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Förord 

I detta särtryck presenteras en litteraturöversikt av forskning om skolledares 

och lärares psykosociala arbetsmiljö under åren 2000 – 2012. Fokus riktas 

mot svensk forskning, men även övrig nordisk forskning behandlas i den 

mån den varit av relevans.  

 

Bakgrunden är ett samarbete med ENTRIS 2.0, ett EU-finansierat 

kompetensutvecklingsprojekt inom entreprenöriellt lärande respektive 

samverkan mellan skola och arbetsliv som bedrivits inom Kommun-

förbundet Skåne sedan 2011. Insatserna har riktats mot personal i såväl 

förskola, grundskola som gymnasieskola utifrån ett salutogent 

hälsoperspektiv. Bakomliggande antaganden har varit att arbete med 

entreprenöriellt lärande har en positiv effekt på de verksammas trivsel och 

psykosociala arbetsmiljö. Det gäller likaså omvänt, att de verksammas 

trivsel och hälsa sannolikt påverkar i vilken utsträckning och på vilket sätt 

lärande och skolutveckling sker.   

 

FoU Skola har sedan hösten 2012 haft kontakter med en grupp forskare från 

olika discipliner (arbets- och miljömedicin, psykologi och rättssociologi) 

vid Lunds universitet som allt mer intresserat sig för skolans arbetsmiljö. 

Intresset väcktes bland annat utifrån preliminära resultat från ett pågående 

forskningsprojekt som visade på en mer utsatt arbetssituation bland lärare i 

jämförelse med andra studerade yrkesgrupper. Lärarna upplevde i större 

utsträckning än andra höga krav, tidspress och upplevd stress. Även en 

förhållandevis hög grad av burnout kunde konstateras. Forskargruppen 

menade att det indikerade ett behov av fördjupade studier av lärares 

psykosociala arbetsmiljö. Först behövdes dock en sammanställning av 

resultat från andra studier och en bättre bild av forskningsläget inom fältet. 

Till Kommunförbundet Skåne riktades en förfrågan om stöd för att ta fram 

delar av en sådan kunskapsöversikt. För ENTRIS 2.0 gav det en möjlighet 

att få fram underlag för de antaganden som tidigare gjorts. 

 

Den litteraturöversikt som redovisas här har huvudsakligen finansierats av 

ENTRIS 2.0, med visst stöd från FoU Skola. I uppdragsbeskrivningen 

angavs att inriktningen skulle vara mot studier av såväl skolledares som 

lärares psykosociala arbetsmiljö och visa på både hindrande och främjande 

faktorer för en god sådan. Särskilt fokus skulle riktas mot studier som visar 

på resultat av interventioner av olika slag. 

 

Uppdraget gick till fil dr Johanna Alkan Olsson, som ingår i den nämnda 

forskargruppen och är föreståndare för Arbetsmiljöhögskolan på Lunds 

universitet. Forskargruppen i sin helhet har hela tiden fungerat som en 

referensgrupp i Johannas arbete med litteraturöversikten. 

 

Lund i juni 2013 

 

Birgitta Henecke   Eva Ekmark 

Vetenskaplig ledare   Projektledare  

FoU Skola    ENTRIS 2.0 
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Sammanfattning 

I jämförelse med flera andra yrkesgrupper visar lärare i de senaste 

arbetsmiljöundersökningarna en hög grad av utmattning och stressrelaterade 

symptom. Orsakerna är flera. Nya forskningsresultat pekar på en negativ 

effekt orsakad av en rad organisatoriska förändringar och upplevelsen av 

ökat administrativt arbete, för lite tid till möten och för undervisnings-

planering. Trots negativa trender rörande lärare och skolledares 

arbetsrelaterade hälsa, finns det samtidigt anledning att anta att de flesta 

lärare inte är stressade, oroliga, omotiverade eller utbrända, utan att de är 

motiverade och i högsta grad engagerade i sitt arbete.  

 

För att öka förståelsen för de faktorer som påverkar lärare och skolledares 

arbetsrelaterade hälsa och framför allt deras psykosociala välbefinnande, 

syftar denna litteraturöversikt till att belysa vad befintlig forskning säger om 

hindrande och främjande faktorer i skolledares och lärares arbetsmiljö. 

Översikten utgår från artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt 

böcker och rapporter som berör området. Publikationer har sökts mellan 

2000 och 2012.  

 

Listan på söktermer/nyckelord har utvecklats efterhand med hjälp av 

centrala inledande artiklar och deras nyckelord och referenslistor. De 

databaser som använts för sökningen efter forskningspublikationer och 

rapporter på svenska och engelska är: Arbline, LUBsearch, Libris, Swepub, 

Uppsök Pubmed, Psyk info, Google Scholar och Lunds universitets 

biblioteksverktyg för sökningar av böcker, e-böcker, tidskrifter och 

avhandlingar. Direkta sökningar på relevanta myndigheters hemsidor,  

som Skolverket och Arbetsmiljöverket, har också gjorts.  

 

För att skapa en systematik för redovisningen av funnen litteraturen har vi 

använt oss av en teoretisk modell, den så kallade arbetskravarbetsresurs 

modellen (Hakanen, 2006). Denna modell utgår från tanken att det finns två 

parallella processer som avgör hur arbetstagare uppfattar sitt arbets-

relaterade välbefinnande. Den ena processen är av energikrävande slag där 

arbetskraven kan leda till utbrändhet och dålig hälsa. Den andra processen 

är en motiverande process där arbetsresurserna leder till individuellt och 

organisatoriskt engagemang.  

 

Resultatet av översikten visar att det finns svensk (och viss övrig nordisk) 

forskning under perioden 2000 till 2012 som täcker de flesta faktorerna i 

arbetskrav- arbetsresursmodellen. Vissa vita fläckar och brister i den 

forskning som bedrivits kan samtidigt urskiljas.  Bristerna gäller framförallt 

typen och kvaliteten på forskningen samt länkarna mellan olika områden. 

Det finns vidare begränsad forskning vad gäller lärares arbetsbörda, lite 

mer kring stress och stresshantering. Rörande forskningen kring elevers 

beteende finns det publikationer, men de fokuserar på våld och 

förebyggande arbete och mindre på hur elevers beteende generellt påverkar 

lärarens arbetsmiljö. Om den fysiska arbetsmiljön finns det ett antal 

publikationer med fokus på ljud och röst samt några forskningsprojekt som 
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handlar om muskel- och ledproblem hos idrotts- respektive musiklärare. Det 

finns också studier som behandlar utbrändhet och sjukskrivningar samt ar-

bete fast man är sjuk. De är inte många, men speglar ändå ganska bra läget.  

 

Det saknas dock forskning om information både rörande vad för typ av 

information som är viktig och hur den bör kommuniceras. Det finns inte 

heller någon forskning om lärares uppfattning eller perspektiv på 

administrativt stöd eller innovativt klimat. Om socialt klimat finns däremot 

en hel del skrivet både med direkt fokus på socialt klimat men också med 

fokus på kommunikation mellan lärare och skolledare och arbete i lärarlag. 

Slutligen rörande arbetstillfredsställelse finns flera och relativt nya studier.  

 

Utifrån den funna litteraturen kan följande slutsatser dras om vad som 

behövs för att komplettera och utveckla forskningsfältet:  

 att genomföra en systematisering och metakategorisering av 

genomförd kvalitativ forskning på området,  

 att skapa större forskningsprojekt,  

 att verka för att projekt utvecklas i ett tydligt större 

forskningssammanhang,  

 att öka samverkan mellan organisatorisk och pedagogisk 

skolforskning, 

 att öka andelen projekt som har ett mångdisciplinärt innehåll, och  

 att öka interaktionen mellan forskningsaktörer och verksamhetsnära 

aktörer.  
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Inledning 

I denna rapport redovisas en litteraturöversikt avseende forskning om 

lärares och skolledares psykosociala arbetsmiljö. Utgångspunkten är nordisk 

vetenskaplig forskning, med tyngdpunkt på vad som publicerats av svenska 

forskare under åren 2000 till och med 2012. 

Allt större uppmärksamhet har de senaste åren fästs vid de psykosociala 

arbetsmiljöförhållandena.  I början av 2000-talet visade arbetsmiljö-

undersökningen 2002, en studie av Arbetsmiljöverket (2003), att var tredje 

arbetstagare aldrig eller nästan aldrig fick stöd eller uppmuntran av sin chef. 

Mer än var fjärde arbetstagare fick aldrig eller nästan aldrig vara med och 

besluta om upplägget av det egna arbetet. Var femte uppgav att det var svårt 

att framföra kritiska synpunkter på arbetsförhållandena. Dessutom visade 

undersökningen att var sjätte arbetstagare kände olust att gå till arbetet. En 

studie av SCB (2005) visade att antalet sjukskrivningar orsakat av 

överansträngning och utmattningsdepression hade ökat. Dystra data om 

arbetsmiljön i början det nya millenniet.  

Liknande undersökningar några år senare indikerade dock en viss 

förbättring av situationen. I arbetsmiljöundersökningen 2008 framkommer 

det att arbetsmiljön i många avseende utvecklats positivt för både kvinnor 

och män sedan 2002 (Arbetsmiljöverket 2009 och 2010). Problem med att 

sova och olust inför att gå till arbetet hade minskat något. En mindre andel 

upplevde att de hade för lite inflytande över sitt arbete, likaså att arbetet var 

psykiskt påfrestande. Det var dock fortfarande cirka 43 procent av 

kvinnorna och 36 procent av männen som upplevde sitt arbete som psykiskt 

påfrestande och speciellt vanligt var det i de människonära yrkena 

(Arbetsmiljöverket, 2009).  

I AFAs årliga rapport från 2012 visades dock en mer negativ bild.  

Långtidssjukskrivningarna hade ökat från 28 730 till 30 495 mellan 2010 

och 2011. Risken för långtidssjukskrivning hade ökat från 19,9 till 21,0 per 

1000 sysselsatta och störst risk visade det sig vara för kvinnor i åldern 55-64 

år som arbetar i kommuner och landsting. I denna grupp visade det sig vara 

nästan 40 av 1 000 som var långvarigt sjukskrivna. De vanligaste 

diagnoserna var psykiska besvär följt av sjukdomar i muskler och skelett. 

Dessutom uppgav fler att de inte hinner med vad de ska på jobbet, vilket är 

en klar stressfaktor som kan komma att ge utslag senare. 

Skolan har visat sig vara ett område som är speciellt problematiskt vad det 

gäller framförallt psykosocial arbetsmiljö. Enligt en nyligen genomförd 

forskningsstudie (Arvidsson, 2012) visar lärare, i jämförelse med flera andra 

professioner, en högre grad av utmattning och stressrelaterade symptom. En 

hög andel lärare, 45 procent, upplever att de alltid eller ofta känner sig 

stressade. De vanligaste orsakerna är upplevelsen av alltför mycket 

administrativt arbete, något som framförallt handlar om att dokumentera 

elevers kunskapsutveckling. Andra orsaker är för lite tid till möten med 

bland annat kollegor och för lite tid att planera undervisningen samt för 

bedömning och betygssättning av elevernas prestationer. I en studie från 
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Finland visar lärare den högsta nivån av utbrändhet bland alla som arbetar 

inom den sociala servicesektorn (Hakanen, 2006). 

 

Även om det faller utanför det studerade tidsintervallet finns anledning att 

nämna en studie från början av 1980-talet (Lundberg 1981) om lärares 

arbetsmiljö, hälsa och välmående i Skandinavien. Studien speglar skolan 

som verksamhet under 1970-talet. Det intressanta är att även om vissa saker 

är lika, är det påfallande hur många förutsättningar i skolan som har 

förändrats.  

 

Anledningarna till förändringarna i skolans arbetsmiljö är flerfaldiga. På ett 

generellt plan genomgick arbetslivet stora förändringar under 1990-talet. 

Syftet med dessa förändringar var att effektivisera verksamheten och öka 

produktiviteten, men med dessa förändringar följde även en rad potentiella 

risker ur stressynpunkt (Johansson 2005). Något som senare också kom att 

visa sig i den generella sjukskrivningsstatistiken. Till exempel ställdes 

ökade krav på individuellt ansvar, flexibilitet, utbildning, motivation och då 

arbetsdagen blev mindre reglerad i flera yrken, även ökade krav på den 

anställdes egen förmåga att sätta upp gränser mellan arbete, familj och fritid, 

avkoppling och vila (Lundberg, 2005). En annan anledning var enligt 

Theorell (2006) den tekniska utvecklingen och datoriseringens inträde i det 

svenska arbetslivet. Theorell menar att detta ledde till ett mer hektiskt 

arbetsliv där vetskapen om att det går att göra så mycket med alla 

hjälpmedel har fått oss att uppleva att vi ständigt borde göra mer. Under 

1990-talet och tidigt 2000-tal genomgick likaså skolan upprepande 

organisatoriska och innehållsmässiga förändringar som påverkade 

förutsättningarna för skolverksamheten på ett flertal olika sätt, vilket 

därmed också påverkade lärares och skolledares arbetsmiljö. 

