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SAMMANFATTNING 

En hälsofrämjande arbetsplats skapas genom ett gemensamt arbete från arbetsgivare, 

arbetstagare och samhället. I dagens samhälle spenderas mycket tid på arbetsplatsen och 

arbetet ses mer som en förutsättning för hälsa, detta genom att skapa identitet och social 

status. Det är många lärare som känner stress på arbetet, även hot och våld är vanligt 

förekommande. Om det gick att välja yrke igen skulle hälften av lärarna välja ett annat yrke. 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna på en privat grundskola beskriver sin 

arbetsmiljö och hur de upplever att hälsoarbetet bedrivs på arbetsplatsen. Undersökningen 

har utförts med sju kvalitativa enskilda semistrukturerade intervjuer. En manifest 

innehållsanalys genomfördes för att strukturera materialet. Resultatet visar att pedagogerna 

upplever att det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen är bristande. Det sker ett fåtal 

insatser för att förbättra hälsan och pedagogerna upplever stress, känsla av otillräcklighet, 

hot och våld på arbetsplatsen. Det finns en upplevelse av att ledning tillsammans med 

pedagogerna kan skapa en bättre arbetsmiljö och att ledningen har en öppenhet för 

pedagogernas förslag.  

Slutsatsen av studien är att pedagogerna upplever stress, hot och våld på arbetsplatsen. De 

upplever att diskussionen kring hälsoarbetet är frånvarande och tycker inte att ledningen 

visar något intresse i frågan. Pedagogerna saknar engagemang och uppmuntran från 

ledningen. 
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ABSTRACT 

A health-promoting workplace is created through the joint efforts of employers, employees 

and the society. In today's society a lot of time is spent at work, and work is seen more as a 

prerequisite for health, by creating a sense of identity for the individual as well as social 

status. Today many teachers feel stress at work, where threats and violence are 

commonplace. If given the opportunity to switch careers, half of all the teachers would 

choose a different profession.  

The purpose of the study is to examine how teachers at a private elementary school describe 

their working environment and how they experience health promotion in their workplace. 

Seven qualitative individual semi-structured interviews were conducted, and the material 

was structured with a manifest content analysis. Categories and sub-categories created the 

end result. The results show that teachers experience a lack of continuous health promotion 

in the workplace. Few actions are made to improve health and the teachers feel that stress, 

threats and violence exist in the workplace.There is a belief that management together with 

teachers could create a good working environment and that management is open to the 

teachers’ proposals.  

The conclusions of the study are that the teachers experiencing stress, threats and violence in 

the workplace. They feel that the discussion about health work is absent and do not think that 

the management shows enough interest in the matter. The teachers lack the commitment and 

encouragement from the management. 
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1 INTRODUKTION  

Skolan är en stor arbetsplats och eftersom mycket tid spenderas på arbetsplatsen är det en 

bra arena för att arbeta med hälsa. Att involvera hälsoarbete i arbetet skapar en bättre hälsa 

hos pedagogerna1 samt en högre effektivitet och ett trevligare arbetsklimat. I dagens läge så 

är det mycket diskussioner kring att svenska elever sänker sina resultat på olika 

kunskapstester. Det diskuteras också utifrån elevernas hälsa i skolan. Däremot kommer 

pedagogernas hälsa i efterhand i diskussioner. Det gör att det känns viktigt att undersöka hur 

pedagogerna mår och upplever hälsoarbetet på arbetsplatsen.   

Sverige har elva folkhälsoområden som det ligger extra fokus på. Det fjärde målområdet 

handlar om hälsa i arbetslivet. Idag spenderar många människor mycket tid på arbetsplatsen 

och det är viktigt att må bra på jobbet. Detta gör att det är viktigt att studera hur olika 

yrkesgrupper i arbetslivet upplever sin hälsa. Med hjälp av systematiskt arbetsmiljöarbete 

kan arbetsgivaren tillsammans med medarbetarna utforma en hälsosam arbetsplats.   

Innan studierna på folkhälsovetenskapliga programmet arbetade jag inom skolan och 

upplevde själv att hälsan inte prioriterades. Under studiernas gång har ett intresse för 

arbetsplatshälsa växt fram och eftersom upplevelsen var att skolan inte arbetade speciellt 

mycket med medarbetarnas hälsa så fanns ett eget intresse att undersöka just detta. Att 

intervjua pedagoger skapar en förståelse för hur de upplever att de har det på arbetsplatsen.  

                                                        

1 I denna studie innebär pedagog, lärare eller fritidspedagoger som arbetar med barnen inom 
skolverksamheten. 
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2 BAKGRUND 

Redan 1986 i beskrevs begreppet hälsofrämjande arbete i Ottawa charter. Delaktighet och 

jämlikhet betonas som förutsättningar för att skapa hälsa. I Ottawa charter beskrivs hälsa 

som en resurs för individen och hälsofrämjande arbete är en process som möjliggör en ökad 

kontroll för människor över de olika faktorerna som påverkar hälsan. I Ottawa charter 

benämns också att arenan är viktig ur ett hälsoperspektiv. Hälsan påverkas av mer än bara de 

individuella handlingarna, även omgivningen är en påverkande faktor. Detta gör det viktigt 

att skapa stödjande miljöer för hälsa, som också är en av huvudpunkterna i Ottawa charter 

(Världshälsoorganisationen, 1986).   

Idag fyller arbetslivet en stor del av individers vardag och anses mer som en förutsättning för 

hälsa, inte bara genom att individen får förbättrad ekonomi utan också genom att skapa 

identitet och social status (Andersson, 2009). För människan är arbetet av stor betydelse för 

välbefinnande och hälsa. En vuxen person tillbringar många timmar av sitt liv på arbetet, 

både kroppen och själen påverkas av arbetssituationen. Folkhälsan och arbete har sedan 

länge följts åt (Weman- Josefsson & Berggren, 2013).   

2.1 Hälsa i arbetslivet 

I Sverige är det övergripande målet för folkhälsoarbete ”att skapa förutsättningar för en god 

hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. För att uppnå detta mål har regeringen antagit 

elva folkhälsoområden där det fjärde målområdet handlar om hälsa i arbetslivet. Detta 

innebär att arbetet ska vara utformat så att individen inte riskerar att bli utsatt för skada eller 

ohälsa. Att se över balansen mellan arbetsliv och privatliv är viktigt för hälsan. Utvecklingen i 

Sverige med färre individer i yrkesverksam ålder sätter stora krav på att fler kan och vill 

stanna i arbetslivet fram till pension. (Prop. 2007/08:110). 

Det har skett förändringar av synen på god arbetsmiljö genom åren, idag har synen vidgats. 

Till en början var målet för många organisationer att undvika ohälsa. Under 1940-talet 

erbjöds vissa aktiviteter på fritiden att sponsras. Under 1970- och 1980-talet blev 

friskvårdsaktiviteter populärt att erbjuda personalen. I dagens arbetsliv erbjuds personalen 

en mängd aktiviteter som inte bara syftar till att öka de anställdas hälsa utan också att öka 

organisationens produktivitet och effektivitet (Arbetsmiljöverket, 2012).  

Det är viktigt att arbetet är lagom belastande och att individen känner att han eller hon har 

kompetens och övriga förutsättningar för att hantera arbetsbelastningen. En arbetsplats ska 

helst kunna bidra till att individen känner arbetsglädje, stolthet och välbefinnande samtidigt 

som någon form av produktion också ska ske. Både den fysiska och sociala miljön påverkar 

en individs hälsa. Hälsan skapas där människor är verksamma och det är viktigt att skapa 
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stödjande miljöer där hälsan kan utvecklas eller bevaras (Hansson, 2004). Stödjande miljöer 

inrymmer där människor bor, arbetar och lokalsamhället. Stödjande miljöer skapas i flera 

olika dimensioner som arbetar tillsammans för at skapa stödjande miljöer, dessa 

dimensioner är: fysiska, psykiska, sociala, andliga, ekonomiska och politiska. För att skapa 

stödjande miljöer behövs det samordning på lokal, nationell och global nivå 

(Världshälsoorganisationen, 1991).      

Arbetslivet ändras snabbt och kan påverka hälsan skadligt. Idag är arbetskraften äldre då 

befolkningen är friska längre och då också kan arbeta längre, detta skapar nya utmaningar 

för tillsynsmyndigheter och chefer då en äldre arbetskraft har ett annat behov än den yngre 

arbetskraften. Interventioner för att främja hälsan på arbetsplatsen måste hantera alla 

relevanta faktorer som påverkar arbetsförmågan hos individen, så som arbetskrav, 

arbetsmiljö och kapacitet hos individen. Det ökande stillasittandet skapar också nya 

utmaningar för arbetslivet (Mackey, 2013).  

Dagens arbetsliv har framförallt fyra situationer som kan vara mer eller mindre reglerade 

dessa fyra är: tiden, platsen, utförandet och med vem eller med vilka samarbete ska ske. Det 

oreglerade arbetslivet innebär för individen att initiativtagande, självdisciplin och kompetens 

får större betydelse i arbetet. Om den ökade friheten på arbetet skapar möjlighet att anpassa 

arbetet efter privatlivet eller om det skapar ökade påfrestningar är svårt att veta (Allvin, 

Mellner, Movitz & Aronsson, 2012).      

2.2 Hälsofrämjande arbetsplats  

Hälsofrämjande arbetsplats innebär gemensamma ansträngningar från arbetsgivare, 

arbetstagare och samhället för att förbättra hälsa och välbefinnande i människors arbete. 

Detta kan uppnås genom en kombination av att förbättra organisationen och arbetsmiljön, 

främja ett aktivt deltagande och uppmuntra till personlig utveckling 

(Luxemburgdeklarationen, 2007). 

Hälsofrämjande arbete innebär enstaka eller flera aktiviteter som har som syfte att stärka 

människors hälsa. Det kan vara direkt kopplat till individen, men även indirekt genom att 

påverka den omgivande miljöns förutsättningar för individens hälsa (Hanson, 2004). 

