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Sammanfattning 
 
Denna uppsats syftar till att undersöka hur sex rektorer i en värmländsk kommun upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö. Enligt en undersökning som Sveriges Skolledarförbund har gjort så har 
43 procent av deras medlemmar helt lämnat sin anställning under åren 2000 till 2006. Det 
motsvarar 9 procent om året, vilket kan tolkas som ett stort bortfall. Denna studie är en kvalitativ 
undersökning baserad på semistrukturerade intervjuer. Resultatet kan i korthet sammanfattas med 
att de intervjuade upplever att de utsätts för höga krav, både formella och informella. De 
upplever att de har stora möjligheter att styra över sina arbetsuppgifter, men inte lika stora 
möjligheter att bestämma över sin tid. Ibland upplever de ensamhet på grund av att de är chefer 
och alltid ytterst ansvariga för verksamheten, men för det mesta känner de sig omtyckta och 
respekterade. Rektorn kan kallas för mellanchef på grund av organisatorisk position samt 
arbetssituation. De intervjuade upplever också vissa svårigheter med att arbeta i en politiskt styrd 
organisation. 
 
 
Rektor, psykosocial arbetsmiljö, Karaseks modell, mellanchef. 
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1. Bakgrund och syfte 
 
Under 1990-talet har antalet skolledare1 fördubblats. Cirkulationen på tjänsterna har varit 
betydande och majoriteten av rektorerna är numera kvinnor. Bilden som hälso- och 
arbetsmiljörapporter ger av skolledarna är att de känner sig pressade från alla håll och har en 
orimlig arbetsbelastning.2 Enligt en undersökning som Sveriges Skolledarförbund har gjort så har 
43 procent av deras medlemmar helt lämnat sin anställning under åren 2000 till 2006. Det 
motsvarar 9 procent om året. Vad det handlar om är alltså skolledare som helt har lämnat sin 
anställning, inte bara bytt skola eller gått i ålderspension. Sveriges Skolledarförbund menar att 
kraven från politikerna på skolledarna har hårdnat på senare år. Fler skolledare får lämna sina 
arbeten eftersom de inte längre har kommunalrådens förtroende. Vad det främst handlar om är 
tuffa krav på att hålla budgeten oavsett elevernas resultat. Här finns en inbyggd motsättning 
mellan rikspolitikernas krav på bättre resultat i skolan och kommunalpolitikernas krav på att detta 
inte får kosta pengar.3 Bland annat detta förhållande gör det intressant att undersöka rektorers 
upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö, vilket alltså är syftet med uppsatsen. Min frågeställning 
är alltså: 
 

Hur upplever de intervjuade rektorerna sin psykosociala arbetsmiljö? 
 
För att undersöka detta ger jag först en bakgrund genom att gå igenom skolans uppbyggnad och 
rektorsrollen. Eftersom rektorn är chef tar jag upp lite om ledarskap och makt samt rektorn som 
mellanchef. Därefter går jag igenom Karaseks modell som fungerar som utgångspunkt när jag 
analyserar intervjuerna. Efter det tar jag upp metodval och hur jag gått tillväga när jag analyserat 
intervjuerna och sedan går jag igenom analysen och slutsatsen av denna. Uppsatsen avslutas med 
en reflektion kring uppsatsen och förslag på vidare forskning. 
 

                                                 
1 Med skolledare menas rektorer, biträdande rektorer och studierektorer. 
2 Svedberg 2000:19 
3 Pressmeddelande 2007-03-19, Sveriges Skolledarförbund. Se bilaga 1. 
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2. Teori 
I denna del går jag igenom den teoretiska referensramen för denna uppsats. Först redogör jag för 
skolans uppbyggnad och organisation samt viktigare förändringar inom skolan de senaste åren 
och rektorsrollens bakgrund. Därefter tar jag upp en del ledarskapsrelaterade teorier, en del om 
makt och rektorn som mellanchef och till sist går jag igenom den modell som ligger till underlag 
för mina intervjuer: Karaseks modell.  

2.1 Skolans organisation 

Skolan består av många olika delar eller stadier, om man så vill. När barnet är mellan ett till sex år 
så möter det förskoleverksamheten. Den består av tre delar: förskola4, familjedaghem och öppen 
förskola. Det finns även en frivillig verksamhet som kallas förskoleklass och den syftar till att 
förbereda barnen för grundskolan. Grundskolan är den enda obligatoriska skolformen. Den är 
nioårig och förutom den vanliga grundskolan finns specialskolor och särskolor för barn med 
särskilda behov. Dessutom finns det sameskolor. Gymnasiet är frivilligt, men i princip alla 
ungdomar går gymnasiet, delvis på grund av svårigheterna att hitta ett arbete direkt efter 
grundskolan. Gymnasieutbildningen består av olika program som kan vara olika långa, men de 
flesta program är treåriga. Det finns program med lokalt intag och med nationellt intag och en 
mängd olika inriktningar. Det finns även gymnasiesärskolor. Utöver dessa skolformer (som alla är 
inom ramen för denna uppsats), finns det skolbarnomsorg, vuxenutbildning och 
universitet/högskola.5  

2.1.1 Den politiska styrningen 

Skolan har gått från en centraliserad regelstyrning till den decentraliserad mål- och 
resultatstyrning. Regelstyrningen innebar att lagar och förordningar reglerade skolans verksamhet 
in i minsta detalj.6 1989 fattade riksdagen beslut om ett styrsystem i form av mål- och 
resultatstyrning för skolan. Det innebär att riksdagen fastställer mål och riktlinjer för 
kommunernas verksamhet, och att kommunerna ansvarar för organisationen och genomförandet 
av verksamheten. Rektorer, lärare och övrig personal har fått huvudansvaret för att driva och 
utveckla skolan.7 I varje kommun ska en skolplan upprättas, och på varje skola ska en lokal 
arbetsplan upprättas. Det sistnämnda är rektorns uppgift. Dessa planer ska utgå från de 
övergripande nationella målen.8  
 
Staten ställer i läroplanerna tydliga krav på att skolan ska ge eleven inte bara kunskap, utan även 
förmåga att organisera, leva och klara av sitt liv och arbete tillsammans med andra. Det är också 
staten som följer upp skolans resultat i dessa avseenden. Ytterst är det rektorns ansvar att skolan 
uppfyller dessa krav. Kommunen anställer rektorn och tillhandahåller skolan de ekonomiska 
resurser som behövs för att skolan ska klara ovanstående uppdrag.9 Inte sällan uppstår dock 
konflikter mellan de krav som staten ställer och de ekonomiska resurser som skolan får till sitt 
förfogande av kommunen – en konflikt mellan det statliga och det kommunala uppdraget.  

2.1.2 Styrdokument 

Ytterst styrs skolan av skollagen (1985:1100). Skollagen är stiftad av riksdagen och innehåller de 
grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamheten och skolan. I en bilaga till skollagen 
finns en timplan för grundskolan som anger den tid för lärarledd undervisning som varje elev har 

                                                 
4 Med förskola menas det som ofta kallas dagis. 
5 www:1 
6 Linde 1995:2 
7 SOU 2004:116 s.21 
8 Linde 1995:2 
9 SOU 2004:116 s.23 
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rätt till. Tiden är inte fördelad på årskurser utan anges per ämne. I bilagor till skollagen finns även 
de nationella programmen i gymnasieskolan upptecknade tillsammans med riktvärden för 
utbildningens omfattning för ämnen och det totala antalet timmar som eleverna garanterat ska bli 
erbjudna inom respektive program.10 Skolan styrs sedan formellt sett av olika styrdokument, till 
exempel i form av läroplaner och förordningar. 

2.1.3 Läroplan 

En läroplan är en förordning som regeringen har utfärdat, och som ska följas. I dagsläget finns 
det tre läroplaner: en för förskolan (Lpfö 98), en för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94) och en för gymnasiet (Lpf 94). Läroplanerna är uppbyggda på likartat sätt 
och uttrycker en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. I läroplanerna beskrivs 
verksamheternas värdegrund, uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns två typer av 
mål: dels mål som skolan ska sträva efter att eleverna uppnår (strävansmål), dels mål som skolan 
ska se till att alla elever kan uppnå (uppnåendemål). För förskolan finns bara strävansmål, och de 
gäller barnens utveckling.11  

2.1.4 Kursplanerna 

Kursplanerna fungerar som ett komplement till läroplanen och anger undervisningsmålen för 
varje enskilt ämne. De finns från grundskolan och uppåt och ska visa hur ämnet eller kursen 
bidrar till att eleverna utvecklas i riktning mot de värden och mål som anges i läroplanen. 
Kursplanerna är utformade så att de lämnar stort utrymme för tolkning och de innehåller även 
betygskriterier som anger hur mycket eleven ska kunna för att uppnå betygen Godkänd, Väl 
godkänd och Mycket väl godkänd.12  

2.1.5 Rektorns roll enligt läroplanen 

Rektorn är skolans pedagogiska ledare och chef för lärare samt övrig personal på skolan. Där 
med har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten inriktas på att nå de riksgiltiga 
målen. Rektorn ska se till att en lokal arbetsplan upprättas samt att skolans resultat följs upp i 
förhållande till de riksgiltiga målen. Rektorn har även ansvar för skolans resultat. 
Rektorns ansvarsområde specificeras något i läroplanerna. Bland annat ska rektorn se till att:13 

• undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas 
skiftande behov och förutsättningar 

• skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas 
• lärare och annan personal får möjligheter till den kompetensutveckling som krävs för att 

de professionellt skall kunna utföra sina uppgifter 
• det kommer till stånd samverkan mellan lärare i olika kurser så att eleverna får ett 

sammanhang i sina studier 
• eleverna får kunskaper om sex och samlevnad, trafikfrågor samt riskerna med tobak, 

alkohol, narkotika och andra droger. 

2.1.6 Vägen till rektorsyrket 

Behörigheten till att kunna bli rektor har sett lite olika ut, men 1990 luckrades reglerna upp så att 
lärarutbildning inte längre blev ett krav, utan det räckte med att besitta vad som kallades 
pedagogisk insikt14. Dock gäller fortfarande att majoriteten av personalen inom bland annat 
utbildningssektorn tillhör professionella grupper med relativt lång yrkesutbildning. Detta gör 

                                                 
10 www:3 
11 www:4 
12 www:5 
13 Lpf 94 
14 SOU 2004:116 s.32 
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också att de personerna har socialiserats in i vissa värderingar och attityder,15 det vill säga att de 
har en gemensam syn på vad som är viktigt i branschen. Chefer vars medarbetare tillhör en 
professionell yrkesgrupp, dit lärare räknas i denna uppsats, rekryteras ofta från denna. 
Yrkeserfarenheten blir på detta sätt legitimitetsgrundande och anses ofta som nödvändig för att 
personen ska kunna vara trovärdig i sin chefsposition. Rektorn har alltså med få undantag själv 
arbetat som lärare innan han eller hon blev rektor, vilket innebär en förståelse för lärarnas villkor. 
 
Sverige har haft rektorsutbildningar i olika former sedan 1930-talet. 1992 startades en ny statlig 
utbildning med namnet Rektorsutbildningen. Det är en erfarenhetsbaserad utbildning som 
personen studerar samtidigt som han eller hon arbetar som rektor. Tanken är att det är 
rektorernas egna erfarenheter ska ligga till grund för bearbetning och reflektion, till skillnad från 
en akademisk utbildning som syftar till att lära studenten något denne inte visste sedan innan. 
Skolverket är huvudman för utbildningen och den kan ses som ett led i Skolverkets styrning av 
landets skolor. Utöver det finns utbildningar för skolledare som drivs av olika universitet och 
högskolor, till exempel Skolledarhögskolan.16 

2.1.7 Kommunaliseringen av skolan 

Skolan har under de senaste årtiondena förändrats en hel del, något som även inneburit 
förändringar för rektorerna och deras yrkesutövning. 1991 kommunaliserades skolan, vilket 
innebar att kommunen tog över ansvaret för grund- och gymnasieskolan från staten. Även de 
ekonomiska villkoren förändrades. Till en början gav staten öronmärkta pengar till kommunernas 
skolverksamhet, men detta ändrades senare till att kommunen fick ett generellt statsbidrag att 
fördela mellan olika kommunala sektorer.17 Detta bidrar troligen till att den ekonomiska 
satsningen på skolan ser olika ut i olika kommuner. Andra viktiga förändringar var 
gymnasiereformen, de nya läroplanerna från 1994 (reviderades 1998), ett nytt arbetslivsavtal för 
skolans personal med individuell lönesättning och integrationen av förskolan i grundskolan18.  
 