 

Trots att vi kan se negativa trender i lärare och skolledares arbetsrelaterade 

hälsa vet vi samtidigt att de flesta lärare inte är stressade, oroliga, 

omotiverade eller utbrända. Majoriteten är motiverade och i högsta grad 

engagerade i sitt arbete (Arvidsson, 2012, Persson 2006).  

 
Syfte 
Som utgångspunkt för denna litteraturöversikt ligger vår arbetshypotes att; 

lärares och skolledares arbetsmiljö och hälsa spelar roll för 

skolutvecklingen. 

 

Med arbetshypotesen som utgångspunkt har översikten två syften, att med 

fokus på svensk och nordisk vetenskaplig litteratur, belysa studier som visar 

på; 

i) hindrande och främjande faktorer i skolledares och lärares 

psykosociala arbetsmiljö  

ii) interventioner (primära och sekundära) som syftar till att påverka 

skolledares och lärares hälsa och välbefinnande. 

 

Primära interventioner förstås här som interventioner som syftar till att 

förändra förhållandena som har inflytande på den psykosociala 
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arbetsmiljön, till exempel arbetsorganisation, autonomi, arbetstider och 

ledning. Sekundära interventioner förstås som interventioner som är 

inriktade mot att stärka personer som riskerar att drabbas av ohälsa, till 

exempel genom stresshantering, utbildningsinsatser och handledning. De 

interventionsstudier som kommer i fråga i sammanställningen är de som har 

en kvasiexperimentell design med före – och eftermätning eller 

jämförelsegrupper och randomiserade experiment. 

 

Metod 
Litteraturstudien är genomförd under tidig vår 2013. Översikten utgår i 

första hand från artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter och har 

begränsats till publikationer publicerade åren 2000 till och med 2012. 

Därutöver ingår böcker och rapporter som berör området och som 

producerats av statliga myndigheter i Sverige, som Skolverket och 

Arbetsmiljöverket.  

 

Listan på söktermer/nyckelord har utvecklats efterhand med hjälp av de 

artiklar som redan hittats och deras nyckelord och referenslistor. 

Publikationer har sökts i olika databaser. På grund av den komplexa 

problematiken kring lärares och skolledares arbetsmiljö har en 

mångdisciplinär forskargrupp vid Lunds universitet fungerat som en 

referensgrupp för uppdraget. Gruppen har vid två tillfällen under arbetets 

gång diskuterat sökinriktning och sökord utifrån olika disciplinära 

perspektiv, vilket har ökat möjligheten att hitta relevant material. Texter på 

både engelska och svenska har inkluderats i sökningarna. 

 

De databaser som använts är: Arbline, LUBsearch, Libris, Swepub, Uppsök 

Pubmed, Psyk info, Google Scholar, och Lunds universitets biblioteks-

verktyg för sökningar av böcker, e-böcker, tidskrifter och avhandlingar. 

Direkta sökningar på nätet och relevanta myndigheters hemsidor har också 

gjorts. Frisökningar på nätet gjordes i studiens inledningsskede för att skapa 

en bild av vad som finns och diskuteras inom området lärares och 

skolledares psykosociala arbetsmiljö. 

 

De nyckelorden som använt kan delas in i tre kategorier; kategori ett 

definierar det professionella fokus studien har, kategori två fokuserar på de 

ämnesområden där vi tror vi kan hitta publikationer som vi är intresserade 

av och kategori tre är den geografiska avgränsningen. Alla orden har sökts 

på både svenska och engelska i alla databaser. I tabell 1 återges enbart 

sökorden på engelska. 

 

Processen för urval av texter såg ut enligt följande:  

(1) läsning av titel och sammanfattning/abstract rörande perioden 2000-

2012,  

(2) läsning av fulltextversioner av specifikt utvalda och presumtivt relevanta 

artiklar/rapporter,  

(3) genomförande av en manuell sökning på relevanta avsnitt i de utvalda 

artiklarna/texterna,  
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(4) uteslutande av artiklar/texter vars inriktning inte var relaterat till studiens 

centrala tema (lärare och skolledares psykosociala arbetsmiljö) samt  

(5) systematisk genomgång av det slutgiltiga urvalet artiklar/texter. 
 
Tabell 1: Lista på nyckelord som använts vid sökning av publikationer 

Nyckel ord kategori 1 Nyckelord kategori 2 Nyckelord kategori 3 

Teachers Action research Sweden 

Headmasters Burnout Denmark 

Principals Changes in the role of school 

psychologists 

Finland 

Schools Conflict management Norway 

School psychologists Differentiation of salary Nordic countries 

 Education system  

 Efficient schools  

 Entrepreneuriell learning  

 Ergonomy  

 Health *  

 Innovative climate  

 Intervention studies   

 Job control  

 Job satisfaction   

 Leader identities  

 Leadership  

 Physical environment  

 Privatisation  

 Processes of change 

influence on… 

 

 Psychosocial health *  

 Psychosocial work 

environment * 

 

 Pupil misbehaviour  

 School inspection  

 Self confidence  

 Social climate  

 Sound  

 Stress   

 Supervisory support  

 Teacher teams  

 Teaching conditions  

 Time to own learning  

 Wellbeing  

 Work attitude  

 Work engagement  

 Workload  

 Violence  

 Information  

  

För att skapa en systematik för redovisningen av den funna litteraturen har 

en teoretisk modell i form av arbetskrav-arbetsresurs modellen använts (Job 

Demands - Resources Model framtagen utifrån empiriska studier av 

Hakanen, 2006). Denna modell utgår från att det finns två parallella 

processer som avgör hur arbetstagare uppfattar sitt arbetsrelaterade 

välbefinnande. Den ena en energikrävande process där arbetskraven kan 

leda till utbrändhet och dålig hälsa. Den andra är en motiverande process där 

arbetsresurserna leder till individuellt engagemang och organisatoriskt 

engagemang. I modellen omfattar arbetsresurser aspekter som: 
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arbetskontroll, information, administrativt stöd, innovativt klimat, socialt 

klimat och arbetskrav avser faktorer som: arbetsbörda, elevers beteenden, 

fysisk miljö (se figur 1). 

 

 
Figur 1. Schematisk bild av arbetskrav-arbetsresurs modellen anpassad 
från Hakanen (2006) 

 

De kategorier som modellen anger som styrande för arbetskraven respektive 

arbetsresurserna har vi också använt som sökord i studien. Valet av modell 

kan diskuteras men motiveras här av att den också tar upp de positiva 

sidorna av en arbetssituation och kan därmed ses som användbar utifrån 

arbetshypotesen, att de positiva sidorna av lärares och skolledares 

arbetsmiljö kan påverka skolutvecklingen positivt. 
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Resultat 

Resultatkapitlet består av två avsnitt. I det första avsnittet ges en överblick 

av de kategorier av litteratur som studien innehåller; vetenskapliga artiklar 

och böcker, avhandlingar och rapporter. Här ges också en kort reflektion 

kring vilka avgränsningar som gjorts, vad som inte tagits med men som 

ändå kan vara av intresse för en ökad förståelse för vad som forskas om och 

inte forskas om vad gäller skolans psykosociala arbetsmiljö. I det andra 

avsnittet tematiseras och diskuteras innehållet i den funna litteraturen utifrån 

den teoretiska modellens faktorer. Här diskuteras även vad som saknas i 

förhållande till modellen. 

 

Överblick  

Vad har hittats? 

Litteraturgenomgången gav sammantaget 214 texter i fulltextversion, varav 

86 granskade artiklar och 128 böcker och rapporter. 

 

De böcker, rapporter och artiklar som har producerats under perioden 2000 - 

2012 följer till stor del traditionella ämnesindelningar och frågeställningar 

rörande fysiska och psykosociala arbetsmiljöproblem. I det senare fallet 

relateras framförallt till olika stressrelaterade symptom. En majoritet av 

litteraturen (över 60 procent) har hittats med hjälp av sökorden ”lärare 

skola” i kombination med ”hälsa, psykosocial arbetsmiljö och psykosociala 

faktorer”. Utifrån dessa sökord framkom även artiklar och böcker om fysisk 

arbetsmiljö. 

Studierna som artiklarna och i vissa fall böckerna beskriver har utförts med 

både kvantitativ och kvalitativ metodik. Det finns en lätt dominans av 

mindre fallstudier. Det finns relativt få översiktsartiklar och få artiklar från 

studier som försöker ta ett helhetsperspektiv och där mer än två forskare 

ingår. Än ovanligare är tvärvetenskapliga projekt som arbetar över de 

kvalitativa/kvantitativa metodgapet. Det finns dock några artiklar och 

böcker som representerar större undersökningar. Böckerna är till en stor del 

avhandlingar och ingår i de fall de är sammanläggningsavhandlingar i större 

undersökningar. Interventionsstudier som handlar om att förbättra 

arbetsmiljön i skolan är mycket få. 

 

En stor del av rapporterna har genomförts av myndigheter eller på 

beställning av myndigheter. Som regel har de studier dessa rapporter 

baseras på utförts med kvantitativ metodik. De handlar framförallt om 

statistiska undersökningar av olika aspekter av arbetsmiljön eller så är de 

handböcker av olika slag riktade till skolpersonal. Det är intressant att 

notera att det finns en hel del handböcker om hur man ska gå till väga trots 

att antalet vetenskapliga interventionsstudier är få.  

 

Det finns även anledning att förmedla några reflektioner kring kvaliteten på 

de vetenskapliga publikationerna. Många av fallstudierna har en relativt 

svagt beskriven metod vilket innebär att det är svårt att bedöma kvaliteten 

på forskningen. I flera fall finns det inte heller ett tydligt och väl motiverat 
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urval av fallstudier vilket innebär problem med att göra generaliseringar 

utifrån resultaten. Detta är dessutom sällan ambitionen i de studier som 

genomförts. Har man intresse av att skapa en bild av hur arbetsmiljö-

situationen ser ut i skolan som helhet blir det dock problematiskt med en 

dominans av denna typ av studier. Detta är dock ett vanligt dilemma inom 

samhällsvetenskapen då det finns så många olika perspektiv att använda sig 

av för att belysa aktuella frågeställningar. Ett annat problem som framträder 

är att det teoretiska perspektivet i flera studier tar mycket stor plats, vilket 

innebär att det inte allt för sällan brister i länken mellan teorin och det 

studerade objektet. Det finns slutligen några artiklar och böcker som tar upp 

skolans arbetsmiljö ur ett historiskt perspektiv och som försöker fånga 

utvecklingen över tid. Dessa artiklar är beskrivande och ofta baserade på 

dokumentstudier.   

 

Avgränsningar 

I Sverige har psykosociala problem relaterat till lärares och skolledares 

arbetsmiljö under de senaste åren uppmärksammats allt mer i media. Vid 

frisökningar på nätet, vilka gjorts för att skapa en första bild över vad som 

sägs och diskuteras på området, återspeglas detta i träffar på artiklar i fack 

och branschpress. Det finns under framförallt de senaste åren en ökande 

mängd artiklar, samt debatter och diskussioner i bloggar och på interaktiva 

webbsidor. Utbildningsradion har under åren 2010- 2012 publicerat ett 

femtontal radioprogram som på olika sätt berör arbetsmiljön i skolan. Några 

exempel som kan nämnas är:  

 

 Bonussystem för lärare (Utbildningsradion, 2009) 

 Skolmassaker - kan det hända i Sverige? (Utbildningsradion, 2009)  

 Skolministeriet: Våldet ökar i skolan (Utbildningsradion, 2011)  

 Lärarnas arbetstid och åldersblandade klasser (Utbildningsradion, 

2011)  

 Skolministeriet: Ett omöjligt uppdrag? (Utbildningsradion, 2013)  

 

Dessa program är inte medtagna i litteraturöversikten men de speglar 

debatten och även vad som är på gång inom akademin och relevanta 

myndigheter. I programmen intervjuas bland annat forskare, varav några har 

publikationer som är med i denna översikt. Artiklar i fackens tidskrifter är 

inte heller medtagna då dessa artiklar inte räknas som vetenskapliga 

publikationer. 

 

Än så länge har det mediala intresset inte avspeglat sig i en avsevärd ökning 

i vetenskaplig produktion på området. 2012 satsade dock forskningsrådet 

AFA försäkringar på forskningsprojekt där skolans arbetsmiljö stod i fokus. 

Forskaren Carola Aili vid Kristianstad högskola fick medel för ett projekt 

som har som syfte att ta reda på hur man kan förbättra lärarnas psykosociala 

arbetsmiljö genom att skapa bästa tänkbara arbetsorganisation och goda 

förutsättningar för lärarnas undervisning. Forskaren Göran Fransson vid 

Högskolan i Gävle, fick medel för att studera hur den senaste lärarreformen 

påverkar rektorernas arbetsvillkor och yrkesroll, främst genom kravet att 

rektorerna ska pröva de nya lärarnas lämplighet.  
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Sverige ingår via Skolverket dessutom för första gången i en internationell 

studie om lärares undervisningsmiljö initierad av OECD - Teaching and 

Learning International Survey (TALIS) - där totalt 33 länder deltar. Studien 

är en enkätundersökning som fokuserar på lärares egen bild av undervisning 

i skolan och lärandets miljö men också lärarnas egen arbetsmiljö. Huvud-

studien pågår under våren 2013 och rapporten är tänkt att publiceras i juni 

2014. Resultaten är potentiellt mycket intressanta för all forskning som har 

med lärare och skolledares arbetsmiljö att göra. Den kommer ge ökad 

kunskap om situationen i Sverige men också förutsättningar för att göra 

jämförelse med övriga deltagande länder. Skolverket (2013) har även under 

våren publicerat en studie om grundskolelärares tidsanvändning. Syftet har 

varit att spegla hur de senaste skolreformerna återspeglas i lärarnas 

arbetsvillkor. 

