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Abstract 

The study is based on a human science perspective in which we are interested in the school as 
a workplace for adults and work with personnel issues. The aim is to contribute with new 
knowledge about what conditions an employee considers important to carry out their work, 
and employees' experiences of working in large personnel groups. We have made a case study 
in a Swedish local primary school for students in lower ages, with between 60-70 employees. 
We conducted nine semi- structured interviews with a hand-picked selection of employees 
from different occupational groups in the school. The study is empirical data -driven 
qualitative with abductive approach. To analyze the collected datamaterial, we have used the 
empirical data -driven thematic analysis. From the results of the study some aspects appear 
clearly; employees need to be seen by his/her boss, importance of employee autonomy and 
employee experience of stress. Some employees feel to a greater extent than others that they 
are seen by their boss and have the opportunity to influence their work situation. This appears 
to be linked to the type of relationship the employee has to school management. 

Keywords: collaboration, autonomy, span of control, flat organization, school management. 
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Inledning 

De senaste åren har offentlig sektor i Sverige genomgått omfattande förändringar i sättet att 
styra och leda. Inom flera offentliga sektorer har förändringarna påverkat brukare, 
medarbetare och ledning. En sektor som påverkas och som allmänt anses ha försämrats är den 
svenska skolan. Många intressenter från olika håll, har synpunkter om vad problemen bottnar 
i, och idéer om hur problemen inom skolan ska kunna lösas. Skolan är en samhällsviktig 
institution som de flesta individer i Sverige har en relation till på ett eller annat vis, vilket gör 
att intresset i media tenderar att bli stort när skolsystemet visar sig omfattas av brister, t ex när 
det gäller att möjliggöra för elever att uppnå goda studieresultat eller svårigheter i att attrahera 
skickliga medarbetare till skolan.  

Detta intresserar oss, och några av våra frågor som grundar sig i den allmänna debatten, 
handlar om vilka som egentligen har kunskap om vad som saknas inom skolan idag, både som 
lärmiljö för barn och som arbetsplats för vuxna. Vi tänker att det borde vara medarbetare 
inom skolan, som har den mest verksamhetsnära kunskapen, och upplevelser av hur 
förutsättningarna för arbetet inom skolan ser ut.  

Vårt allmänna intresse för skolan kommer från att vi är föräldrar till barn som går i 
grundskolan och på fritids. Vårt specifika intresse i skolans organisation, grundar sig vår 
utbildning till personalvetare. I våra vardagliga kontakter med skolan har tankar väckts kring 
hur personalarbetet och organiserandet går till, och hur detta påverkar personalens 
arbetsförhållanden och i förlängningen barns tillvaro i skolan. Vilka förutsättningar upplevs 
viktiga för arbetet av medarbetare i en kommunal grundskola, och finns dessa idag?  

Bakgrund 

Under våren 2013 genomförde vi en förberedande studie inför vårt uppsatsarbete. Syftet då 
med den studien var att ta reda på hur personalarbetet bedrivs i grundskolan. Rektors uppdrag 
innebär att vara pedagogisk ledare och chef för lärare och annan personal och att ha det 
övergripande ansvaret för verksamheten. Data samlades in med hjälp av intervjuer med 
rektorer. Det framkom att rektorerna upplevde att förutsättningarna för att bedriva ett 
proaktivt personalarbete, saknades eller var bristfälligt och att de ville ha mer praktiskt stöd. 
Det framkom också att rektorerna ville frigöra tid till att utöva det pedagogiska ledarskapet, 
att leda den pedagogiska verksamheten men att tiden för detta inte räckte till. Rektorsrollen 
har också varit föremål för ett flertal forskningsstudier, t ex (Böhlmark, 2012). Dessa studier 
visar bland annat att rollen är utsatt för ett korstryck, det vill säga motstridiga krav från olika 
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intressenter, och att det pedagogiska ledarskapet inte hinns med, men att samtidigt allt mer 
ansvar trycks ut mot rektorerna (Skolinspektionen.se, 2014-03-09). 

Problemområde 

Skolan debatteras mycket i olika forum. Läraryrket och dess status har diskuterats flitigt i 
olika medier och det är idag svårt att rekrytera behöriga lärare. Ledarskapet anses viktigt i 
skolan och mycket fokus riktas mot rektor för att lösa problemen (Skolinspektionen.se). 
Rektorsuppdraget är också svårt att tillsätta, varje utlyst rektorsjobb söks av 0,6 person och 
personalomsättningen är hög (Chef.se, 2014-04-27). I skolor med många anställda riskerar 
uppdraget att bli orimligt att klara av utifrån de förutsättningar som rektor har. Grundskolan 
har ett sätt att organisera personalansvaret som utgår från rektor som ensam personalansvarig 
chef. Detta intresserar oss. På vissa skolor har delar av ansvaret delegerats till biträdande 
rektorer. Grundskolan skiljer sig här till vissa delar från t ex gymnasieskolor, som ofta har 
flera rektorer där ansvaret är uppdelat för verksamheten inom olika utbildningsprogram på 
gymnasieskolan. Med den uppdelningen följer också personalansvaret.  

Det går att studera grundskolan ur flera perspektiv, t ex som lärandemiljö för barn och 
ungdomar eller som arbetsplats för vuxna. Som personalvetare är vi intresserade av skolan 
som arbetsplats för vuxna. Studien görs därför utifrån ett personalvetenskapligt perspektiv. 
Utifrån detta perspektiv är vi generellt intresserade av arbetsplatsens organisation när det 
gäller ledarskap och medarbetarskap och är specifikt intresserade av arbetet med 
personalfrågor. Med tanke på de problem som skolan har idag med bland annat sjunkande 
resultat och hög sjukfrånvaro bland personalen så är vi nyfikna på om vi med ett 
personalvetenskapligt och organisationspedagogiskt perspektiv kan få en ökad förståelse för 
grundskolan som organisation, och vilka förutsättningar medarbetare upplever som viktiga för 
att utföra arbetet.  

Vi är också intresserade av, om chefsspannet, dvs antalet medarbetare som en chef har 
personalansvar för, kan ha betydelse för medarbetarna, och i så fall på vilket sätt. 

För att illustrera organisationer kan man använda modeller som beskriver t ex formell eller 
informell organisation. Den formella organisationen kan beskrivas som det formella sättet att 
strukturera resurser, leda och fördela arbetet (Olsson, 2004, s 140).  

Det finns troligen olika modeller som kan beskriva flera olika organisationer inom en och 
samma grundskola. Två modeller som beskriver hur vi tänker kring olika typer av 
organisationer, som illustrerar chefsspannet och storleken på personalgruppen presenteras i 
figurerna nedan. Den första modellen, fig. 1, beskriver hur skolan praktiskt och formellt är 
strukturerad med olika funktioner och indelad arbetslag och arbetslagsledare för 
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verksamheten. Vi kallar den verksamhetsorganisationen. Den grundar sig till viss del i den 
lagstiftning som säger att arbetet i skolan skall organiseras utifrån arbetslag och är hämtad 
från den aktuella grundskolan, som vi kallar Storstadsskolan. Den andra modellen, fig. 2, 
illustrerar hur det formella personalansvaret i Storstadsskolan är strukturerat, vi kallar den 
personalansvarsorganisationen. Verksamhetsorganisationen har fler hierarkiska ansvarsnivåer 
än personalansvarsorganisationen, genom att verksamhetsorganisationen är indelad i arbetslag 
där arbetslagsledaren tillsammans med arbetslaget har rätt att fatta beslut i vissa frågor som 
rör verksamheten. I strukturen för personalansvarsorganisationen finns endast två 
ansvarsnivåer. Detta gör att spannet inom verksamhetsorganisationen är smalare än spannet i 
personalansvarsorganisationen. Vi kommer att utveckla detta resonemang i teoridelen och 
fördjupa det ytterligare i analysdelen.  

 

 

Fig. 1. Verksamhetsorganisation i Storstadsskolan. 