Rektorsrollen förändrades en hel del i och med kommunaliseringen av skolan. Innan 
kommunaliseringen var den viktigaste kunskapen för rektorn att vara väl insatt i författningar och 
förordningar. Han eller hon var inte heller uttalat chef över lärarna, utan dessa hade av tradition 
stor autonomi. Rektorns roll var alltså främst byråkratisk och administrativ. Kommunaliseringen 
av skolan – med bland annat de nya styrdokumenten – innebar att rektorn nu förväntades axla ett 
pedagogiskt ledarskap.19 Med detta menades att rektorn i det allmänna administrativa ledarskapet 
även skulle göra goda pedagogiska bedömningar20. Innan 1990 var det inget som reglerade 
huruvida det skulle finnas en rektor på varje skola eller inte. 1990 skrevs det dock in i skollagen 
att det alltid skulle finnas en rektor i ledningen för det dagliga arbetet på en skola. Dessutom fick 
skolenheten inte vara större än att rektorn kunde hålla sig väl bekant med det dagliga arbetet. 
Denna bestämmelse fick till följd en betydande ökning av antalet rektorer.21 Det kan dock vara 
svårt för en rektor att vara bekant med det dagliga arbetet eftersom skolan tenderar att vara en 
organisation där ledaren har ett stort ledningsspann. Den platta organisationen ger också 
förutsättningar för en stark lärargrupp, vilket kan vara på både gott och ont ur rektorns 
perspektiv.22 En stark och självständig lärargrupp gör att rektorn kan låta gruppen fatta egna 
beslut och styra sig själv, för att istället ägna sig åt mer strategiska frågor. Det finns dock en risk 
med en sådan lärargrupp eftersom rektorn då inte kan känna personalen tillräckligt för att veta 
                                                 
15 Thylefors 1991:32 
16 Svedberg 2000:34f 
17 Svedberg 2000:16 
18 Svedberg 2000:16 
19 Svedberg 2000:19 
20 SOU 2004:116 s.29 
21 SOU 2004:116 s.32 
22 Svedberg 2000:200 
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vad som fungerar bäst och fatta bra beslut, samt att han/hon kan tappa legitimitet eftersom 
han/hon syns till så sällan. 
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2.2 Ledarskap 

Det finns idag otroliga mängder forskning kring temat ledarskap, och av den anledningen har jag 
valt ut tre teman som jag anser är viktiga i denna uppsats för att visa på ledarskapsdimensionen av 
rektorsrollen. Dessa är skillnaden chef – ledare, distans – närhetsdilemmat och konflikten mellan 
administrativt och pedagogiskt ledarskap. 

2.2.1 Skillnaden chef - ledare 

Det är inte samma sak att vara chef som att vara ledare. Det finns många definitioner av de två 
begreppen, men de allra flesta har liknande innebörd. En chef definieras som en person som 
formellt sett har blivit utsedd till att vara chef av dem som har befogenheter att utse. Han eller 
hon har då underställd personal och är utsedd att driva en viss verksamhet. Till sitt förfogande 
har han eller hon medarbetare, ekonomiska resurser och mandatet att fatta vissa beslut. Att vara 
chef är knutet till en plats i en organisation.23  
 
En ledare är en person som påverkar andra människor att agera i riktning mot vissa uppställda 
mål, och ledarskapet grundar sig där med på entusiastiska följare. Ledarskapet är något som 
individen förvärvar genom ett mandat underifrån.24 Den bästa kombinationen är när chefen 
också är ledare. Då finns befogenheter att ta beslut, ekonomiska resurser och medarbetarnas 
förtroende och engagemang att tillgå.  

2.2.2 Distans - närhetsdilemmat 

Alla chefer måste identifiera sig i förhållande till dem de ska leda. Det finns en grundläggande 
skillnad mellan den som leder och de som blir ledda, och det är just att chefen per definition är 
någon som har ”lämnat kollektivet” för att kunna leda det. Personen arbetar inte primärt i 
verksamheten utan för den. Chefen ska arbeta med övergripande frågor som rör mål, strategier, 
organisation och utveckling. Han eller hon bör ha en förmåga att uppfatta helheten i 
verksamheten, driva en linje och ibland fatta ”obekväma” beslut, och det kan underlättas av att ha 
en viss distans till dem som ska ledas25 
 
En sådan distans kan missuppfattas som att personen inte bryr sig om sina anställda, men kan 
vara viktig för verksamheten i stort. Är distansen för liten finns risken att klarsynen blir lidande – 
det vill säga att till exempel beslut kan färgas av personliga relationer. Är distansen för stor 
riskerar chefen att förlora kontakten med verksamheten och av den anledningen fatta dåliga 
beslut.26 Det gäller alltså att hålla en balans mellan närhet och distans, något som kan vara mycket 
svårt. Det blir också svårt med det sociala stödet när chefen måste distansera sig från de han eller 
hon ska leda, och även från dem som i sin tur är chef över honom eller henne. Risken är att 
chefen upplever sig som ensam på sin post.  

2.2.3 Konflikten administrativt och pedagogiskt ledarskap 

1974 kom den så kallade SIA-utredningen, SOU 1974:53. Det var en utredning om skolans inre 
arbete och den innehöll många nya idéer om skolan och dess arbete. Där ingick också idéer om 
rektorns roll. Generellt handlar utredningen om att decentralisering och målstyrning borde ersätta 
skolans starkt regelstyrda system. Man ville komma bort från en rektorsroll som betonade 
auktoritet och kontroll och istället lyfta fram vad som kallades för ett pedagogiskt ledarskap. Det 
pedagogiska ledarskapet innebar att rektorn skulle göra ”goda pedagogiska bedömningar” i det 

                                                 
23 Thylefors 1991:10 
24 Maltén 2000:14f 
25 Svedberg 2000:208f 
26 Svedberg 2000:208f 
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allmänt administrativa arbetet.27 Man ville också genom användningen av begreppet göra rektorn 
ansvarig för kvaliteten i verksamheten på ett tydligare sätt än innan28. 
 
Det fanns dock problem: det pedagogiska ledarskapet förverkligades sällan eftersom andra 
uppgifter, däribland de administrativa, kom i första hand. Dessutom rådde stor oklarhet kring 
begreppet pedagogiskt ledarskap. En del av förklaringen till att det pedagogiska ledarskapet sällan 
förverkligades står att finna i andra förhållanden som förändrades under 1990-talet. Ett sådant är 
kommunaliseringen av skolan, som bland annat innebar att nya administrativa krav riktades mot 
rektorerna – den här gången från kommunen istället för från staten. Kommunerna etablerade 
styrsystem som inkluderade budgethantering, budgetuppföljningar och annat som fyllde 
rektorernas skrivbord. Dessutom tillkom nya frågor från både stat och kommun där skolan skulle 
vara med och ta ansvar, till exempel att motarbeta våld och rasism, och detta innebar i sin tur 
ökade administrativa sysslor.29 Ett stort problem för rektorer var och är ofta att tiden tenderar att 
försvinna i administrativa göromål och akuta frågor som till exempel upphandling av avtal, trasiga 
dörrar, brinnande papperskorgar och liknande. Troligen leder detta till att de långsiktiga 
strategiska och pedagogiska frågorna hamnar längre ner på prioriteringslistan.30  
 

                                                 
27 SOU 2004:116 s.29 
28 Svedberg 2000:197ff 
29 SOU 2004:116 s.34 
30 Svedberg 2000:201 
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2.3 Rektorn som mellanchef 

”Rektorn leder och styr andra, även dem som själva leder och styr, samtidigt som rektorn själv 
blir ledd och styrd.” 31 Detta citat belyser en central aspekt av rektorns roll, nämligen den som 
mellanchef. Att vara mellanchef innebär just detta, att befinna sig mellan olika led i en 
organisation, och både ha makt och inte ha det. Vissa menar dock att det inte är så enkelt som 
beskrivningen ovan antyder; eftersom offentlig verksamhet vanligen har vaga och ibland 
motsägelsefulla mål har rektorn viss frihet att genomföra eller förhindra genomförandet av 
politiska beslut,32 vilket kan tyckas rimligt att anta. Mellanchefen beskrivs ofta som någon som 
har hamnat ”mellan barken och veden” och sällan kan se till att alla är nöjda. Han eller hon är 
ansvarig för att verksamheten fungerar, trots att personen utsätts för konkurrerande krav och har 
begränsade resurser.33 Denna beskrivning kan även passa in på rektorer. 
 
Forskare har diskuterat de olika former av press som rektorerna utsätts för. Pressen beskrevs ofta 
som övermäktig, och man menade att rektorn befann sig i en korseld mellan olika intressenters 
krav och var dessutom utsatt för konkurrens från det ökande antalet friskolor. Rektorn hade att 
hantera nedskärningar, ökande administrativa uppgifter, ökade resultatkrav samt krav från 
personal, föräldrar och elever, och rektorernas arbetssituation beskrevs som splittrad, uppdelad 
och tiden som sönderhackad av olika små göromål.34 Ett problem som beskrivs vad gäller 
skolledarrollen är att personen hela tiden är tvungen att göra val och agera i brytpunkten mellan 
olika intressenters uppfattningar och verkligheter. Han eller hon förväntas visa lojalitet uppåt, 
solidaritet med sin personal, trohet mot föräldrarna och samtidigt upplevas som äkta och som att 
man har en egen vilja.35 Det kan leda till att man känner sig pressad, utsatt och jagad eftersom 
andra snarare än en själv sitter vid rodret.  
 
Svedberg gjorde 1994 en rapport som analyserar skolledares arbetssituation utifrån ett 
socialpsykologiskt rollperspektiv. Rektorsrollen delades upp i tre delar för att visa på 
”korstryckssituationen” som rektorer ofta utsätts för. De tre delarna var den från arbetsgivaren 
ålagda delen, den från personalen tillskriva delen och den del som rektorn själv ålagt sig.36 Detta 
är en intressant indelning eftersom den visar vilka som kan ha krav och förväntningar på rektorn. 
Rapporten kommer fram till att det finns motsättningar i alla rollens dimensioner, att det formella 
uppdraget är komplext och att rektorerna bland annat upplever en otydlighet i sin roll37.  
 
En stor del av det att vara chef består av att väva samman olika intressenters krav, behov och 
viljor. Chefer, däribland rektorer, styrs av politiker, elever, kolleger och av sin egen kunskap. Det 
finns en risk att man som rektor bara blir en ”lyhörd marionett” om man inte har en egen 
substans, tyngd och riktning i sin rektorsroll.38 Rektorn behöver alltså ha stor integritet och 
förmåga att peka ut en riktning med sitt arbete, bland annat genom att tolka och tydliggöra sin 
egen roll i organisationen. 
 
En roll kan tolkas som ”summan av de förväntningar som riktas mot innehavaren av en viss 
position” 39. På en rektor finns förväntningar från politiker – från den statliga sidan genom 
styrdokument som läroplaner och från den kommunala sidan genom bland annat budget, där 
                                                 
31 SOU 2004:116 s.25 
32 Svedberg 2000:40 
33 Drakenberg 1997:8 
34 SOU 2004:116 s.36 
35 Svedberg 2000:46 
36 Svedberg 2000:45f 
37 Svedberg 2000:45f 
38 Thylefors 1991:33 
39 Thylefors 1991:85 
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finns förväntningar från elever och deras föräldrar, från kollegor, medarbetare och från samhället 
i stort. Och, där finns förväntningar från individen, rektorn själv. Rektorn måste anpassa sig till 
dessa olika förväntningar, och intressenternas makt i förhållande till individen blir då en av de 
avgörande faktorerna, liksom rektorns egen uppfattning om sin roll och möjlighet att påverka. 40 
 

                                                 
40 Thylefors 1991:85 
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2.4 Makt 

Makt är centralt i allt chefskap41, inklusive i rektorsrollen. Rektorns möjligheter att utöva och dela 
med sig av makt hör samman med mellanchefspositionen som rektorn innehar. Därför tar jag här 
upp maktaspekten av rektorsrollen. 
 