 

På Skolverkets hemsida finns det vidare ett enkätverktyg som heter 

Skolmiljö 2000. Enkätverktyget är utarbetat av Arbetslivsinstitutet, som 

avvecklades under 2007, och dess syfte är att främja ett systematiskt 

arbetsmiljöarbete i skolan. På kommunal nivå finns några intressanta studier 

som använt detta verktyg (se nedan). 

 

När man i en litteratursökning utgår från tidigare nämnda söktermer 

framträder också mängder av akademiska uppsatser på C- och D-nivå som 

på olika sätt tar upp skolans arbetsmiljöproblematik. Flera av studierna har 

hög kvalitet och skulle kunna betraktas som ”potentiella” artiklar i 

vetenskapliga tidsskrifter. I denna form har de dock sällan publicerats. 

Uppsatserna har därmed inte tagits med då de inte kan räknas som 

granskade artiklar (förutom något enstaka undantag).  

 

För att skapa en överblick av vad som görs på området har sökningar även 

gjorts på internet och kommunala hemsidor av studier genomförda av 

kommuner eller på beställning av kommuner. Här verkar det finns en hel 

del. Det förefaller dock svårt att dels få en tillfredsställande överblick, dels 

att kategorisera dem på ett systematiskt sätt. Efter genomläsning av ett antal 

sådana rapporter har de uteslutits ur denna översikt av flera skäl. För det 

första är det inte uttalat vetenskapliga undersökningar. De har i flera fall en 

otydlig metod och präglas av att det är en icke vetenskaplig process som lett 

fram till studiens frågeställning. De visar likaså svag förankring till 

teoretiska resonemang. De är ofta beställningsuppdrag i form av en 

utvärdering där den som utför undersökningen har litet rörelseutrymme att 

kritiskt ifrågasätta uppgiften. Detta betyder inte att dessa rapporter är dåliga 

eller inte har ett värde för att förstå ett praktiskt och konkret problem, men 

de går inte att kategorisera som vetenskapliga undersökningar. Några 

undantag finns dock. 

 

Slutligen bör nämnas att det finns en hel del litteratur kring arbetsmiljön 

utifrån olika perspektiv som fokuserar på personer som arbetar inom 

servicesektorn (vård, omsorg och skola). Några av dessa studier är 

medtagna som exempel eller för att de berör förhållanden inom skola med 
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på ett mer aktivt sätt. Denna litteratur är relativt omfattande men fokus 

ligger ofta på sjukvården eller omsorgen.  

 

Funnen litteraturen utifrån arbetskrav- arbetsresursmodellen 

I detta avsnitt kategoriseras den funna litteraturen utifrån den teoretiska 

modellens underkategorier som specificerar arbetskrav respektive 

arbetsresurser samt vissa av de kategorier som anger följdeffekter av de 

arbetsförhållanden som råder. Utöver de kategorier som finns i modellen, 

har ytterligare kategorier behövt skapas för att återspegla aktuell forskning. 

Kategorier som har lagts till är:  

 Organisationsförändringar  

 Identitet som lärare och professionell utveckling  

 Dilemman och glädjeämnen i en lärares dagliga tillvaro  

 Ledarskap och arbetsmiljö  

 Utvärdering/kvalitetsutveckling 

 Interventionsstudier/aktionsforskning  

 Statistik  

 

Som framgår är vissa innehållsmässigt relaterade medan andra snarare 

handlar om typ av studie. I några av kategorierna finns det en hel del texter 

som möjligen skulle kunna gå att kategorisera i arbetsresursarbetskrav-

modellens struktur. Detta hade dock krävt en analys på en annan nivå och en 

mer detaljerad närläsning och innehållsanalys av litteraturen, då de snarare 

tar ett helhetsgrepp över skolproblematiken utifrån ett flertal olika 

perspektiv. 

 

I tabell 2 nedan redovisas alla kategorier som använts för att strukturera det 

insamlade materialet. Det är markerat om det är en kategori från arbetskrav- 

arbetsresursmodellen eller en nyskapad kategori. För att ge en överblick av 

kategorins länkar till andra kategorier har en kvalitativ uppskattning gjorts.  

 
Tabell 2. Översiktlig redovisning av litteratur per kategori 

Nr Kategori Kategori i 

arbetskrav- 

arbetsresurs 

modellen  

Länkar till 

andra 

kategorier 

1 Organisationsförändringar   2,3,4,8,12 

2 Identitet som lärare och professionell 

utveckling 

 1,3,5,8,10 

3 Dilemman och glädjeämen i en lärares 

dagliga tillvaro 

 Relaterar till 

alla 

kategorier 

4 Arbetsbörda Ja 1, 3, 5, 7, 

8,11,12 

5 Elevers beteende  Ja 2 

6 Fysisk arbetsmiljö Ja 5 

7 Utbrändhet Ja 1, 4, 8 

8 Arbetskontroll Ja 1,2,3,12 

9 Information, administrativt stöd och 

innovativt klimat 

Ja - 
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10 Socialt klimat Ja 1,12, 5, 3 

11 Arbetstillfredsställelse arbetsengagemang Ja 3, 10,12,1,2 

12 Ledarskap och arbetsmiljö  1,10,3 

13 Utvärdering/kvalitetsutveckling  - 

14 Interventions studier /Aktionsforskning  - 

15 Arbetsmiljöstatistik relaterat till skolan  - 

 

 

Varje kategorisering har sina för- och nackdelar. Den lyfter fram vissa 

aspekter och bortser från andra. Några av dessa problem kommer att 

diskuteras i förhållande till varje kategori. För att underlätta och förenkla 

överblicken har varje inkluderad artikel förts till endast en kategori även om 

den i vissa fall relaterar till flera andra. 

 

Resultatredovisningen nedan består av en kort introduktion av varje kategori 

och en tabell över antal artiklar och rapporter som berör aktuellt fält, där 

även de år de är publicerade redovisas. Därefter ges en något mer detaljerad 

beskrivning av kategorin och hur den hänger ihop eller inte med de andra 

kategorierna.  

 

Organisationsförändringar  

Svensk skola har genomgått stora förändringar under de senaste 20 åren. 

Det har bland annat följt av mer allmänna samhällsförändringar, vilka bland 

annat lett till en reformering av hur skolan styrs och organiseras liksom en 

förändrad syn på vilken undervisning som behövs för att förbereda dagens 

ungdom för ett framtida yrkesliv. Artiklarna i denna kategori är relativt väl 

fördelade över tidsperioden, se tabell 3. 

 
Tabell 3. Artiklar och rapporter per år i kategorin organisationsförändringar 
(kategori 1) 

2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Wettersten 

2001 

Lundahl  

2002 

Erixon 

2003,  

Daun 

2005 

Helgo

y 2006 

Söderqvist 

2007 

Carl

gren 

2008 

Fredrikss

on 2009 

Fredrikss

on 2010 

Lundströ

m 2011 

 Wahlström 

2002 

Daun 

2003 

 Rosen

dahl 

2006 

Waks 2007  Lofdahl 

2009 

Jarl 2010 Sjögren 

2011 

     Utbildnings

-inspektions 

utredningen 

2007 

 Stenlås 

2009 

Parding 

2010 

 

 

Funnen litteratur handlar generellt om organisatoriska förändringar i skolan 

och dess effekter på lärare och skolledning (Daun 2005, Helgoy 2006, Waks 

2007, Parding 2010, Utbildningsinspektionsutredningen SOU 2007:101, Jarl 

2010). Det finns anledning att lyfta fram artikeln av Helgoy (2006) som är 

en jämförande studie av utbildningspolitiska utgångspunkter i Norge, 

Sverige och England.  

 

I majoriteten av publikationerna riktas fokus mot en beskrivning av 

förändringarna i sig medan deras effekter på lärare och skolledning berörs 

mer sekundärt. Artikeln av Stenlås (2009) beskriver dock vad som har hänt i 

skolan under de senaste 20 åren med fokus på lärarnas arbetsmiljö och 
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professionella utveckling – ”En kår i kläm. Läraryrket mellan professionella 

ideal och statliga reformideologier.” Fem artiklar handlar om effekterna av 

skolans decentralisering och förändringen av ansvarsrollerna mellan stat och 

kommun i och med att skolan kommunaliserades 1989 (Wettersten 2001, 

Wahlström 2002, Lundahl 2002, Daun 2003, Söderqvist 2007).  Den senare 

artikeln av Söderqvist handlar om skolledares syn på saken. En annan 

artikel handlar om lärares erfarenheter av skolval (Lundström 2011). Denna 

artikel beskriver en skola med ökad osäkerhet och kortare 

planeringshorisonter och den ger på så sätt en bakgrund till den förändrade 

institutionella kontext som dagens lärare är verksamma i. Ytterligare en 

förändring av kontexten är det ökade kravet på brukarinflytande från både 

elever och föräldrar Ökat brukarinflytande tas upp i Erixon (2003). Denna 

förändring är inte enbart länkad till den större organisatoriska förändringen 

av skolan utan kan ses anknyta till en mer generell trend om hur offentliga 

verksamheter bör drivas. Ytterligare en artikel tar upp effekter av ett ökat 

brukarinflytande för lärare och skolpersonal (Sjögren, 2011). En annan 

artikel handlar om privatiseringens effekter på förskolelärare och de krav 

och dilemman de ställs inför vid presentation av information på privata 

förskolors skolors hemsidor. Anledningen till att denna artikel kategoriseras 

här är att den tar upp en organisatorisk förändring och exemplifierar en 

arbetsmiljömässig förändring för förskoleläraren (Lofdahl, 2009). 

Ytterligare en artikel och en avhandling behandlar konsekvenserna av 

privatiseringen på lärarens status som pedagog och offentlig tjänsteman 

(Fredriksson 2009, Fredriksson 2010). 

 

Identitet som lärare och professionell utveckling 

Denna kategori hör på många sätt samman med den föregående kategorin 

om organisationsförändringar. Skillnaden ligger i att artiklarna och 

böckerna som kategoriserats här handlar om läraridentitet, attityder till 

jobbet och professionell utveckling i en förändrad skolorganisation. Artikeln 

av Aldenmyr (2010) handlar till exempel om lärares identitet i ett 

marknadssamhälle. Artiklarna är relativt väl fördelade under åren med en 

topp 2008, dock finns det inga publikationer år 2000, 2002, 2004-5, 2011-

12 , se tabell 4. 

 
Tabell 4. Artiklar och rapporter per år i kategorin identitet som lärare och 
professionell utveckling (kategori 2) 

2001 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 

Drakenberg 

2001 

Munthe 

2003 

Malm 

2004 

Johanson, 

2006 

Helgoy 

2007 

Carlgren 

2008 

Malm 

2009 

Aldenmyr, 

2010 

Sheridan 

2001 

   Lundström 

2007 

Fridlund 

2008 

  

    Skåreus 

2007 

Kuisma 

2008 

  

     Persson 

2008 

  

     Malm 

2008 

  

 

Denna kategori handlar om en professionalitet i förändring. I detta 

sammanhang skriver till exempel Carlgren (2008) om en rekonstruktion av 
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lärarrollen i de nordiska länderna i skenet av olika skolreformer. I ytterligare 

fem artiklar behandlas på olika sätt de nya professionella krav som ställs på 

lärarna i dagens skola (Munthe 2003, Helgoy 2007, Lundström 2007, 

Kuisma 2008 och Malm 2009, 2008). Munthe skriver om lärares arbetsmiljö 

och professionella säkerhet. Helgoy gör en jämförande studie mellan 

Sverige och Norge av lärares professionella utveckling.  Lundström ger 

perspektiv på gymnasielärares arbete och yrkesutveckling. Kuisma 

behandlar professionalism utifrån ett svenskt förskollärarperspektiv, medan 

Malm skriver utifrån ett lärarperspektiv med fokus på hur man som lärare 

ska få ihop sin egen syn och identitet som lärare med de förändringar i 

läraryrket som 2000-talets skola kräver. Fyra artiklar beskriver mer generellt 

den professionella förändringen av läraryrket i Sverige utifrån ett historiskt 

perspektiv, där de förändringar i styrning, ledning och organisation av 

skolan som skett från och med slutet av 1900-talet behandlas (Drakenberg 

2001, Sheridan 2001, Malm 2004 och Persson 2008). Fridlund (2008) tar 

upp läraridentitet när det gäller mötet med den svenska skolan för lärare 

med utländsk bakgrund. Slutligen finns en artikel som beskriver en studie av 

lärarstudenters föreställningar om lärarrollen (Skåreus, 2007) och en artikel 

som redogör för en studie av gymnasiestudenters föreställningar om 

lärarrollen eller varför man skulle vilja bli lärare (Johanson, 2006).  