Luxemburgdeklarationen definierar fem olika områden som involveras vid arbete för att 

skapa en hälsofrämjande arbetsplats. Det första området innefattar att det krävs ett 

strategiskt ledarskap som också inser att personalen är en tillgång och inte en belastning och 

kostnadsfaktor. Det andra området innefattar att skapa en kultur som inbjuder till 

deltagande och motivation hos alla anställda. Det tredje området består av att det ska finnas 

en organisation på arbetsplatsen som ger de anställda möjlighet att ha balans mellan 

arbetskrav, stöd och kontroll över sitt arbete. Det fjärde området involverar hälsofrämjande 

aktiviteter eller insatser för personalen, det är viktigt att detta område får en central plats. 

Det sista området innehåller att de anställda ska ha tillgång till en väl fungerande 

företagshälsovård (Luxemburgdeklarationen, 2007).   
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För att skapa friska arbetsplatser krävs det ett holistiskt synsätt på hälsa. Med holistiskt 

synsätt menas att helheten är större än summan av delarna, och ingenting kan förklaras utan 

att det sätts in i sin kontext. För att en arbetsplats ska bli hälsosam krävs det att arbete sker 

med den fysiska, psykiska och sociala hälsan. I personlig, social och ekonomisk aspekt är 

osäkra, stressiga och ohälsosamma arbetsplatser väldigt kostsamma. Att inte skapa 

hälsofrämjande arbetsplatser går inte längre att skylla på okunskap. Det handlar mer om 

bristande kommunikation, en bristande kunskap i hur en förändring skapas samt att det 

finns en ovilja till förändringar (Kelloway & Day, 2005).     

Det är viktigt att öka antalet och kvaliteten på de hälsofrämjande insatser som görs på 

arbetsplatsen, även att öka variationen på insatserna är viktigt. Detta speciellt på mindre 

arbetsplatser (Linnan et al., 2008). De flesta anställda brukar stödja hälsofrämjande insatser 

på arbetsplatsen, dock ses en åldersskillnad. Det är vanligare att äldre anser att arbetsplatsen 

inte ska ingripa i deras individuella hälsa. Många som inte väljer att delta i hälsofrämjande 

insatser på arbetsplatsen brukar ofta föredra att hantera detta på egen hand (Robroek, van de 

Vathorst, Hilhorst, & Burdorf, 2012). Rongen et al. (2014a) menar att det är lättare att nyttja 

en hälsofrämjande insats som organiserats av en medarbetare som har högre position på 

arbetsplatsen. De menar också att de insatser som de flesta söker är fysisk aktivitet. Rongen 

et al. (2014b) skriver att en dålig självupplevd hälsa och föreställningar kring hälsa på 

arbetsplatsen ofta skapar avsikt att delta i de hälsofrämjande insatserna, men det påverkar 

inte det faktiska deltagandet. 

För att lyckas med de hälsofrämjande insatserna på arbetsplatsen är det viktigt att arbeta 

systematiskt. Även att utvärdera och mäta effekterna av insatserna är viktigt, dock sker det 

inte så ofta som det borde och ibland sker det inte alls (Arbetsmiljöverket, 2012). Det är 

också viktigt att arbeta både med individen på arbetsplatsen samtidigt som arbete sker med 

organisationen. Hälsofrämjande program ger ökad effekt om de riktar sig mot både 

organisationen och mot individen (Shain & Kramer, 2004). 

En organisation är i behov av arbetstagare för att överleva, på en hälsofrämjande arbetsplats 

ses arbetstagare som en tillgång för att nå framgång. Detta ger tyngd åt att skapa 

hälsofrämjande insatser som inriktar sig mot att maximera den fysiska, psykiska och mentala 

hälsan för alla anställda (Grawitch, Gottschalk & Munz, 2006). Prestationen och 

motivationen ökar på en arbetsplats där individerna tillåts att ha sitt eget beslutsutrymme, 

där de får använda sina förmågor och kunskaper samt att individen utmanas till att utvecklas 

(Kelloway & Day, 2005). 

2.3 Lagstiftning och styrdokument 

2.3.1 Arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete 

Enligt den svenska arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ska arbetsmiljön vara tillfredställande 

och arbetsförhållandena ska anpassas utifrån de olika förutsättningar människor har. 

Arbetstagare ska kunna påverka sin egen arbetssituation och ska inte heller utsättas för fysisk 
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eller psykisk belastning som kan leda till ohälsa eller olycksfall. Arbetet ska ge möjlighet till 

samarbete och social kontakt. Arbetet ska också skapa personlig och yrkesmässig utveckling. 

Även självbestämmande och yrkesmässigt ansvar ska möjliggöras.   

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett styrdokument med riktlinjer som hjälper arbetsgivaren 

att förebygga ohälsa och olycksfall samt skapa en positiv arbetsmiljö. Systematiskt 

arbetsmiljöarbete ska kontinuerligt genomföras på arbetsplatsen och ska involveras i den 

dagliga verksamheten. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska beröra fysiska, psykologiska 

och sociala förhållanden som påverkar arbetsmiljön. Arbetstagare, skyddsombud och 

elevskyddsombud ska också involveras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att kunna 

följa upp arbetsmiljöarbetet ska det finnas en policy och rutiner som beskriver hur 

arbetsförhållandena på arbetsplatsen ska vara för att skapa en positiv arbetsmiljö samt hur 

ohälsa och olycksfall ska motverkas. Både policyn och rutinerna ska dokumenteras skriftligt 

(AFS 2001:1).       

2.4 Skolan som arbetsplats  

Skolan är Sveriges största arbetsplats sett till hur många som vistas där och också omfattas 

av arbetsmiljölagstiftningen (http://www.av.se/teman/skola/). Ett högt arbetstempo och hög 

stress påverkar de anställda inom skolan negativt. Fyrtiosex procent av de arbetsrelaterade 

sjukdomar som anmälts mellan 2008 och 2012 orsakades av sociala eller organisatoriska 

orsaker. Denna stress kan påverkas av hög arbetsbelastning och otydliga krav. Inom skolan 

har de anställda mycket övertid och svårt att ta ut raster som påverkar att de inte får mental 

återhämtning. Även fallolyckor och hot är vanliga orsaker till sjukfrånvaro inom skolan. 

(Arbetsmiljöverket, 2013). För att arbeta med arbetsmiljön används ”systematiskt 

arbetsmiljöarbete” vilket är ett gemensamt ansvar mellan ledning, personal och eleverna på 

skolan att arbeta för en bättre arbetsmiljö 

(http://www.av.se/teman/skola/forebyggande_skola/). Det har visat sig att rektorer som är 

positiva till att hålla en god hälsa påverkar också eleverna i skolan att hålla en god hälsa och 

engagerar dem till goda hälsoval. Lärare som har ett ointresse till hälsa prioriterar hälsan 

lägre och påverkar eleverna i negativ riktning. För att insatserna ska vidmakthållas krävs det 

att lärarna är engagerade och motiverade. Flera av lärarna har en positiv inställning till 

insatser som främjar hälsan (Christian et al., 2015).   

De senaste åren har det skett en minskning av förtroendet för den svenska skolan, 

skolpolitiker och skolmyndigheter bland lärarna inom svensk skola. Många av lärarna trivs 

med sina kollegor och elever och meningsfullheten för att gå till jobbet är hög. Ändå upplever 

hälften av alla lärare ofta eller konstant stress. Grundskolelärare är mer stressade än 

gymnasielärare. En stressfaktor är att många elever är i behov av extra stöd och hjälp. Mer än 

hälften av lärarna har funderat på att byta arbetsplats eller yrke det senaste året (Skolverket, 

2012). Bara drygt hälften av lärarna i Sverige skulle välja att bli lärare igen om det var möjligt 

att välja på nytt. Jämfört med de andra nordiska länderna och genomsnittet för EU-OECD-

länderna är de svenska lärarna mest missnöjda med sitt yrkesval (Skolverket, 2013). De 

vanligaste fysiska arbetsmiljöproblemen som påtalas i skolan är ventilationen, värme och 
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kyla, utomhusmiljön och städningen. Vid skyddsronder är det framförallt tre områden som 

det förekommer mycket anmärkningar kring. Dessa tre områden som anmärkningarna 

förekommer kring är: hög arbetsbelastning och stress, känsla av otillräcklighet samt risken 

för utbrändhet och långtidssjukskrivning (Arbetsmiljöverket, 2002). Det har visat sig att ett 

avgörande moment som skapar stress är samordningsproblem. När samverkan inte funderar 

som den ska skapas stress hos lärarna. Ledningen behöver stimulera lärarnas samordning. 

Vid samordning medförs det att det skapas krav på att samordna enskilda lärares 

verksamheter (Jacobsson, Pousette, & Thylefors, 2001). 

För att utvecklas behöver pedagoger stöd i sin kompetensutveckling. En process där 

skolledaren har en avgörande roll. Att skolledaren har ett positivt förhållningssätt gentemot 

personalen kan skapa en arbetsgrupp som vill, kan och vågar växa i yrkesrollen. Den 

psykosociala arbetsmiljön främjas genom delaktighet för alla anställda. I samband med att 

den psykosociala arbetsmiljön förbättras ökar personalen sin kreativitet, produktivitet och 

sitt välbefinnande, tre komponenter som är förutsättningar för att lärare ska känna 

välbefinnande. Det är extra viktigt att människor som arbetar med andra människor känner 

välbefinnande och mår bra (Bergmark & Kostenius, 2011). Aronsson, Svensson & Gustafsson 

(2003) menar att det krävs återhämtning för att må bra på arbetet, men att lärare visar ett 

mönster på trötthet och ångest och låg möjlighet till återhämtning. Tjugo procent av lärarna 

är i riskzonen för att inte uppnå den grad av återhämtning som krävs för att återskapa fysisk 

och mental energi.      