Maktbegreppet kan definieras på många olika sätt. Max Weber är en av de mest centrala 
personerna när det gäller teorier om makt. Engelstad går i sin bok ”Vad är makt” igenom olika 
former av makt och gör då en tolkning av Webers definition av makt som jag ansluter mig till: 
”makt är en eller flera människors möjlighet att genomdriva sin vilja i det sociala umgänget, och 
detta även om andra deltagare i det kollektiva livet skulle göra motstånd” 42. Denna och flera 
andra definitioner Engelstad tar upp menar att makt är en egenskap i en relation mellan två 
personer, inte en sak eller tillgång som till exempel pengar43. En av de viktigaste aspekterna av 
makt är att makten bygger på ett beroendeförhållande. Ju mer B är beroende av A, desto större är 
A:s makt i relationen dem emellan. Hur stort B:s beroende av A är beror på vilka alternativ som 
B i en viss situation upplever sig ha, och vilka av dessa som A kontrollerar. A kan bara ha 
kontroll över B så länge A har något som B vill ha.44  
 
Engelstad tar även upp att den som vill utöva makt på lång sikt måste legitimera detta 
maktutövande – det fungerar inte i längden att tvinga människor till saker45. När han resonerar 
kring detta tar han utgångspunkt i Weber. Om den underordnade personen tvingas till något utan 
att denna makt är legitim kommer han/hon att leta efter sätt att dra sig undan, sabotera och bryta 
sig bort från sin position. En sådan relation kommer alltså att upphöra så småningom.46 Grunden 
för makten är inte konstant, utan påverkas av om den utövas eller inte. Det centrala i om makten 
är legitim eller inte är dess potential att utnyttjas. När makten används så utökas grunden för 
makten, och tvärtom när den inte utnyttjas. Med det menas att om en chef är passiv kommer få 
att bry sig om honom/henne när personen för en gångs skull tar beslut, och tvärtom om en chef 
är aktiv.47 Detta beror på att makt är en egenskap i en relation, och relationer kan förändras. 
 
När de personer som en chef är beroende av har olika åsikter än chefen kan han eller hon inte 
fullt lita på att de personerna gör som han eller hon vill. Rektorn är i sitt arbete beroende av att 
lärarna gör ett bra arbete i linje med det rektorn har beslutat och i linje med det som personer 
över rektorn har beslutat. Ett sätt att öka sitt inflytande i praktiken är genom att dela med sig av 
makten. På så vis kan rektorn lösa upp olika meningsskiljaktigheter kring vem som är ledaren och 
se till rektorn även blir den informella ledaren. Chef är han eller hon oavsett, men rektorn måste 
ha med sig de andra.48 Genom att dela med sig av makten får rektorn även mer tid till de 
strategiska frågorna som ju är hans eller hennes verkliga arbetsuppgifter. Det leder också till att 
lärarna blir mer kompetenta eftersom de själva får ta hand om många frågor. Delegering innebär 
att beslutanderätten flyttas ner till den nivå där det bästa beslutsunderlaget finns. 49 Totalansvaret 
ligger dock fortfarande kvar hos rektorn.  
 

                                                 
41 Thylefors 1991:36 
42 Engelstad 2006:23 
43 Engelstad 2006:23f 
44 Robbins P. 2003:366 
45 Engelstad 2006:18f 
46 Engelstad 2006:31f 
47 Engelstad 2006:70 
48 McManus 2006:30 
49 Mossboda, Peterson, Rönnholm 2005:54ff 
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2.5 Karaseks modell 

 
Robert Karasek är en av de mest välkända personerna inom stressforskningen. Han har utvecklat 
en modell som beskriver hur olika psykosociala miljöer påverkar individen i termer av stress, 
inlärning och produktivitet. Modellen bestod från början av dimensionerna krav och kontroll, 
och har senare utökats med den tredje dimensionen socialt stöd. Utgångspunkten för modellen är 
att en persons reaktioner på arbetsvillkoren påverkas av dels de krav som arbetet ställer, dels de 
möjligheter som personen har att kontrollera sitt arbete50. Bakgrunden till Karaseks forskning är 
att länder som USA och Sverige uppvisar ökande stressnivåer trots den ökade levnadsstandarden. 
Tillvägagångssättet för att skapa välstånd har visserligen ökat det materiella välståndet, men 
uppenbarligen också minskat vårt psykiska välbefinnande.51  
 
Under årtionden har medicinska, sociala och ledarfilosofiska vetenskaper diskuterat i vilken 
utsträckning som stressrelaterade sjukdomar kan härledas till individen respektive arbetsmiljön. 
De flesta anser att individen är den största faktorn, men Karasek anser att miljön är den viktigaste 
faktorn. I USA har tron på att stress främst rör individen lett till en mängd individinriktade 
”kurer” som Karasek menar behandlar symptomen istället för orsaken till stressen. Han menar 
dock inte att personliga faktorer som till exempel ålder, utbildning och personlighet är oviktiga 
för hälsan.52 I sin modell strävar han efter att kombinera individen med organisationen av arbetet. 
Han presenterar ett alternativt synsätt där han menar att källan till stressen kan hittas i de allmänt 
vedertagna sätten att organisera arbetet i I-länderna. Lösningen på problemet baserar sig på att 
uppmärksamma psykosociala aspekter av arbetet, något som traditionellt utelämnats i 
beräkningarna av hur man bäst organiserar arbetet.53  
 
Karasek började utforma sin modell efter att 1968 ha intervjuat 1600 svenska män om deras 
arbete och hjärtsjukdomssymptom. Han fann att symptom var vanligast förekommande bland 
dem som beskrev sitt arbete som psykiskt krävande och med få möjligheter att fatta beslut. Han 
undersökte särskilt en sak vad gällde möjligheterna att fatta beslut: i hur stor omfattning personen 
upplevde sig fri att bestämma över användandet av sina kunskaper i arbetet. Att kunna bestämma 
över detta är en viktig del i kontrollen över sin arbetssituation. Om personen får använda och 
utveckla sina kunskaper är det mer troligt att han/hon upplever sig ha kontroll över olika 
situationer som kan uppstå.54 Modellen bygger på en kedja: den objektiva arbetsmiljön leder till 
den upplevda psykologiska arbetsmiljön, som leder till beteende- och känslomässiga reaktioner, 
vilket slutligen leder till fysisk och mental sjukdom.55   
 
Kritik har riktats mot modellen. Bland annat menar man att den är alltför enkel och utelämnar 
viktiga aspekter av arbete, något som Karasek medger är den största svagheten. Som 
motargument menar han att det är en nödvändighet för att kunna använda den i många olika 
vetenskaper, och att den lämpar sig för de första stadierna i forskning.56 Jag har valt att använda 
mig av modellen trots denna kritik, eftersom den kan ge ett bra stöd för att analysera rektorernas 
upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö.  

                                                 
50 Eriksson & Larsson 2002:133f 
51 Karasek & Theorell 1990:1 
52 Karasek & Theorell 1990:7f 
53 Karasek & Theorell 1990:2 
54 Karasek & Theorell 1990:5 
55 Karasek & Theorell 1990:56 
56 Karasek & Theorell 1990:56 
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2.5.1 Om modellen 

 

 
Karaseks modell 
 
Modellen utgörs av en kvadrat, där en av de vertikala sidorna står för graden av egenkontroll 
(”decision latitude”), och en av de horisontella sidorna står för graden av krav (”psychological 
demands”). Det finns två grader av krav respektive egenkontroll: hög och låg grad. Fyra fält 
bildas därmed i kvadraten, och dessa representerar olika typer av psykosociala arbetsvillkor.57 
Modellen innehåller också två diagonaler: stressdiagonalen och aktivitetsdiagonalen. 
Stressdiagonalen beskriver sannolikheten för att uppleva stress och aktivitetsdiagonalen beskriver 
sannolikheten för lärande och ökad motivation58. När ett arbete befinner sig långt ut på 
aktivitetsdiagonalen är det bättre för individen främst ur inlärningssynpunkt. När ett arbete 
befinner sig långt ut på stressdiagonalen ökar risken för ohälsa för den som utför det.59  

2.5.2 Krav 

Med krav menas både fysiska och psykiska krav som ställs på individen för att han/hon ska 
kunna utföra sitt arbete. Det kan till exempel vara risker den anställde utsätter sig för i form av 
farliga kemikalier, bränder, utrustning och liknande (fysiska arbetskrav), men också till exempel 
tidskrav, enformighet och deadlines (psykiska arbetskrav).60 Kraven är ofta svåra att mäta 
eftersom det finns en mängd olika typer av krav som dessutom kan delas upp i olika 
underkategorier. Ett sätt att mäta de psykiska kraven kan vara genom ”mental work load”, det vill 
säga att undersöka hur mycket uppmärksamhet och vakenhet en uppgift kräver.61  

2.5.3 Egenkontroll 

Begreppet egenkontroll består av två olika dimensioner: kvalifikationsgrad och möjlighet att fatta 
beslut. Med kvalifikationsgrad menas dels hur stor möjlighet personen har att lära sig nya saker i 
arbetet, dels i hur stor grad personen får utnyttja sina kunskaper i arbetet. Med möjlighet att fatta 
beslut menas i vilken utsträckning personen har möjlighet att själv avgöra hur det egna arbetet ska 
läggas upp.62 Det är viktigt att notera att kontroll bara innebär möjligheten att kontrollera sina 
egna aktiviteter och sitt eget användande av sin kompetens, inte kontrollera andra.63 Det är heller 
inte bara möjligheten för individen att själv bestämma över hur denne vill utföra sitt arbete som 
minskar stressen, utan även till exempel friheten att delta i kafferaster och andra sociala 

                                                 
57 Karasek & Theorell 1990:31 
58 Karasek & Theorell 1990:38 
59 Eriksson & Larsson 2002:133f 
60 Eriksson & Larsson 2002:135 
61 Karasek & Theorell 1990:63 
62 Eriksson & Larsson 2002:135 
63 Karasek & Theorell 1990:60f 



 - 13 - 

aktiviteter.64 Graden av egenkontroll påverkar upplevelsen av kraven65, det vill säga att hög 
egenkontroll kan fungera som en buffert mot höga krav. 

2.5.4 Socialt stöd 

Karasek såg att den sociala interaktionen uppenbarligen påverkar både hälsa och produktivitet 
(vad gäller produktivitet så syftar Karasek på 1920-talets så kallade Hawthorne-experiment, där 
man fann att gruppnormer styrde produktiviteten i gruppen). Modellen har senare utökats med 
en tredje dimension: socialt stöd.66 Han definierar socialt stöd som ”alla nivåer av hjälpfull social 
interaktion som finns på jobbet, både från chefer och medarbetare/kollegor.” 67 Arbetande 
individer spenderar en stor del av sin tid på arbetsplatsen och därför kan relationerna där vara 
bland de viktigaste för individen68. Anledningarna till varför socialt stöd påverkar hälsan skiljer sig 
dock åt. Socialt stöd kan fungera som en buffert mellan ökade krav och försämrad hälsa. Sociala 
kontakter påverkar också de grundläggande fysiska processer som är viktiga för att upprätthålla 
en god hälsa och förvärva nya kunskaper.69  
 
Socialt stöd kan delas in i fyra olika typer: emotionellt stöd, instrumentellt stöd, informativt stöd 
och värderande stöd70. Emotionellt stöd är det stöd som fungerar som en buffert mot stress71. 
Det innebär att individen känner sig omtyckt och att ens kollegor och/eller högre chefer bryr sig 
om ens välmående72. Det emotionella stödet påverkar individens hälsa eftersom det uppfyller 
grundläggande behov av grupptillhörighet73. Instrumentellt stöd är den hjälp individen kan få av 
medarbetare och chefer med sina arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara att någon annan tar 
över arbetsuppgifterna eller att man hjälps åt med dem.74 Det informativa stödet innebär att man 
har tillgång till råd och diskussion från andra människor75. Det värderande stödet innebär att 
individen kan få positiv och negativ kritik för sitt arbete76.  Alla typer av stöd är viktiga, men 
kanske olika viktiga för olika personer vid olika tillfällen. Karasek nämner även att den viktigaste 
sociala interaktionen sker med familj och vänner, men att han utesluter detta eftersom det blir för 
stort område annars.77  

2.5.5 De fyra fälten i modellen 

Högstressarbeten finns i fältet där kraven är höga och egenkontrollen låg. De mest ogynnsamma 
reaktionerna av psykisk press (ångest, depression och fysisk sjukdom) uppstår hos personer med 
denna typ av arbete. Under kortare perioder klarar människan av sådana här situationer, men i 
längden blir de skadliga på grund av att hjärtat slår snabbare och med adrenalin utsöndras i 
kroppen när en person blir stressad.78 Ett exempel på en person med denna typ av arbete kan 
vara en chef som har höga resultatkrav från ledningen men som har få möjligheter att påverka så 
att dessa uppnås.  
 

