk!att!göra!sitt!jobb,!ha!mål.!man!har!energi,!motivation!är!som!bensin,!schyssta!

relationer,!sakbehov,!jag!gillar!problemlösning!–!allt!går!att!lösa!–!det!skapar!

motivation,!den!avslappnande!stunden!efter!arbetsdagens!slut!

!

måluppfyllelse,!

förmåga,!drivkraft,!

livssituation,!behov,!

tillit,!förväntningar,!

utmaningar,!stöd!

!

!

!

!Inre!och!yttre!

faktorer!till!

motivation!och!

välbefinnande!

!

!

!

!

!Hur!uppger!rektorerna!

att!de!behöver!vara!i!

sin!ledarroll!för!att!

motivera!sin!personal!

och!skapa!

välbefinnande!på!

arbetsplatsen?!!

!

!

!

!

!

Hur!identifierar!du!förändringar!som!

behöver!göras!på!din!arbetsplats!för!

att!öka!motivationen!till!

välbefinnande?!Hur!ser!du!på!din!

ledarroll!vad!gäller!att!kunna!skapa!

motivation!som!leder!till!

välbefinnande!för!din!personal?!

Motiverar!du!din!personal!på!olika!

sätt,!beroende!på!personlighet?!Vilken!

påverkansfaktor!tror!du!att!du!som!

rektor!har!på!personalens!motivation?!

!

!

!

!

!Tydlig,!lyhörd,!intresserad,!tillgänglig,!ta!reda!på!personalens!behov!och!intressen,!
se!över!personalens!behov,!ge!feedback,!ge!bekräftelse,!rodda!i!vad!det!är!som!

ibland!brister,!ställa!frågor!D!vad,!när!varför?,!Kunna!samla!ihop!information,!styra!

genom!att!organisera,!sätta!agendan,!ge!beröm,!skapa!gemenskap,!ena!personalen,!

finnas!där!i!bakgrunden,!inte!lämna!någon!i!sticket,!ta!och!ha!mandat,!erövra!det!

reella!mandatet,!olika!position!med!olika!medarbetare,!förståelse!för!deras!

arbetssituation,!se!det!de!gör!och!peka!på!fasen!vad!mycket!bra!jobb!ni!gör,!lyfta!

goda!exempel,!låta!personalen!växa,!hålla!struktur,!motivera!till!kärnuppdrag,!skapa!

ringar!på!vattnet,!ha!ett!yttersta!ansvar,!förmedla!en!vision,!se!individen,!positivt!

bemötande,!ge!creed,!uppåt!puffar,!skapa!dialog,!informera,!inkludera!mig!själv,!

uppdatera!mig!själv,!vara!en!positiv!kraft,!vara!ett!bollplank,!ge!grundstruktur,!

uppmärksamma,!ha!dörren!öppen,!chef!som!står!bakom!agerande,!olika!typ!av!

styrning!beroende!på!personal,!skapa!delaktighet,!vara!nyfiken,!återkoppla!till!

personalen,!skapa!tillit,!tro!på!personalens!förmåga,!var!en!god!lyssnare,!peppa,!

pusha,!bli!bättre!själv,!visa!att!personalen!är!viktig!och!värdefull,!lyssna!inD!vad!

behöver!de!nu,!inte!var!i!stress,!var!närvarande!D!här!och!nu,!input,!salutogent!

förhållningssätt,!förstärka!det!bra,!höja!förväntningar,!definiera!mål,!fokus!på!

uppdrag,!se!resultat,!bry!sig,!avlasta,!tillföra!resurser,!skapa!rätt!förutsättningar,!vara!

professionell,!kommunicera,!sovra!och!se!nyttan,!förädla,!förankra,!coacha,!

perspektivväxla,!utmana,!ha!fingertoppskänsla,!formulera!uppdrag!på!ett!slugt!sätt!

så!man!får!jobb!nerifrån!

!

uppdrag,!struktur,!

mål,!intresse,!

tillgänglighet,!lyhörd,!

se!behov,!tydlighet,!

målfokus,!vision,!

delaktighet,!

förutsättningar,!

utmana,!förstärka!!

!

!

!

!

Ledarrollens!

möjligheter!till!att!

motivera!personalen!!

!

!

!

!

!

!

!
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Frågeställning! Frågor!från!

intervjuguide!

Meningsbärande!enheter! Kategorier! Teman!

Vilka!

resurser/verktyg!

uppger!rektorerna!

finns!för!att!

motivera!sin!

personal!och!skapa!

välbefinnande!på!

arbetsplatsen!

 

På!vilka!sätt!möter!du!din!

personal?!

Hur!anser!du!att!du!kan!

stärka!personalens!egna!

resurser!och!tilltro!till!den!

egna!förmågan?!

Hur!får!du!med!all!personal!

”på!tåget”,!att!motivera!dem!

att!nå!mål!ni!skapat!på!

arbetsplatsen?!