Totalt ca 65 medarbetare indelade i 6 arbetslag. Ca 

8-10 medarbetare i varje arbetslag med en 

arbetslagsledare.   

Fig. 2. Personalansvarsorganisation i Storstadsskolan. 

Totalt ca 65 medarbetare och två personalansvariga 

chefer, vilket innebär ett chefsspann på ca 32-33 

medarbetare/chef.  

Rektor har personalansvaret och ansvaret för den inre organisationen i skolan och detta ansvar 
får rektor inte delegera till någon annan befattning som inte har tillräckliga kvalifikationer 
(Skollag, 2010:800, kap. 2, §9-10).  

Det är i denna modell, fig. 2, för det formella personalansvaret som studien har sin 
utgångspunkt. Utifrån denna modell betraktar vi skolans personalorganisation som platt 
eftersom det finns få chefsnivåer. Det får till följd att chefsspannet blir brett och en chef måste 
räcka till för många medarbetare. 

Det finns grundskolor där rektorer har direkt personalansvar för upp till 150 anställda. Unikt 
för rektors roll är att de utöver detta, har direkt resultatansvar för ett antal elever och för 
kontakterna med elevernas föräldrar, och yttersta ansvaret för elevers hälsa och säkerhet. 
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Rektors uppdrag är lagstadgat och endast vissa delar av beslutsfattandet får delegeras till 
andra befattningar i den enskilda skolan (Skollag, 2010:800, kap 2).  

Litteraturöversikt 

Den förförståelse vi har i ämnet grundas till delar i det vi har lärt oss under vår utbildning, 
dels i tidigare forskning, rapporter och litteratur. För att förstå förutsättningarna för 
personalarbetet i skolan idag anser vi att det behövs ett helhetsperspektiv, där skolan beskrivs 
i sitt sammanhang. Vi kommer därför i följande litteraturöversikt att beskriva ett antal faktorer 
som vi anser har haft stor betydelse för skolan som organisation och förändringar som 
påverkat arbetet för medarbetare i skolan på olika sätt, indirekt och direkt. Vi kommer att 
presentera tidigare forskning, personalarbete, rektorernas roll, samt förändringar i samhället 
såsom New Public Management (NPM) med bland annat ökad styrning, samt decentralisering 
av offentlig verksamhet. Därefter presenteras teorier med en tydligare koppling till 
medarbetarna inom skolan, deras roll som experter, samarbete och värdegrund i platta 
organisationer samt arbetsmiljö och hälsa. Vi har ett medarbetarfokus i vår studie men anser 
att rektors roll behöver beskrivas för att förstå helheten. Ledarskap och medarbetarskap går 
hand i hand och det är svårt att tala om det ena utan att beröra det andra. 
Medarbetarperspektivet är intressant anser vi, eftersom vi tror att medarbetare inom skolan 
har kunskaper och tankar om hur arbetet och verksamheten kan organiseras och vilka 
förutsättningar de behöver för att utföra arbetet och utveckla verksamheten.  

Tidigare forskning 

Det är fortfarande ett mycket begränsat utbud av forskningsstudier genomförda de senare åren 
som rör chefsspann (span of control) och dess betydelse och effekter på organisationen. 
Tidigare studier fokuserar på hur eller varför smala respektive breda chefsspann tillämpas 
(Andersson-Felé, 2008, s 78). Inte heller vi har lyckats finna många studier som utforskar 
bredden på spannet och dess betydelse för medarbetare och organisationen. Vi har hittat 
forskning som antyder vad som indirekt kan påverkas av spannet, t ex vad medarbetare anser 
utgör goda arbetsvillkor, gott ledarskap och en attraktiv arbetsplats och chefers 
arbetsförhållanden.  

En allmän uppfattning är att en ledare inte bör ha mer än 30 medarbetare att leda. 
Personalgrupper inom det privata uppges medeltalet till 17 medarbetare, medan medeltalet i 
offentlig sektor är 30 (Ledarna.se, 2014-04-26).  

Även skolklasser skapas utifrån dessa principer, max 30 elever per klass (Fredriksson et al, 
2012). 
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Två nyligen genomförda studier som fokuserar på arbetsförhållanden för chefer i offentlig 
förvaltning i Sverige har publicerats (Berntson et al, 2012; Dellve et al, 2013). Studierna är 
kvantitativa och i båda används en modell kallad jobdemand-resources (JD-R) för att ta reda 
på hur krav och resurser påverkar arbetsförhållanden för chefer i offentlig förvaltning. 
Berntson m fl (2012) konstaterar i sin studie att grundskole- och förskolechefer är 
överrepresenterade inom de kluster som i studien benämns “De förbisedda” och “De utsatta” 
(egen översättning). Karaktäristiskt för chefer i dessa kluster var att de uppgav dåliga 
möjligheter till eget chefsstöd, många inkommande klagomål från brukare och brist på 
resurser (Berntson et al, 2012). I den senare studien (Dellve et al, 2013) inkluderades 
chefsspannet och resultatet visar att bredden på spannet har en signifikant inverkan 
arbetsförhållandena för cheferna i studien. Författarna konstaterar att det är ofördelaktigt ur 
flera aspekter för en chef att ha personalansvar för många medarbetare t ex när det gäller 
arbetsbelastning och för relationen med medarbetare. Resultatet indikerar också att det är 
ofördelaktigt för chefer att ens ingå i en ledningsgrupp där chefskollegor ansvarar för många 
medarbetare, det ger mindre tid och möjlighet för chefer att stötta varandra i chefsrollen och 
påverkar således upplevelsen av höga krav i arbetet (Dellve et al 2013). En annan rapport som 
publicerades 2013, kommer från Nyckeltalsinstitutet som är ett företag som gör systematiska 
mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. Under insamlande av olika data från olika 
organisationer i Sverige har Nyckeltalsinstitutet under flera år sett att storleken på 
arbetsgrupperna dvs chefsspannet, samvarierar med sjukfrånvaron. Arbetsgrupper med över 
30 medarbetare under en chef uppvisar en högre sjukfrånvaro än mindre arbetsgrupper, 
orsakerna till detta har dock inte utforskats (Nyckeltalsinstitutet.se, 2014-03-06).  

När det gäller Sverige så har det inte genomförts några studier direkt i syfte att utforska 
chefsspann på skolan som arbetsplats men det finns resultat i studier som antyder att 
chefsspannet har betydelse. Rektorer på mindre skolenheter har bl a större möjlighet att 
påverka elevers studieresultat och arbetsmiljön på skolan, mätt i personalomsättning, än 
rektorer vid större skolenheter (Böhlmark et al, 2012).  

Personalarbete och personalfrågor 

Det är svårt att hitta en entydig definition på begreppet personalansvar utifrån den litteratur vi 
tagit del av inför denna studie. Men det finns resonemang kring personalansvar och att det 
förknippas med personalarbete och personalfrågor.  

Begreppet personalarbete kan på enklaste vis definieras som “alla frågor i företaget som rör 
de anställda”. Personalarbetet kan också delas in i olika kategorier; administrativt, operativt 
och strategiskt arbete (Granberg, 2011, s 89). 
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I decentraliserade organisationer har ansvaret för personalarbetet ofta delats upp inom 
organisationen, mellan specialister på en HR-avdelning och chefer i linjen. HR-specialisterna 
får en stödjande och rådgivande funktion, och de personalansvariga cheferna bedriver det 
operativa, dagliga personalarbetet (Hällsten, 2000; Södergren, 1987). Under förutsättning att 
linjecheferna har personalansvaret, kan detta ansvar delas in i två delar, de ena delen är 
ledningen av personalen vilket alltid har varit en chefs uppgift, den andra handlar uppdraget 
att bedriva operativt personalarbete så som rekrytering, kompetensutveckling, rehabilitering, 
konflikthantering och uppsägning. Den senare delen är det som tidigare traditionellt varit HR-
specialisternas del av operativt personalarbete.  