                                                 
64 Karasek & Theorell 1990:34 
65 Karasek & Theorell 1990:39f 
66 Karasek & Theorell 1990:69 
67 Karasek & Theorell 1990:69 
68 Eriksson 1991:165 
69 Karasek & Theorell 1990:69 
70 Eriksson 1991:165 
71 Karasek & Theorell 1990:70 
72 Eriksson & Larsson 2002:136 
73 Eriksson 1991:165 
74 Karasek & Theorell 1990:71 
75 Eriksson 1991:165 
76 Eriksson & Larsson 2002:136 
77 Karasek & Theorell 1990:76 
78 Karasek & Theorell 1990:31f 
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Aktiva arbeten finns i fältet där kraven är höga och egenkontrollen lika så. Denna typ av arbete är 
utvecklande och personer med denna typ av arbete är också de som har den mest aktiva fritiden – 
trots höga krav på arbetet.79 Ett exempel på en person med denna typ av arbete kan vara en chef 
som har höga resultatkrav från ledningen men som också har stora möjligheter att själv påverka 
så att dessa uppnås. 
 
Lågstressarbeten finns i fältet där kraven är låga och egenkontrollen är hög. Det finns alltså 
relativt få utmaningar till att börja med, och stor frihet att fatta egna beslut. Frågan är om inte 
denna typ av arbete är optimal – personer med sådana arbeten är faktiskt både lyckligare och har 
bättre hälsa än genomsnittet.80 Ett exempel på en person med denna typ av arbete kan vara en 
chef som har låga krav på resultat och stora möjligheter att själva styra.  
 
Passiva arbeten finns i fältet där kraven är låga och egenkontrollen lika så. Denna typ av arbete 
leder till de näst största psykosociala problemen som kan beskrivas i modellen, efter rutan med 
högstressarbeten. Gradvis förlorar individen sina kunskaper, och Karasek tror att detta även leder 
till en mer passiv fritid. De rigida restriktionerna hindrar också personen från att testa sina idéer 
för att förbättra arbetet, vilket troligen resulterar i att han eller hon tappar motivationen för sitt 
arbete och där med blir mindre produktiv.81 Ett exempel på en person med denna typ av arbete 
kan vara en chef som har låga kav på resultat men också få möjligheter att styra över sitt arbete. 
 

                                                 
79 Karasek & Theorell 1990:35 
80 Karasek & Theorell 1990:36 
81 Karasek & Theorell 1990:37f 
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3. Metod 
 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie eftersom en kvalitativ studie ger möjlighet att gå djupare 
in på en persons upplevelser än en kvantitativ studie ger, och genom den kan man fånga 
rektorernas upplevelse av sin psykosociala arbetsmiljö. Det som kännetecknar en kvalitativ 
undersökning är att tyngden ligger på en förståelse av den sociala verkligheten som respondenten 
uppfattar den82, något som är användbart för min undersökning eftersom jag vill förstå hur de 
intervjuade upplever sin psykosociala arbetsmiljö. En av de tekniker man kan använda sig av 
inom ramen för en kvalitativ undersökning är kvalitativa intervjuer, av vilka det finns olika 
typer83, däribland den semistrukturerade intervjun som jag använt mig av. En kvalitativ 
undersökning består oftast av följande steg84: 
 

• Generella frågeställningar: vad ska undersökningen handla om? 
• Val av undersökningsobjekt: vilka ska intervjuas och varför? 
• Insamling av data: själva intervjuerna 
• Tolkning av data 
• Begreppsligt och teoretiskt arbete: detta går parallellt med tolkningen 
• Rapport om resultat och slutsatser 

 
En av de synpunkter som ofta uppstår vad gäller kvalitativa studier är att de är svåra att upprepa 
för någon annan, eftersom forskaren själv är det viktigaste redskapet för att sätta sig in i andra 
människor, vilket gör att en annan person inte kan göra en exakt likadan studie85. Detta ser jag 
dock inte som ett problem eftersom jag är intresserad av hur dessa rektorer upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö just nu, och eftersom människor inte är statiska utan kan ändra åsikter 
och uppleva saker annorlunda vid olika tillfällen86. 

3.1 De intervjuade 

Jag har intervjuat sex rektorer i en värmländsk kommun som har mellan 20.000 och 30.000 
invånare. Sex rektorer kändes rimligt i förhållande till tiden för uppsatsen samt att jag har arbetat 
ensam. Jag har velat få så stor variation som möjligt bland de intervjuade, vilket ofta är önskvärt 
vid kvalitativa studier87. Det ville jag ha för att fånga så många olika upplevelser som möjligt. För 
att försöka garantera variation bland de intervjuade har jag använt mig av ett så kallat strategiskt 
urval. Det innebär att man sätter upp ett antal variabler som kan tänkas ha betydelse och som 
man sedan försöker fylla88. Jag har strävat efter en jämn könsfördelning bland de intervjuade samt 
att de ska arbeta inom olika typer av skolverksamheter, från förskole- till gymnasienivå. 
Anledningen till mitt val av kommun är att min mentor89 arbetar som personalsekreterare på 
kommunens personalavdelning och därmed hade lätt att ta kontakt med rektorerna. Min mentor 
har vid ett större möte med kommunens rektorer informerat om min uppsats och syftet med 
denna, samt noterat vilka rektorer som var intresserade av att ställa upp samt kunde passa in i 
mina variabler. Det är troligt att rektorerna var mer intresserade av att ställa upp eftersom 

                                                 
82 Bryman 2002:250 
83 Bryman 2002:251 
84 Bryman 2002:252ff 
85 Bryman 2002:270 
86 Trost 2005:112 
87 Trost 2005:117 
88 Trost 2005:117f 
89 Min mentor har jag fått genom organisationen Vägvalet vid universitetet. 
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mentorn tog första kontakten, att hon fungerat som vad Trost kallar för ”gate-keeper” 90. Det kan 
tänkas att de som till slut valde att ställa upp också är de som upplever att de har en bra 
psykosocial arbetsmiljö och att de som har någon annan upplevelse valde att inte ställa upp. Detta 
är dock inget som jag kunnat styra över. 
 
Två av rektorerna tackade ja redan vid det stora mötet, de resterande fyra fick jag 
kontaktuppgifter till av min mentor. Jag ringde upp dem, presenterade mig och berättade om 
syftet med min undersökning. Då informerade jag även om att jag skulle använda bandspelare, att 
de skulle vara anonyma och att innehållet skulle betraktas som konfidentiellt och att intervjun 
skulle ta 1-1,5 timme. Alla fyra tackade ja, och vi preliminärbokade en tid. Någon vecka senare 
återkom jag via e-post för att meddela lokal och bekräfta tiden. Då informerade jag ännu en gång 
om vem jag är, syftet med undersökningen och att jag skulle använda bandspelare, samt om deras 
anonymitet och konfidentialiteten.  

3.2 Intervjun 

Jag valde att göra semistrukturerade intervjuer eftersom jag trodde att det kunde fånga det jag 
ville undersöka på ett bra sätt, då det ger möjlighet till att vara mer djupgående vad gäller de 
intervjuades upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. Det är också bra om man utgår från ett 
relativt tydligt fokus91, något som jag har gjort i och med min frågeställning. Att göra en 
semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren utgår från en intervjuguide där han eller hon 
har listat olika teman. Jag har listat mina teman utifrån den teoretiska referensramen för 
uppsatsen. Frågorna kan ställas på olika sätt och i olika ordning utifrån guiden, och det är även 
möjligt att ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden. Det är önskvärt att låta intervjun röra 
sig i olika riktningar, eftersom det ger kunskap om vad den intervjuade upplever vara relevant och 
viktigt92, något som jag tagit hänsyn till vid mina intervjuer. En semistrukturerad intervju är också 
mer passande om intervjuaren inleder sin undersökning med ett förhållandevis tydligt fokus och 
han eller hon vill kunna ta sig an specifika frågeställningar93, vilket är fallet för denna uppsats.  
 
Innehållet och ordningen i själva guiden styrs av undersökningens syfte, och intervjuguiden ska 
vara personlig och passa den som intervjuar94.  Min intervjuguide utgår alltså från den teoretiska 
referensramen för uppsatsen. Jag har skrivit ner olika teman att fråga kring, och olika aspekter av 
dessa teman. När jag till exempel vill undersöka hur de upplever krav så är krav temat och olika 
aspekter av krav är underteman. Dessa teman utgör huvuddelen av intervjuguiden. Intervjuguiden 
inleds med några generella frågor kring rektorn som individ och avslutas med en avrundande och 
reflekterande fråga för sammanfatta intervjun. 
 
Intervjuguiden har jag ändrat efter någon intervju eftersom jag märkte att vissa delar kunde slås 
samman och andra behövde brytas ur för att det skulle bli mer flyt i intervjuerna. Trost menar att 
det är viktigt att revidera sin intervjuguide efter ett tag eftersom inte bara intervjun i sig utan hela 
intervjuserien är en process som kännetecknas av förändringar95.  Intervjuguiden finns bifogad, se 
bilaga 2. 

3.2.1 Intervjuns gång 

Det finns tre faser i en intervju: öppningsfasen, utvecklandet av temat och avslutandet. I 
öppningsfasen är det viktigt att skapa en god stämning mellan den som ska intervjuas och den 
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som intervjuar.96 Innan intervjun började fick rektorerna fylla i en lapp om bakgrundsinformation 
så som vilka skolformer som ingår i uppdraget, hur många anställda de har och liknande. Detta 
för att jag skulle kunna få en bild av deras organisatoriska förhållanden och för att inleda 
intervjun på ett smidigt sätt.  
 
Trost säger att ” Ett sätt att börja är helt enkelt att be den man skall intervjua att fritt berätta om 
något i anslutning till intervjuns ämnesområde” 97. Detta har jag tagit hänsyn till när jag har gjort 
mina intervjuer genom att de första frågorna har handlat om deras bakgrund, hur de har hamnat 
där de är idag. Det har gjort att jag fått reda på vad de tycker är viktigt från deras bakgrund och 
att jag har lärt känna personen lite ytligt samt att jag har inlett intervjun på ett naturligt och 
smidigt sätt. 
 
I den mittersta fasen är det viktigt att behålla intresset hos den intervjuade för att han eller hon 
ska vara villig att svara på frågorna98. Det har inte varit några problem vid mina intervjuer 
eftersom de intervjuade har varit intresserade av att prata om sig och sitt arbete. Jag har varit 
noga med att inte vara för snabb med att gå vidare till nästa fråga, utan vänta ut den intervjuade. 
Han eller hon kan fundera över frågan även efter det att han eller hon har svarat, och det kan 
hända att en komplettering eller nyansering av svaret växer fram99. Jag har också försökt att ställa 
så raka frågor som möjligt och inte förtydliga dessa om inte den intervjuade frågat efter det, 
eftersom jag inte ville leda in honom eller henne på mina tankespår utan låta honom eller henne 
själv definiera vad jag frågar om. 
 
Vid avslutandet är det viktigt att få respondenten att känna sig trygg - inte ”lämnad uppe i luften” 
som det kan bli om man avslutar abrupt. Jag berättade att jag skulle ställa min sista fråga innan jag 
ställde den, och utformade den också så att den var lite avrundande och reflekterande. Detta för 
att intervjupersonen skulle känna att det var en naturlig avrundning av intervjun. Den intervjuade 
ska känna sig nöjd, och som att han/hon har fått säga allt den ville när han/hon går därifrån. Jag 
tackade ännu en gång för att de ställde upp och så var intervjun slut.100  
 
Intervjuerna har hållits i ett enskilt, litet mötesrum i kommunhuset. Det är viktigt att miljön är 
ostörd och att respondenten känner sig trygg i miljön101. Jag valde denna plats eftersom den ligger 
nära rektorernas arbetsplatser och eftersom den är neutral – det är vare sig ”min” plats eller 
”deras”. Rektorerna har dock varit på platsen innan, vilket bidrar till att de känner sig trygga. Det 
har varit önskvärt att intervjuerna ska hållas på samma plats eftersom jag ville att alla skulle möta 
samma miljö och vara ungefär lika bekanta med den.  
 