2.5 Teoretiska utgångspunkter 

Det finns flera sätt att beskriva vilka faktorer som påverkar hälsan på en arbetsplats. En 

teoretisk modell, (se figur 1), modifierad utefter Shain & Kramer, (2004) menar att hälsan 

påverkas av olika faktorer: individuella hälsoval, personliga resurser och 

arbetsorganisationen. 

Individuella hälsoval och de personliga resurserna går hand i hand och influeras av varandra. 

Individuella hälsoval innefattar individens hälsa och vilka insatser som görs på arbetsplatsen 

som påverkar det personliga, till exempel friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag. Personliga 

resurser innebär vilka resurser individen har. Här påverkar till exempel i vilken grad 

individen upplever self-efficacy (Shain & Kramer, 2004). Teorin Self-efficacy (tron på den 

egna förmågan) beskriver att en individ med låg self efficacy kan välja att avstå från en 

uppgift då individen känner sig osäker. Tidigare erfarenhet är något som kan öka individens 

self-efficacy (Bandura, 1977).   

Arbetsorganisationen påverkar utifrån hur arbetet är utformat både fysiskt och psykiskt, 

detta till exempel genom det sociala klimatet på arbetsplatsen eller hur arbetsfördelningen 

ser ut. Även ledaskapet ingår i det organisatoriska arbetet. Dessa faktorer måste samverka för 

att skapa hälsa på gruppnivå på arbetsplatsen (Shain & Kramer, 2004). 
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Figur 1: Modifierad modell efter Shain & Kramer, 2004.  

2.6 Problemformulering 

Hälsofrämjande arbetsplatser är idag ett hett samtalsämne både i media och bland 

organisationer. Många organisationer strävar efter att uppnå en hälsosam arbetsplats. Det 

kan dock vara svårt att veta vilka faktorer på arbetsplatsen som främjar hälsa och vad som 

skapar ohälsa. Att sen veta vilka initiativ som ska tas för att både förbättra kvaliteten och 

hälsan på arbetsplatsen kan vara svårt (Kelloway & Day, 2005). Det saknas kunskap utifrån 

pedagogernas perspektiv kring hälsoarbetet på skolan. Elevhälsa och elevernas välmående 

står i fokus i den nuvarande forskningen. Det upplevdes viktigt att belysa pedagogernas 

upplevelser utifrån att skolan är en stor arbetsplats med många verksamma personer. Det 

skulle kunna vara så att pedagogernas hälsa påverkar elevernas vistelse i skolan och därmed 

påverkas också elevernas skolresultat. Detta gör det viktigt att skapa mer kunskap om 

pedagogernas hälsa, det kan göras genom en studie som undersöker pedagogernas syn på 

hälsoarbete på arbetsplatsen.  
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3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagogerna på en privat grundskola beskriver sin 

arbetsmiljö och hur de upplever att hälsoarbetet bedrivs på arbetsplatsen.  

3.1 Frågeställningar  

1. Hur beskriver pedagogerna sin arbetsmiljö? 

2. Hur beskriver pedagogerna det nuvarande hälsoarbetet på arbetsplatsen? 

3. Hur anser pedagogerna att det hälsoarbetet på arbetsplatsen kan utvecklas?  
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4 METOD 

4.1 Metodval 

Med utgångspunkt i studiens syfte lämpar sig en kvalitativ ansats. Att undersöka hur 

pedagogerna beskriver sin arbetsmiljö och hur de upplever hälsoarbetet på arbetsplatsen  

passar in på vad litteraturen menar visas i den kvalitativa ansatsen. Metoden har bestämts 

utifrån syftets utformning. Den kvalitativa forskningsmetoden används för att få en 

uppfattning om människors beteenden, känslor, erfarenheter och upplevelser (Holloway & 

Wheeler, 2010). Kvalitativ metod kan också användas när forskaren vill studera 

uppfattningar om ett visst fenomen (Patel & Davidsson, 2011).  

4.2 Urval och rekrytering 

En privat skola i närheten skapar lättare tillgång och möjlighet till intervjuer. På grund av 

tiden till förfogande för studien valdes ett bekvämlighetsurval. En privat skola valdes för att 

det upplevdes mindre komplicerat att komma i kontakt med rektorn. I kommunal skola bör 

först kommunen kontaktas för att sedan kontakta rektorn på skolan. Privata skolor har 

möjlighet att bestämma över sitt eget kapital på ett annat sätt mot vad kommunala skolor 

har, vilket skulle kunna påverka kvaliteten på hälsoarbetet. Skolan som valts för 

intervjustudien har totalt runt 50 anställda, inklusive lärare, fritidspedagoger och 

administrativ personal samt cirka 450 elever. Pedagogerna som intervjuades var anställda på 

en privat skola i norra Storstockholm som arbetar med elever från förskoleklass till årskurs 

nio. Skolan har drivits i privat regi sedan 2008 och var innan det en kommunal verksamhet.  

Ett målinriktat urval innebär att urvalet är relevant för det formulerade syftet och 

överensstämmer med syftet och frågeställningarna. Ett målinriktat urval innebär också att 

urvalspersonerna väljs ut på ett strategiskt sätt för att ge informationsrika svar utifrån syftet 

(Bryman, 2011). Då det var specifikt pedagoger som skulle intervjuas tillämpades ett 

målinriktat urval för att komma i kontakt med dem. Att just pedagogerna intervjuades 

påverkades av att det är de som jobbar på skolan och därmed nyttjar och berörs av 

hälsoarbetet på arbetsplatsen. Rektorn på skolan kontaktades för att få klartecken för att 

intervjua pedagogerna på skolan. Efter att rektorn kontaktats var det en av lärarna som 

sammanställde alla som ville medverka i intervjuerna. De nio pedagoger som anmält intresse 

för att intervjuas blev kontaktade via mail och tid för intervjun bokades. Åtta personer 

svarade på mailet och sju intervjuer genomfördes. Missivbrevet skickades både till rektor och 

till de som medverkade i intervjuerna (bilaga A).   

Urvalet bestod av fyra kvinnor och tre män i åldrarna från 24 till 50. Den som arbetat längst 

på skolan hade arbetat i nio år och den som arbetat kortast hade arbetat på skolan i tre 

månader. Många av de som intervjuades hade den utbildning som krävs för att arbeta inom 

skolan. Av de som intervjuades fanns det representanter från alla stadier och från 

fritidsverksamheten.   
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4.3 Datainsamling och intervjuguide 

För att samla in data har enskilda semistrukturerade intervjuer genomförts. En 

semistrukturerad intervju innebär att det finns en intervjuguide, men att frågeordningen kan 

vara olika, det är också vanligt att intervjuaren ställer följdfrågor till intervjupersonen 

(Bryman, 2011). Intervjuguiden utformades med hjälp av syfte och frågeställningar för att ta 

upp områden som sedan skulle analyseras. Återkoppling gjordes kontinuerligt för att se över 

att intervjuguidens frågor slutligen svarat på syftet (bilaga B). Intervjuguiden testades i två 

provintervjuer, efter dessa intervjuer gjordes guiden om något för att fånga upp ett bredare 

perspektiv på hälsa. Bryman (2011) menar att utformningen av intervjuguiden skapar 

ordning i de teman som ska användas och att frågorna som skapas ska kunna svara på syfte 

och frågeställningar, samtidigt som intervjupersonen får möjlighet att svara fritt på de frågor 

som ställs. I denna studie användes intervjuguiden som en hjälp för att hålla struktur genom 

hela intervjun. Teman och ett antal frågor under varje tema skapades med hjälp av syftet. 

Alla som intervjuades fick samma huvudfrågor för att analysen skulle kunna genomföras. 

Intervjuaren har möjlighet att gå tillbaka till något intervjupersonen nämnt tidigare i 

intervjun och intervjuguidens ordning behöver inte följas. Vissa intervjupersoner fick 

följdfrågor för att svaret skulle förtydligas, medan andra intervjupersoner fick endast de 

frågor som var tänkta i intervjuguiden. Innan varje intervju lästes missivbrevet upp högt och 

de etiska principerna förtydligades vid eventuella frågor. Alla intervjuerna genomfördes 

enskilt i olika klassrum i skolans egna lokaler och spelades in. Intervjuerna som genomfördes 

blev mellan 15 och 20 minuter långa.   

4.4 Innehållsanalys 

För att kunna göra en innehållsanalys har det inspelade materialet transkriberats vilket blev 

totalt cirka 25 utskrivna sidor med enkelt radavstånd. Den kvalitativa innehållsanalysen är en 

av den vanligaste analysmetoden för analys av text och innebär att det sker en sökning efter 

teman i texterna som analyseras (Bryman, 2011). I en innehållsanalys ligger fokus på att 

beskriva variationer, detta genom att synliggöra skillnader och likheter i textinnehållet. I 

texterna finns både ett manifest och ett latent budskap. Det manifesta budskapet är det som 

bokstavligt står i texten och det latenta budskapet är det underliggande budskapet (Granheim 

& Lundman, 2004). En manifest innehållsanalys har gjorts i denna studie. 

En meningsbärande enhet är en del av texten och skapar grunden för analysen. Med 

kondensering menas att den meningsbärande enheten förkortas, det är vid kondensering 

viktigt att få med det mest centrala innehållet. Kodning skapas för att sätta en etikett på den 

meningsbärande enheten. Underkategorier skapas genom att sammanföra koder med 

liknande innehåll. Kategorierna skapas genom att sammanställa underkategorierna med 

liknande teman (Granskär & Höglund- Nielsen, 2012).  