Förutsättningarna för arbete med personalfrågor i 
grundskolan 

I den litteratur vi studerat inför detta arbete har vi funnit en mängd resonemang om 
personalarbete, personalfrågor och ledarskap. Fokus i dessa resonemang har varit vad dessa 
arbetsuppgifter består i och vad som kan bidra till goda arbetsförhållanden. Det har också 
framkommit att ledaren är viktig för organisationens framgång (Böhlmark et al, 2012). Några 
försök till att redogöra för hur ledare kan och bör leda och arbeta med personalfrågor har vi 
också funnit, detta kan göras genom att t ex bedriva pedagogiskt ledarskap (Granberg, 2011, 
kap 17), vara närvarande (Starrat, 2005). Men, mindre fokus har varit på hur det går att skapa 
förutsättningar för att bedriva ledarskap med personalansvar som inkluderar ansvar på 
personalarbete. Något som återkommande nämns är befogenheter, ansvar och budget som de 
förutsättningar en chef har att förhålla sig till. Antalet medarbetare som en chef har 
personalansvar för (chefsspannet), utgör också en betydande förutsättning för att kunna 
bedriva detta personalarbete. En chef kan ha svårt att själv påverka bredden på chefsspannet. I 
skolan kan detta bli svårt då mycket av rektors arbete styrs av lagar, regler samt beslut som 
fattas på politisk nivå och på förvaltningsnivå. Det är alltså inte rektors ledarskap, utifrån 
förmågor eller egenskaper, som står i fokus för denna studie, utan förutsättningar för rektors 
arbete och medarbetares upplevelser av hur arbetet med personalfrågor bedrivs och vilka 
förutsättningar som medarbetare anser viktiga för sitt arbetsutövande. 

Uppdelningen när det gäller personalarbetet/HR-arbetet kan se olika ut i olika kommuner, t ex 
i ”Storstad”. Ett exempel på uppdelningen i en större kommun är att det centralt finns en 
personalstrategisk avdelning som arbetar med strategiska frågor och specialistkrävande frågor 
som t ex arbetsrättsliga tvister, omställningsfrågor, arbetsprocesser. Varje förvaltning har 
sedan en HR-avdelning, med en HR-chef och HR-konsulter som ger stöd till chefer ute i 
linjen. På Utbildningsförvaltningen i Storstad finns personer som arbetar med HR-
konsultation ut mot skolenheter inom kommunen. På grundskoleenheterna finns 
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grundskolecheferna men det dagliga arbetet med personalfrågor och personalansvaret är 
delegerat ut till rektorerna på respektive skolenhet.  

Rektor, hierarkin och det pedagogiska ledarskapet 

Skolan är en komplex organisation där verksamheten styrs och påverkas i stor omfattning av 
myndigheter, politiska beslut, lagar och huvudmän. Rektor är längst ned i en hierarki, och 
högst upp i en annan. Med arbetslagsledare och biträdande rektorer i den egna enheten blir 
rektor i praktiken också en mellanchef. Chefsrollen blir komplex, utsatt för korstryck från 
flera intressenter, en del även utanför skolans organisation. Forskning visar att rektor har en 
betydande roll för det pedagogiska ledarskapet och elevers resultat (Nihlfors & Johansson, 
2013). Enligt Granberg, (2011), kan det pedagogiska ledarskapet definieras som att gestalta 
en vision, ange mål och uppgifter, att undanröja hinder för lärande och kunskapsutveckling 
samt att inte lägga sig i men att bry sig om. Det handlar i kort om att kommunicera en vision 
dvs skapa förståelse för den. Att leva som man lär. Att undanröja hinder för lärande har sin 
utgångspunkt i att medarbetarna har en stark lust till att göra ett bra arbete och lösa sina 
ålagda uppgifter. Att inte lägga sig i, dvs att släppa kontrollen, lita på sina medarbetare men 
att ändå på ett autentiskt vis bry sig och vara genuint intresserad av sina medarbetare och 
deras arbete (ibid, s 626). Med ett pedagogiskt ledarskap kan verksamheten organiseras för att 
skapa förutsättningar för lärande. Enligt Senge (1996) kan chefen i en organisation skapa en 
lärande organisation genom att underlätta medarbetarnas lärande och utveckling av olika 
förmågor. Istället för att ge medarbetarna uppgifter bör ledaren ge medarbetarna ansvar och 
förtroende så att de kan utveckla sin kompetens och sin vilja att bidra till organisationens 
lärande. (Granberg & Ohlsson, 2011, s 14).  

Det finns också en stor utvecklingspotential för rektorers arbetsförhållanden (Nihlfors & 
Johansson, 2013). Möjligheterna för rektor att utöva ledarskap bör stärkas och 
kompetensutvecklingen både för rektors egen del och medarbetarna för att öka elevernas 
resultat behöver utvecklas. Rektorerna i studien uppgav att de viktigaste framgångsfaktorerna 
för att de ska kunna påverka elevernas resultat är organisations- och ledarskapsfrågor. Minst 
viktigt som framgångsfaktorer bedömer de tillfrågade personal- och resursfrågor (ibid).   

Förändringar i samhället 

På senare år har förändringar i samhället påverkat utvecklingen inom skolan, exempelvis 
införandet av New Public Management (NPM) i offentlig verksamhet med ökade krav på 
styrning och uppföljning samt ökad decentralisering. 
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Offentliga verksamheter och New Public Management 

Införandet av NPM framfördes under 1990- talet och hölls upp som den bästa lösningen på 
problemen med bland annat ineffektivitet inom den offentliga sektorn. NPM står för ett antal 
reformer med syfte att förbättra resultaten och effektiviteten i den offentliga verksamheten 
(Lindberg, 2011). Reformerna handlar om att förändra traditionella byråkratier till 
resultatorienterade organisationer med effektivt management och innebär kortfattat 
decentralisering, konkurrens och målstyrning. Inspirationen kommer från den privata sektorn 
och argumenten består bland annat av man med NPM ska förbättra offentlig service och skapa 
mer kundorienterade organisationer med tydliga mål. På detta sätt ska skattemedlen ges ett 
högre värde. Ett led i förändringen handlade om att flytta beslutsfattandet närmare 
verksamheten. Skolan har kommunaliserats (1991) och rektorer har fått större ansvar och 
kontroll över exempelvis budgetering och resultat. Under denna period drabbades Sverige 
samtidigt av 90-talets ekonomiska nedgång med stora nedskärningar. Arbetsbördan har för 
många ledare och medarbetare i offentlig verksamhet blivit övermäktig och ett ökande antal 
personer inom skolan har lämnat sina arbeten till följd av utbrändhet (ibid).  Förändringarna 
har även lett till att många offentliga organisationer idag väljer att betrakta sin omgivning som 
kunder (Almqvist, 2006, s 9-12). NPMs mål- och resultatstyrning med hårdare finansiell 
kontroll och krav på effektivitet har lett till en förskjutning från kontroll av processer “vad 
händer här och nu?” till en efterkontroll av vad som har uppnåtts “hur gick det?” (ibid, s 26). 
Dessa förändringar vad gäller kontroll och styrning granskas i en antologi Forsberg och 
Wallin (2012). De beskriver det system för styrning i skolan som utvecklats under senare år. 
Den egentliga innebörden av målstyrning är enligt författarna att skolans uppdrag och mål ger 
utrymme för lärarens egna tolkningar i förhållande till elevernas individuella förutsättningar 
och intressen. Detta betyder respekt och tillit till läraren. Författarna menar att de senaste tio 
årens resultatstyrning inneburit att målen ersatts av centrala kriterier för vad eleverna ska 
uppnå som resultat av undervisningen. Ett system av kontroll har införts med inspektion, 
kvalitetsredovisningar, nationella prov och kriterierelaterade betyg. Författarna menar att 
detta innebär att lärarens frihet att självständigt utforma verksamheten utifrån läroplanen sätts 
åt sidan, och risken är att läraren anpassas till att följa givna regler och anpassa sin 
undervisning till kriterierna och inte till eleverna (Forsberg & Wallin, 2012, s 15). En 
kriteriestyrd undervisning inskränker skolans och lärarnas handlingsutrymme och gör 
skolarbetet mindre meningsfullt då den minskar möjligheten för personalen att ta hänsyn till 
elevers olikheter. Det begränsar lärarens autonomi och leder på sikt till att läraryrkets status 
urholkas (ibid, s 180). Kraven på att utvärdera och rapportera om elevers lärande och om 
skolors resultat är dessutom tidskrävande aktiviteter som har medfört en stor administrativ 
arbetsbörda för skolpersonal.  
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Decentralisering och platta organisationer 