Jag har valt att använda mig av en bandspelare vid mina intervjuer, till stor del för att jag 
genomförde intervjuerna ensam och då skulle få lättare att koncentrera mig på intervjun. 
Fördelen med att använda en sådan är att man i efterhand kan lyssna till tonfall, pauser och 
ordval upprepade gånger efter intervjun. Dessutom behöver man inte göra så mycket 
anteckningar under intervjun utan kan koncentrera sig på det respondenten säger så att man kan 
ställa bra följdfrågor.102 Jag har även fört en del anteckningar under intervjun för att till exempel 
kunna ställa följdfrågor och återkomma till delar som varit oklara. Ingen av respondenterna har 
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haft något emot detta och ingen har heller verkat uppleva det som obehagligt under själva 
intervjun. 

3.3 Databearbetning 

Att arbeta enligt grounded theory innebär att systematiskt samla in kvalitativ data som sedan 
analyseras på ett systematiskt sätt. Grounded theory utvecklades från början av Barney G. Glaser 
och Anselm L. Strauss 1967. Tanken bakom grounded theory är att forskaren inte ska utgå från 
någon färdig teori, utan ha som syfte att skapa ny teori. Mitt syfte är dock inte att skapa någon ny 
teori utan att fördjupa redan befintlig teori, men grounded theory lämpar sig för detta syfte också. 
Det är viktigt att vara kreativ när man arbetar enligt grounded theory, det vill säga att vara öppen 
för olika möjliga meningar i datan och försöka att tänka i nya banor, något som jag har försökt att 
följa. En fördel för min undersökning är också att man enligt grounded theory är fri att gå fram 
och tillbaka i analysprocessen. Det ger mig en stor frihet att låta analysen flyta på ett sätt som 
passar mig.103 
 
Efter att ha skrivit ut intervjuerna ordagrant läste jag igenom dem och skrev ned ord i marginalen 
som beskrev det centrala i det personen sade104. Ibland återkom dessa ord i de olika intervjuerna, 
ibland tillkom det nya ord från intervju till intervju. Detta sätt att arbeta med analysen kallas för 
öppen kodning105. Kodning är den analytiska process då man bryter ner data, ordnar den i olika 
kategorier och till sist integrerar den igen i antingen en ny teori eller en fördjupning av befintlig 
teori106.  Det finns tre stadier i kodning som går att åtskilja teoretiskt, men i praktiken går de alla 
in i varandra. Det första stadiet är öppen kodning. Då hittar man olika koncept och deras 
egenskaper och variationer i datan, det vill säga en första genomgång av vad som är centralt i 
datan107. Jag gjorde så för att få en översiktlig bild av vad som var centrala delar av intervjuerna 
och se vad jag skulle gå vidare med och analysera djupare. 
 
När jag hade läst igenom alla intervjuerna och kodat dem gick jag tillbaka för att se vilka koder 
som verkade särskilt intressanta, antingen för att de verkade återkomma eller för att de på något 
sätt anknöt till min teori. När jag hittade något intressant mikroanalyserade jag detta mening för 
mening108 för att se vilka möjliga innebörder som kunde finnas i det avsnittet av intervjun. 
Mikroanalys kallas den detaljerade kodning som man gör i början av analysprocessen för att 
upptäcka olika egenskaper och dimensioner som kan bilda kategorier och även bidra till att senare 
förklara hur kategorierna hänger samman. En kategori är olika koncept som är grupperade 
tillsammans eftersom de har något gemensamt109. Det kallas mikroanalys eftersom man kan koda 
ord för ord, mening för mening eller stycke för stycke110. Jag har mest kodat mening för mening 
eftersom det har gett mest till analysen. Jag ställde frågor till texten och jämförde intervjuerna 
med varandra111: vad säger en rektor om till exempel att skolan är politiskt styrd och vad säger en 
annan. Vad är likheter och vad är skillnader? Hur förhåller sig detta till teorin?  
 
Under tiden jag gjorde detta så växte det fram idéer till hur de olika koderna kan hänga samman i 
kategorier. Denna typ av kodning kallas axial kodning. Då länkar man samman de olika 
koncepten eller koderna till ett större sammanhang genom att titta på vad de innehåller. 112 Under 
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dessa kategorier finns olika egenskaper som kan variera, till exempel kan tiden upplevas på olika 
sätt av de olika intervjuade. Jag använde mig av små lappar (”memos”) där jag till exempel skrev 
ned idéer till hur en del kan hänga samman med en annan, eller idéer till hur jag skulle komma 
vidare i analysprocessen, vad jag skulle titta djupare på.  
 
Det sista steget i analysen var att integrera de olika kategorierna med varandra, och även att läsa 
igenom analysen för att se om det var något som saknades, var oklart eller inte hade utvecklats 
tillräckligt. Detta steg kallas för selektiv kodning och det är då man integrerar dessa kategorier 
kring en huvudkategori. Detta blir då en ny teori eller en fördjupad teori. 113 Jag valde att ta fram 
en central kategori som är gemensam för alla de andra114, och den kategorin är hur rektorer 
upplever sin psykosociala arbetsmiljö. På det sättet kunde jag beskriva hur de olika delarna hänger 
samman och även besvara min frågeställning.  

3.4 Kvaliteten på undersökningen 

Trovärdighet är ett begrepp som man föreslår som alternativ till bland annat reliabilitet och 
validitet som är ofta förekommande begrepp inom den kvantitativa forskningen. Begreppet 
innehåller olika aspekter, dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 
Tillförlitlighet är hur trovärdiga resultaten är, överförbarhet är om resultaten kan tillämpas i andra 
kontexter, pålitlighet är om man skulle få likartade resultat även vid ett annat tillfälle och 
konfirmering är om jag har haft kontroll över mina värderingar så att de inte påverkat på något 
avgörande sätt.115  
 
Tillförlitlighet rör alltså hur trovärdig en tolkning och beskrivning av en social verklighet är, det 
vill säga om den är acceptabel för andra personer än forskaren själv. Detta kan till exempel 
säkerställas genom att jag ser till att de intervjuade rektorerna får ta del av den färdiga uppsatsen 
för att på så sätt kunna bekräfta att jag har uppfattat dem på ett riktigt sätt.116 Jag kommer att 
skicka ut uppsatsen till de intervjuade så de kan ta del av den och säga till om det finns något som 
de finner felaktigt. Överförbarheten innebär att man ska göra en så fyllig beskrivning att läsaren 
kan avgöra om resultatet kan användas även i andra kontexter117. Detta har jag försökt att göra i 
min uppsats, bland annat genom att beskriva storleken på kommunen, skolans uppbyggnad och 
rektorsrollens innebörd. 
 
Pålitligheten innebär att forskaren ska göra en så fullständig redogörelse som möjligt för alla delar 
av forskningsprocessen för att läsaren ska kunna avgöra kvaliteten på dessa delar118. Jag har 
försökt att redovisa alla val som kan tänkas ha påverkat det färdiga resultatet för att andra ska 
kunna bedöma kvaliteten i denna uppsats. Konfirmeringen innebär att jag har haft kontroll över 
mina värderingar så att de inte har påverkat på något avgörande sätt119. Jag har varit medveten om 
att min utgångspunkt var att jag trodde att rektorerna skulle ha ett arbete med höga krav, men jag 
har inte låtit detta skina igenom vid intervjuerna, utan jag har ställt så neutrala frågor som möjligt 
för att inte styra intervjun – till exempel har jag inte frågat om de upplever sig ha höga krav, utan 
istället frågat hur de upplever kraven. 
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3.5 Den etiska aspekten 

Jag har vid den första kontakten med de intervjuade upplyst om att det som sägs under 
intervjuerna är konfidentiellt. Det innebär att ingen utomstående kommer att kunna ta del av 
något så att den enskilde kan bli igenkänd120. Detta innebär att jag i uppsatsen inte har tagit med 
intervjupersonernas namn, var de arbetar, hur länge de har arbetat som rektor och så vidare. Inte 
heller har jag tagit med sådana citat som kan avslöja den enskilda personen. Det finns en skillnad 
mellan anonymitet och konfidentialitet, där anonymitet innebär att inte veta namnet eller andra 
igenkänningstecken på den intervjuade och konfidentialitet innebär att det som sägs inte kommer 
att föras vidare121. I praktiken är dessa dock närliggande. Bara jag och min mentor känner till 
namnen och andra igenkänningstecken på de intervjuade. Vare sig banden eller de utskrivna 
intervjuerna finns tillgängliga för andra att ta del av.  
 

                                                 
120 Trost 2005:41 
121 Trost 2005:41 



 - 21 - 

4. Resultat och analys 
 
Arbetet som rektor har vissa karakteristiska drag utifrån vilka jag har delat in analysen. Till 
exempel arbetar rektorn i en politiskt styrd organisation och han eller hon alltid är ytterst ansvarig 
för den skola där han eller hon verkar. Det finns även vissa arbetsuppgiftsrelaterade 
karaktärsdrag, jag tar upp tidsaspekten och den sociala aspekten, samt diskuterar rektorn som 
mellanchef. 

4.1 Skolan är en politiskt styrd organisation 

Rektorn arbetar i en politiskt styrd organisation, något som medför vissa speciella betingelser. 
Det kan till exempel vara att alla beslut om budget ska vara demokratiskt fattade och att 
verksamheten omfattas av offentlighetsprincipen. Flera aktörer är med och påverkar premisserna 
för skolans verksamhet: Regeringen och riksdagen fastställer de nationella målen och riktlinjerna 
för verksamheten och kommunen fördelar de ekonomiska resurserna och tillsätter rektorn. Det 
kan medföra problem när aktörer på olika nivåer bestämmer skilda saker eftersom det kan leda 
till motstridiga krav som rektorn måste försöka klara av att uppfylla. Detta kan till exempel visa 
sig på följande sätt: ”Vi kommer i kläm ibland för att det är lagligt reglerat att barn till exempel i 
behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver, men det är inte alltid säkert att vi har resurserna 
till det och det är det kommunala uppdraget som styr det.” (IP:2)  
 
Uppdraget att vara rektor finns reglerat i lag och i läroplanerna och är alltså ett politiskt styrt yrke. 
Det innebär bland annat att synen på hur skolan ska drivas och även på rektorns roll kan komma 
att ändras drastiskt beroende på vilken regering som sitter vid makten. Detta är svårt att påverka 
för rektorn, men inverkar på rektorns arbete i mångt och mycket. Det kan också innebära att 
rektorn i vissa fall blir tvungen att gå emot sina egna värderingar, vilket upplevs som påfrestande 
(IP:4). Det kan till exempel vara att sätta betyg på eleverna i lågstadiet fast rektorn själv anser att 
detta inte bör ske förrän på högstadiet. Dock måste de bortse från detta om de ska kunna arbeta 
som rektorer (IP:4). Dessutom finns det ibland viss möjlighet att inrikta uppgiften så som rektorn 
själv vill bedriva arbetet, alltså en viss autonomi gentemot de politiska besluten. Det behöver 
dock inte upplevas som svårt att arbeta i en politiskt styrd organisation: en av de intervjuade 
menar att styrdokumenten visst finns där, men att de inte är det viktigaste utan det viktigaste är 
att skapa en bra miljö för eleverna (IP:4). Detta kan kopplas samman med att det finns en stor 
frihet för rektorn att själv bestämma över innehållet i sin rektorsroll.  
 
Skolverket är den myndighet som följer upp, utvärderar och granskar förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning122. En av de intervjuade menar att det ibland är för 
mycket som ska redovisas och ifrågasätter för vems skull det ska vara redovisat – om det är för 
verksamheten eller för myndighetens skull. Detta krav på redovisning kan upplevas svårare att 
hantera eftersom rektorn inte tycker att det är nödvändigt med redovisningar ”till höger och 
vänster”.  
 
En nackdel som intervjupersonerna upplever med att arbeta inom skolan är att det finns en 
inbyggd tröghet mot förändringar. Det beror dels på att det är en politiskt styrd organisation, och 
dels på att det ”sitter i väggarna”. Det kan lätt bli så att när något förändras och föräldrarna inte 
känner igen sig så blir de oroliga, vilket i sin tur påverkar lärarnas vilja att förändra (IP:4). Visst är 
det bra med erfarenhet och rutin och den tryggheten det ger menar en av de intervjuade (IP:1), 
men det krävs också förnyelse och förändring. Svårigheter med att driva utvecklingen kan leda till 
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frustration hos rektorn, och risken finns att han eller hon till slut ger upp och fortsätter i redan 
invanda mönster.  
 