Struktureringsmetoden har följts under analysprocessen för analysen i denna uppsats. För att 

genomföra innehållsanalysen lästes först det transkriberade materialet igenom ett flertal 

gånger. Efter det togs meningsbärande enheter ut som sedan kondenseras och kodas. Alla 

intervjuer färgkodades för att kunna hålla reda på vem som har sagt vad. Efter att alla 
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meningsbärande enheter fått en kod skrevs dessa ut och klipptes isär för att åskådliggöra 

gemensamma nämnare. Dessa gemensamma nämnare grupperades sedan i underkategorier. 

När underkategorierna identifierats grupperades även de utefter gemensamma ämnen och 

tillsammans blev dessa grupper de slutliga kategorierna, (se tabell 1). När citaten skrivits i 

resultatet har dessa skrivits i skriftspråk och ljud som inte kan definieras som ord har tagits 

bort. Citaten har sedan används i resultatet för att stärka det som kommit fram under 

intervjuerna. 

Tabell 1: Exempel på meningsbärande enhet, kondensering, kod, underkategori och kategori utifrån 

den genomförda analysen.  

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Vi får 
friskvårdspeng… Vi 
har möjlighet att ta 
ut terminalglasögon 
och de senaste åren 
har vi fått 
influensavaccin. Vi 
har personalfester…  

Friskvårdspeng, 
terminalglasögon, 
influensavaccin och 
personalfester  

Hälsoinsatser Hälsofrämjande 
aktiviteter  

Nuvarande 
hälsoarbete 

Det är ofta så att 
när olyckan redan 
är framme så 
tänker man på vad 
man kanske kunde 
behövt… det är 
mycket släcka 
bränder istället för 
att ha ett 
förebyggande 
arbete.  

Mycket släcka 
bränder istället för 
att förebygga 

Släcka 
bränder 

Löser akuta 
problem 

 

4.5 Etiska aspekter 

Forskning ska generera ny kunskap men kan aldrig gå före individens rättigheter. Forskning 

där människor är forskningsobjektet kräver att vikten av forskningen överväger riskerna för 

forskningsobjekten. Åtgärder för att minimera riskerna måste implementeras och måste även 

övervakas, dokumenteras och utvärderas kontinuerligt (World medical association, 2013).    

Helsingforsdeklarationen (2013) behandlar många olika etiska principer för 

forskningsprocessen. I Helsingforsdeklarationen (2013) behandlas de fyra största 

principerna för svensk forskning. De fyra etiska principerna som tillämpas i svensk forskning 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet tillgodosågs genom att alla deltagarna tillhandahöll ett missivbrev via 

mail där information om studiens syfte, tid för intervjuer och vem som ansvarade för studien 

gavs. Informationsbrevet lästes också upp innan varje intervju startades. Eftersom deltagarna 
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själva fick avgöra om de ville medverka i en intervju uppfylldes samtyckeskravet. 

Intervjupersonerna fick också information om att deltagandet är helt frivilligt och att de när 

som helst kan välja att ta tillbaka sin medverkan. Vid intervjun informerades även om vilka 

som kommer ha tillgång till att läsa det transkriberade materialet. Allt material har enbart 

hanterats av redan i förväg godkända personer och inga personuppgifter var någon gång 

offentliga. Alla intervjupersoner kodades med en siffra från ett till sju, kodningen lottades ut. 

Nyttjandekravet har uppfyllts genom att den information som samlats in genom intervjuerna 

bara har använts vid denna studie och allt material har förstörts. För att tillgodose 

nyttjandekravet har informationen som framkommit genom intervjuerna bara använts till 

denna studie. 
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5 RESULTAT 

Nedan kommer resultatet presenteras utifrån den innehållsanalys som gjorts. Analysen 

skapade tre kategorier: Nuvarande hälsoarbete, socialt samspel och utveckling av 

hälsoarbetet på arbetsplatsen. I kategorin hälsoarbete identifierades underkategorierna: 

arbetsmiljö, pedagogernas betydelse, löser akuta problem och hälsoinsatser. I kategorin 

socialt samspel ingår underkategorierna: bristande intresse från ledningen och gemenskap 

hos pedagogerna. I kategorin utveckling av hälsoarbetet på arbetsplatsen ingår 

underkategorierna: pedagogernas behov, hinder samt möjligheter. 

5.1 Nuvarande hälsoarbete 

I denna kategori beskrivs de insatser som görs just nu på arbetsplatsen, samt hur den 

nuvarande arbetsmiljön beskrivs utifrån det som pedagogerna nämnt under intervjuerna. 

Här nämns både hur lokalerna är och hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas.  

5.1.1 Arbetsmiljö 

De lärare som arbetar med elever i de lägre åldrarna uttryckte att stress var en stor faktor 

som påverkade hälsan. Pedagogerna uttrycker att det känns som att stressen ökar och att det 

har blivit en större arbetsbörda genom åren. En känsla av otillräcklighet uppkommer ibland 

då elever med behov av extrastöd inte får rätt stöd och möjligheter i skolan. Mycket av 

planeringstiden tas till att täcka upp vid sjukdom eller att lösa elevkonflikter. Upplevelsen av 

att vara väldigt ensam då det händer något, en konflikt med elev eller mellan elever, visar sig 

i intervjuerna. Flera av pedagogerna nämner att planeringstiden blir lidande av många olika 

faktorer och att det också gör att vissa aktiviteter med barnen blir oplanerade och 

oförberedda.  

”För stressnivåerna skulle jag vilja ha mer barnfri tid, det låter hemskt att säga, vi är ju här för 

barnen […] Jag har planering, jag hinner planera litegrann men jag hinner inte allt och det blir 

halvdant ibland. Om någon är sjuk så får man rycka in och blir av med sin planeringstid” (Ip1).   

Flera av pedagogerna menar på att lokalerna inte är i bästa skick, ventilationen är ofta dålig 

och det blir ofta höga ljudnivåer i skolmiljön. Samtidigt har pedagogerna en förståelse för att 

arbetet är svårt då det är kommunen som ansvarar för lokalerna på skolan. Vissa åtgärder 

har gjorts hos flera av de pedagogerna som intervjuas, men det finns fortfarande klassrum 

som inte har åtgärdats.     

Av de pedagoger som arbetar med barn i de äldre åldrarna påpekas vid ett flertal gånger att 

hot och våld förekommer i skolan, både elever emellan men också från elever mot lärare. 

Flera av lärarna uttrycker att det uppstår obehagliga situationer både i korridorer och i 

klassrummet.   
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”Det kan vara så enkelt att elever är aggressiva, det händer att de slåss och bråkar i skolan, det 

har hänt att lärare har blivit slagna av elever” (Ip5).  

Ingen av de intervjuade pedagogerna vet om det finns någon policy eller något styrdokument 

på arbetsplatsen som hanterar just hälsoarbetet på arbetsplatsen. Alla anser att det är viktigt 

att arbeta med hälsan men några upplever att det är en form av motstånd från ledningen. 

Några av pedagogerna menar på att det är viktigt att ha en policy som visar att personalen är 

viktig och att ledningen bryr sig om sin personal.  

5.1.2 Pedagogernas betydelse 

Under intervjuerna framkom att det är viktig att visa att personalen är viktig, det uppfattades 

att det var många på arbetsplatsen som var sjuka och att det finns ett behov av att arbeta mer 

hälsofrämjande. Flera intervjupersoner uttryckte att de kände sig bortprioriterade, att 

eleverna alltid kommer i första hand. En pedagog uttryckte att pedagogerna ändå är kärnan i 

verksamheten, men att det verkar glömmas bort. Skolan satsar mycket på elevernas hälsa och 

har elevhälsoteam med både psykolog och läkare, skolan trycker också mycket på att 

informera eleverna om vart denna stödfunktion finns och vart de ska vända sig. Pedagogerna 

vet dock inte vart de ska vända sig för att få stöttning i sitt arbete.  

”För man pratar ju elevhälsa, de har psykolog, läkare, syrra, eleverna vet precis vart de ska gå. 

Men det finns ingenting om vart lärarna ska gå” (Ip6).   

5.1.3 Löser akuta problem 

Flertalet av pedagogerna uttrycker att de upplever att hälsoarbetet faller i glömska. De menar 

dock att när någon väl mår dåligt eller när ett problem uppstår så sätts det in resurser för att 

lösa det akuta problemet. Men när sedan åtgärderna är gjorda upplevs det som att arbetet 

faller tillbaka till samma utgångspunkt som innan. En av intervjupersonerna uttrycker att det 

upplevs mer som att ledningen släcker bränder än har en strategi och ett förebyggande 

arbete. Men pedagogerna uttrycker ändå att de upplever att om olycksfall eller ohälsa yttrar 

sig så får de hjälp av skolans ledning.  

”Jag har en bra känsla här, jag tror att om man behöver, men det är när man väl behöver så 

blir man väl bemött. Men det här hälsofrämjande har jag inte sett någonting om” (Ip1).   

5.1.4 Hälsoinsatser  

De insatser som nämndes under intervjuerna var att pedagogerna har möjlighet att ta ut 

terminalglasögon och att de får influensavaccin. Det nämndes också att pedagogerna äter en 

pedagogisk lunch och då äter maten som lagas till barnen som ska innehålla rätt mängd 

näring och liknande. Den insats som alla utom en nämnde var friskvårdsbidrag som erbjuds 

på skolan, dock var det bara ett fåtal som utnyttjade detta bidrag. De som inte använde sig av 

friskvårdsbidraget visste inte vilken summa bidraget var på eller till vad bidraget kunde 
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användas. Upplevelsen från flera av pedagogerna var att arbetsplatsen skulle kunna göra 

mycket mer för att skapa en bättre arbetsplats och att de insatserna som görs är av den 

enklaste formen.   

”Det är kanske den enklaste formen, det är ju en minimal tjänst för dem att göra” (Ip7).   

5.2 Socialt samspel 

Socialt samspel beskriver att både arbetsgivare och arbetstagare tillsammans arbetar för att 

förbättra hälsoarbetet på arbetsplatsen. Alla måste tillsammans sträva efter att lyfta 

diskussioner och komma med förslag.  