 

Dilemman och glädjeämnen i en lärares dagliga tillvaro  

Artiklarna och böckerna i denna kategori tar upp de båda motpolerna i 

arbetskrav- arbetsresurs modellen. Litteraturen i denna kategori behandlar 

samtidigt de positiva och negativa sidorna i rollen som lärare och 

skolledare. En stor del av dessa artiklar och böcker består av kvalitativa 

studier, främst i form av mindre fallstudier som avser att ta ett helhetsgrepp. 

Artiklarna är relativt väl fördelade under åren även om publikationer saknas 

åren 2000, 2002, 2009 och 2012, se tabell 5. 

 
Tabell 5. Artiklar och rapporter per år i kategorin dilemman och glädjeämnen i en 
lärares dagliga tillvaro (kategori 3) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 

Ganneru

d  

2001 

Lindbl

ad 

2002 

Ganner

ud 2003 

Månss

on 

2004 

Kimber 

2005 

Alsterdal 

2006 

Gustavss

on 2007 

Mal

m 

2008 

Gustafsso

n å 2010 

Lindbe

rg 2011 

Nitzeli

us 

2012 

Sandströ

m 2001 

  Solstad 

2004 

Lindgren 

2005 

Engvik 

2006 

Lundgren 

2007  

 Hallerströ

m 2010 

  

    Loch 

2005 

Persson 

2006 

Sahlin 

2007 

    

    Servais 

2005 

Malm 

2006 

Ganneru

d 2007 

    

    Kindenbe

rg 2005 

Gannerud 

2006 

     

     Kindenbe

rg 2006 

     

 

Flera av dessa texters innehåll kan sammanfattas med titeln på Anders 

Perssons artikel Nöjda som lärare missnöjda som anställda från antologin 

Villkor i arbetet med människor – en antologi om humanservicearbete 

(Petersson, 2006). Liknande teman tas upp i boken Rapporter från ett 

skolgolv i vilken tio lärare ger sin bild av glädjeämnen och dilemman i 

skolan (Alsterdal 2006). Reflektioner kring lärares liv och verksamhet, om 
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skolliv och skolan som arbetsplats liksom om lärares tillvaro i utbildning 

och arbete ges i ytterligare tre artiklar (Malm 2006, Kinderberg 2006 och 

Gustavsson 2007). Ett intressant examensarbete (Sandström 2001) om pigga 

och trötta lärare kan nämnas i sammanhanget. Gustafsson (2010) fokuserar 

på de dilemman som dagens lärare ställs inför. Ett liknande tema har 

Månsson (2004) som behandlar oförenliga krav i läraryrket. Även Solstad 

(2004) berör lärares pressade arbetssituation utifrån de mångskiftande krav 

som ställs. Gannerud (2001, 2003) behandlar i två publikationer 

jämställdhetsfrågor och lärarrollen ur ett genusperspektiv. Här kan även 

nämnas arbeten av Gannerud & Rönnerman (2006 och 2007) som avser att 

fånga en bild av pedagogers vardagsarbete i såväl förskola som skola.  

 

En artikel av Lindberg (2011) och en bok av Hallerström (2010) tar upp vad 

som påverkar vad som fungerar och inte fungerar i skolan. Artikeln av 

Lindberg fokuserar på skolledare och integrerar befintlig forskning om mål, 

engagemang och rollstress för att på så vis försöka förklara hur högt 

engagemang kan reducera rollotydlighet och därmed påverka prestanda 

positivt. För att mycket kort sammanfatta innehållet kan man säga att 

artikeln handlar om vad som påverkar skolledares förmåga att skapa en 

gynnsam undervisnings- och arbetskontext för lärare. Hallerströms bok 

behandlar vad som påverkar rektorer och lärare i vardagsarbetet och är mer 

av en handbok. Den tar upp många intressanta faktorer på ett lätt tillgängligt 

sätt, med användbara referenser till relevant litteratur. 

 

I denna kategori, finns en underkategori med artiklar och böcker som 

antingen fokuserar på eller är skrivna för nyutexaminerade pedagoger, som 

Att lyckas som lärare (Kimber 2005) eller Handbok för nya lärare (Sahlin 

2007). Dessa böcker tar upp både svårigheter och glädjeämnen med att vara 

lärare. Ytterligare två böcker (Lindgren 2005, Lundgren 2007) fokuserar på 

mentorskap för nyutexaminerade lärare och tar indirekt upp faktorer som är 

svåra att hantera för nya lärare. En jämförande studie mellan skolledare, 

lärare och elever handlar mer allmänt om förutsättningarna för undervisning 

och lärande i den svenska skolan (Lindblad 2002). En rapport från Norge 

redovisar resultat från en studie som har följt nya lärare under deras första år 

(Engvik 2006). Alla dessa nämnda studier tar på olika sätt upp de faktorer 

som påverkar lärare och rektorers arbete och relaterar tydligt till de faktorer 

som tas upp i arbetskrav – arbetsresursmodellen. 

 

Utöver dessa böcker och artiklar finns två handböcker med empiriskt stöd 

kring hur man generellt kan arbeta med arbetsmiljö i skolan (Nitzelius 2012 

och Servais 2005). Den senare boken innehåller praktiska typfall som berör 

många av de områden som omfattas av arbetskrav- arbetsresursmodellen. 

 

Arbetsbörda – stress/stresshantering 

Detta är den första av de två generella arbetskravfaktorerna. Det finns 

endast en artikel som specifikt behandlar arbetsbörda. Det är en studie från 

Finland där man har studerat relationen mellan arbetsbörda och emotionell 

utmattning i en grupp med 1028 finska lärare (Santavirta 2007). Studien 

visar att en stor del av lärarna uppfattar sin arbetssituation som mycket 
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stressande och att det finns en tydlig korrelation mellan arbetsbörda och 

utbrändhet. Den visar likaså att risken för utbrändhet förstärks om lärarna 

uppfattar att de har låg kontroll över sitt arbete.  

 

Till denna kategori har även artiklar och böcker förts som behandlar stress, 

som ett sannolikt tecken på för hög arbetsbörda, och hälsofrämjande 

strategier för att hantera stress. Larsson (2007) har i en avhandling 

behandlat upplevelsen av ångest i stressfulla miljöer. Studierna fokuserar 

framförallt två frågor. Den första frågan som undersöks är om en ökad 

ångest som personlighetsdrag, framförallt relaterat till aktivitet i hjärnans 

pannlob, kan förutsäga en sämre förmåga att utföra olika exekutiva 

kontrollfunktioner. Den andra frågan som undersöks är om specifika 

individuella skillnader i exekutiv kontrollkapacitet, personlighet och mental 

ohälsa före stressexponering samt situationens karakteristiska är relaterad 

till upplevelsen av ångest under eller efter exponering för olika stressorer. 

Studien är en av de få prospektiva studier som funnits i översikten.  

 

Två artiklar (Jacobsson 2001 och Kompier 2003) behandlar hur man kan 

hantera stress. I artikeln av Jacobsson behandlas faktorer som påverkar 

stressen som socialt klimat, social support, samarbete och koordinerings-

förmåga. Resultatet visar att lärares stressreaktioner förutspås bäst av 

upplevda arbetskrav, prövande elevuppförande och negativ feedback. 

Känslor av kontroll av en stressande situation kunde bäst gynnas genom 

positiv feedback och tydligare mål. I den kompletterande analysen rörande 

upplevda arbetskrav förutspåddes de bäst av utmanande elevuppförande, 

samordningsproblem och låg arbetskontroll. Månsson (2008) behandlar i sin 

studie hur lärare, som säger sig må bra, hanterar oväntade och problematiska 

situationer i arbetet. Resultatet av intervjustudien visar att lärares eget 

agerande och skapande av sammanhang för att få balans i livet är ett 

hälsofrämjande tillvägagångssätt. I tabell 6 nedan kan man se en överblick 

av antalet artiklar fördelat på årtal.  

 
Tabell 6. Artiklar och rapporter per år i kategorin arbetsbörda 
stress/stresshantering (kategori 4) 

 

Vad som bör nämnas här är att i alla de tre tidigare kategorierna så tas 

arbetsbörda upp i relation till förändrad organisation, förändrad 

professionell roll (i förhållande till exempelvis ökade krav på 

dokumentation) och som ett dilemma i dagens skola. Trots att det bara finns 

en studie som tar upp detta område i denna kategori så behandlas lärares 

arbetsbörda även i många av artiklarna och böckerna i de tre ovanstående 

kategorierna, framförallt de två senare som mer fokuserar på lärarna. För 

övrigt bör nämnas att det finns väldigt mycket litteratur om stress som är 

relevant för skolforskningen men där skolans personal inte står i fokus och 

därför inte inkluderats i denna översikt. 

 

2001 2003 2007 2008 

Jacobsson 2001 Kompier 2003 Santavirta 2007 Månsson 2008, 

  Larsson 2007 Månsson 2008 
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Elevers beteende – Våld, konflikt, brott och förebyggande arbete 

Artiklarna i denna kategori tar framförallt upp våld, brott och mobbing. 

Ingen av artiklarna fokuserar på lärarens uppfattning av detta beteende. 

Artiklarna är relativt väl fördelade under åren, dock finns det inga 

publikationer under åren 2001-2003 och 2005, se tabell 7. 

 
Tabell 7. Artiklar och rapporter per år i kategorin elevers beteende (kategori 5) 

2000 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hammarberg 

2000 

Rydell 

2004 

Jordan 2006 Lindell 

2007 

Lundströ

m 2008 

Pousette 

2009 

Hakvoo

rt 2010 

Friberg 

2011 

Alvant 

2012 

Menckel 

2000 

 Malm 2006  Mattson 

2008 

Skolverk

et 2009 

 Göranss

on 2011 

Friberg 

2012 

  Svensk Fack-

litteratur 2006 

  Lindqvist 

2009 

 Wilson 

2011 

 

 

Majoriteten av böckerna och artiklarna i denna kategori är handböcker i 

förebyggande arbete rörande, våld, mobbing och hot. Exempel på denna typ 

av litteratur är Svensk facklitteratur (2006), Lindell (2007), Skolverket 

(2009), Friberg (2011, 2012) samt Alvant (2012). En bok handlar om att 

möta intoleranta elever (Mattson 2008). Jordan (2006) tar upp konflikt-

hantering på arbetsplatsen i ett mer generellt perspektiv. En handbok tar 

specifikt upp förebyggande arbete som rör hot våld och trakasserier mot 

skolans personal (Pousette 2009). Det finns också några artiklar som berör 

metoder för att minska våld men som berör elever (exempelvis Price 2003). 

 

Det finns fyra studier som på ganska olika sätt tar upp lärares strategier och 

kapacitet att hantera konflikter i klassrummet (Rydell 2004, Malm 2006, 

Lundström 2008, Lindqvist 2009). Rydell har genomfört en studie av 

svenska grundskollärares strategier för att hantera utåtagerande beteende.  

Malm har undersökt lärares kompetens utifrån ett elevperspektiv och hur 

denna uppfattade kompetens påverkar lärarnas förmåga att hantera 

konflikter. Lundström har studerat hur lärare hanterar konflikter utifrån ett 

genusperspektiv. Lindqvist tar upp hur olika lärares sätt att hantera risk 

påverkar lärosituationen och ordningen i klassen. Resultaten från denna 

studie visar att lärarens kompetens är en faktor i skolmiljön som påverkar 

studenternas förmåga att hantera konflikter, vilket därmed kan få indirekt 

positiva effekter på lärarens arbetsmiljö. Det finns också en hel del 

undersökningar inom det pedagogiska forskningsfältet som tar upp hur 

relationen mellan lärare och elever påverkar elevers prestation. Fokus i 

denna litteratur ligger emellertid på akademisk prestation och inte på länken 

mellan beteende, arbetsmiljö och prestation, varför den inte tagit med i detta 

sammanhang.   

 

Det finns en rapport som tar upp våld och hot i skolor i Sverige (Menckel 

2000). I den internationella litteraturen finns det likaså en hel del artiklar 

kring elevers beteende och framförallt hot och våld mot lärare, som beskrivs 

som ett arbetsmiljöproblem för skolpersonal. I denna översikt finns det trots 

avgränsningen anledning att ta med en av dessa artiklar som ett exempel 

(Wilson 2011). Anledningen är att den är baserad på en relativt stor 

empirisk undersökning och publicerad under de senaste åren. Studien 

handlar om vad det är för typ av hot våld och oönskat beteende som sker 
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mot lärare samt hur lärare uppfattar detta våld. 731 lärare ingick i studien 

och syftet var att undersöka konsekvenserna av våld riktat mot lärare. 

Studien visar att våld har både fysiska och emotionella effekter och att  

det är något som tydligt påverkar lärarnas undervisningskapacitet.  

 

Fysisk arbetsmiljö 

Majoriteten av litteraturen i denna kategori är artiklar som redovisar resultat 

från genomförda studier. Artiklarna är relativt väl fördelade under åren, 

dock finns det inga publikationer åren 2001 samt 2007-2008 , se tabell 8. 