Eftersom skolan är en del av den offentliga sektorn är den också en samhällsfråga. Majoriteten i 
Sverige har själv gått i skolan och det är få som inte har någon som helst åsikt om hur skolan bör 
bedrivas. Detta blir också kännbart för rektorn. Det finns några intressenters åsikter som rektorn 
måste ta hänsyn till: staten, kommunen och deras närmaste chef123. De ställer krav på rektorn i 
form av styrdokument och budget. Utöver det finns det intressenter vars åsikter rektorn både bör 
och kan känna sig tvungen att ta hänsyn till. Dessa är lärare, elever och föräldrar. Detta gör att det 
är många parter som ska bli nöjda och risken finns att rektorn upplever detta som ett övertryck 
av krav och förväntningar på honom eller henne. Det här kan kopplas till det att vara mellanchef, 
något som jag tar upp i ett separat avsnitt längre fram. Som mellanchef är det också vanligt att 
man har olika intressenter som ställer krav. Dessa krav är dessutom ofta konkurrerande, vilket 
placerar rektorn i en situation som kan vara svår att lösa så att alla parter blir nöjda. Risken finns 
att rektorn blir en passiv pusselbit istället för den som driver verksamheten framåt genom egna 
visioner. 

4.2 Rektorn är ytterst ansvarig för verksamheten 

Rektorn är alltid ytterst ansvarig för den skola eller förskola där han eller hon verkar124. Detta är 
ett mycket stort ansvar som ibland kan upplevas som betungande enligt de intervjuade, vilket 
illustreras i följande citat: ”Alla har krav på mig kan jag säga. Det finns ingen som inte har det. 
Och jag förväntas att klara allt ifrån brandsyn till vaktmästeri och fastighetsskötsel och gud vet 
allt och pedagogiska… allt kan jag säga, det är alltså enormt många som har krav på mig. Och 
ytterst ansvarig är alltid jag. I allt.” (IP:1) Rektorn har bland annat personalansvar och fullt ansvar 
för skolans budget, som ligger på många miljoner per år. Det krävs att rektorn fattar och står för 
alla beslut, och även allt som personalen gör blir rektorns ansvar. 
 
Att vara den som ska stå för allt även om man inte är den som utför allt är troligen jobbigt för 
rektorn som på sätt och vis alltid blir syndabocken. De intervjuade menar att man som rektor 
ibland känner sig ensam eftersom det är han eller hon som ska fatta beslut och även ta 
konsekvenserna av dessa. Det finns ett moraliskt stöd att få från bland annat lärarna, men det är i 
slutändan alltid rektorn som tar besluten. Detta stöd kan kallas för emotionellt stöd, och handlar 
om bland annat omtanke och tilltro125. Intervjupersonerna upplever att de har en viss grad av 
emotionellt stöd, men ifrågasätter också vad det stödet skulle hålla för om det verkligen 
”stormade”, till exempel om de skulle fatta ett mycket kontroversiellt beslut. 
 
Det är relativt vanligt att de ekonomiska resurserna inte räcker till för att täcka de behov som 
finns. Detta kan vara mentalt slitsamt menar flera av de intervjuade. Att inte känna tillräcklighet 
kan i längden bli påfrestande. En av de intervjuade upplever däremot att det inte är svårt att hålla 
budgeten och förklarar detta med att hon dels alltid varit duktig med att hushålla med pengar 
även privat, och dels att hon inte varit med på den tiden när det fanns gott om pengar (IP:1).  
 
Eftersom rektorn är ytterst ansvarig så blir det också svårt att vara borta från verksamheten. Det 
är ju rektorn som styr verksamheten och han eller hon har troligen mycket av idéerna kring detta 
i huvudet. Han eller hon har även en mängd olika kontakter med vilka det finns en individuell 
relation. Detta gör det troligen svårt för någon annan att ta över rektorns arbete under kortare 
eller längre perioder, till exempel om rektorn blir sjuk. Det är även svårt för rektorn att få 
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avlastning i sitt arbete, något som kallas för instrumentellt stöd126, och även det beror på att 
rektorn är ytterst ansvarig. Det är ont om tid vilket gör att det är svårt för någon annan att hinna 
vara insatt i den andres arbete. Det är dock möjligt att genom ett nära samarbete med de andra 
rektorerna i skolområdet vara så bra insatta i varandras arbete att man kan avlasta varandra och ta 
över om någon tillfälligt inte kan vara på plats. Så fungerar det i ett av de skolområden där en av 
de intervjuade arbetar: hon säger att när hon gör något för sin skola så gör hon det för de andra 
rektorerna i området också (IP:1). Många av intervjupersonerna pratar om vikten av att ha någon 
eller några att diskutera olika frågor och bolla idéer med. Det kan som jag nämnde ovan bero på 
att arbetet som rektor är svårt att lämna över till någon annan. Intervjupersonerna hämtar detta 
stöd hos sina rektorskollegor, vilket inte är särskilt överraskande med tanke på att man har 
liknande uppgifter som dem och troligen också liknande problem. 

4.3 Arbetet som rektor – prioritering och delegering 

Uppdraget att vara rektor finns reglerat i Skollagen (1985:1100) och vidare detaljerat i 
läroplanerna för de olika skolnivåerna. Det som står i Skollagen och läroplanerna är tvingande, 
men formuleringen lämnar stort utrymme för tolkning och prioritering för den enskilda rektorn. 
Det sistnämnda är ett tecken på det Karasek kallar för egenkontroll127. Utrymmet för tolkning 
och prioritering medför att rektorn har stora möjligheter att välja i vilken utsträckning han eller 
hon vill prioritera olika frågor, och även att metodmässigt välja hur dessa krav ska uppfyllas. 
Detta framkommer när en av intervjupersonerna säger: ”Vi har ju ett uppdrag och vi har en 
läroplan som talar om väldigt mycket vad rektorn skall /…/ men sen inom den ramen så har 
man ju stor frihet att göra det jag… alltså prioritera där.” (IP:3) De olika skolområdena som de 
intervjuade arbetar inom har delvis olika arbetssätt, vilket också är en yttring av att det finns stora 
möjligheter till att tolka och prioritera. Det är möjligt att i princip välja bort att uppfylla vissa av 
de krav som ställs i läroplanen på grund av att de är så vagt formulerade och eftersom rektorn 
inte alltid har den tid eller de resurser som krävs för att kunna uppfylla ett specifikt krav128. Denna 
frihet visar sig när en av intervjupersonerna säger: ”… man måste prioritera olika saker. Jag 
menar, det måste jag ju göra, jag kan inte göra allting som jag är ålagd. Aldrig i livet.” (IP:5) En 
intervjuperson (IP:2) säger att hon alltid är med och bestämmer rätt så långt över sina 
arbetsuppgifter. Hon säger att andra personer runt omkring henne tycker att hon borde ha varit 
inne i väggen för längesen eftersom arbetet är så komplext, men hon säger att räddningen 
troligen är att hon upplever sig kunna påverka sin situation. Det stämmer bra överens med det 
Karasek säger om egenkontroll, att hög egenkontroll kan minska individens stress129  
 
Eftersom det finns så stora möjligheter till tolkning och prioritering måste rektorn arbeta mycket 
med rollavgränsning gentemot lärarna, det vill säga komma överens om vad det är rektorn ska 
göra och vad det är lärarna ska göra. Annars finns det en risk att rektorn förväntas göra nästan 
allting, vilket skulle leda till en väldigt stor arbetsbelastning för honom eller henne. För att lösa 
detta arbetar de intervjuade mycket med att skapa självständiga arbetslag bland lärarna. På så sätt 
kan rektorn bolla tillbaka problem till lärarna som de är bättre lämpade att lösa, och till slut så 
kanske problemen inte ens når rektorn eftersom lärarna hinner lösa dem själva. Det visar sig när 
en av de intervjuade säger: ”… jag säger att det kan ju inte vara effektivt att springa och fråga mig 
om allting, ni vet ju vad ni har för pengar, ni vet vad ni har för uppdrag – kör! Jag litar på er. Ni 
får det ansvaret och blir det tokigt jamen då får vi börja om igen.” (IP:1) Det kan dock vara 
problematiskt eftersom det finns en attityd bland vissa lärare att de vill att rektorn ska ta ansvaret 
för att lösa problemen för det ger lärarna någon att skylla på ifall det går fel (IP:1). De 
självständiga arbetslagen kan också vara ett sätt att öka sitt inflytande i praktiken – man delar med 
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sig av makten och på så vis kan rektorn lösa upp eventuella meningsskiljaktigheter kring vem som 
är ledaren och se till rektorn inte bara blir chef utan även ledare130. 
 
De självständiga arbetslagen leder också till att rektorns möjligheter att arbeta med de strategiska 
frågorna ökar. Till exempel framkommer det när en intervjuad säger att det är hon som ger 
förutsättningarna för att lärarna ska göra ett bra arbete, men att det är de själva som får ordna 
vardagen (IP:1). Just att lägga mer fokus på den strategiska delen är något som intervjupersonerna 
gärna vill göra, eftersom de ser detta som sin uppgift som rektor. Detta kan ses som att de 
försöker att arbeta mot ett pedagogiskt ledarskap istället för ett administrativt131. Det är också 
något som efterfrågas av lärarna, för att rektorn ska kunna utmana dem och utveckla 
verksamheten. En av intervjupersonerna menar att utvecklingen också har gått åt det hållet, att 
man arbetar mindre med de administrativa frågorna nu än när hon började arbeta som rektor 
(IP:3). 
 
Arbetet som rektor innebär att ha många olika typer av arbetsuppgifter som inte sällan är 
komplicerade. Rektorn ska bland annat arbeta med pedagogiska frågor, administrativa frågor, 
planeringsfrågor, utvecklingsfrågor, personalfrågor och ekonomiska frågor. Att ha många olika 
arbetsuppgifter kan vara både positivt och negativt – positivt för att det kan vara omväxlande och 
stimulerande, negativt för att arbetet kan upplevas som splittrat och utan fokus. De intervjuade 
upplever till största del detta med många olika arbetsuppgifter som positivt, men menar att det är 
för många komplicerade arbetsuppgifter på en och samma person (IP:6). Att ha så många olika 
typer av arbetsuppgifter kan också göra det svårt att vara insatt i allt och känna sig tillräckligt 
kunnig för att lösa olika frågor. Det finns hjälp att få vad gäller vissa frågor, till exempel kan 
ekonomiavdelningen hjälpa till vid ekonomiska frågor, men i slutändan så är det ändå rektorn 
som ska lösa uppgiften. Det finns även stöd att få från lärarna och specialpedagogen i detaljfrågor 
som till exempel ett elevärende, och rektorerna tar hjälp från dessa parter för att lösa olika frågor. 
Detta stöd kan kallas för informativt stöd, vilket innebär att man har tillgång till råd och förslag 
från andra vilket kan användas för att klara av en situation132. Det verkar vara stort bland de 
intervjuade rektorerna, något som till stor del beror på att de arbetar i arbetslag utifrån vilket 
skolområde de arbetar inom. Där kan de bolla idéer och hämta hjälp när de inte vet hur de ska 
lösa ett problem, och de värderar detta stöd högt.  
 
Förutom de formella kraven som ställs i läroplanen (”rektorn skall”) finns det en mängd olika 
förväntningar från olika intressenter om vad rektorn ska göra och på vilket sätt. Dessa kan kallas 
för informella krav och är sällan tydligt uttalade. Det kan till exempel vara att ”skapa den goda 
arbetsplatsen” (IP:1) eller hålla sig à jour med vad som händer i omvärlden för att se hur det kan 
påverka den egna verksamheten. De intervjuade vittnar också om att de ställer stora krav på sig 
själva, bland annat att de vill kunna entusiasmera personalen och ge dem stöd och utmaning 
(IP:3), något som är ganska diffust och komplext att arbeta med. De informella kraven kan vara 
svårare att hantera än de formella eftersom de inte är lika tydliga. Dessutom finns de i människors 
tankar och föreställningar om hur en rektor bör vara och vad en rektor ska göra, vilket innebär att 
de ständigt kan ändras och det gör det svårt att veta när dessa krav är uppfyllda. Informella krav 
ingår inte i Karaseks definition av krav, vilket kan ses som en svaghet i modellen eftersom dessa 
krav, både från andra och från individen själv, påverkar hur individen upplever sin psykosociala 
arbetsmiljö. 
 