5.2.1 Bristande intresse från ledningen 

De flesta deltagarna nämner i intervjuerna att de inte känner sig delaktiga i utformningen av 

hälsoarbetet på arbetsplatsen, men att de inte heller visat något intresse för att få vara 

delaktiga. De menar också att ledningen inte heller visat intresse för denna typ av arbete. Alla 

intervjupersonerna anser att det är viktigt med hälsoarbete på arbetsplatsen och önskar att 

det skulle kunna utvecklas ytterligare. Dock anses inte frågorna om hälsoarbete lyftas till 

diskussion av varken medarbetare eller ledning. Några intervjupersoner nämner att de skulle 

kunna visa ett större eget engagemang. 

”Det är ingenting vi pratar om, vi har pratat om friskvårdsbidrag och terminalglasögon, det är 

det enda […] det är ju en droppe i havet i förebyggande hälsovård” (Ip3).  

”Frågorna skulle ju kanske väckas lite mer, även från personalen” (Ip6). 

Medarbetarna tycker att det är individens eget ansvar att ta till vara på det hälsoarbete som 

bedrivs på arbetsplatsen. Men anser också att ledningen måste informera om vad som 

erbjuds på arbetsplatsen. En person ansåg att det är VD:ns ansvar att se till att informationen 

når alla anställda. Många av medarbetarna skulle vilja att ledningen var mer motiverande och 

visade ett större intresse, samtidigt som de inte vill bli tvingade till att medverka i specifika 

insatser.  

”Jag skulle inte vilja bli tvingad att gå på Friskis och svettis två gånger i veckan” (Ip2).    

5.2.2 Gemenskap hos pedagogerna 

Intervjupersonerna menar att det är ett bra socialt klimat på arbetsplatsen och att 

medarbetarna stöttar varandra. När det uppstår problematiska situationer hjälps personalen 

åt och löser problemet tillsammans. Å andra sidan upplevs det också ibland att detta kan bli 

ett problem, att det förväntas att pedagogerna ska täcka upp för varandra vid sjukdom. Om 
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det ofta behöver täckas upp för olika kollegor får detta konsekvenser i hur mycket pedagogen 

får att göra och också hur han/hon mår.    

”Om en kollega är sjuk så förväntas man ställa upp för den kollegan och täcka upp för 

varandra” (Ip5).  

Gemenskap skapas i arbetsgruppen bland annat i och med att det är ett gemensamt 

personalrum där alla, oavsett vilken arbetsuppgift individen har på skolan träffas och har 

möjlighet till återhämtning. Detta skapar en gemenskap och en känsla om att pedagogerna 

arbetar tillsammans. Pedagogerna kan även lösa vissa arbetsrelaterade frågor på ett lätt sätt 

utan att behöva boka möten eller liknande. Upplevelsen är att även personalfester som äger 

rum årligen ökar känslan av gemenskap på arbetsplatsen. Dock upplevs det att vissa grupper 

känner sig exkluderade, speciellt de som inte jobbar med de pedagogiska yrkena.  

”Vissa grupper tror att det inte gäller dem, framförallt de grupper som inte är pedagoger typ 

kökspersonal och vaktmästeri” (Ip3).  

5.3 Utveckling av hälsoarbetet på arbetsplatsen 

Under kategorin utveckling finns det underkategorier som visar på vilka olika 

utvecklingsmöjligheter intervjupersonerna kom fram till under intervjuerna. 

Intervjupersonerna fick själva komma på vilket hälsoarbete de trodde skulle underlätta deras 

arbete som pedagoger.  

5.3.1 Pedagogernas behov 

Pedagogerna hade själva många olika områden som de ansåg som viktiga och mest 

nödvändiga att utveckla just i rollen som pedagog. Det framkom att flera önskade att någon 

av de tomma lokalerna som fanns på skolan skulle kunna användas som ett gym och att det 

skulle kunna finnas möjlighet att träna på arbetstid. Att gemensamt kunna använda sig av 

skolans gymnastiksal för fysisk aktivitet var också en önskan. Även massör kom upp som ett 

önskemål, detta för att pedagoger ofta gör stora delar av det administrativa via dator och då 

får ont i nacke och axlar. Framförallt var det närhet och bekvämlighet som önskades, närhet 

och enkelheten att gå till ett gym i skolans lokaler eller att massören skulle komma till skolan 

och erbjuda massage till pedagogerna.  

”Också det här att ha något närmare […] kanske ha ett gym på skolan, eller någon som höll i 

något, det finns säkert massor med folk som kan massor med saker” (Ip1). 

Det kom också upp önskemål som fokuserar lite mer på den psykiska hälsan. De pedagoger 

som arbetade med elever i de äldre åldrarna påpekade att samtalsstöd skulle uppskattas då 

pedagogerna ibland råkar ut för obehagliga situationer som också kan involvera hot och våld. 

Utveckla kunskaperna kring konflikthantering anses också vara något som skulle kunna 
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förstärkas, just för att kunna bemöta elever på rätt sätt. Detta skulle också kunna påverka 

stressen som uppkommer i situationer som innebär konflikter mellan elever och pedagoger.  

”Det är mycket saker som man får utstå med som lärare, det kan vara ganska tufft klimat med 

elever som inte beter sig. Man får inget stöd från föräldrarna […] Så mer hjälp med 

konflikthantering och hur man bemöter elever som inte beter sig” (Ip4).   

5.3.2 Hinder 

Pedagogerna upplever framför allt att pengarna och tiden är hinder för att utveckla 

hälsoarbetet på arbetsplatsen, och det påpekas att bolagsformen kan vara en nackdel då 

aktiebolaget antagligen vill kunna ta ut en vinst. De gånger som stödsamtal har erbjudits är 

det svårt att hitta tider till att gå på mötet, ofta får tiden tas från planeringstid.  Det upplevs 

att det finns en viss frånvaro av rektorer och huvudmän på arbetsplatsen kan skapa hinder. 

Det upplevs också att det drivande engagemanget borde komma från rektor till att börja med, 

att det öppnas upp på chefsnivå.  

”Hindret är väl snarare att man inte har öppnat upp för det på chefsnivå, vi kanske inte har 

skrikit tillräckligt högt” (Ip7).  

5.3.3 Möjligheter 

Pedagogerna benämner ett flertal möjligheter som skulle kunna underlätta hälsoarbetet. 

Skolan har tomma lokaler i källaren som skulle kunna användas som gym. Det finns fin natur 

runt skolområdet och det finns även en gymnastiksal som skulle kunna utnyttjas av 

pedagogerna om det fanns någon specifik tid avsatt till dem. Det uttrycktes också positivt att 

arbetet sker nära huvudmannen och att medarbetarna på så sätt har nära kontakt med 

huvudmannen. En möjlighet skulle också kunna vara att personalen ställde mer krav och var 

mer frågvisa. Alla intervjupersonerna uttryckte att de upplevde att ledningen hade en 

öppenhet och om förslag skulle komma fram skulle ledningen lyssna och ta till sig förslaget 

för att se om det skulle kunna gå att applicera.  

”Av det som jag har upplevt av ledningen så tror jag att man skulle kunna presentera en idé 

och de skulle haka på” (Ip1).    
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer både metodens tillvägagångssätt och resultatet att diskuteras. 

Metoddiskussionen sker med hjälp av relevant litteratur och för och nackdelar med 

tillvägagångssättet tas upp. Resultatdiskussionen utgår från resultatet och kopplas till 

relevant litteratur samt de teoretiska utgångspunkterna.   

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodvalsdiskussion 

Kvalitativ forskningsintervju eftersträvar att förstå och förklara världen utifrån 

intervjupersonernas synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativ forskningsmetod 

använder sig av ett tolkande synsätt och inriktar sig på ord mer än siffror. En kvantitativ 

forskningsansats fokuserar mer på numeriska värden. (Bryman, 2011). Eftersom syftet med 

studien är att undersöka hur pedagogerna på en privat grundskola beskriver sin arbetsmiljö 

och hur de upplever att hälsoarbetet bedrivs på arbetsplatsen anses den kvalitativa 

forskningsmetoden lämpa sig bäst. Om studien skulle genomförts med enkäter istället för 

intervjuer hade detta påverkat hur studiens syfte varit utformat. Det är svårt att analysera 

pedagogernas uppfattningar och känslor utifrån en enkätundersökning. 

Med hjälp av att genomföra kvalitativa intervjuer har pedagogernas åsikter och upplevelser 

lyfts fram. Det har varit till stor hjälp att kunna ställa riktade följdfrågor, vilket inte kan göras 

vid en kvantitativ enkät. Under intervjutillfällena fick pedagogerna möjlighet att prata fritt 

om det som de ansåg vara viktigt ur hälsosynpunkt, detta stärker att det är just deras 

upplevelse som hörs. Om studien hade genomförts med en enkätundersökning hade urvalet 

kunnat vara större och på så sätt hade resultatet kanske kunnat gå att generalisera.    

Fokusgrupper hade kunnat vara ett alternativ för datainsamling, det finns både för och 

nackdelar med denna intervjumetod. Med fokusgruppsintervjuer menas att 

intervjupersonerna får möjlighet att diskutera frågeställningarna tillsammans i grupp 

(Bryman, 2011). Intervjupersonerna kanske hade kunnat skapa en diskussion kring 

hälsoarbetet och på så sätt också kommit längre i sina tankar och också kommit längre i vad 

begreppet hälsoarbete innebär och skulle kunna vara. Å andra sidan hade det också kunnat 

skapa en tryckt stämning och påverkat intervjupersonerna negativt. Fokusgruppsintervjuer 

kräver också en större mängd intervjupersoner och i detta fall var det inte möjligt att 

rekrytera fler personer. Individuella semistrukturerade upplevdes vara det bästa alternativet 

för att få intervjupersonerna så trygga som möjligt och på så sätt också få ärliga svar.  