De senaste decenniernas omfattande rationaliseringar och ekonomiska nedskärningar inom 
den offentliga sektorn har också medfört nya arbets-och styrformer. Ett exempel är ”platta 
organisationer”. Att en organisation är platt eller decentraliserad innebär att chefsnivåer 
plockats bort och att beslutsbefogenheter delegerats nedåt i hierarkin. I praktiken innebär de 
platta organisationerna ofta att det finns få chefsnivåer och att dessa chefer har många 
underställda. Detta innebär ett större ansvar för de personalansvariga cheferna som får fler 
underställda att leda och fler arbetsuppgifter att utföra. Detta leder ofta till att chefer känner 
sig otillräckliga och att medarbetare upplever att de inte blir sedda. Fördelarna som lyfts fram 
med den platta organisationen, är bland annat att beslutsvägarna blir kortare och att 
medarbetare får mer eget ansvar och möjlighet att påverka sitt arbete. Ett flertal studier visar 
dock att omstruktureringarna på senare år med ökad arbetsmängd och stora arbetsgrupper till 
följd, snarare lett till att personalens möjligheter att påverka sin arbetssituation minskat i 
offentlig verksamhet. Det strategiska beslutsfattandet har i praktiken centraliserats och 
beskrivs av forskare som ”fjärrstyrning”. Statistik visar att inflytande har minskat för stora 
grupper inom offentlig sektor vilket innebär att den psykosociala arbetsmiljön försämrats. 
(Andersson-Felé, 2008, s 9-15). 

Det kan även i platta organisationer finnas en stark informell hierarki med dolda 
maktstrukturer. (Andersson-Felé, 2008, s 22-36). Andra aspekter som framkommit i de 
senaste årens forskning av ett stort chefsspann eller en platt organisation är att personalen är 
hierarkiskt närmare sin chef. Men, eftersom strategiska funktioner ofta saknas i en platt 
organisation kan sättet att organisera utgöra hinder för utveckling och förändringar på längre 
sikt. Det strategiska arbetet med processer och kvalitetsarbete kan hamna i skymundan (ibid s 
10).  

Teori 

Experterna i skolan 

Skolan är en kunskapsorganisation där medarbetarna är experter inom sitt område. Shilling 
och Werr (2012) menar att när det gäller att leda experter så påverkas ledarskapet av att det 
rör sig om att leda de som vet mest. Experter svarar i hög grad för att själva lägga upp och 
planera sitt arbete och de gör också flertalet av de bedömningar som är aktuella för att driva 
verksamheten, t ex advokater som ska ge råd till klienter eller lärare som ska sätta betyg. 
Ledarskap kan definieras som någons medvetna försök att påverka händelser och skeenden i 
sammanhang som också innefattar andra. En utmaning, i de olika aspekter som finns i att leda 
experter, handlar om samspelet mellan ledarskapet som utövas på verksamhetsnivån och det 
ledarskap som experterna själva gör anspråk på att utöva (Furusten & Werr, 2012, s 217-229).  
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Den 1 december 2013 infördes kravet på lärarlegitimation i den svenska skolan (Lärarnas 
riksförbund.se, 2014-04-26). För att bli tillsvidareanställd, undervisa och sätta betyg krävs att 
läraren har legitimation. Detta medför ökat personligt ansvar för yrkesutövandet, 
legitimationen kan bli indragen och alternativt kan varning utdelas om läraren brustit i sin 
yrkesutövning. Hösten 2013 infördes också möjligheten att tillsätta förstelärare, lärarna har 
möjlighet till en karriärtjänst. Ansökan görs hos huvudmannen och ger möjlighet för skickliga 
lärare att få högre lön och ett ökat pedagogiskt ansvar (ibid). Lärarna har också en egen 
yrkesetik som ger stöd och riktning i svåra frågor och ett eget yrkesetiskt råd 
(Lärarnasyrkesetik.se, 2014-05-25 ). Läraryrket har blivit en legitim profession möjliggjord 
genom statlig utbildning och är övervakad av staten. 

Vidare har rektorer som är anställda efter mars 2010 också ett obligatoriskt krav på sig att 
genomgå rektorsprogrammet om man inte tidigare har genomgått en statlig rektorsutbildning. 
Dessa två yrkeskategorier, lärare och rektorer, har genomgått en formell, statlig certifiering, 
som ett bevis på expertis inom det pedagogiska området. 

Inom grundskolan arbetar också andra personer med professionell kompetens, t ex 
sjuksköterskor och psykologer. Andra grupper som inte har någon certifiering, men 
högskoleutbildning eller yrkesutbildning, är t ex fritidspedagoger, ekonomer, kockar mfl. 

Shilling och Werr (2012) beskriver två typer av experter, den klassiska experten och 
karriärexperten. Den klassiska experten beskrivs fokusera på sitt intresse för och 
identifikation med ett visst kunskapsområde. Denne brinner för sitt expertområde och drivs av 
att arbeta med utmaningar inom det samma. Ofta har ämnesområdet en samhällsrelevans, ex 
sjukvård, juridik. Experten håller sig uppdaterad och fördjupar sitt kunnande inom området, 
och det är tillfredsställelsen att får arbeta med frågorna som motiverar experten snarare än 
monetära och karriärmässiga belöningar. Här antas finnas en spänning mellan organisatoriska 
mål, exempelvis rapportering och dokumentation, och professionella mål som kan handla om 
att stötta ett barn i lärandet. Som ett alternativ till den klassiska experten, presenteras också 
karriärexperten. Dennes drivkrafter till utveckling handlar mindre om engagemang i 
samhällsfrågor och lojalitet med kunskapsområdet, men mer om att upprätthålla en självbild 
eller självkänsla. Studier gjorda inom stora, globala professionella tjänsteföretag antyder att 
drivkrafterna hos människor i dessa organisationer, utgörs av ett behov av utmaningar, att 
klara dem för att uppnå en kick och bevisa för sig själv och omgivningen att man duger. 
Arbetet med utmanande uppgifter är sekundärt i jämfört med tillfredsställelsen att ha klarat 
uppgiften. För dessa experter är ledarskapet viktigt, signaler om att man är på rätt väg som 
feedback och mätbara mål. Målet i sig är också mindre viktigt, det kan vara kvalitet i arbetet 
lika väl som kommersiella mål (Furusten & Werr, 2012, s 217-219). 
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Vikten av samarbete och värdegrund i platta organisationer 

Enligt Ekstedt och Jönsson (2005) är den största skillnaden för ledare i en platt organisation, 
till skillnad från hierarkisk, att leda grupper istället för individer. De redovisar en praktisk 
modell för ledarskap av många medarbetare i grupper och betonar vikten av att grupperna 
utvecklas till självplanerande arbetslag. (Ekstedt & Jönsson, 2005 s 10-12). Men inte alla 
grupper utvecklas till självplanerande arbetslag eller effektiva team. Det är inte en självklarhet 
att medlemmar i en grupp vet hur de ska organisera sig och arbeta för att uppnå ett bra 
samarbete. Forskning pekar på att de bästa grupperna bildas av medlemmar som både är bra 
på det arbete som rör kärnverksamheten och som är insatta i hur grupper fungerar och att det 
är en fördel för organisationen att utbilda människor till att bli kompetenta gruppdeltagare 
(Wheelan, 2013, s 150).  