Även om artiklarna är kategoriserade under fysisk arbetsmiljö finns 

anledning att notera att flertalet studier även innehåller information om den 

psykosociala arbetsmiljön och länken mellan fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö. 

 
Tabell 8. Artiklar och rapporter per år i kategorin fysisk arbetsmiljö (kategori 6) 

2000 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2010 2011 2012 

Sandmark 

1999, 2000 

Söderst

en 

2002 

Brulin 

2003 

Enmarker 

2004 

Hjerm 

2005 

Hellb

erg 

2006 

Kjelli

n 

2009 

Berg 

2010 

Lyberg 

Åhlander

, 2011a 

Arvids

son 

2012 

    Norlan

der 

2005 

 Linds

tröm 

2009 

 Sala 

2011 

Lyberg 

Åhland

er, 

2012 

      Edlin

g 

2009 

 Lyhberg 

Åhlander 

2011b 

Ohlsso

n 2012 

(röst) 

         Pelegrn

-Garcia 

2012 

 

Tre artiklar fokuserar på idrottslärares fysiska arbetsmiljö (Berg 2010 och 

Sandmark 1999, 2000). Två artiklar fokuserar specifikt på musiklärares 

fysiska och psykosociala riskfaktorer i förhållande till nack- och skulder-

problem (Brulin 2003, Edling 2009). Arbetsmiljöverket har också presen-

terat en rapport om kemikalier i skolan som framförallt riktar sig till 

kemilärare (Hellberg, 2006). 

 

Arvidsson (2012) har genomfört en studie av skilda yrkesgrupper som har 

olika fysisk arbetsbelastning för att se om och hur detta ger effekter på 

smärtor i nack- och axelparti. Det visade sig att lärarna rapporterade 

problem i högre grad än sjuksköterskor samtidigt som lärargruppen hade en 

lägre grad av medicinska diagnoser. Resultaten tyder på att ogynnsamma 

psykosociala förhållanden bland lärarna ger upphov till en annan typ av 

smärta i nacke och skulderregionen som är besvärlig, men inte lika 

fysiologiskt allvarlig som den som drabbar sjuksköterskorna. En annan 

studie som också är relevant är en studie genomförd i Norrköpings kommun 

av Hjerm (2005). I rapporten presenteras en uppföljande undersökning av 

arbetsbelastning hos all undervisande personal samt rektorer i Norrköpings 

kommun. Studien visar på en negativ arbetsbelastning utifrån både fysiska 

och psykosociala aspekter. 
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Återstående delen av litteraturen i denna kategori handlar om problem med 

ljudnivån i skolan och metoder för att hantera den liksom lärares problem 

med rösten (Södersten 2002, Enmarker 2004, Norlander 2005, Kjellin 2009, 

Lindström 2009, Lyberg Åhlander 2011a, 2011b, 2012, Sala 2011, Ohlsson 

2012, Pelegrn-Garcia 2012). 

 

Det finns utöver detta en hel del litteratur som berör fysiska arbetsmiljö-

relaterade problem som är relevanta i en skolmiljö men som inte specifikt 

behandlar skolan. Ett sådant område som kan nämnas speciellt är arbete vid 

bildskärm och belastningsskador vid datorarbete. Här finns det mycket 

publicerat som inte fokuserar på en specifik arbetsgrupp utan som mer 

allmänt berör personer som arbetar vid datorer. 

 

Utbrändhet - sjukfrånvaro 

Utgångspunkten i arbetskrav- arbetsresursmodellen är att för stora krav 

leder till utbrändhet och i ett längre perspektiv ohälsa. Inom denna kategori 

finns det litteratur som direkt handlar om utbrändhet och en underkategori 

som handlar om sjukfrånvaro, liksom sjuknärvaro. Artiklarna i denna 

kategori är framförallt producerade tidigt under undersökningsperioden 

under år 2000- 2003 men här finns även studier från år 2009 och 2011, se 

tabell 9. 

 
Tabell 9. Artiklar och rapporter per år i kategorin utbrändhet - sjukfrånvaro  
(kategori 7) 

 

Ett flertal artiklar handlar om utbrändhet och emotionell utmattning hos 

lärare (Backman 2000, Andersson 2001, Westerlund 2001, Asplund 2002, 

Bergentoft 2002). Här finns även en artikel som handlar om faktorer som 

påverkar både utbrändhet och arbetsengagemang (Hultell 2011), liksom en 

artikel som redovisar en longitudinell studie kring utbrändhet (Hultell 

2013).  En artikel av Hakanen (2009) handlar likaså om både utbrändhet och 

arbetsengagemang. Utgångspunkten tas här i arbetskrav- arbetsresurs-

modellen där modellens hypoteser konfirmeras i en större empirisk studie. 

 

Två artiklar behandlar specifikt sjukfrånvaro (Aronsson 2000 och Burr 

2011) och en artikel om sjuknärvaro (Aronsson 2003). I denna kategori 

finns det dessutom en bok som är en mer generell handbok till chefer om 

utbrändhet (Kjellman 2001) och en handbok som handlar om utbrändhet hos 

rektorer och hur de kan bli uthålliga eldsjälar (Trygghetsfonden 2001). Flera 

av artiklarna relaterar till hela kategorin glädjeämnen och dilemman i lärares 

2000 2001 2002 2003 2009 2011 2013 

Aronsson 

2000 

Andersson 2001 Asplund 

2002 

Aronsson 

2003 

Hakanen Hultell 

2011 

Hultell 

2013 

Backman 

2000 

Kjellman 2001 Bergentoft 

2002 

  Burr 

2011 

 

 Trygghetsfonden 

2001 

Perski 

2002 

    

 Westerlund 

2001 
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dagliga arbete. En artikel behandlar därutöver problematiken kring 

utbrändhet och sjukfrånvaro bland anställda i den offentliga sektorn  

mer allmänt (Perski 2002).   

 

Det förtjänar att nämnas att det inom den svenska, nordiska och 

internationella forskningslitteraturen finns en betydande mängd artiklar 

kring utbrändhet. Utifrån denna översikts fokus på svensk, och i viss mån 

nordisk, forskning om lärare och skolledares psykosociala arbetsmiljö under 

tidsspannet 2000- 2012 finns det emellertid inte mer än detta inom den 

aktuella kategorin. 

 

Arbetskontroll 

En faktor som påverkar arbetsengagemanget positivt är möjligheten till 

arbetskontroll. I litteraturöversikten finns det ett flertal artiklar som 

behandlar arbetskontroll. Fokus i dessa artiklar ligger framförallt på 

tidskontroll. Kategorin arbetskontroll är relaterad till kategorin arbetsbörda 

och splittring av arbetsuppgifter. Flera av texterna som ingår i kategorin 

dilemman och glädjeämnen handlar också om arbetskontroll. Nio artiklar 

som behandlar detta område har hittats relativt jämt spridda över tiden, se 

tabell 10. 

 
Tabell 10. Artiklar och rapporter per år i kategorin arbetskontroll (kategori 8) 

 

I en rapport från Skolverket (2001) redovisades 46 lärares tankar om 

nödvändiga och önskvärda villkor för utveckling och förändringsarbete i 

skolan. Ett av huvudproblemen som lyftes fram var att visioner fanns men 

inte tid att förverkliga dem. 

 

En artikel av Dahlman (2002) handlar om den ökade frihet som skolor och 

lärare fick i och med att den statligt detaljreglerade timplanen togs. I denna 

artikel ses denna ökade frihet som något framförallt något positivt. 

Westlund (2003) speglar i sin avhandling försöksverksamheten med arbete 

utan timplan i grundskolan och belyser både positiva och negativa effekter. 

 

Lindqvist (2006) behandlar lärares användning av sin professionella tid. 

Utgångspunkten tas i två separata studier där fokus ligger på "osynliga" 

delar av lärares arbete, dels ämnesfördjupningar dels arbete utanför 

arbetstid. I artikeln finns en strävan att konceptualisera mönster i lärares 

arbete och att diskutera dem mot bakgrund av ändrade arbetsförhållanden i 

en tid av osäkerhet. Resultat indikerar skillnader i hur lärare hanterar en 

arbetsmiljö präglad av osäkerhet. En välutvecklad förklaring ges av hur de 

senaste förändringarna i arbetsförhållanden har påverkat lärarnas oro och 

arbetsprestation. Den förändring och osäkerhet som studien refererar till 

handlar om den stora omorganisationen som skett i skolan sedan 1990-talet. 

2001 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2011 

Skolverket 

2001 

Dahlman 

2002 

Westlund 

2003 

Lindqvist 

2006 

Svedberg 

2007 

Nyroos 

2008 

Brante 

2009 

Messing, 

2011 

      Eriksson 

2009 
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I artikeln skriven av Svedberg (2007) diskuteras gemensam tid och hur den 

används och om den är en resurs eller inte. Gemensam planeringstid var 

något som infördes i allt större skala under 1990- talet. Gemensam tid be-

handlas också indirekt i kategorin social miljö, där arbete i lärarlag tas upp. 

  

Tre artiklar handlar om var tiden blir av och hur man kan balansera sin tid 

mellan tid för undervisning och tid för administrativa och gemensamma 

uppgifter (Nyroos 2008, Brante 2009, Messing 2011). 

 

En artikel handlar om den ökade användningen av självreglerande 

undervisning i svenska skolor (Eriksson m fl 2009). Artikelförfattarna 

hävdar att lärarna uppfattar självreglerande undervisning som ett perfekt  

sätt att organisera skolarbetet. Den realiseras genom en ny typ av arbetsför-

delning mellan lärare och elever, där eleverna gör sina egna planer om 

tidsdisponering, innehåll, kvaliteter och sitt eget lärande. Vad och hur man 

kan lära sig är inte längre en fråga enbart för läraren. Studien baseras på data 

från en longitudinell studie. Denna artikel handlar inte direkt om lärarnas tid 

men ändå indirekt om tidsanvändning, då denna typ av undervisning ställer 

krav på en helt annan tidsanvändning än katederundervisning.  

 

Information, administrativt stöd och innovativt klimat 

Information, administrativt stöd och innovativt klimat är ytterligare tre 

faktorer i arbetskrav – arbetsresursmodellen som anses påverka 

arbetsengagemanget på ett positivt sätt. Inga av dessa områden behandlas 

separat och mer specifikt utifrån skolledares eller lärares perspektiv i den 

funna litteraturen. I artiklarna och studierna som finns i kategorin dilemman 

och glädjeämnen i en lärares dagliga tillvaro berörs dock dessa inslag som 

några av flera betydelsefulla faktorer. Dessutom nämns dessa faktorer som 

viktiga i flera av studierna i förhållande till ledarskap och arbetsmiljö, där 

speciellt behovet av tydlig information och administrativt stöd framträder. 

Rörande kategorin innovativt klimat börjar det samtidigt dyka upp artiklar 

som handlar om innovation och innovativt klimat i förhållande till 

pedagogik och om vad och hur eleverna lär sig. Indirekt finns givetvis 

kopplingar här till såväl skolledares som lärares psykosociala arbetsmiljö.   

 

En studie som samtidigt kan nämnas som ett intressant exempel är en 

irländsk studie (Mooney, 2007) som handlar om hur lärare i samarbete 

bygger undervisningsmoduler. Lärarnas kommentarer och entusiasm kring 

detta projekt indikerar att detta uppfattas som ett engagerade projekt som 

bidrar till en professionell gemenskap och en utvecklad praktik och som 

därmed ger mer än bara gemensamma undervisningsmoduler.  

 

Socialt klimat 

Att kategorisera vilka skrifter och artiklar som handlar om socialt klimat är 

svårt. Många relevanta studier återfinns naturligtvis i kategorin dilemman 

och glädjeämnen i en lärares vardagsliv. De artiklar som kategoriserats här 

kan grupperas i tre underkategorier; socialt klimat generellt, att 
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samarbeta/arbeta i lärarlag och kommunikation. För fördelningen över åren, 

se tabell 11. 

 
Tabell 11. Artiklar och rapporter per år i kategorin arbetskontroll (kategori 10) 

 

I litteratursökningen hittades fem texter som mer direkt handlar om social 

miljö. En av dessa texter (Allodi 2010) analysera skälen till försummelse av 

det sociala klimatet i utbildningssammanhang. Den diskuterar relevansen av 

begreppet socialt klimat i lärmiljöer och presenterar bevis för dess effekter 

med anknytning till lärares professionella autonomi. Artikeln stöder 

uppfattningen att det sociala klimatet är en viktig faktor i pedagogiska 

processer och resonerar kring varför så lite tid ägnas åt detta i skolpolitik 

och inom lärarutbildningen. En sannolik förklaring till att socialt klimat inte 

ges tillräckligt stor plats antas vara att det är en faktor som är svår att mäta.  

 

I en artikel (Binbach 2006) presenteras en metod för hur man kan uppnå en 

bra psykosocial arbetsmiljö i klassrummet. Studien hävdar att det finns ett 

direkt samband mellan elevernas kunskap och det rådande arbetsklimatet i 

klassrummet. En annan artikel (Thornberg 2006) tar upp det sociala livet i 

skolan med elevfokus och utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Utöver 

detta finns det inte mycket skrivet om hur den sociala miljön i klassrummet 

påverkar lärarnas arbetssituation och hur det i sin tur påverkar elevernas 

läroprocess. 