6.1.2  Urvalsdiskussion  

Eftersom studien inte syftar till att uppnå generaliserbarhet ansågs målinriktat urval lämpa 

sig väl för att uppnå ett tillräckligt brett urval. För att också kunna tillgodose studiens syfte 
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som riktade sig till att undersöka just pedagoger krävdes ett målinriktat urval, annars hade 

risken kunnat vara att intervjupersonerna haft en annan typ av arbete eller erfarenhet.     

I studien har både män och kvinnor medverkat och ålder och erfarenheter har varierat, vilket 

är positivt då det är aspekter som bidrar till en rik variation av erfarenheter och åsikter och 

ger större bredd på svaren (Granskär & Höglund-Nielsen, 2011).  Urvalet skapar en variation 

av hur intervjupersonerna tänker och hur de uppfattar olika situationer. Bredden på urvalet 

kan ha påverkat hur resultatet slutligen artade sig. Urvalet överensstämmer bra med syftet 

och med hjälp av det specifika urvalet underlättar det också att svara på forskningsfrågan. 

Eftersom studien syftade till att undersöka pedagogernas uppfattningar av hälsoarbetet på 

arbetsplatsen var det viktigt att få intervjuer med just pedagoger. Innan studiens start fanns 

en osäkerhet om pedagogerna skulle kunna ta sin tid till att ställa upp på intervjuer, då det 

ofta är mycket att göra de sista månaderna innan sommarlovet. Det var många pedagoger 

som visade intresse av att ställa upp på intervjuer vilket skapade möjlighet att fortskrida med 

undersökningen. Det kan ha varit en risk att det var en pedagog som sammanställde listan på 

vilka pedagoger som kunde ställa upp på intervjuer. Det är svårt att veta hur denna pedagog 

tänkt i sitt urval av tänkbara intervjupersoner. Men i detta fall var det behövligt att få hjälp 

med rekryteringen för att få tag i ett tillräckligt antal lämpliga intervjupersoner.  

Eventuellt hade urvalet kunnat breddas till att intervjua pedagoger på flera olika skolor, för 

att på så sätt få en bredare bild av hur pedagogerna upplever hälsoarbetet inom skolvärlden. 

Dock begränsade tiden för detta arbete hur urvalet kunde utformas. Det ansågs mer praktiskt 

och lättillgängligt att intervjua pedagoger på samma skola.  

6.1.3 Datainsamlingsdiskussion  

Det upplevdes som att intervjupersonerna kände sig trygga med att genomföra intervjuerna 

på skolan och att de svarade öppet på frågorna. Framför allt bekvämligheten uppskattades av 

pedagogerna. Alla intervjuerna genomfördes i enskilda rum där ingen annan kunde höra 

svaren från intervjupersonen, detta kan ha bidragit till att pedagogerna svarat öppet och 

ärligt på frågorna. Det kan också vara så att de inte velat svara helt ärligt på frågorna då 

intervjuerna skedde på skolan. Det kan kännas fel att ge negativa svar till något 

arbetsrelaterat när individen befinner sig så nära sin arbetssituation. Därför hade det kunnat 

vara bra att intervjuat på en mer neutral plats där intervjupersonerna får lite distans till 

arbetet. Med tanke på pedagogernas pressade scheman var det dock lämpligast att 

genomföra intervjuerna på skolan för denna undersökning, som också hade en begränsad tid 

för datainsamling.  

Under intervjun är det viktigt att inte ställa ledande frågor samt att använda ett språk 

anpassat till intervjupersonen (Bryman, 2011). Det kändes under intervjuerna som att 

pedagogerna inte var speciellt insatta i ämnet hälsa. Den bristande kunskapen skapade en 

svårighet med att få utförliga svar på frågorna i intervjuguiden. Detta hade kunnat undvikas 

med att ställa en annan typ av frågor men som ändå behandlar ämnet hälsoarbete på 

arbetsplatsen. Att vara ny som intervjuare skapade också svårigheter med att hjälpa 

intervjupersoner att utveckla sina svar. Intervjuerna blev ca 15-20 minuter långa och det 
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upplevdes ibland att det inte fanns tillräckligt intresse för ämnet. Intervjuguiden testades 

först två gånger och efter ändringar ytterligare en gång, så totalt testades den tre gånger, 

innan den första intervjun med en pedagog genomfördes. Under de två första 

provintervjuerna fastnade intervjupersonerna i fysisk aktivitet, därför lades det till frågor om 

både fysisk, psykisk och social hälsa. Den nya intervjuguiden testades i en tredje provintervju 

och med de nya frågorna upplevdes det att intervjuguiden hjälpte intervjupersonen att tänka 

hälsa i ett bredare perspektiv. Under alla testintervjuerna gavs mer utförliga svar och 

intervjuerna blev längre. Detta kan bero på att intervjupersonerna var nära vänner till 

författaren, och kan därför ha haft en större förståelse och varit mer insatta i ämnet. 

Diskussioner kring ämnet hälsa har vid flertalet tillfällen uppkommit och detta skapade en 

förförståelse hos provintervjupersonerna. Det kan också vara så att de personer som 

genomförde testintervjuerna hade en välvilja och svarade utförligt på intervjun. Att 

testintervjupersonerna känner författaren och därför har lättare att öppna sig under 

intervjun kan också ha påverkat de något längre intervjuerna vid provintervjustillfällena. För 

att motverka detta hade testintervjuerna kunnat genomföras på okända personer. Detta hade 

dock medfört att det hade varit tvunget att rekrytera även dessa personer, utöver de 

intervjuade pedagogerna, vilket också hade tagit tid. Det ansågs därför bättre att genomföra 

testintervjuerna på lättillgängliga personer. Det ansågs ändå vara en styrka att det 

genomfördes testintervjuer. Intervjuernas längd kan också ha påverkats av att intervjuguiden 

hade något stängda frågor. Detta kan ha medfört att intervjupersonerna inte svarade så 

utförligt på frågorna som de hade kunnat göra.  

6.1.4 Innehållsanalysdiskussion 

Kvalitativa forskare är ofta intresserade både av vad en intervjuperson säger och hur han 

eller hon säger det, men vill inte heller bli störd av att behöva ta anteckningar. Detta görs 

lättast med hjälp av att spela in intervjun. Transkriberingen hjälper till att göra en noggrann 

innehållsanalys (Bryman, 2011). Alla intervjuer spelades in, detta var till stor hjälp vid 

innehållsanalysen då det var lätt att lyssna av det inspelade materialet och transkribera för 

att sedan skapa underkategorier och kategorier. Samtidigt kan det ha hämmat 

intervjupersonerna att svara sanningsenligt. I detta fall ansågs det viktigt att kunna spela in 

intervjuerna för att inte missa något av den information som delgavs under intervjuerna. Att 

vara ovan som intervjuare kan skapa svårighet med att anteckna och lyssna samtidigt och 

därav ansågs möjligheten till att spela in som ett viktigt redskap.  

En manifest innehållsanalys innebär att det är det som uttrycks i ord som analyseras och inte 

de underliggande meningarna som kan höras i till exempel en suck eller i ett skratt. En latent 

innehållsanalys handlar mer om det som står mellan raderna, och tolkningen blir mer fri 

(Lundman & Hällgren-Granheim, 2012). En manifest innehållsanalys är bra för nya forskare 

som ännu är något ovana. Det ansågs då passande att använda manifest innehållsanalys i 

denna studie då kunskap kring analysprocessen varit begränsad. En latent innehållsanalys 

hade kunnat ge ett annat resultat som kanske hade gett en djupare bild av hur pedagogerna 

upplever hälsoarbetet på arbetsplatsen. Då denna typ av studie kan genomföras utifrån olika 

erfarenheter är kvalitativ innehållsanalys ett bra alternativ. Om mer erfarenhet kring 

analysmetoden funnits hade antagligen analysen genomförts annorlunda, vilket sannolikt 
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kunnat leda till något annorlunda resultat. En kvalitativ innehållsanalys kan anpassas till 

erfarenheter och till data av varierande kvalitet. Ju bättre datamaterial och ju mer kunskap 

som finns desto bättre blir resultatet (Lundman & Hällgren-Granheim, 2012).   

6.1.5 Etiska aspekter 

Kvale & Brinkmann (2009) menar att det kan ske en konflikt mellan etik och kvalitet, att vilja 

få mycket kunskap samtidigt som intervjupersonens integritet ska skyddas kan bli 

problematiskt. I denna studie har hänsyn tagits till informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De etiska principer som tas hänsyn till i 

undersökningen är viktiga att efterfölja. De etiska aspekterna har haft stor vikt under arbetets 

gång. I och med att missivbrevet skickades ut och också lästes upp inför varje intervju har det 

försäkrats att intervjupersonerna har förstått att deltagandet är frivilligt och syftet med 

studien har också klargjorts. I och med att missivbrevet lästes upp fanns det möjlighet för 

intervjupersonerna att ställa frågor om det var något som de inte förstod, detta anses vara en 

styrka. Konfidentialitetskravet har försökt att tillgodoses genom att koda alla intervjuer med 

Ip-nummer. För att också skydda individernas identitet har varken skolans namn, eller vart 

den är lokaliserad eller vilka personer som ställt upp på intervjuerna skrivits ut. Eftersom 

intervjuerna har ägt rum på en skola kan det vara svårt att hålla konfidentialiteten mellan 

deltagarna. En av deltagarna vet vilka som blev kontaktade för intervju, men vet inte vilka 

som i faktiskt blev intervjuade. Ingen av de övriga deltagarna vet vilka som blivit intervjuade, 

dock kan intervjupersonerna prata mellan varandra och på så sätt avslöja varandras 

identiteter. Att intervjupersonerna pratar med varandra är svårt att påverka, det är upp till 

intervjupersonerna själva att avgöra. Det har inte uppkommit några etiska dilemman under 

arbetets gång, men etiken har ändå genomsyrat processen från start till färdig rapport.         