I läroplanen slås det fast att lärare och annan personal i skolan ska samverka, varför 
arbetslagsorganisationen ofta förordas (Ohlsson, 2004, s 14). Forskning inom skolområdet 
visar att samarbete i skolan ofta möter problem och motstånd. En förklaring som lyfts fram är 
den individualistiska traditionen inom skolans verksamhet. Men skolor skiljer sig i detta 
avseende mycket från varandra vilket kan förklaras av olika skolors skolkulturer. Även inom 
en och samma skola kan det finnas olika värderingar om vad som är ett bra arbetssätt (ibid, s 
17-20). Lärarnas och annan skolpersonals arbete är komplext med en mångfald av olika 
uppgifter och stort antal relationer som ställer höga krav på en professionell hållning i det 
sociala bemötandet. Betydelsen av reflektion och möjlighet att samtala om händelser i arbetet 
är stor (ibid, s 25). Arbetslagsorganisationen i skolan bygger på grundtanken att 
medarbetarnas samarbete och samtal ska underlättas av att man är ett lag (ibid, s 47).  

I detta sammanhang är de kollektiva lärprocesserna av stor betydelse, det vill säga hur t ex ett 
team eller arbetslag kan skapa ett mervärde genom att använda den gemensamma 
kompetensen. Dialogen är här central, genom den utbyter medarbetarna tankar och skapar en 
gemensam förståelse som gör att de kan arbeta tillsammans i en gemensam riktning 
(Granberg & Ohlsson, 2011, s 42). De kompetensbärande relationerna är också viktiga i detta 
organisatoriska lärande (ibid, s 22). Enligt Backström och Döös (2008) är dessa relationer 
bärare av kompetens genom att interaktioner mellan människor i arbete skapar ett värde och 
en meningsbärande betydelse. Möjligheten att återkomma till någon som man har en relation 
till underlättar arbetet och bidrar till fortsatt utveckling av kompetens (Granberg & Ohlsson, 
2011, s 57).   

På många arbetsplatser ser man kompetensen som något individuellt, formell utbildning och 
kurser med verksamhetsinriktning betonas därför. Medvetenheten om att kompetens utvecklas 
i relationer och interaktioner mellan människor skulle behöva utvecklas (ibid, s 30). 
Relationer kan också utgöra svårigheter i organisationer, chefers ansvar handlar då bland 
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annat om att reda ut konflikter som beror på medarbetares svårigheter att samspela. 
Ledningen kan underlätta samarbetet men i vissa fall även försvåra samarbeten genom 
ovarsamma organisatoriska beslut och förändringar (ibid, s 34).  

Ekstedt och Jönsson (2005) menar vidare att den platta organisationen präglas av 
chefsfrånvaro. Vad som då krävs är att ledaren bidrar till att skapa gemensamma 
värderingsgrunder och attityder och vågar lämna över till medarbetarna och att hon/han 
skapar självständighet för grupper och individer. Detta är en lång, tidskrävande process. 
Chefen i en platt organisation måste också få administrativt stöd för att inte fastna i 
administrativt arbete och för att hinna med att ge personalen det stöd de behöver (Ekstedt & 
Jönsson, 2005, s 36)  

Genom en gemensam värdegrund, en horisontell värdegemenskap, kan organisationens fokus 
riktas utåt mot de gemensamma målen (Philipson, 2004, s 46). Men det är svårt att få till ett 
väl fungerande samarbete på ett horisontellt plan om medlemmarna i organisationen riktar sin 
uppmärksamhet vertikalt, dvs uppåt eller nedåt i hierarkin. Fokus på ledaren som person är 
också vanlig i vertikala strukturer, antingen personliga egenskaper eller förmåga att anpassa 
sitt ledarskap till situationen. Och om man inte är överens om de gemensamma värderingarna 
på det horisontella planet inom organisationen, uppstår motsättningar och vantrivsel (ibid, s 
46-55).  

Arbetsmiljö och hälsa 

Arbetsmiljön består av alla de faktorer som omfattar individen i dennes arbete. (Hansen & 
Orban, 2002, s 102). Arbetsmiljölagen trädde ikraft 1978, dess mål är att ”förebygga ohälsa 
och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (Riksdagen, SFS 
1977:1160, 1 kap. 1 paragrafen). Från 1970 talet handlade arbetsmiljöfrågorna i huvudsak om 
fysisk arbetsmiljö och har därefter utvecklats till att från 1990 talet handla om 
arbetsorganisationens betydelse för problem med negativ stress och utbrändhet (Hansen & 
Orban, 2002, s 125). Det ska enligt arbetsmiljölagen eftersträvas att arbetstagaren själv ska 
kunna påverka sin arbetssituation. I samband med den ekonomiska krisen i början av 1990-
talet genomgick många organisationer förändringar i form av neddragningar, besparingar och 
omorganisationer. Många av dessa förändringar har lett till försämringar i arbetsmiljön, vilket 
blivit tydligt i form av ökad sjukfrånvaro, att fler anställda upplever ökad stress, ökade krav 
och minskad frihetsgrad i arbetet. (ibid, s 126). Den psykosociala arbetsmiljön inkluderar 
arbetets alla sociala relationer dvs kontakter med arbetskamrater, chefer och kunder/klienter. 
Det inkluderar även arbetets innehåll (arbetsuppgifter) och organisering (ibid, s 133). 

Karasek (1979) har skapat en modell som beskriver olika typer av arbete (Hansen & Orban, 
2002, s 133). Det är en modell som är flitigt använd av arbetslivsforskare. Han utgår ifrån att 
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reaktionerna på arbetsvillkoren påverkas av de krav som arbetet ställer på den anställde och 
de möjligheter han eller hon själv har att kontrollera sitt arbete. Graden av egenkontroll är 
enligt denna modell avgörande för stressnivån. Balans mellan arbetskrav och egenkontroll är 
viktigt för arbetsmiljön. Ett tillägg till denna modell har gjorts av Johnson (1989, 1991), han 
har visat att socialt stöd i arbetet kan ha betydelse, dels genom att det skapar känsla av 
umgänge och gruppkänsla, dels genom att fungera som en buffert vid obalans mellan 
arbetskrav och egenkontroll. Arbetskrav innebär sådana krav som ställs på individen för att 
han/hon ska kunna utföra sitt arbete. Egenkontroll innebär dels arbetets kvalifikationsgrad, 
dvs huruvida man kan lära sig nya saker och får utnyttja sina kvalifikationer i arbetet, dels den 
anställdes möjlighet att fatta beslut, dvs i vilken utsträckning arbetet tillåter att individen själv 
avgör hur det egna arbetet ska läggas upp. Det sociala stödet kan vara av olika slag, det kan 
handla om emotionellt stöd som innebär att man känner sig omtyckt och att arbetskamrater 
och ledning bryr sig om hur man mår. Det kan också vara värderande stöd som handlar om att 
man får reda på om man har gjort något bra eller något dåligt (feedback). Instrumentellt stöd 
handlar om samarbete. Konsekvenserna av obalans mellan arbetskrav och egenkontroll är 
negativ stress som kan leda till psykiska och fysiska besvär och sjukdomar, t ex utbrändhet, 
dvs fysisk, mental och emotionell utmattning med långvarig sjukskrivning som följd (ibid, s 
133, 136, 137). 

Sammanfattning av teorier 

De studier vi tagit del av och som vi presenterar under tidigare forskning har chefers och 
ledares upplevelser som utgångspunkt. Forskarna tar reda på arbetsförhållanden för chefer i 
offentligt förvaltning och om, och till vissa delar hur, ledarskapet påverkas av att ledaren har 
personalansvar för många medarbetare. Vi blir därför intresserade av medarbetarnas 
perspektiv. Vilka förutsättningar är viktiga för dem? Upplever medarbetarna att chefsspannet 
är en förutsättning som påverkar dem? I så fall, på vilket sätt? 

För att formulera syftet har vi utgått ifrån tidigare forskning och litteratur, men vi har antagit 
ett annat perspektiv, medarbetarperspektivet. Vi har också valt att täcka in olika yrkesgrupper 
inom en grundskola, för att flera möjliga synsätt ska komma fram i resultatet. 