Vilka!resurser!och!verktyg!

har!du!tillgång!för!att!

motivera!din!personal!till!

välbefinnande!på!sin!

arbetsplats?!

kommunikation!med!personalen,!formella!och!informella!samtal!och!möten,!medarbetarsamtal,!dialog,!

medarbetarcentrum,!insidan,!konferenser!på!olika!sätt/nivåer,!arbetsplatsträff,!kvalitetsgrupp,!

ledningsgrupp,!måbraDgrupp,!elevhälsoteam,!ensam,!pnDenkät,!enkäter,!vad!behöver!skolan,!feedback,!

individuell!bekräftelse,!lyfta!upp,!hitta!personalens!utveckling,!se!och!lyfta!bra!exempel,!säga!att!jag!ser!att!

de!är!duktiga,!finnas!i!bakgrunden,!stämma!av!med!personalen!om!behov,!återkoppla,!tydlighet,!

tillgänglighet,!bekräfta,!hitta!kraften!hos!varandra!i!personalen,!vara!överens,!delaktighet,!skapa!tillit,!skapa!

tillsammans,!känna!att!vi!är!en!skola,!skapa!strukturen,!dela!arbetsrum!med!personalen,!det!ska!finnas!en!

arbetsorganisation,!öppenhet!och!transparens!i!styrsystem,!kalendarium,!veckobrev,!ligga!långt!före!i!

planering!av!struktur!och!organisation,!framförhållning,!blanda!gammal!och!ny!personal!för!att!motivera!

och!ge!erfarenheter,!förståelse!för!olika!behov,!Maslows!överlevnadsstrategi,!se!

helhetsperspektiv/hemsituation,!styrning!och!frihet,!pedagogiskt!friutrymme,!ge!möjlighet!och!

förutsättningar!för!vad!de!vill!genomföra,!ge!och!skapa!tid!till!möten!och!samtal,!skapa!gemenskap,!göra!så!

att!de!känner!sig!nöjda!innan!vi!går!framåt!igen,!personalen!ska!känna!sig!behövda,!belöna,!bekräfta!och!

premiera,!synliggöra!prestation,!ta!promenad!genom!skolan,!vara!synlig,!tillgodose!små!saker!trots!

ekonomi,!ha!lagom!mycket!personal,!kompetensutveckling,!workDshops,!skolutveckling,!forskning,!

fortbildning,!skollag,!uppdrag,!relevanta!mål!utifrån!verksamhet,!arbetsförhållanden,!arbetstid,!

arbetsklimat,!inre!och!yttre!arbetsmiljö,!lön,!budget,!lönesamtal,!dropDin,!afterwork,!fika,!blommor,!fira!

varandra,!sociala!grejer,!friskvårdspeng,!hälsoteam,!kickDoff,!julklapp,!happenings,!samkväm,!personalen!

den!viktigaste!resursen,!kulturbärare,!framtidshopp,!

Struktur,!skapa!

tid,!möta,!ge!

resurser,!

förutsättningar,!

uppdrag,!skapa!

delaktighet,!

synliggöra,!

utbildning,!socialt!

samspel,!

samkväm,!

belöning,!lön!

Verktyg!för!att!

påverka!och!

motivera!

personalen 

Vilka!exempel!

uppger!rektorerna!

på!situationer!då!de!

lyckats!motivera!sin!

personal!och!skapa!

välbefinnande!på!

arbetsplatsen? 

Vad!gör!du!som!rektor!för!att!

skapa!samhörighet?!

Kan!du!beskriva!en!situation!

då!du!lyckats!motivera!din!

personal?!

 

Att!locka!lärare!till!att!bli!förstelärare!D!komma!ifrån!Jante!D!ville!ha!någon!som!är!med!och!driver!

tillsammans!med!mig!som!rektor!D!jag!peppade!och!fick!flera!att!ansöka,!Ur!ett!rättviseperspektiv!lägga!på!

alla!lärare!en!resurstid!D!på!den!kunde!de!utveckla!sina!kompetenser!D!de!fick!styra!över!tiden!självaD!tex!

kunde!den!som!var!bra!på!skriva!åtgärdsprogram!göra!det,!en!annan!ha!läxhjälp,!Gör!aktiviteter!ihop!som!

gör!att!vi!känner!att!vi!är!en!skola!D!afterwork!D!sociala!grejer,!Vi!skapade!en!tydlighet!i!vår!pedagogiska!idé!

på!skolan!D!vi!har!suttit!i!seminarieform!och!diskuterat!D!vi!har!processat!fram!en!figur!som!fått!fram!elevens!

delaktighet!vid!det!pedagogiska!arbetet!D!detta!via!ett!gediget!lärararbete!D!vi!har!skapat!det!tillsammans,!Vi!

har!arbetat!i!studiecirklar!runt!formativ!bedömning!D!hur!elever!blir!medskapande!i!sitt!lärande,!Vi!har!runda!

bordssamtal!D!man!berättar!för!varandra!vad!man!gjort!bra!vid!ett!bord!och!sedan!byter!man!bord!D!lyfta!det!

bra!och!jobba!bort!jantelagen!D!våga!berätta!att!man!gjort!något!bra.!Genomfört!förändringsarbete!i!nya!

läroplanen,!med!digital!pedagogisk!planering.!IKTD!arbete!i!undervisningen.!Medarbetare!skriva!personliga!

brev!om!hur!de!ville!utveckla!skolan!–!låg!som!grund!för!förändringsarbetet.!Startade!på!eget!initiativ!

förberedelseklasser. 

Lyfta!fram!

lärarnas!förmågor!

och!kompetens.!

Arbeta!bort!

jantelagen,!

Arbeta!

tillsammans,!

Delaktighet!i!

skolans!arbete!

och!mål 

Verktyg/!

möjligheter!till!att!

få!lärarna!

delaktiga 
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