6.1.6 Kvalitetskriterier  

I kvalitativ forskning används begrepp som pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet, dessa 

kan likställas med den kvantitativa forskningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

(Graneheim & Lundman, 2004).  Eftersom det är en kvalitativ studie som genomförts så har 

därför pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet beaktats. Även neutralitet har kommit att 

beaktats under arbetets gång.  

Med hjälp av det målinriktade urvalet har urvalet fått en bredd då olika ålder, kön och 

utbildningsnivåer är representerade, vilket ökar trovärdigheten (Granheim & Lundman, 

2004). Då resultatet är kopplat till syftet, intervjuguiden och frågeställningarna ökar det 

trovärdigheten. Eftersom det var pedagogernas beskrivning av arbetsmiljön och deras 

uppfattningar om hälsoarbete som studien syftade till att undersöka användes en kvalitativ 

metod. Detta ökar trovärdigheten då de kvalitativa metoderna syftar till att få en förståelse 

för uppfattningar, upplevelser och känslor (Holloway & Wheeler, 2010).  Trovärdigheten 

ökar med ett resultat som stärks med citat. Det kontrollerades att resultatet svarade på syftet 

och frågeställningarna.  
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Eftersom intervjuguidens följts genom alla intervjuerna har alla intervjupersoner till stor del 

fått samma frågor. Vid vissa tillfällen har följdfrågor ställts om svaret inte riktigt besvarats 

eller behöver förtydligas. Alla som medverkar i studien ska ha samma möjlighet till att 

påverka resultatet och då kräv att intervjupersonerna får samma frågor. Att en intervjuguide 

använts och att analysen genomförts utifrån transkriberat material ökar pålitligheten. I 

metodavsnittet i studien finns alla delar utförligt förklarade hur studien genomförts, detta för 

att pålitligheten skulle ökas.   

Överförbarheten beskriver hur studien genomförts från start till slut, detta för att studien ska 

kunna genomföras på andra grupper. Att förklara kontexten, urvalet, deltagarnas egenskaper, 

datainsamlingen och analysprocessen ökar och förenklar överförbarheten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det är svårt att överföra resultatet på ett annat urval. Det skulle eventuellt 

kunna användas för en annan skola med liknande kontext. Alltså förskoleklass till årskurs 

nio, cirka 450 elever och 50 anställda inom privat regi. Resultatet har stärkt med citat och det 

finns beskrivet hur datainsamlingen och analysprocessen har gått till. Urvalet är väl beskrivet 

och deltagarnas egenskaper finns också beskrivet.  

Neutralitet innebär att belysa hur mycket forskaren har påverkat studien. I kvalitativa studier 

är detta svårt att mäta och därför pratas det mer om delaktighet, i en intervju är forskaren 

delaktig och är med och skapar resultatet. Det är svårt för en kvalitativ forskare att vara 

oberoende (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012). I detta fall har studien påverkats då 

intervjuguiden har utformats utifrån studiens syfte och att författaren också varit delaktig 

under intervjutillfällena. I detta fall har det funnits en viss förförståelse vilket kan ha 

påverkat resultatet något, men resultatet är baserat på resultatet av intervjuerna och 

författaren har därför försökt hålla sig neutral.       

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Hälsoarbete 

I en undersökning som arbetsmiljöverket gjort visades att stress, hot och våld var relativt 

vanligt förekommande i skolan och var också några av de vanligaste orsakerna till 

sjukskrivning (Arbetsmiljöverket, 2013). Enligt Arbetsmiljöverket har lärare en hög 

arbetsbelastning, denna arbetsbelastning bidrar till att pedagogerna blir stressade och 

känner sig otillräckliga. I intervjuerna framkom just det att pedagoger känner sig otillräckliga 

vid de tillfällen som elever med behov av extra stöd finns i klassen. Det är svårt att hinna med 

alla elever och samtidigt hjälpa den elev som behöver mer hjälp. Intervjuerna visar att 

pedagogerna är stressade, men också att framförallt de pedagoger som arbetar i med de äldre 

årskurserna utsätts för våld, hot och obehagliga situationer.   

Pedagogerna behöver samordning mellan varandra, detta kan ibland bli ett problem då 

samordningen inte fungerar som den ska, och skapar då en stress hos pedagogerna 

(Jacobsson, Pousette, & Thylefors, 2001). Flera av pedagogerna vittnar om att 

planeringstiden ofta försvinner eller minskas för att pedagogerna måste genomföra andra 
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uppgifter på deras planeringstid. Det nämns att planeringstiden går åt till att prata med 

andra lärare för att lösa olika situationer. Detta skapar en stress och också att pedagogerna 

genomför oplanerade aktiviteter med barnen. Att pedagogernas planeringstid reduceras kan 

vara en direkt påverkan av hur ledningen har organiserat arbetet. Med en annan organisering 

skulle detta kanske kunna undvikas och på så sätt skulle pedagogerna kunna ha sin 

planeringstid och på så sätt också minimera stressen.  

I Ottawa charter benämns det att arenan är viktig ur ett hälsoperspektiv 

(Världshälsoorganisationen, 1986). Det kan då ses som problematiskt att lokalerna på skolan 

inte är i bra skick, detta kan försvåra arbetet med att öka personalens hälsa. Det är viktigt att 

känna att det är roligt att komma till arbetet, den känslan skulle kunna påverkas av 

lokalernas kvalitet och standard.  

Utifrån ett systematiskt arbetsmiljöarbete bör det finnas en nedskriven policy som förklarar 

hur arbetsplatsen ska skapa en god arbetsmiljö. I denna policy ska det också beskrivas hur 

ohälsa och olycksfall ska minimeras. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska involveras i det 

dagliga arbetet och bör därför vara nedskrivet (AFS 2001:1). Att pedagogerna på skolan inte 

vet om det finns någon policy på arbetsplatsen som berör arbetsplatsens hälsofrågor kan 

anses olyckligt. Om det inte finns någon policy skulle det kunna vara bra att skapa, men om 

det finns en policy så skulle den kanske kunna förmedlas mer effektivt till pedagogerna så de 

vet att den finns och vad den innehåller. Det viktigaste är ändå att arbeta med de saker som 

finns inskrivna i policyn. Ett aktivt och levande hälsoarbete kan skapa större intresse och 

uppslutning av personalgruppen.       

De hälsoinsatsern som pedagogerna visste om på skolan var relativt få, flera av pedagogerna 

visste enbart om friskvårdsbidraget. Av de som intervjuades var det merparten som inte 

utnyttjade friskvårdsbidraget. Några påpekade att de inte ville bli tvingade till fysisk aktivitet 

utan hellre skötte det själva. Pedagogernas inställning kan relateras till tidigare forskning 

som visat att flera av de personer som inte deltar i hälsofrämjande insatser föredrar att sköta 

detta själva utan inblandning av arbetsplatsen (Robroek, van de Vathorst, Hilhorst & 

Burdorf, 2012). Detta kan påverka att det var relativt få pedagoger som faktiskt utnyttjade det 

friskvårdsbidrag som erbjöds.      

6.2.2 Socialt samspel 

Att pedagogerna inte känner sig delaktiga i utformningen av hälsofarbetet på arbetsplatsen 

skapar en konflikt. Medarbetarna vill och tycker att det är viktigt men känner att det är 

ledningen som måste ta första steget för att bjuda in medarbetarna till diskussion. I Ottawa 

charter ligger en tyngdpunkt på att skapa delaktighet (Världshälsoorganisationen, 1986). Att 

inte skapa hälsofrämjande arbetsplatser kan handla om att det finns en ovilja till förändring 

eller att det brister i kunskap kring hur förändring skapas (Kelloway & Day, 2005). För att 

skapa en hälsofrämjande arbetsplats krävs arbete både med individen och organisationen 

och ett sådant arbete ökar effektiviteten i insatserna (Shain & Kramer, 2004). Detta kan 

också kopplas till studiens teoretiska utgångspunkt, då både individen och organisationen 

tillsammans påverkar hälsan och hur den främjas, (se figur 1).   
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Med social hälsa i åtanke verkar det som att skolan har ett bra klimat, men det upplevdes inte 

som att det var ledningen som skapat klimatet utan pedagogerna själva som bryr sig om 

varandra. Många av lärarna trivs med sina kollegor och eleverna på skolan och upplevelsen 

av hög meningsfullhet finns för att gå till jobbet (Skolverket, 2002). Att personalgruppen har 

ett gemensamt personalrum upplevdes som positivt och detta skapar en gemenskap. Dock 

verkar det som att vissa grupper ändå känner sig exkluderade ur personalgruppen. Det skulle 

kunna vara en nackdel att alla har ett gemensamt personalrum då det lätt blir 

arbetsrelaterade frågor i personalrummet under de tillfällen pedagogerna faktiskt har rast 

och ska ha återhämtningstid. Personalfester som också äger rum på skolan kan skapa en 

gemenskap, detta upplever pedagogerna på arbetsplatsen. Ledningen skulle kunna reflektera 

över om hur dessa personalfester genomförs. Det kan vara så att någon i personalen har 

problem med alkoholen vilket kan skapa bekymmer vid en sådan tillställning. Även om 

ledningen inte bjuder på alkohol kan det förekomma under en personalfest och det kan skapa 

problem för någon med alkoholmissbruk.   

6.2.3 Utveckling av hälsoarbetet på arbetsplatsen 

I pedagogernas egna behov och önskemål av hälsoarbete på arbetsplatsen syntes en variation. 