De teorier vi använder för att förstå förutsättningarna och upplevelserna av dessa bland 
medarbetare i grundskolan, hämtar vi från olika litteratur inom organisation, ledarskap och 
arbetsmiljö. Vi ser att det är på sin plats med en kort sammanfattning av dessa teorier.  

Klassiska experter antas ha ett inre driv och motiveras av samhällsnytta och egen utveckling 
inom expertområdet. De har behov av autonomi och fokuserar på sitt intresse för ett visst 
kunskapsområde. Den klassiska experten brinner för sitt expertområde och det är 
tillfredsställelsen att få arbeta med frågorna som motiverar experten snarare än monetära och 
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karriärmässiga belöningar. Här antas finnas en spänning mellan organisatoriska mål och 
professionella mål. (Furusten & Werr, 2012). 

I platta organisationer bedrivs arbetet ofta i grupper eller team och gruppen svarar själv för 
planering och genomförande av arbetsuppgifterna (Ekstedt & Jönsson, 2005). Det är viktigt 
att gruppmedlemmarna har kompetenser både inom kärnverksamheten och inom 
grupputvecklingsprocesser (Wheelan, 2013). En platt organisation präglas av chefsfrånvaro 
och det är viktigt med tillit till medarbetare och grupper och att dessa får förutsättningar att 
vara själv ständiga och en gemensam värdegrund kan bidra till detta (Ekstedt & Jönsson, 
2005). I en organisation med en gemensamt utarbetad värdegrund kan fokus skiftas från 
vertikal hierarki och ledarens person, till det horisontella planet och ut mot verksamheten 
(Philipson, 2004).  

Arbetslagsorganisationen i skolan bygger på grundtanken att medarbetarnas samarbete och 
samtal ska underlättas av att man är ett lag (Ohlsson, 2004). De kollektiva lärprocesserna och 
de kompetensbärande relationerna är i detta sammanhang av stor betydelse. Genom att ta 
tillvara den gemensamma förståelsen och kompetensen kan lärande och utveckling skapas. 
(Granberg & Ohlsson, 2011). 

Arbetsmiljö och hälsa består av alla de faktorer som omfattar individen i dennes arbete. Den 
psykosociala arbetsmiljön inkluderar sociala relationer inom ramen för arbetet, 
arbetsuppgifter och organisering (Hansen & Orban, 2002). Enligt Karaseks modell kan man 
förstå medarbetares reaktioner på arbetsvillkoren genom att se över balansen mellan 
arbetskrav, grad av egenkontroll och socialt stöd i arbetet (ibid).  

Begrepp 

I denna uppsats kommer vi att använda oss av ett antal centrala begrepp kopplade vår 
förförståelse i ämnet och de teorier vi använder. Nedan följer en redogörelse och definitioner 
för begrepp som vi använder oss av.  

I flera av de vetenskapliga artiklar som vi hämtar information och resonemang ifrån har 
begreppet kontrollspann (span of control, SOC) använts. Ursprungligen kommer begreppet 
från ett synsätt inom det militära, där man undersökte det maximala antalet soldater en officer 
kunde ha direkt kontroll över (Andersson-Felé, 2008). Fortsättningsvis i denna uppsats, 
kommer vi att använda begreppet chefsspann som vi anser har en något annan betydelse som 
passar bättre för nutida chefers uppdrag som innebär mer än att kontrollera och få rapporter 
från sina medarbetare. I engelskan verkar det inte finnas en motsvarighet till chefsspann, utan 
där är det span of control som används. Med chefsspann avser vi de antal medarbetare som en 
ledare i en organisation har direkt personalansvar för. Ett brett chefsspann betyder att en chef 
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har många medarbetare att ansvara för medan chefen i ett smalt chefsspann har få 
medarbetare att ansvara för. Vi väljer att använda medarbetare i stället för begreppet 
underställda när vi menar den personal en chef har ansvar för. Vi använder kollegor när vi 
syftar på personal på samma hierarkiska nivå i organisationen. Personalansvar innefattar 
enligt oss, utöver det som anges i arbetsmiljölagen, både det personalledningsansvar som en 
rektor traditionellt har i rollen som verksamhetschef, men också det ansvar för operativt 
personalarbete som rektor tilldelats som i rollen som linjechef. Stora personalgrupper är 
grupper med 30 eller fler medarbetare under samma chef. En chef är en befattning med direkt 
personalansvar.  
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Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att bidra med ny kunskap, om vilka förutsättningar medarbetare i 
en grundskola anser vara viktiga för att utföra sitt arbete, och om medarbetares upplevelser av 
att arbeta i stora personalgrupper i grundskolan.  

De forskningsfrågor som vi önskar besvara genom denna studie är följande: 

1) Vilka förutsättningar upplever medarbetare som viktiga för att kunna göra ett bra arbete 
och upplever medarbetare att dessa förutsättningar finns?   

2) Vilka upplevelser har medarbetarna av att arbeta i en stor personalgrupp?  

Metod 

Fallstudieansats 

För att samla in data och besvara vår frågeställning valde vi att genomföra en empiristyrd 
kvalitativ undersökning med abduktivt arbetssätt. Vi har valt att i analysen av vårt empiriska 
data utgå ifrån tidigare forskning, teorier och centrala begrepp (edu.su.se, 2014-05-27). 

Den forskningsdesign som vi valde för vår studie är fallstudie. 

En fallstudie har följande särskilda kännetecken; Den undersöker hela spektrat av sociala 
fenomen inom en miljö, de använder kvalitativa metoder, de har ett avgränsat 
undersökningsfält och de fokuserar på alla aktörerna inom undersökningsfältet 

En av de viktigaste förutsättningarna i fallstudien är avgränsningen av det empiriska 
undersökningsfältet. När det empiriska undersökningsfältet är avgränsat ska fallets 
aktörer/respondenter identifieras och väljas ut. Det gäller att fundera kring vilka aktörer i 
fallet som kan ge information som är central för projektet, och vilka fenomen i fallet som är 
särskilt relevanta. (Harboe, 2010, s 48). 

Val av fall 

Undersökningsfältet i vårt fall utgörs av en kommunal grundskola, F-mellanstadieskola, i ett 
villaområde med hög socioekonomisk status i Storstad och aktörerna utgörs av medarbetare 
inom denna grundskola. I skolan är det mellan 60-70 anställda i olika yrkesgrupper. Vi valde 
en skola som har de yrkesgrupper vi var intresserade av att intervjua och som vi bedömde 
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kunna ge uttömmande och väl täckande svar på vår frågeställning. Personalansvaret i den 
valda skolan är idag uppdelat mellan rektor och biträdande rektor. De har ansvar för drygt 30 
medarbetare vardera.  

Val av intervjupersoner 

Valet av intervjupersoner gjordes specifikt för att försöka få så rikt data som möjligt. Som 
personalvetare är vi intresserade av alla medarbetare på arbetsplatsen, alla aktörer. Därför 
genomförde vi ett handplockat urval. Vi har genomfört 9 intervjuer med följande 
yrkesgrupper; lärare, kock, barnskötare, biträdande rektor, fritidspedagoger, skolpsykolog och 
intendent. Valet att intervjua biträdande rektor gjordes för att få ytterligare en dimension i 
resultatet. Ingen informants svar har vägt tyngre än någon annans när vi redovisar resultat och 
gör vår analys.  

Val av datainsamlingsmetod 

Den datainsamlingsmetod vi valde var halvstrukturerade intervjuer, vilket passade för vår 
frågeställning där vi ville ha möjlighet till följdfrågor och till att formulera nya frågor som 
kom upp under intervjuerna. Vi var båda närvarande vid sex av de nio intervjuerna men en av 
oss genomförde två intervjuer själv och en av oss genomförde en intervju själv. Detta gav oss 
möjlighet att anta olika roller under intervjuerna och att fördela ansvaret, t ex kunde en av oss 
följa intervjuguiden och den andra ställde följdfrågor och fångade upp nya teman. Vår 
ambition var att vara så lyhörda och flexibla som möjligt vid intervjutillfällena och vi använde 
vår intervjuguide mer som en checklista. De frågor som vi var noga med att ställa till samtliga 
intervjupersoner var:  

Vilka förutsättningar är viktiga för dig för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter? 
Upplever du att dessa förutsättningar finns idag? 