 

Bruhn (2010) presenterar en studie över varför det är så svårt att ta fram 

metoder för att identifiera psykosociala risker. Ett huvudresultat från studien 

var att det inte fanns några gemensamma definitioner kring vad 

psykosociala risker är (se även resultaten från Allodi 2010 ovan). En annan 

studie som är av intresse i detta sammanhang handlar om psykosocial 

arbetsmiljö hos lägre chefer i kommuner (Westerberg 2000). Dessutom 

finns det ett antal texter kring genus och jämställdhet som indirekt handlar 

om arbetsmiljö (till exempel Gannerud 2009). Några andra texter som har 

genusfokus har presenterats i kategorin dilemman och glädjeämnen 

(exempelvis Gannerud 2001, 2003). 

 

Ett annat tema som åtminstone indirekt har med social miljö att göra är 

arbete i arbetslag. Det finns flera artiklar som handlar om att arbeta i 

arbetslag (Brettell 2001, Sabo, 2002, Knutas 2008, Sandberg 2004, 2010). 

Brettell ger en lägesbeskrivning av arbetet i lärarlag på två skolor. Sabo 

beskriver likaså i sin studie hur lärare upplever arbetet i lärarlag och även 

Knutas redovisar en berättelse om ett lärarlag. Sandberg rapporterar i två 
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artiklar om arbete i lag men fokus är i detta fall mer allmänt på 

servicesektorn än på arbete i skolan. Tre böcker är ett slags handböcker för 

att lyckas med arbete i lärarlag (Jönsson 2003, Ohlsson 2004 och Bengtsson 

2006). Boken av Ohlsson har tydligare organisationsfokus än de andra och 

använder sig av organisationspsykologi för att förklara vad som händer i 

arbetslaget. 

 

Den tredje underkategorin handlar om kommunikation. En intressant effekt 

av kommunikation på det sociala klimatet och arbetsengagemanget är den 

betydelse som uppskattning har. I en bok (Bergmark 2011) framträder 

uppskattningens kraft. Även om fokus ligger på relationen mellan lärare och 

elever anknyter vissa av resonemangen indirekt till lärarens arbetsmiljö. I 

boken framträder vikten av ett uppskattande förhållningssätt. Ytterligare en 

artikel (Häggqvist 2004) tar upp kommunikation mellan lärare och elever 

för att förbättra arbetsmiljön. Huvudsyftet med denna studie var att utveckla 

och pröva ett strukturerat angreppssätt med tydliga rutiner för kartläggning 

och utvärdering av arbetet, som ett underlag för samverkan kring 

verksamheten och arbetsmiljön i skolan. 

 

Kommunikation mellan lärare och ledning tas upp i tre artiklar av Ärlestig 

(2007, 2008a, 2008b). I den sistnämnda artikeln betonas vikten av att skapa 

en gemensam syn på vad en framgångsrik skola innebär. Det ställer krav på 

en synlig rektor som ofta kommunicerar med lärarna om skolans 

pedagogiska uppdrag, undervisning och lärande. Den studie som artikeln 

baseras omfattar 24 svenska gymnasieskolor som delades in i fyra grupper 

beroende på hur de uppfyller akademiska och sociala mål. Frågeformulär 

om lärarnas och rektorernas syn på de strukturella aspekterna av 

kommunikationsprocessen och om undervisning och lärande delades ut och 

analyserades. Resultaten från studien visar att rektorerna i de framgångsrika 

skolorna använde kommunikation på ett mer flerdimensionellt sätt och 

kommunicerade oftare om frågor som rör pedagogiska uppgifter. Däremot 

genomförde rektorer i alla skolor få klassrumsbesök och gav sällan lärarna 

feedback. Även om alla rektorer deltog i många möten, visade studien 

tydligt att de organisatoriska strukturerna inte stödde kommunikation om 

undervisning, lärande och elevresultat, vilket indikerar en utbredd svaghet i 

det pedagogiska ledarskapet. 

 

Ytterligare en studie som delvis har med kommunikation att göra är 

Sellström (2006) som undersöker om det vid sidan av socio-ekonomiska 

bakgrundsfaktorer finns en skoleffekt på elevers resultat och som analyserar 

”vad som påverkar vad”. Avslutningsvis kan en studie relaterad till 

kommunikation av Härnsten (2001) nämnas, som handlar om 

kunskapsmöten i form av forskningscirklar. 

 

Arbetstillfredsställelse och arbetsengagemang 

Inte speciellt många studier fokuserar enbart på arbetstillfredsställelse och 

flera av texterna som bland annat berör arbetstillfredsställelse återfinns i 

kategorin dilemman och glädjeämnen i lärarens arbetsliv. Texterna i denna 
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kategori är spridda under perioden. Det saknas dock publikationer under 

åren 2000, 2002, 2007-2008 och 2010, se tabell 12. 

 
Tabell 12. Artiklar och rapporter per år i kategorin arbetskontroll (kategori 11) 

 

Det finns två studier som beskriver vad det är som gör att lärare tycker det 

är roligt och meningsfullt att arbeta trots en krävande miljö (Nyström 2001 

och Månsson 2004). I två olika skrifter diskuteras på ett mer generellt plan 

vad som ger arbetstillfredsställelse och god arbetsmiljö i serviceyrken 

(Jönsson 2005 och Marklund 2005). Ministry of Education (2003), det vill 

säga utbildningsdepartementet, har tagit fram en rapport som beskriver hur 

man kan behålla attraktiv personal och de positiva faktorer som gör att 

personal stannar på en arbetsplats. Skolverket (2006) har publicerat en skrift 

om Lusten och möjligheten att vara lärare.   

 

En artikel (Saaranen 2012) presenterar resultat från ett forsknings- och 

utvecklingsprojekt genomfört i Finland och Estland med syfte att förbättra 

skolpersonalens välbefinnande och att förstärka möjligheterna till bibehållen 

arbetsförmåga bland lärarna. En redovisning ges av en interventionsstudie 

som avser att belysa professionellt välmående utifrån faktorer som uppfattad 

kontroll, lärarorientering och professionell kompetens.  

 

Hur nyutexaminerade lärare upplever inträdet i sin nya yrkesroll behandlas i 

en studie (Stadnyk 2011), som också utgår från Hakanens arbetskrav – 

arbetsresurs modell. Syftet med studien var att undersöka hur individuella 

egenskaper, det pedagogiska sammanhanget, påverkar utbrändhet och 

arbetsengagemang. Urvalet bestod av 1 290 nya lärare i Sverige. Studien 

visar att de nya lärarna ofta upplever verkligheten som en chock och att de 

tenderar att genomgå en slags kompetenskris. Det konstateras att dessa 

faktorer, i kombination med höga arbetskrav och låga nivåer av fria resurser, 

medför risker för utbrändhet. Resultatet från studien visar att arbetskrav, 

arbetsresurser och spridningseffekter mellan privatliv och arbete stod för 

den största delen av variansen rörande utbrändhet och engagemang i arbetet. 

Arbetskraven var starkare relaterade till utbrändhet, medan arbetsresurser 

visade starkare anknytning till arbetsengagemang (precis som arbetskrav- 

arbetsresursmodellen förutspår). De predikatorer som hade det största 

relativa inflytande på både utbrändhet och arbetsengagemang var 

otillfredsställda förväntningar och upplevd kompetens. Resultaten stöder 

betydelsen av det arbetssammanhang som de nya lärarna träder in i.  

 

Ledarskap och arbetsmiljö 

Ovan nämnda studie, liksom även den grundläggande arbetskrav-

arbetsresurmodellen, fokuserar ensidigt på läraren och berör i begränsad 

utsträckning skolledningens centrala roll. Som bekant finns det dock inom 
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ledarskapslitteraturen generellt mycket skrivet och forskat kring hur 

arbetsledaren påverkar/kan påverka arbetsmiljön. 

  

Vad som är något förvånande är att det inom den svenska och nordiska 

litteraturen på skolområdet finns relativt lite empirisk forskning publicerad 

kring skolledares arbetsmiljö och hur skolledares sätt att leda påverkar 

lärares arbetsmiljö. Det finns visserligen vissa artiklar som handlar om 

skolans organisation och hur den påverkar lärares möjlighet att vara 

pedagogiska ledare. Anknytningen till arbetsmiljö- eller hälsoaspekter 

saknas dock som regel.  

 

Det är likaså relativt få studier som utifrån ett organisationsperspektiv 

belyser rektorns arbetsmiljö eller rektorns roll för en god arbetsmiljö. 

Intressant nog finns det däremot många artiklar och rapporter med detta 

perspektiv från studier genomförda inom sjukvården. Texterna i denna 

kategori är relativt väl fördelade under åren, även om publikationer saknas 

under åren 2000, 2002, och 2007-2010, se tabell 13. 

 
Tabell 13. Artiklar och rapporter per år i kategorin ledarskap och arbetsmiljö 
(kategori 12) 

 

Det finns ett antal artiklar och skrifter som handlar om rektorer och 

ledarskap rent generellt, som delvis berör hur skolledaren påverkar 

arbetsmiljön (Svedberg 2000, Jacobsson 2001, Eriksson 2002, Busk 2003, 

Imsen 2004, Hansson, 2007, Norberg 2007, Björkman 2008, Ludvigsson 

2009, Leo 2010, Skolinspektionen 2010, Augustinsson 2012, Böhlmark 

2012, Skolinspektionen 2012). Flera av dessa texter handlar om hur rektorer 

ska, borde eller kan hantera både det administrativa och det pedagogiska 

ledarskapet. En av de ovan nämnda skrifterna (Jacobsson 2011) är närmast 

en vetenskapligt baserad handbok som avser att förbereda skolledare för sitt 

ledarskap och som ger en bra översikt över viktiga faktorer i ett 

skolledarskap. 

 

En artikel (Wilkinson 2010) belyser en jämförande studie av pedagogiskt 

ledarskap i Sverige, Australien och Norge. Den lyfter diskussionen till mer 

generella strukturer av de system och organisationen som ligger bakom 

undervisningspraktiken genom begreppet ”arkitektoniska praktiker”. 

Ytterligare ett antal artiklar tar upp skolledarskapet ur ett genusperspektiv 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Jönsson 

2000 

Jacobs

son 

2001 

Eriksson 

2002 

Busk 

2003 

Imsen 

2004 

Davis 

2005 

Peters

son 

2006 

Hanss

on 

2007 

Björ

kma

n 

2008 

Ludv

igsso

n 

2009 

Leo 

2010 

Jaco

bsso

n 

2011 

Augusti

nsson 

2012 

Moos 

2000 

 Söderbe

rg 2002 

 Jönsso

n 

2004 

Franzé

n 

2005 

 Norbe

rg 

2007 

 Söder

berg 

2009 

Skoli

nspek

-

tione

n 

2010 

Stad

nyk 

2011 

Böhlmar

k 2012 

Söderbe

rg 2000 

    Hoog 

2005 

    Torns

en 

2010 

 Mercha

nt 2012 

Svedber

g 2000 

         Wilki

nson 

2010 

 Skolinsp

ektionen 

2012 



 30 

men utan direkt koppling till arbetsmiljöfrågor (Söderberg 2000, Söderberg 

2002, Davis 2005, Franzén 2005, Söderberg 2009). 

 

Två artiklar fokuserar på vad som gör framgångsrika skolledare (Hoog 

2005, Tornsen 2010) ytterligare två belyser jämförande studier (Moos 2000, 

Merchant 2012). Den förstnämnda jämför skolledarskap i Norden, den 

andra jämför vad som är lyckade skolledare i Sverige respektive USA. Tre 

texter har indirekt anknytning till skolan och tar upp ledarskap som positivt 

påverkar arbetsmiljön. Två av dessa handlar mer allmänt om arbete med 

människor inom den sociala servicesektorn (Jönsson 2004 och Petersson 

2006). Den tredje handlar om ett hälsobefrämjande ledarskap och tar upp 

olika syn på vad ett sådant ledarskap innebär och innehåller (Stadnyk 2011.)  

 

Utvärdering/kvalitetsutveckling  

I den funna litteraturen finns ett flertal studier som fokuserar på att mäta 

eller utvärdera skolans resultat. Strukturer för utvärdering och 

kvalitetsutveckling kan antas ha flera direkta och indirekta samband med 

arbetsmiljön. Här kan nämnas studier av Häggqvist (2001) som presenterar 

verktyg för hur man kan bedöma arbetsmiljö i skolan. Eriksson (2011) 

beskriver ett självvärderingssystem för skolan. Flygt (2009) utvärderar ett 

antal svenska utvärderingssystem. Rönnerman (2008) beskriver en metod 

för kvalitetsarbetet i förskolan. Settergren (2003) som behandlar kvalitet och 

kvalitetsutveckling i grundskolans arbetsmiljö och undervisning. En rapport 

från Skolinspektionen (2010) handlar om nya system för tillsyn och 

kvalitetsgranskning. Svedberg (2006) beskriver innehållet och formen för 

ett kvalitetsutvecklingspris som delas ut till svenska kommuner. Slutligen 

finns det också en lokalt avgränsad studie i vilken en beskrivning ges av en 

kvalitativ studie av arbetsmiljö, lärande och skolutveckling i Rosengård 

(Tranquist 2002). 