Några ville satsa mer på den psykiska hälsan och några ville satsa på den fysiska hälsan. Ett 

gym i lokaler i källaren kom upp vid flera intervjutillfällen, och närhet och enkelhet var också 

något som några av intervjupersonerna uttalade sig om. Linnan et al. (2008) menar att det är 

viktigt att de hälsofrämjande insatserna är varierade så att fler personer kan hitta något som 

passar dem. Det är också viktigt att ha ett stort antal insatser på arbetsplatsen. Pedagogernas 

egna tankar och idéer skulle kunna utnyttjas av ledningen för att kunna skapa ett mer 

varierat hälsoarbete. Tillsammans skulle ledningen och pedagogerna kunna skapa en bättre 

hälsa på arbetsplatsen. Om pedagogerna tillsammans skulle finna ett socialt stöd i varandra 

skulle de kanske kunna öka sin hälsa även om organisationen inte gör några förändringar. De 

skulle också kunna med hjälp av stöd från varandra trycka för en organisationsförändring 

och på så sätt skapa ett bredare hälsoarbete på arbetsplatsen. Detta kan kopplas till Shain och 

Kramers (2004) modell, att det krävs gemensamt arbete för att genomföra och lyckas med 

det hälsofrämjande arbetet på arbetsplatsen och på så sätt skapa hälsa, (se figur 1). Att 

tillgodose medarbetarnas behov kommer sannolikt att skapa positiva effekter hos 

medarbetarna som också kommer ge positiva effekter för organisationen (Grawitch, 

Gottschalk & Munz, 2006).  

Pedagogerna upplevs villiga att medverka i en förändring och vill gärna att deras arbetsplats 

blir ännu bättre än vad den redan är. Många av pedagogerna uttrycker att de trivs på 

arbetsplatsen men att det finns utvecklingsmöjligheter. Några av pedagogerna nämner att de 

är villiga att kunna få träna på arbetstid, men att de i sådant fall skulle arbeta längre dagar för 

att ändå täcka in den missade tiden. Detta tyder på att personalen är villig att bjuda till för att 

få sina önskemål genomförda.  

Att hälften av alla lärare funderar på att byta arbetsplats skulle kunna skapa stora bekymmer 

för skolan i framtiden (Skolverket, 2012). Om det fanns möjlighet att välja på nytt skulle bara 

hälften av lärarna välja läraryrket igen (Arbetsmiljöverket, 2002). Detta gör det viktigt att 
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fokusera på pedagogernas hälsa och att höja statusen på läraryrket. Det är viktigt att eleverna 

har en god hälsa när de går i skolan och det är bra att det finns elevhälsoteam. Dock är det 

oroväckande att pedagogerna upplever att de är bortprioriterade och att eleverna får ta del av 

fler hälsoinsatser. Pedagogerna är en viktig komponent i skolan, och det är viktigt att lägga 

resurser på pedagogernas hälsa och att skapa en god arbetssituation för alla som vistas på 

skolans som arena. Kanske skulle det kunna finnas ett pedagoghälsoteam så som det finns ett 

elevhälsoteam. Christian et al. (2015) menar att pedagogerna är viktiga för att motivera 

eleverna för att öka deras hälsa. Om rektorn motiverade pedagogerna att hålla och öka deras 

hälsa skulle de också kunna bli bättre förebilder för eleverna. Utefter Shain och Kramers 

modell (2004) kan tänkas att pedagogernas personliga hälsa och resurser tillsammans med 

organisationen inte bara skapar hälsa för pedagogerna utan även en bättre lärmiljö för 

eleverna som vistas på skolan, (se figur 1). 
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7 SLUTSATSER 

Pedagogerna upplever stress hot och våld på arbetsplatsen idag. Det finns också tillfällen då 

de känner sig otillräckliga. Pedagogerna tycker att det är viktigt med hälsoarbete på 

arbetsplatsen och i dagsläget upplevs det som att det är relativt lite hälsoarbete som bedrivs. 

Friskvårdsbidrag, terminalglasögon och vaccination är de olika satsningar som görs. 

Pedagogerna upplever stress, känsla av otillräcklighet, hot och våld på arbetsplatsen och 

upplever i dagsläget att de är åsidosatta då elevernas hälsa verkar vara viktigare än 

pedagogernas. I dagsläget verkar skolan arbeta mer med problemen när de uppstår istället 

för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.  

Pedagogerna menar att det inte finns någon diskussion kring hälsoarbetet på arbetsplatsen 

och att de upplever att det inte finns något intresse från ledningen. De har dock fått 

upplevelsen av att ledningen är öppna för förslag och skulle gärna ta emot förslag från 

medarbetarna kring hälsoarbetet. Det finns många förslag från pedagogerna på insatser som 

de tror skulle förbättra hälsan, till exempel massage på arbetsplatsen, ett gym i skolans 

källarlokaler eller samtalsstöd. Pedagogerna tror att de tillsammans med ledningen på 

arbetsplatsen skulle kunna utveckla det hälsoarbetet på arbetsplatsen. Pedagogerna saknar 

engagemang och uppmuntran av ledningen till att delta i de insatser som görs. Om det 

skapas diskussion kring hälsoarbetet och om pedagogerna ställer mer krav tror pedagogerna 

på en positiv förändring.    

7.1 Praktisk tillämpning och Framtida forskning 

Utifrån att studien är gjord på en enskild skola så skulle denna skola kunna använda sig av 

resultaten för att vidareutveckla sitt hälsoarbete på arbetsplatsen. Det kan också tänkas att 

skolor med liknande kontext skulle kunna ta del av studien för att få ett underlag för 

hälsoarbetet.   

Vid genomförandet av studien har det noterats att det tycks saknas forskning kring 

pedagogernas hälsa. Det finns forskning om elevernas hälsa och hur deras hälsa påverkas av 

olika faktorer. Dock saknas det forskning kring hur pedagoger och lärare upplever 

hälsoarbetet på arbetsplatsen och hur deras hälsa påverkas av att arbeta som lärare. 

Forskning om hur pedagogernas hälsa påverkar elevernas skolresultat skulle vara intressant 

att följa. I dagsläget sjunker svenska elevers skolresultat och funderingar kring om det finns 

en koppling till pedagogers hälsa väcks.  

Det skulle vara intressant att genomföra forskning med ledningen som intervjupersoner 

istället för pedagogerna. Det skulle kunna ge en annan bild om hur arbetet bedrivs. En 

jämförelse mellan dessa två grupper skulle vara intressant att se, då det skulle kunna 

uppmärksammas om ledning och personal uppfattar det hälsoarbetet olika. Och vilka 

insatser ledningen anser sig göra och vad pedagogerna anses görs. Detta skulle kunna belysa 

hur ledningen kan eller behöver arbeta för att pedagogerna ska uppleva att det arbetas med 

hälsoinsatser på arbetsplatsen och om det också är rätt insatser som görs.  
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BILAGA A – MISSIVBREV 

 

Intervju om skolan som hälsofrämjande arbetsplats 

 

Hej, jag heter Moa Gustafsson och läser Folkhälsoprogrammet på Mälardalens högskola i 

Västerås. Jag skriver nu mitt examensarbete med inriktning på hälsofrämjande insatser på 

arbetsplatsen. Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur pedagoger på en privat 

grundskola upplever hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen. Detta kan medföra en ökad 

förståelse för vad pedagoger har för upplevelser av hälsofrämjande insatserna på 

arbetsplatsen.  

Jag skulle gärna träffa dig för att genomföra en intervju under cirka 30-60 minuter. Intervjun 

kommer att ske på din arbetsplats och kommer att spelas in.    

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. 

Det inspelade materialet kommer enbart att användas av mig och min handledare, efter att 

uppsatsen är godkänd kommer ljudfilen att raderas och pappersutskriften förstöras. Din 

identitet kommer att hållas skyddad, och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.   

Resultatet av intervjuerna kommer att redovisas i examensarbetet som kommer finnas 

tillgänglig via databasen DiVA eller via mig.  

Om du har några frågor och funderingar kring min uppsats så får du gärna höra av dig till 

mig. 

 

Tack på förhand! 

Moa Gustafsson  

mgn12008@student.mdh.se  

Mobilnummer: 070 xxx xxxx 
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BILAGA B – INTERVJUGUIDE 

Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

Vill du berätta kort om dig själv och om din roll som pedagog här på skolan?  

- Ålder? 
- Utbildning? 
- Vilka arbetsuppgifter har du? 
- Hur många år i yrket har du? 

Beskrivning av hälsofrämjande insatser 

Vad innebär hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen för dig? 

Känner du till om det finns någon policy kring det hälsofrämjande arbetet på din arbetsplats?  

- Om nej, vad tycker du skulle kunna vara relevant att ha med i en policy?  
- Kan du ge exempel på vad policyn innehåller? 
- Upplever du att det arbetas kontinuerligt kring att främja pedagogernas hälsa? 

Vet du vilka hälsosatsningar som görs på din arbetsplats?  

- Upplever du att din arbetsplats arbetar både med den fysiska, psykiska och sociala hälsan? 
- Kan du ge exempel? 
- Tycker du att någon insats är viktigare än någon annan? 
- Hur upplever du att insatserna fungerar? Fungerar någon/några mer eller mindre bra? 
- Tycker du att det generellt sett är viktigt med hälsofrämjande insatser? 

Känner du dig delaktig i utformningen av de hälsofrämjande insatserna på arbetsplatsen?  

Vilka insatser tycker du fungerar bäst i relation till ditt jobb som pedagog?  

Upplever du att din arbetsmiljö främjar hälsan?   

- Hur? / varför inte? 

Förutsättningar 

Vilka förutsättningar får du och övrig personal för att delta i de hälsofrämjande insatserna? 

- Kan du ge exempel på specifika hinder eller möjligheter? 
- Får alla i personalen samma förutsättningar?  
- Hur kan det skilja sig?  

Övrigt 

Vem tycker du ansvarar för att medarbetarna nyttjar de hälsofrämjande insatserna? 

Avslut 

Vill du tillägga och/eller förtydliga något till intervjun?  

Tack för din medverkan!  
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