Fortbildning är något som de intervjuade vill ha och också får kontinuerligt. Möjligheten att lära 
sig nya saker i arbetet är alltså stor bland de intervjuade, något som enligt Karasek är positivt och 
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bidrar till högre egenkontroll133. De menar att trots det är sällan som dessa utbildningar ger något 
helt nytt så är det positivt att få möjligheten att gå dem. Detta eftersom de då får en feedback på 
hur de själva tänker och även kan bli uppmärksammade på vissa saker som kan göra att rektorn 
kan utmana personalen och utveckla verksamheten.  
 
De intervjuade upplever att de inte alltid kan utnyttja den fortbildning de får fullt ut i sitt arbete, 
något som de menar är tråkigt. När de inte kan utnyttja dessa kunskaper kan det bero på att 
lärarna inte får samma fortbildning som rektorerna. Detta kan leda till att den kunskapen kan få 
svårt att nå fram till lärarna, dels på grund av tidsbrist, dels på grund av att lärarna kanske inte är 
lika inspirerade som rektorerna att ta till sig kunskapen. Intervjupersonerna menar dock att detta 
inte är något problem utan att det är något de får arbeta långsiktigt med. Däremot upplever de 
intervjuade att de har nytta av sin erfarenhet från tidigare arbeten, i större grad än de har nytta av 
olika utbildningar. Det blir en trygghet för dem i deras arbete att de vet hur saker och ting kan 
fungera och lösas. Lärarna uppfattar det som positivt när rektorn har arbetat som lärare tidigare, 
eftersom rektorn då ”vet hur det är” att vara lärare och kan ta hänsyn till det i sitt arbete. Detta 
tyder på att arbetet som rektor har en hög kvalifikationsgrad134. 

4.4 Tidsaspekten i rektorns arbete 

Ett vanligt problem bland många som arbetar är troligen att man upplever att det ständigt är ont 
om tid. Detta problem återfinns även bland rektorer. Det visar sig bland annat när en rektor säger 
”Alltså det är hela tiden tjopp tjopp tjopp… det går i varandra hela tiden.” (IP:1) Att ha ont om 
tid i arbetet kan tolkas som ett krav enligt Karasek135. Tidsbristen leder till att rektorn måste 
prioritera för att hinna med att göra allting på arbetstid. Det gäller att både prioritera vad som är 
viktigast här och nu och vad som är viktigt inför framtiden. Några av de intervjuade upplever att 
det är svårt att prioritera eftersom allting kan tyckas lika viktigt. Att ständigt vara tvungen att 
prioritera kan vara slitsamt i längden eftersom det finns en risk att personen känner ett konstant 
övertryck av uppgifter som aldrig alla går att genomföra. Dock verkar intervjupersonerna vara 
vana vid denna situation och menar att det på grund av tidsbristen är viktigt att ta hjälp av andra, 
både genom delegering och genom att få råd kring hur något ska lösas. 
 
Så länge rektorerna själva styr över sin tid så fungerar det trots allt rätt bra, men när någon lägger 
på rektorn en uppgift och inte tar hänsyn till allt det andra som ska göras så kan han eller hon 
känna sig splittrad och lätt bli stressad (IP:2). Det finns dock en viss flexibilitet vad gäller vissa 
deadlines om rektorn har haft mycket att göra (IP:2). Det som de intervjuade upplever som ett 
problem är alltså att de inte alltid själva bestämmer tiden för när de ska göra något. Det beror på 
att det ofta uppstår olika akuta frågor som måste besvaras eller problem som måste lösas, men 
också på att de ofta sitter i möten vilket kräver anpassning till andras tider. Det senare upplevs 
dock inte som ett problem, utan snarare det första. Den tid som de inte styrs av andra försöker 
de att styra själva i så stor utsträckning som möjligt. Ett sätt att underlätta detta är genom att 
arbeta med de självständiga arbetslag bland lärarna som jag nämnt ovan.  
 
De intervjuades tid upptas alltså till stor del av möten, så som möten med lärarnas arbetslag och 
med rektorerna i skolområdet. Det kan vara problematiskt eftersom man då är beroende av 
andras tider och inte kan styra sin egen tid i lika stor utsträckning. Det kan också vara svårt att 
hinna göra allt det som bestäms på mötena, något som en rektor ger uttryck för: ”… man måste 
ju ha tid någonstans att utföra allt det som man bestämmer på mötena.” (IP:2) För att hinna göra 
det som bestäms på mötena krävs det ibland att rektorn arbetar kvällstid, vilket ju inte är 
meningen (IP:2). En intervjuperson säger att hon kan vara noga med att ingen i personalen 
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arbetar övertid, men gör det själv för att hinna med sitt arbete (IP:1). Detta är inte bra; det är 
viktigt att ha tid för återhämtning för att inte riskera att bli utbränd, och då är det inte bara vila i 
form av sömn utan även ”mental” vila som krävs. Därför är det bra att kunna stänga av jobbet så 
mycket som möjligt när man går hem. Intervjupersonerna är dock medvetna om detta och 
försöker att stänga av när de går hem just på grund av detta. En intervjuperson uttrycker det så 
att det är en överlevnadsstrategi att kunna stänga av när man går hem (IP:2). Även om de oftast 
inte tar med sig arbetet hem rent praktiskt så finns det kvar i huvudet. Extra svårt är det att 
stänga av när det är något som inte har hunnit bearbetas färdigt under arbetsdagen, däremot går 
den vanliga stressen (att det är mycket att göra) att stänga av utan större problem. Det kan bero 
på att den är mer konstant och lättare att hantera. 
 
Rektorerna menar att de sällan kan slutföra det de har påbörjat just eftersom det ofta dyker upp 
olika frågor som måste besvaras. Detta visar sig i följande citat: ”Jag kan ju ha bestämt mig för att 
det här ska jag jobba med idag, men det händer ofta någonting som gör att jag inte kan slutföra 
det jag har börjat på, /…/ det händer väldigt mycket som ska lösas här och nu.” (IP:2) Rent 
formellt har de dock makten att prioritera eller delegera bort dessa frågor (om de kommer från 
lärarna), men de gör inte gärna det. Det kan bero på att det är de som är ytterst ansvariga om det 
händer något. Dessutom vill de gärna se sig själv som nära ledare, vilket innebär att de vill vara 
tillgängliga för personalen. De upplever dock att det är frustrerande att bli avbruten och det är 
även det en anledning till att de arbetar med de självständiga arbetslagen. Detta att bli avbruten i 
sitt arbete är ett tecken på låg egenkontroll136. 
 
De intervjuade säger alla att de inte har några vanliga dagar, att ingen dag är den andra lik. Detta 
kan upplevas som både positivt och negativt – positivt för att arbetet är varierande, negativt för 
att man inte vet vad som ska komma från dag till dag. Så är dock inte fallet för de jag har 
intervjuat, de vet i stora drag vad som ska hända bland annat eftersom de har många 
återkommande punkter, och upplever variationen som positiv. Det är mer problematiskt att inte 
kunna styra när de ska göra en viss sak, menar de.  

4.5 Rektorn som mellanchef 

Det går att diskutera om en rektor kan kallas mellanchef eller inte, det beror på hur man 
avgränsar organisationen. Jag ser det så att eftersom de är de lägsta cheferna om man tittar uppåt 
i organisationen så är de också mellanchefer137. Två av de intervjuade benämner dessutom sig 
själva som mellanchefer (IP:4 och IP:5), vilket betyder att de själva upplever det så. Det är också 
ett tecken på att det går att använda benämningen mellanchef på rektorer. Mycket av den 
problematik som rektorn upplever återfinns i beskrivningar av mellanchefspositionen, till 
exempel det att befinna sig i korselden mellan olika intressenters krav och att ha begränsade 
resurser eller inflytande att påverka situationen138. Detta visar sig i följande citat: ”Man är ju lite 
hoptryckt som mellanchef. Man kan ju inte göra allt som man vill göra, för man har ju inte 
resurserna till det.” (IP:5)  
 
De intervjuade upplever att de utsätts för krav som konkurrerar med varandra, till exempel att 
hålla budgeten och täcka de behov som finns eller att uppfylla lärarnas behov av omväxling i 
undervisningen och se till att eleverna får den bästa läraren för den elevgruppen. Detta tvingar 
rektorn att kompromissa, vilket kan vara slitsamt i längden eftersom det kan upplevas som att 
man är fånge mellan olika parters krav och förväntningar och inte är den som själv styr. Detta är 
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också typiskt för att mellanchefspositionen. Konkurrerande krav ingår inte i Karaseks modell, 
vilket kan ses som en brist eftersom det blir ”dubbla” krav när de konkurrerar: både kravet som 
ska uppfyllas och kravet att välja vilket krav som ska uppfyllas. 
 
Rektorn blir både styrd och kan styra själv på samma gång139, vilket också det är karakteristiskt för 
att vara mellanchef. Ett sådant exempel är att det är intensiva perioder av olika frågor som 
rektorn inte kan veta när de kommer, men han eller hon kan välja hur man ska handskas med 
dessa frågor. Detta gör det svårt att styra sin tid eftersom det ligger utanför rektorns kontroll. En 
av de intervjuade illustrerar detta så här: ”Så det drar igång, det liksom börjar lite grann och så 
vispas det upp så det blir jättemycket, men sen när det är löst då är det (knäpper med fingrarna), 
nu är det liksom, då är det borta. Men då dyker det upp något helt annat… ” (IP:6) Det kan till 
exempel vara olika elevfall, lokalfrågor eller personalsvårigheter som uppkommer och upptar 
rektorns tid under en period för att sedan försvinna igen.  
 
Det kan upplevas som svårt att påverka sin situation uppåt i organisationen. De intervjuade 
känner att deras chef lyssnar på dem, men att det kan vara svårt för honom eller henne att 
påverka eftersom han eller hon i sin tur får direktiv ovanifrån. Om definitionen av makt är: ”makt 
är en eller flera människors möjlighet att genomdriva sin vilja i det sociala umgänget, och detta 
även om andra deltagare i det kollektiva livet skulle göra motstånd”140, så kan makten uppåt i 
organisationen anses som begränsad. Dessutom blir chefen ett filter mellan rektorn och 
kommunalpolitikerna som fattar beslut om budgeten, något som följande citat visar: ”Alltid i 
organisationer så blir det en massa filter… och de vill jag ha bort, jag vill ha mer raka rör, rakt på 
den som det gäller och det är ju våra politiker.”141 (IP:5) Detta upplevs som frustrerande eftersom 
det blir ett hinder för att kunna påverka sin arbetssituation. Att påverka ännu högre upp i 
organisationen, alltså riksdag och regering är möjligt genom de fackliga ombud som träffar dessa 
politiker, men det upplevs som långt borta och svårjobbat (IP:4). Det kan vara svårt att påverka 
som ensam rektor menar en av de intervjuade (IP:2), men det är möjligt genom den större 
rektorsgruppen, det vill säga när alla rektorerna i kommunen är samlade tillsammans med deras 
chefer. Då är det enklare att påtala ett visst behov. En nackdel med detta kan vara att den 
enskilde rektorns åsikter inte kommer fram på samma sätt som om han eller hon ensam kunde 
påverka. Gemensamt för de intervjuade är att de skulle vilja ha bättre möjligheter att påverka 
uppåt i organisationen, men de menar att det är viktigt att acceptera att organisationen ser ut som 
den gör och inte springa runt sin chef och prata med politikerna.  

4.6 Den sociala aspekten 

Att vara rektor kan innebära att man känner sig ensam, vilket troligen även är fallet med många 
chefsjobb. Flera av intervjupersonerna säger att ”alla inte kan älska dem”, utan att det viktigaste 
är att de blir respekterade och att personalen förstår varför de gör vissa saker. Detta framkommer 
i följande citat: ”För i början var jag ju så mån om att alla skulle älska mig också och det… är jag 
inte nu. Respektera mig, men sen vet ju jag att har jag så många medarbetare kan ju inte alla gilla 
vad jag gör – bara de förstår varför jag gör det.” (IP:1) De intervjuade verkar också uppleva att de 
är respekterade och omtyckta, även om det kan skifta beroende på vilka beslut de tar. Detta kan 
ses som emotionellt stöd142. 
 