 

Rosendahl (2006) har också skrivit en artikel om hur skolan kan förbättras 

genom en förbättrad relation mellan forskning och skola. Denna text handlar 

dock inte direkt om utvärdering. 

 

Interventionstudier och aktionsforskning  

Ett syfte med denna litteraturöversikt var att se om det fanns några 

interventionsstudier eller aktionsforskning rörande lärare och skolledares 

arbetsmiljö. Den enda studien som hittats och som är av något 

arbetsmiljörelaterat slag är en aktionsforskning utförd av Ramalho (2011). 

Studien handlar om hur en svensk delegation av skolledare lärde sig om 

skolledning vid ett längre studiebesök på en skola i Texas - med indirekta 

kopplingar till arbetsmiljö. Till detta kan läggas en prospektiv studie, som 

tidigare nämnts, som handlar om utbrända lärare (Larsson 2007). Vad gäller 

prospektiva studier i övrigt så finns det mycket lite böcker och artiklar som 

berör skolan, oavsett område. Däremot finns det en hel del handböcker om 

hur man kan genomföra aktionsforskning i skolan (Malmberg 2002, Tiller 

2004, Tiller 2007, Jansson 2007, Jansson 2008a, Rönnerman 2013).  
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Det finns även resultat från några mindre aktionsforskningsprojekt 

genomförda på några skolor eller förskolor i en enskild kommun (Hedén 

2009 Våga lära: aktionsforskning i Helsingborg, Vikström 2002 

Aktionsforskning i två arbetslag, Jansson 2008 Aktionsforskning som ett 

instrument för skolutveckling och lärande i skolan, Nylund 2011 

Aktionsforskning i förskolan).  

 

Arbetsmiljöstatistik relaterat till skolan  

Utöver ovanstående kategorier finns det även ett antal skrifter som redovisar 

arbetsmiljöstatistik i förhållande till skolan, exempelvis avseende 

sysselsättning, arbetstider, arbetsmiljö, arbetsskador och sjukfrånvaro 

(Norell 2002, Frostberg 2003, Gustafsson 2004, Statistiska centralbyrån 

2005, 2006, Lärarnas Riksförbund 2011, AFA försäkringar 2013). 

Dessutom finns Arbetsmiljöverkets årliga rapport Arbetsmiljön.  
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Analys och diskussion 

Resultatet från studien visar att det finns svensk (nordisk) forskning mellan 

2000 och 2012 som täcker de flesta faktorerna i arbetskrav- 

arbetsresursmodellen. Samtidigt visade det sig vara svårt att helt 

kategorisera funnen litteratur i de kategorier som ges av modellen. Därför 

skapades ytterligare sex kategorier som dock alla på olika sätt relaterar till 

modellens kategorier. 

 

I denna diskussion redogör jag först för fyra generella observationer som jag 

har gjort under litteraturöversiktens genomförande. Därefter diskuterar jag 

vad för forskning jag uppfattar saknas med utgångspunkt i den litteratur som 

identifierats och sedan kategoriserats utifrån arbetskrav- 

arbetsresursmodellens struktur. I tredje avsnittet avhandlar jag vad 

arbetskrav- arbetsresursmodellen inte kan hantera utifrån den funna 

litteraturen. Slutligen reflekterar jag kring vad de centrala aktörerna i 

förhållande till forskningsstudier av skolans verksamhet skulle kunna göra 

åt ”de vita fläckarna” i forskningsfältet.  

 

Observation 1 
När man söker i befintliga databaser på arbetsmiljörelaterade 

undersökningar i skolan finner man en stor mängd C och D uppsatser. Som 

jag tidigare nämnt har jag valt att överlag inte ta med dessa uppsatser i 

genomgången trots att flera av dem håller en hög kvalitet. I flera fall tar de 

upp relevanta frågeställningar som inte i övrigt behandlas inom 

forskningsfältet. Dock verkar det som att få av studenterna fortsätter på 

forskningsbanan, vilket innebär att föga av dessa akademiska studier arbetas 

vidare på för att publiceras i vetenskapliga sammanhang. Om så hade varit 

fallet hade det skapat bättre förutsättningar för en kontinuitet inom 

forskningsfältet arbetsmiljö relaterad till skolforskning.  

 

Observation 2 
Det finns kvalitetsbrister i den bedrivna forskningen. Här uttalar jag mig 

inte om de specifika forskningsprojektens kvalitet, utan bristen på kvalitet 

grundar jag på följande tre observationer;  

1. På grund av bristande kontinuitet i forskningsfältet skapas få 

forskningsgrupper som kan bygga ny forskning på redan tidigare 

publicerad forskning på ett substantiellt sätt.  

2. Den arbetsmiljörelaterade skolforskningen verkar ha delvis låg 

förankring i det internationella forskningsfältet. Denna översikt 

avsåg inte att belysa det internationella forskningsfältet men vid 

de tidiga sökningarna på de mer generella sökorden gjordes inte 

begränsningen Sverige eller Norden. Då kunde jag se att på det 

internationella området finns mycket och relevant forskning på 

området.  

3. Det saknas kvantitativ forskning på flera områden (exempelvis 

avseende skolledare). Det saknas likaså kvalitativ forskning som 

försöker sammanfatta och syntetisera de många olika 
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fallstudierna som är genomförda men också projekt som 

kombinerar kvalitativ och kvantitativ forskning. 

 

Observation 3 
Den arbetsmiljörelaterade skolforskningen är ett splittrat fält, många 

discipliner och lärosäten är inblandade. Trots detta finns det mycket lite 

tvärvetenskaplig eller mångvetenskaplig forskning på detta område och brist 

på forskning som ingår i större projekt. Därför kan man lätt uppfatta 

forskningsfältet som utan koordinering eller riktning. Om man menar att 

hypotesen som denna studie har som utgångspunkt stämmer eller om man 

vill undersöka om den stämmer, att lärares och skolledares arbetsmiljö och 

hälsa spelar roll för skolutvecklingen, kan man dra slutsatsen att något 

viktigt negligeras. Det gäller inte minst med tanke på rapporterna om hög 

arbetsbörda, stress och sjukskrivningar hos skolpersonalen. Vad man också 

kan tillägga som delvis kan sägas vara en konsekvens av denna observation 

är att forskningsfältet inte ser på skolan som ett system där de olika delarna 

och inblandade aktörerna påverkar varandra. Jag återkommer till detta 

senare. 

 

Observation 4 
Det verkar finnas relativt vattentäta skott mellan den pedagogiska 

forskningen och forskningen kring skolans arbetsmiljö och 

organisationsutveckling. Endast i ett fåtal studier ses lärarens roll och 

kommunikation med eleven som en helhet där både elevens lärandeprocess 

och lärarens arbetsmiljö fokuseras. Åter med utgångspunkt i studiens 

arbetshypotes; lärares och skolledares arbetsmiljö och hälsa spelar roll för 

skolutvecklingen, så kan man dra slutsatsen att detta är problematiskt 

eftersom en ambition att förbättra skolan på något sätt borde inkludera både 

det pedagogiska och det organisatoriska. 

 

Observation 5 
Skolan har under de senaste 25 åren genomgått stora förändringar som 

påverkat både organisation och innehåll. Några av dessa förändringar är 

skolans kommunalisering och ett förändrat statsbidragssystem i början av 

1990-talet, vilket ledde till ett förändrat ansvarsförhållande mellan skola, 

stat och kommun, då statlig regelstyrning övergick till mer av mål- och 

resultatstyrning. En given konsekvens var ett radikalt ökat administrativt 

ansvar, med krav på en ny typ av administrativ kompetens inom varje 

enskild kommun. Friskolereformen och införandet av det fria skolvalet 

förändrade förutsättningar för det kommunala skolväsendet ytterligare. Nya 

läroplaner och kursplaner liksom ett nytt betygsystem har införts vid två 

tillfällen under perioden. Kraven på internt kvalitetsarbete, uppföljning och 

utvärdering samt pedagogisk dokumentation har successivt förstärkts. 

Parallellt har den statliga skolinspektionen vuxit i omfång.  

 

Lärarrollen har samtidigt fått successivt lägre status och antalet kvinnor 

bland såväl lärare som skolledare har ökat påtagligt. En annan förändring 
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handlar om att skolan har elever och föräldrar med nya värderingar och 

normer och sätt att interagera för att hantera problem än för 25 år sedan. Det 

finns ett uttalat ökat krav på kommunikation och öppenhet med både elever 

och föräldrar. Ny teknik har ändrat förutsättningarna för 

kunskapsinhämtning, dokumentation och administration men även 

kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar. Media har en annan roll 

och globaliseringen har påverkat skolan med nya förutsättningar för 

möjligheter att få ett jobb och krav på vad en elev bör kunna för att kunna få 

ett jobb. Utifrån allt detta sammantaget framträder den relativt låg 

tilldelningen av forskningsresurser för skolforskning och den minimala 

tilldelningen för arbetsmiljörelaterad skolforskning som både förvånande 

och bekymmersam.  

 

Vad gäller den specifika forskningen om den förändrade skolkontexten 

finns viss forskning om organisationsförändring och av exempelvis effekter 

av skolans privatisering, kommunal lönesättning, nya betygs- och 

utvärderingssystem, men länken till effekter på lärares och skolledares 

arbetsmiljö är svag. Det mest tydliga kan hittas i kategorierna, 

Organisationsförändringar inklusive privatisering och dess effekter på 

lärare samt Dilemman och glädjeämen i en lärares dagliga tillvaro. Vad 

gäller forskning kring de större samhällsförändringarna och dess effekter på 

lärare och skolledares arbetsmiljö kan speciellt några texter nämnas, som 

berör föräldrars roll (Binbach 2006, Kellin 2009, Sjögren, 2011). 

Litteraturen kring våld i skolan (återfinns i kategorin Elevers beteende) bör 

också nämnas men den fokuserar mest på effekter på elever.  

 

Det finns vidare ingen specifik forskning om effekterna på lärares 

arbetsmiljö när det gäller inträdet av informationsteknologi vare sig i 

undervisning eller i administration. I kategorin Identitet och attityder som 

lärare och professionell utveckling, finns det texter som behandlar ”den nya 

rollen som lärare” där dessa aspekter indirekt reflekteras över. En stor 

stötesten i denna littertur är hur lärare ska eller kan hantera de dubbla 

rollerna som pedagog och utvärderare/betygssättare/administratör. Jämför 

man med arbetsmiljöforskningen med fokus på sjukvården, där vård (dvs 

den service som levereras) och administration hanteras, ses servicen och 

administrationen som en helhet. Länken mellan en väl fungerade 

administration/organisation, arbetsmiljö och produktion av servicen är 

tydlig. Med detta resonemang som utgångspunkt skulle man kunna anta att 

man i skolforskningen ännu inte fullt ut fångat att skolledare och lärare idag 

har ett administrativt ansvar som är långt större än före kommunaliseringen. 

 

Vilken forskning saknas i förhållande till 
arbetskrav- arbetsresursmodellen? 
I ovanstående avsnitt har jag reflekterat kring några observationer som 

gjorts under arbetets gång. I detta avsnitt kommer jag fokusera på de hål i 

forskningen jag uppfattat finns i förhållande till arbetskrav- 

arbetsresursmodellens struktur. Jag kommer inte att kommentera de sex 

kategorier jag har skapat. Några aspekter rörande dessa kategorier 
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kommenterade jag i ovanstående avsnitt. I de fall det är relevant relaterar jag 

till ”mina” kategorier för att tydliggöra ”hålen” eller ”de vita fläckarna”. 

 

Arbetsbörda 

Det finns mycket lite svensk forskning vad gäller lärares arbetsbörda. Med 

tanke på de förändringar skolan har gått igenom och den statistik som tagits 

fram om sjukskrivningar och stress skulle man dock kunna förvänta sig mer 

forskning publicerad vid det här laget. Det finns däremot en del litteratur 

kring stress och stresshantering. Det kan även nämnas att lärares 

arbetsbörda till viss del berörs i forskning som inordnats under kategorin 

dilemman och glädjeämen i en lärares dagliga tillvaro. I dessa 

publikationer är dock arbetsbördan endast en liten del av berättelserna. 

 

Elevers beteende 

Forskningen kring elevers beteende finns, men den fokuserar mest på våld 

och förebyggande arbete och mindre på hur elevers beteende generellt 

påverkar lärarens arbetsmiljö. I kategorin social miljö, finns det några 

forskningsprojekt som fokuserar på kommunikationen mellan lärare och 

elever och hur det påverkar klassrumsklimatet och elevernas läroprocess. 

Det är dock möjligt att det finns mer relevant litteratur inom det 

pedagogiska forskningsfältet som behandlar relationen mellan lärare och 

elev. Eftersom denna översikt fokuserar på litteratur som har tydlig 

anknytning till arbetsmiljö, har möjlighet saknats att gå in och närläsa 

eventuellt relaterade publikationer inom pedagogisk forskning i detta 

avseende. 