Upplever du att storleken på personalgruppen påverkar dig och din arbetssituation? På vilket 
sätt? 

Frågeguiden förändrades något från intervju till intervju för att vi skulle få ett så rikt 
datamaterial som möjligt.  Intervjuerna varade ca 40 minuter vardera och de spelades in, och 
transkriberades sedan i efterhand. (Langemar, 2008, s 67-74). 

Informanterna fick information om de etiska aspekterna av denna studie, att deltagandet var 
frivilligt och att resultaten i rapporten inte ska kunna härledas till enskilda personer. Data 
raderades när rapportarbetet var klart och informanterna har erbjudits att ta del av den färdiga 
rapporten.  
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Bearbetning och analys av data 

När samtliga intervjuer var genomförda och utskrivna sammanställdes materialet. Efter att vi 
skaffat oss en helhetsbild har vi ingående granskat varje intervju var för sig. Utifrån våra 
forskningsfrågor har vi sorterat och grupperat resultaten. Några resultat var väntade, medan vi 
blev överraskade av vissa delar. Vi har också i vårt förhållningssätt under intervjuerna varit 
öppna för intervjupersonernas egna tolkningar av våra frågor, vilket berikat resultatet som 
helhet. Teman har skapats utifrån det empiriska materialet och med stöd i intervjuguiden. Ett 
tema är sprunget ur intervjuguiden, Chefernas arbetsbelastning. Tolkningar har gjorts så att 
delarna överensstämmer med helheten och helheten stämmer med delarna. Analyser har gjorts 
utifrån de teorier vi presenterat. 

Valda citat har granskats och noga och valts ut för att belysa de resultat vi presenterar. Vi har 
varit noga med att säkerställa att citaten har god förankring i data. 

Vi utgick i vår studie från ett förståelseperspektiv vilket innebär att man försöker se samband 
mellan olika delar i ett fenomen för att förstå helheten. Vi har såldes haft en hermeneutiskt 
ansats med syfte att tolka och förstå det fenomen som vi valt att studera. Hermeneutiken är 
relevant för samhällsvetenskaperna eftersom en stor del av dessa ämnens datamaterial består 
av exempelvis muntliga yttranden och texter som i sin tur består av fenomen och mönster som 
forskaren försöker tolka. Forskningsprocessen kan på så sätt uppfattas som en 
tolkningsprocess (Gilje & Grimen, 1992, s 174). En grundtanke inom hermeneutiken är att vi 
alltid tolkar och förstår något mot bakgrund av vissa förutsättningar. Denna förförståelse kan 
vara mer eller mindre medveten och består av många komponenter, exempelvis språk, 
begrepp, trosuppfattningar, föreställningar och personliga erfarenheter. En annan viktig tanke 
inom hermeneutiken är sammanhangets eller kontextens betydelse för förståelsen av ett 
fenomen. (ibid, s 179). 

Fenomenet som vi har studerat är vilka förutsättningar medarbetarna i skolan upplever är 
viktiga för att utföra sitt arbete. Vi anser att ett tolkningsperspektiv lämpat sig bäst för vår 
studie eftersom syftet varit att försöka förstå hur våra informanter upplever ett specifikt 
fenomen. Hermeneutiken handlar om att tolka och förstå och är lämplig att använda när man 
vill förstå informanters upplevelse av ett fenomen (Fejes & Thornberg, 2009, s 62). 

Tolkningen inom hermeneutiken sker enligt den hermeneutiska cirkeln och innebär att delarna 
tolkas utifrån helheten och helheten från delarna. Det finns också en cirkelrörelse mellan text 
och kontext och mellan förförståelse som påverkar förståelsen och tvärtom (Langemar, 2008, 
s 122). Ödman jämför analysprocessen med att lägga pussel. Under tiden som pusslaren 
försöker finna struktur och mening tolkar och förstår han/hon mer och mer. (Ödman, 2007, s 
98). Inledningsvis finns ingen tydlig helhetsbild men allteftersom delarna, pusselbitarna, 
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skapar små helheter så ökar vår förståelse. Utan föreställningar om helheten skulle pusslet bli 
väldigt svårt att lägga, samtidigt som delarna/pusselbitarna är nödvändiga för att vi ska skapa 
och förstå helheten. (ibid, s 99). 

Vi har valt att analysera data med empiristyrd tematisk analys. Tematisk analys (TA) innebär 
att man strukturerar data utifrån teman. Empiristyrd TA utarbetas från insamlat material, 
exempelvis transkriberade intervjuer, till skillnad från t ex teoristyrd TA där teman kan vara 
bestämda i förväg. Vi har använt oss av empiristyrd TA då vi analyserade vårt insamlade 
material. Syftet var att strukturera och tolka materialet. När vi valde ut ett citat och sorterade 
in det under ett tema innebar det att vi tolkade citatet som någonting. (Langemar, 2008, s 
127). 

Etiska överväganden 

Vi har i vår forskningsprocess tagit hänsyn till vår förförståelse, som t ex består av våra egna 
erfarenheter och även av de tidigare studier som utgör bakgrunden till vår undersökning. Vi 
har inte kunnat bortse från vår förförståelse, den har påverkat våra tolkningar, men vi har 
försökt att ha ett så öppet och kritiskt förhållningssätt som möjligt. Med detta menar vi att vår 
ambition varit att presentera våra teorier och bakgrunden till vår studie på ett så öppet och 
relevant sätt som möjligt. Samtidigt har vi försökt att ifrågasätta oss själva genom att tala om 
hur vi tänker att vår förförståelse kan påverka tolkningen (Fejes & Thornberg, 2009, s 66-71). 
Att ha en kunskap om forskningsfältet och ämnesområdet är å andra sidan viktigt för att det 
ska bli en studie av god kvalité. Vi är också medvetna om att vi inte innehar all den 
förkunskap som kanske skulle behövas för att förstå och tolka alla aspekter av resultatet. 

Medvetenhet kring förförståelsen är också viktig vid utformandet av frågor till våra intervjuer. 
Vi utformade ett fåtal öppna frågor och har haft en nyfiken inställning inför det empiriska 
materialet. Vår ambition har varit att försöka ha ett så fördomsfritt förhållningssätt till data 
som möjligt och att försöka hitta mönster och teman i vårt material, utan att i första hand utgå 
från tidigare teorier, ambitionen var att ”låta data tala”(Fejes & Thornberg, 2009, s 25). 

Enligt Ödman kan teorier ibland väljas ut för att de överensstämmer med forskarens 
förväntningar vilket kan medföra en risk att han/hon bortser ifrån eller omtolkar data så att de 
bättre stämmer överens med teorin (Ödman, 2007, s 64). Detta har vi haft med oss och har 
därför valt teorier med omsorg och under hela processen frågat oss om och hur resultat och 
teorier stämmer överens med varandra. Vi har även förhållit oss kritiska när vi läst in oss på 
tidigare forskning och granskat studiernas metoder och resultat för att på egen hand bedöma 
dess kvalité och relevans.  
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Val av teorier 

De teorier vi valt som stöd för vår analys är inte specifika för personalarbete i skolvärlden 
utan är teorier som handlar om personalarbete och arbetsförhållanden på ett mer generellt plan 
oaktat den organisatoriska kontexten. Det finns alternativa teorier som utgår ifrån ett 
ledarskapsperspektiv, men vi har valt att inte använda dessa eftersom vår studie har ett 
medarbetarperspektiv.  

Validitet och reliabilitet 

Våra forskningsfrågor handlar om upplevelse och förutsättningar. Det är två olika typer av 
frågor, där upplevelse är känslor som återberättas, medan förutsättningar är av lite mer 
konkret karaktär och kan delges genom en åsikt.  