En av de intervjuade menar att eftersom rektorn är chef över lärarna så får han eller hon inte 
mycket feedback från dessa (IP:1). Hon menar att det finns en sådan attityd att man inte ger 
feedback till chefen. Även feedbacken från rektorns närmaste chef är bristfällig eftersom de har 
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fullt upp med annat (IP:5). De intervjuade menar allmänt att man är dålig på att ge och få 
feedback, även om det har blivit lite bättre nu när många utbildningar de gått på har betonat 
vikten av detta. Detta verkar dock inte vara något som bekymrar dem utan de upplever att de är 
omtyckta och att de kan bolla idéer med varandra inom rektorsarbetslaget. Möjligheten att få 
feedback kallas för värderande stöd143.  
 
Strävan efter att vara nära ledare är något som återkommer ofta i intervjumaterialet – flera av 
intervjupersonerna använder själva just detta uttryck. Med det menar de intervjuade att de vill 
vara i verksamheten för att stödja, uppmuntra och utmana lärarna och se vad som behöver 
utvecklas. Jag ställer mig frågande till om detta är något de säger för att det är något som är 
populärt just nu (det är ett vanligt tema på ledarskapsutbildningar), eller om det är något som de 
verkligen vill och arbetar för. Jag tror dock på det sistnämnda eftersom de säger att det är något 
de arbetar mycket med och att det är det som de tycker är roligt med att vara chef. Ett exempel 
på hur de arbetar med detta är att de försöker att vara ute i verksamheten så mycket som möjligt 
för att se hur personalen arbetar och hur detta kan förbättras.  
 
Detta att de vill vara nära ledare tar sig också uttryck i att de helst vill att idéer ska komma 
nedifrån, från lärarna, eller att rektorns egna idéer åtminstone ska ha en bra förankring bland 
personalen. Om inte lärarna är med så kan rektorn bestämma vad som helst men det är ingen 
som tycker att det är ett bra beslut eftersom ingen vill arbeta så. Då har rektorn inte vunnit 
någonting, menar en intervjuperson (IP:2). De menar också att de sällan har en helt egen idé som 
de driver igenom, utan att de utvecklar sina idéer tillsammans med lärarna. Det upplevs som 
positivt både av lärarna och av rektorerna. Rektorerna vill inte styra och ställa själva, utan vill vara 
en ledare som arbetar tillsammans med lärarna. 
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5. Slutsats 
Rektorerna upplever att de har höga krav, både formella och informella, där de informella kraven 
kommer från bland annat föräldrar, elever och inifrån dem själva. De upplever också att de 
formella kraven ger relativt stor frihet att bestämma över innehållet i sitt arbete inom en viss ram. 
Tiden upplever de som knapp och som svårare att styra över än själva arbetsuppgifterna, bland 
annat eftersom de ofta blir avbrutna. De har stora möjligheter att lära sig nya saker i sitt arbete, 
och har nytta av tidigare arbetserfarenhet i större utsträckning än de har av olika fortbildningar. 
Man kan alltså säga att de upplever både höga krav och relativt hög egenkontroll.  
 
Ibland upplever de ensamhet på grund av att de är chefer och alltid ytterst ansvariga för 
verksamheten, men de hämtar stöd hos andra rektorskollegor och även hos lärarna och 
kommunens stödfunktioner för att underlätta sitt arbete. Det finns också viss möjlighet till 
arbetsavlastning. För det mesta känner de sig också omtyckta och respekterade. De upplever att 
feedbacken till dem ibland är bristfällig, framför allt från chefen eftersom han eller hon har fullt 
upp med annat. Man kan säga att det samlade sociala stödet vare sig är högt eller lågt utan mitt 
emellan beroende på vilken stödtyp som är i fokus.  
 
Rektorsrollen kan kallas för en mellanchefsposition men har troligen lite högre egenkontroll än 
vad olika beskrivningar av mellanchefer tyder på. Detta eftersom rektorn är högsta chefen på den 
skola där han eller hon arbetar, men fortfarande den lägsta chefen i organisationen om man tittar 
uppåt. De upplever vissa svårigheter att arbeta i en politiskt styrd organisation som är kopplade 
till det att vara mellanchef, och det är bland annat att de måste ta hänsyn till många intressenter 
och att de ibland hamnar i kläm mellan det statliga och det kommunala uppdraget. Slutligen kan 
man dock säga att de intervjuade upplever att de har en god psykosocial arbetsmiljö och trivs bra 
med sina arbeten. 
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6. Avslutande diskussion och reflektion 
 
När jag skulle börja skriva denna uppsats så förväntade jag mig att rektorerna skulle uppleva att 
de hade höga krav, något som sedan förstärktes när jag tog del av forskning kring rektorer. Detta 
är också något som jag själv har kommit fram till i denna uppsats. Studien har alltså inte gett 
något resultat som är väldigt oväntat, utan det har visat sig att rektorerna upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö ungefär som jag förväntade mig att de skulle. Den enda skillnaden var 
att de verkar uppleva ett större socialt stöd än jag trodde att de skulle göra. Det sociala stödet är 
också det som har varit svårast att undersöka, vilket kan tänkas bero på att det är svårt att fråga 
om rektorns relationer utan att leda in honom eller henne på en viss typ av relation eller liknande. 
Jag trodde inte heller att de skulle ha så få möjligheter att styra över sin tid men så stor möjlighet 
att styra över sina arbetsuppgifter utan att det skulle vara mer jämnt fördelat.  
 
Min åsikt från början var också att en rektor kunde kallas för mellanchef på grund av 
hans/hennes position i organisationen samt den bild jag hade av hur det är att vara rektor. Detta 
har också stärkts genom att två av de intervjuade själva benämnt sig som mellanchefer samt att 
det ur intervjuerna kommit fram att de upplever de problem som också tillskrivs 
mellanchefspositionen. Detta var såklart glädjande eftersom det stärkte det jag trodde på och 
mina handledare inte trodde på.  
 
Jag tror att en anledning till att alla jag har intervjuat trivs så bra med deras arbete är att de som 
inte trivs redan har slutat som rektorer och där med inte har kunnat bli intervjuade av mig. Jag 
tror också att det är en viss typ av människor som trivs med arbetet som rektor, det vill säga att 
man måste trivas med höga krav och stor frihet men också kunna hantera tidsbrist och inte ta 
med sig saker hem på fritiden. Den som blir rektor är troligen även intresserad av relationer och 
människor, att vara med och påverka, planera och driva utvecklingen – och såklart så bör han 
eller hon vilja vara chef. 
 
Det skulle vara av intresse att jämföra denna kommun med en annan kommun som organiserar 
skolverksamheten annorlunda, för att se om organisationen och arbetssättet med till exempel 
rektorsarbetslag påverkar upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. En annan aspekt som 
vore intressant att jämföra med är hur (mellan)chefer i privata organisationer upplever sin 
psykosociala arbetsmiljö, för att se om och hur den politiska styrningen spelar in. Det skulle 
också vara av intresse att intervjua några av dem som har valt att sluta som rektorer för att de hur 
de har upplevt den psykosociala arbetsmiljön. 
 
Slutligen vill jag bara säga att det har varit ett otroligt lärorikt arbete att skriva denna uppsats och 
jag vill tacka alla som har varit ett stöd för mig! 
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Bilaga 1 – Pressmeddelande från Svenska Skolledarförbundet 
 
Många rektorer lämnar sina tjänster i förtid!  
PRESSMEDDELANDE 
2007-03-19 
 
En undersökning gjord av Sveriges Skolledarförbund visar att många rektorer lämnar sina jobb 
före pensionen. Mellan 2000 och 2006 lämnade 43 % sina arbeten av andra skäl än pensionering. 
Läget i Göteborg är ännu allvarligare. Det visar sig nämligen att närmare 57 % av en undersökt 
grupp av rektorer lämnat sina anställningar före 65 års ålder. Det är Sveriges Skolledarförbund 
som genomfört en undersökning av förhållandet. Av ett urval av 2261 rektorer lämnade 231 sina 
arbeten därför att de uppnådde 65 års ålder och kunde förväntas gå i pension. Ytterligare 889 
skolledare lämnade sina befattningar under åren 2000 till 2006. Detta motsvarar 43 % eller ca 9 % 
om året. Vad det handlar om är således rektorer som helt lämnat sin anställning. De har således 
inte bara bytt skola eller gått i vanlig pension. 
 
Inkluderas de som bytt skola är omsättningshastigheten ca 16 % om året, vilket visas av en 
tidigare utredning som gjorts för Myndighetens för skolutveckling räkning. I Göteborg är 
förhållandena ännu kärvare. Ett urval av 72 rektorer gjordes. Av dessa gick 8 i vanlig pension 
under perioden. Av de återstående 64 skolledarna återfinns 2006 bara 28 i tjänst i kommunen. 
Således har 57 % försvunnit från kommunen. Av detta urval kan naturligtvis några återfinnas i 
andra kommuner. Men siffrorna pekar på att arbetet som rektor är hårt och slitsamt. – Orsakerna 
till att så många rektorer slutar sina arbeten står att finna i flera förhållanden säger Lars Flodin, 
ordförande i Sveriges Skolledarförbund. – En rektor ska räcka till för alla: elever, lärare, annan 
personal och föräldrar. Kraven på skolan har ökat de senaste åren och därmed också kraven på 
rektorer. 
 
Kraven från politikerna på skolledarna har också hårdnat under senare år. Fler skolledare får 
lämna jobben då de inte längre har kommunalrådens förtroende. Vad det främst handlar om är 
tuffa krav på att hålla budgeten oavsett elevernas resultat. Här finns en inbyggd motsättning 
mellan rikspolitikernas krav på bättre resultat i skolan och kommunalpolitikernas krav på att detta 
inte får kosta pengar. En förhållandevis ny arbetsuppgift som också kräver mycket energi är den 
lokala lönesättningen av lärare. 150 000 lärare i skolan och barnomsorgen ska numera ha 
lönesamtal och omfattande utvecklingssamtal vilket sammantaget kan ta 2-3 veckor av en rektors 
arbetstid per år – en arbetsuppgift som tillkommit under senare år. 
 
Framförallt handlar det om att rektorerna är för få. Under senare år har många stödfunktioner i 
skolan rationaliserats bort. Rektor blir inte sällan kvar som ensam i ledningen med från 30-35 
underställda till upp emot 80 eller fler. Det skapar en orimlig situation. Därför driver också 
Sveriges Skolledarförbund hårt kravet på att varje skolledare ska ha högst 25 direkt underställd 
personal. En förklaring kan också vara bristen på stöd från den egna kommunledningen. Varje 
rektor har rätt till en egen utvecklingsplan. Sveriges Skolledarförbund kan efter en undersökning 
konstatera att ca 77 % av skolledarna inte har en egen utvecklingsplan, något som man nu ska 
försöka åtgärda i samverkan med kommunerna. Vi kommer att ta upp detta i anslutning till de 
kommande förhandlingarna om ett nytt avtal, säger förbundsordförande Lars Flodin. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Titel (organisationsschema) 
 
Berätta om hur du blev rektor / ”hur har du hamnat där du är idag?” 

- vad jobbat med innan 
- vart bott innan 
- vad studerat (om studerat) 
- hur länge varit rektor 

 
Om rektorsskapet / ”berätta om hur en vanlig dag ser ut” 

- sitt fokus / viktigaste uppgift 
- hur ser en vanlig dag ut / hur dagen idag ut + vilka mest kontakt med 
- positivt med rektor 
- negativt med rektor 
- upplevelsen av att vara chef 
- hur är en bra rektor 

 
Krav / ”berätta om vilka krav du har på dig” 

- vilka har krav/förväntningar 
- hur skiljer sig dessa 
- förväntningar/krav från sig själv 
- krävs det att lära sig nya saker / vidareutbilda sig & möjlighet till det  
- upplever tidstillgång/tidsåtgång 
- kraven förändrats 

 
Kontroll / ”berätta om dina möjligheter att styra över ditt jobb” 

- bestämma över sin egen tid (upplägg) 
- bestämma över sina egna arbetsuppgifter/innehållet i rollen/uppdraget 
- möjlighet att använda sina kunskaper / behov av dessa 
- möjlighet att ”stänga av och gå hem” om man vill 
 

Socialt stöd / ”berätta om dina kontakter under en vanlig dag” 
- hur upplevs kontakten (typ av kontakt: kompisar, hjälp, feedback) 
- varifrån upplevs det största stödet 

 
Makt 

- möjlighet till inflytande/påverkan uppåt + vad 
- möjlighet till inflytande/påverkan nedåt + vad 

 
Sist 

- förändrats att vara rektor 
- ändra något 