 

Fysisk arbetsmiljö 

Det finns en hel del skrivet om den fysiska arbetsmiljön speciellt med fokus 

på ljud och röst samt några forskningsprojekt som handlar om muskel- och 

ledproblem hos idrotts- respektive musiklärare. I en ny studie (Arvidsson 

2012) konstaterar man att lärares muskelproblem är allvarliga men inte 

tillräckligt allvarliga för att leda till medicinska diagnoser. Utifrån detta 

resultat skulle man dock kunna tänka sig att det borde ges utrymme för mer 

preventiva studier kring hantering av lärares stress eller muskelproblem. 

 

Utbrändhet - sjukskrivning 

Det finns studier som handlar om utbrändhet och sjukskrivningar samt om 

arbete fast man är sjuk. De är inte många, men speglar ändå ganska bra 

läget. De två sista publikationerna på området, av Hultell (2011) som 

handlar om faktorer som påverkar utbrändhet och arbetsengagemang och av 

Burr (2011) som handlar om sjuknärvaro, speglar läget i förhållande till 

befintlig statistik bra. Vad som också bör nämnas är att i kategorin 

Dilemman och glädjeämen i en lärares dagliga tillvaro finns publikationer 

som handlar om att vara på gränsen och vilka faktorer som spelar roll för att 

stanna eller inte orka längre och ger en mer kontextuell beskrivning av 

utbrändhet. 
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Information 

Det saknas forskning om information både rörande vad för typ av 

information som är viktig och hur den bör kommuniceras. Forskningen 

kring kommunikation som i denna litteraturöversikt har lagts i kategorin 

socialt klimat kan delvis räknas hit. De artiklar och böcker som hittats 

handlar dock om formen på kommunikationen och inte innehållet. I 

kategorin ledarskap och arbetsmiljö återfinns också texter som handlar om 

information och kommunikation. I och med att skolan har förändrats så 

mycket under de senaste 25 åren både vad gäller fördelning av ansvar samt 

sätt att utvärdera undervisningens resultat så har det funnits ett stort 

informationsbehov. Det är dock något som det inte har fokuserats på i 

forskningen i någon större utsträckning, speciellt vad gäller empiriska 

studier. Forskning kring hur ny teknik har påverkat lärares dagliga arbete 

och arbetsmiljö saknas också. 

 

Administrativt stöd  

Vad gäller litteratur kring administrativt stöd så saknas studier om lärares 

uppfattning eller perspektiv på administrativt stöd. Däremot kan man säga 

att delar av denna aspekt tas upp i texterna som kan återfinnas i kategorin 

dilemman och glädjeämnen i en lärares dagliga tillvaro. På grund av att 

flera av de studier som ingår i denna kategori är kvalitativa fallstudier är det 

svårt att jämföra resultaten. Anledningen är att utgångspunkten i studierna 

är olika både teoretiskt och metodologiskt. I kategorin ledarskap och 

arbetsmiljö tas rektorernas administrativa arbete upp i flera studier men hur 

och när de ska stödja lärare administrativt är inte i fokus. Samma brist kan 

därför nämnas här som i relation till information. På grund av de stora 

organisationsförändringarna i skolan borde det funnits eller framöver 

genomföras mer forskning kring vad och på vilket sätt lärare kan stödjas. 

 

Innovativt klimat 

Rörande innovativt klimat finns inte heller någon betydande forskning. 

Däremot kan man säga som i fallet kring administrativt stöd att viss 

information som berör detta område kan hittas under avsnittet dilemman och 

glädjeämnen i en lärares dagliga tillvaro. Men de faktorer som nämns i 

dessa texter skulle behöva kategoriseras och systematiseras så att det går att 

jämföra kunskapen som vunnits av dessa studier. Vad som saknas är alltså 

en systematisering och metakategorisering av den existerande kvalitativa 

forskningen. Detta skulle kunna utgöra en mycket bra grund för ett svenskt 

större forskningsprojekt med utgångspunkt i arbetskrav- och 

arbetsresursmodellen eller aspekter av modellen. 

 

Socialt klimat 

Det finns en hel del skrivet kring socialt klimat, både vad gäller 

kommunikation mellan lärare och skolledare men även kring arbete i 

lärarlag. Dessutom kan man återfinna mycket information om socialt klimat 

i publikationerna i kategorin dilemman och glädjeämen i en lärares dagliga 



 37 

tillvaro. Vad man skulle kunna tänka sig saknas är större projekt med 

tydligare anknytning till antingen organsiationsteori eller socialpsykologi. 

 

Arbetstillfredsställelse arbetsengagemang 

I denna kategori återfinns flera intressanta studier. Speciellt kan nämnas 

Saaranen (2012)  som beskriver professionellt välmående i relationen till 

uppfattad kontroll, lärarorientering och professionell kompetens. Det skulle 

vara intressant med fler och större studier, gärna med både kvalitativa och 

kvantitativa inslag, på detta område som också kunde inkludera fler 

faktorer, så som socialt och innovativt klimat.  

 

Vad arbetskrav- arbetsresursmodellen inte kan 
hantera utifrån den funna litteraturen 
Arbetskrav- arbetsresursmodellen har på många sätt fungerat som en bra 

grund för att kategorisera litteraturen i denna typ av arbetsmiljörelaterad 

litteraturöversikt. Den ger en användbar grundstruktur för kategoriseringen 

av befintliga publikationer kring lärares och skolledares arbetsmiljö utifrån 

det som påverkar arbetsmiljön på både ett positivt och ett negativt sätt. 

Modellen är dock inriktad på kvantitativ forskning med fokus på att 

redogöra samband mellan olika faktorer som påverkar en persons 

arbetssituation. Detta har samtidigt hjälpt att tydliggöra att det i svensk 

forskning kring lärares arbetsmiljö råder brist på kvantitativ forskning. Men 

i dess stryka ligger också modellens svaghet. Skolan är en komplex 

arbetsmiljö. Med sitt fokus på barn och ungdomar och deras läroprocesser 

med målet att uppnå precisa pedagogiska mål ger den en ganska speciell 

organisation. Att undersöka alla aspekter i arbetskrav- arbetsresursmodellen 

i en studie är därmed svårt. Att utesluta faktorer i en studie innebär att delar 

av det som påverkar lärares och skolledares arbetsmiljö utesluts vilket också 

är problematiskt. Flera av de mer narrativa och kvalitativt inriktade 

studierna som ingår i översikten, försöker ändå greppa komplexiteten. Vad 

man kunde önska är att de till exempel gjorde det med tydligare länk till 

varandra för en ökad möjlighet att jämföra resultat. Alternativt, att det som 

det tidigare nämnts, genomförs metastudier som på något vis försöker 

sammanföra eller gemensamt strukturera resultaten i dessa studier. 

 

Arbetskrav -arbetsresursmodellen hanterar en aktör i taget och den kan 

därför inte riktigt hantera skolledares roll i förhållande till läraren (även 

eleven finns där). För att kunna hantera och strukturera ny forskning om 

skolans arbetsmiljö på ett vettigt sätt bör skolledarens roll på något sätt 

inkluderas i modellen. Med detta menar jag inte att all arbetsmiljörelaterad 

forskning bör utformas utifrån denna modell, men de olika ingående 

nivåerna elev-lärare-skolledare-skolpolitik skulle behöva integreras för att 

förbättra helhetsbilden. Ett sätt att angripa problemet skulle kunna vara att 

använda sig av någon teori kring kommunikation. I flera av de mer 

intressanta studierna som berör relationen mellan skolledare och lärare är 

det kommunikationen som står i centrum, likaså vad gäller relationen 

mellan lärare och elev. Dessa publikationer har kategoriserats under socialt 

klimat men ligger egentligen i en annan dimension än vad arbetskrav- 
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arbetsresursmodellen kan hantera. Med detta som utgångspunkt skulle man 

kunna tänka sig att ett viktigt framtida forskningsområde skulle kunna vara, 

hur man kan skapa en bättre kommunikation (mellan elever, lärare och 

skolledare) med ett strukturerat innehåll och högt i tak. Här borde inte minst 

pedagogiken som forskningsfält kunna spela en viktig roll. 

 

Skolan har som nämnts tidigare genomgått många och stora förändringar de 

senaste 25 åren. Att dessa radikala förändringar av skolans kontext till stor 

del påverkar situationen i skolan är ganska självklart. Kvantitativa studier av 

dagsläget med utgångspunkt i modeller som arbetskrav- 

arbetsresursmodellen, som inte tydligt förankrar sig i den kontextuella 

förändringen kan därför vara problematiska eftersom människors känslor 

och attityder förändras långsammare än organisatoriska beslut tas. Framtida 

svenska studier som tar sin utgångspunkt i denna eller liknande modell bör 

därför inkludera discipliner (exempelvis statsvetenskap och historia) som 

har kapacitet att studera kontextuella förändringar. Det skulle med all 

sannolikhet skapa ett bättre helhetsgrepp om skolans arbetsmiljö och hur 

den påverkar lärarens potential att vara en god pedagog, det vill säga ge 

eleverna möjlighet att utveckla det som läroplaner och kursplaner definierar 

som mål. Ett annat sätt att hantera kontexten är att göra fler jämförande 

studier mellan de nordiska länderna. Skolutvecklingen har här gått lite olika 

vägar och det kan vara ett ypperligt sätt att jämföra effekten av en förändrad 

kontext på lärares och skolledares arbetsmiljö. I denna kontext kan givetvis 

TALIS, den internationella studie som tidigare nämnts, utgöra en bas för 

flera mer djuplodande forskningsprojekt. 

 

Vad kan göras åt forskningshålen? 
Som slutkommentar vill jag reflektera över vad man kan gör åt dessa hål 

eller vita fläckar utifrån tre centrala aktörer; universiteten/högskolorna, 

forskningsfinansiärerna och kommuner/skolor. 

 

Det borde finnas potential att förbättra organisationen av den 

arbetsmiljörelaterade skolforskningen på universiteten. Några exempel på 

vad som kan göras och som snarare handlar om forskningsorganisation än 

mängd forskningsresurser är att;  

 Genomföra en systematisering och metakategorisering av genomförd 

kvalitativ forskning på området 

 Genomföra en systematisk undersökning av de utvärderingar och 

rapporter som producerats på kommunal nivå 

 Skapa större forskningsprojekt som har kapacitet att inkludera både 

kvalitativ och kvantitativ forskning och kan hantera de ingående 

nivåerna elev-lärare-skolledare-skolpolitik (kommunal och nationell 

nivå)  

 Verka för att projekt utvecklas i ett tydligt större 

forskningssammanhang och i tvärvetenskapliga forskargrupper 

 Öka samverkan mellan organisatorisk och pedagogisk skolforskning  

 Öka andelen projekt som har ett mångdisciplinärt innehåll, försöker 

greppa om mer än ett problem i taget på ett substantiellt sätt 
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 Forskare och lärare som är inblandade i utvärderingar på kommunal 

eller regional nivå bör sträva efter att publicera resultaten i 

vetenskapliga tidsskrifter 

 

Forskningsfinansiärerna bör se till att det finns finansieringsutrymme för  

 Större skolprojekt med inriktning på skolans arbetsmiljö och 

organisation 

 Uppbyggande av nätverk och excellenscenter inom fältet 

 

Rörande skolan behövs anslag för att på bred front utvärdera effekter av de 

förändringar som skett inom skolan under senare år i större skala än vad 

som hittills gjorts. I och med att ansvaret för skolan övergått från staten till 

kommunerna finns samtidigt anledning för kommunerna att gemensamt gå 

samman och starta gemensamma utvärderings- och stödfunktioner. Ett av 

huvudsyftena är en ökad samverkan mellan kommunerna och lärosätena för 

en mer forskningsbaserad skolutveckling.  I Skåne har FoU Skola vid 

Kommunförbundet Skåne skapats i detta syfte. På nationell nivå finns även 

Ifous som erbjuder en stödfunktion i olika typer av tematiska projekt.  

 

Ökad interaktion mellan inblandade aktörer rent generellt är förmodligen 

något som kan ha potential att minska hålen i forskningsfältet. Det finns ett 

antal sådana initiativ på olika ställen inte minst inom aktionsforsknings-

området. Men det behövs med all sannolikhet fler initiativ och det behövs 

publikationer, gärna vetenskapliga sådana, av resultaten.  
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Här redovisas en litteraturöversikt av forskning om skolledares 
och lärares psykosociala arbetsmiljö under åren 2000 – 2012. 
Fokus riktas mot svensk forskning, men även övrig nordisk 
forskning behandlas i den mån den varit av relevans.

Översikten är framtagen av fil dr Johanna Alkan Olsson som 
är föreståndare för Arbetsmiljöhögskolan på Lunds universitet 
på uppdrag av Kommunförbundet Skåne.

Arbetsmiljöhögskolan kan beskrivas som en nätverksorga-
nisation som utvecklar tvärvetenskapliga utbildningar och 
forskning på arbetslivs- och arbetsmiljöområdet. Johannas 
forskning har främst handlat om social förändring och sociala 
normer inom miljöområdet samt hur informationsteknologi kan 
användas för att underlätta en sådan förändring. Just nu fors-
kar hon i ett treårigt projekt med finansiering från FAS kring 
sociala mediers påverkan på lärares arbetsmiljö.