Detta gjorde att intervjuguiden vi utformade innehöll frågor som rörde både 
intervjupersonernas upplevelser och deras åsikter. Karaktären på svaren gör att resultaten 
behöver behandlas med stor respekt. Vi fick ta del av flera mycket personliga berättelser och 
det ställer höga krav på efterbearbetningen så att resultaten inte förvrängs eller att 
intervjupersoner utpekas. Detta har gjort att vi i resultatavsnittet varit tvungna att välja bort 
vissa citat som belyser resultaten på ett tydligt sätt, men som skulle bli utpekande för 
intervjupersonerna. Intervjupersonerna tolkade oftast frågorna så som vi avsåg, men vid några 
tillfällen framträdde ett svar som tydde på en annan tolkning av frågan än vår. Det skulle ha 
kunnat ge resultat som inte direkt behöver ses som relevanta för studien, men detta gav istället 
en bredd och ett djup åt resultaten på ett sätt som vi troligen skulle haft svårt att förutse i 
utformningen av intervjuguiden. Dessa svar påverkar inte heller konsistensen i resultatet utan 
har istället stärkt det heuristiska värdet i studien, de öppnar för alternativa synsätt.  

Den ordning vi ställde frågorna i, påverkade troligen resultatet. Det var ett medvetet val från 
vår sida att inleda med en fråga kring vilka förutsättningar som var viktiga, och om dessa 
fanns idag. Vi ville på så vis styra tankarna från den didaktiska situationen i klassrummet eller 
utformningen av en fritidsaktivitet, dvs arbetet med eleverna, till att tänka på arbetsplatsen för 
vuxna.  

Den skola vi har valt är förhållandevis representativ för kommunala grundskolor med 
årskurserna F-mellanstadium, i större städer. Det som skulle kunna vara utmärkande för 
skolan är att den har goda resultat, högt söktryck och ligger i ett område med hög 
socioekonomisk status. Vi tror ändå att resultaten till vissa delar kan bli överförbara på andra 
kommunala grundskolor med liknande organisatoriska strukturer kring verksamheten och 
personalansvaret.  

  



 23 

 

Resultat 

Vi kommer använda begreppet chef när vi menar rektor eller biträdande rektor, när vi syftar 
på båda dessa tillsammans (rektor och biträdande rektor) skriver vi ledningen. 
Arbetslagsledare skriver vi just som arbetslagsledare. Ledningsgrupp är den sammansatta 
gruppen av ledningen och arbetsslagsledarna. När vi syftar på arbetslaget så använder vi 
begreppet arbetslag. När vi syftar på alla medarbetare i skolan så använder vi begreppet 
personalgrupp.  

Grundskolan och dess kontext beskrivs under rubriken val av fall. Det som ytterligare 
framkommit kring sammanhanget och förutsättningarna i skolan utgör en del av resultatet och 
följer nedan. 

 

Sammanfattning av resultat 

Eleverna på skolan beskrivs som bra och lätta att ha att göra med. Föräldrarna till eleverna 
beskrivs som medvetna, engagerade och ibland krävande. Skolan har mycket bra 
studieresultat och högt söktryck från elever som vill gå i skolan och personal som vill arbeta i 
där. Detta tolkar vi som att detta uppfattas utgöra goda förutsättningar för verksamheten i 
jämförelse med andra skolor.  

Ledarskapet beskrivs som delat. Rektor och biträdande rektor har var sin del av personal- och 
verksamhetsansvaret uppdelat på årskurser. Detta gör att chefsspannet blir drygt 30 
medarbetare per chef.  

I medarbetarenkäten som regelbundet genomförs i kommunen bland alla medarbetare, sticker 
personalen i Storstadsskolan ut med att de inte mår bra. De är mer stressade och tyngda av 
arbetet än genomsnittet i kommunen och sjukfrånvaron är hög. 

Resultaten i studien ger en bild av den valda grundskolan och hur intervjupersonerna upplever 
arbetet där och de åsikter de har som rör deras arbete. Det är en ganska divergerad bild som 
framträder av organisationen.  

Det finns arbetslag som av medarbetarna upplevs fungera väl, och de som upplevs fungera 
mindre väl. Arbetslagen upplevs ibland utgöra en del av skolan, ibland upplevs de som en 
egen autonom enhet med liten grad av samröre med andra arbetslag. En del medarbetare anser 
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att de har en gemensam värdegrund inom arbetslaget, andra uttrycker att de inte har så stor 
nytta av sitt arbetslag.  

Bland de 9 intervjupersonerna finns olika upplevelser och att dessa är till vissa delar kopplade 
till hur väl samarbetet fungerar, relationen till ledningen, tidsbrist, och upplevd 
påverkansmöjlighet på arbetet. Storleken på personalgruppen upplevs påverka hur ofta 
medarbetaren träffar sin chef.  

Ingen av frågorna under intervjun innehöll ordet stress, men i samtliga intervjuer framkom 
resultat som handlade om upplevd stress. Samtliga intervjuade medarbetare beskriver att det 
är arbetet med eleverna som motiverar dem mest, och arbetet kan förstås som ett “kall”.  

Resultaten struktureras under sju olika teman nedan. Dessa teman har vi valt utifrån att det är 
framträdande delar i det insamlade datamaterialet. 

Dessa teman är: Tjänstefördelning och årlig omorganisation, Samarbete, Personalarbete, 
Autonomi och ansvar, Uppmärksamhet och att bli sedd, Tidsbrist, Chefernas arbetsbelastning 

Tjänstefördelning och årlig omorganisation 

Inför hösten varje år görs en ny tjänstefördelning för medarbetarna på skolan. Ibland 
förändras arbetslagen mycket, ibland lite. Syftet med tjänstefördelningen är att fördela 
kompetenser på ett jämnt sätt inom organisationen. Orsaker till att kompetenser och 
medarbetare inom arbetslagen förändras är dels att klasserna byter lärare utifrån årskurs, dels 
normal personalrörlighet så som avgångar, föräldraledighet. Andra orsaker är t ex 
sjukskrivningar och oväntade personalavgångar. Omstruktureringar i arbetslag kan i vissa fall 
också göras som en följd av att arbetslaget inte fungerar och därför behöver struktureras om.  

…tyvärr med att jobba på det här sättet är att man jobbar 12 månader sen byter man, kan 
man byta arbetslag, man kan byta årskurs, man vet aldrig, man är aldrig fast på ett och 
samma ställe, och det är både på gott och ont. I de här fallen när man känner att den här 
konstellationen av kollegor inte fungerar, då är det jättebra, naturligt i fall det blir en ny 
konstellation till hösten. Men om man jobbar då i ett väldigt bra fungerande arbetslag och 
man då ska röra runt i det till hösten att man känner att det blir en nervositet inför sommaren, 
kommer jag jobba kvar med de här kollegorna, kommer det att bli någon annan det är en 
negativ stress i stället som är väldigt, väldigt jobbig.  

Intervjupersonerna beskriver att det varje år uppstår ovisshet kring denna tjänstefördelning. 
Att inte veta var och med vilka man kommer att arbeta till hösten framöver skapar stress och 
oro. Innan information om tjänstefördelningen gått ut till medarbetarna så påverkar detta hela 
organisationen. Omorganiseringarna är både positiva och negativa. 

Jag tror att det har varit när det har varit personalomsättningar när det har slutat och det har 
kommit in nya och innan de hittat sin plats i allting så där, då har det varit en del gånger som 
det har varit lite tjafsigare eller vad man ska säga. 
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Det tar också tid för ett arbetslag att jobba ihop sig och under den tiden upplevs 
arbetssituationen som ganska rörig.  

Men det är ju alltid svårt och är ju många gånger man alltid tittar på hösten, när man vet nu i 
början av maj brukar man oftast veta, var man, vad tanken är att du ska hamna i höst, om 
man då känner att det här är absolut inte det jag vill göra då börjar man tänka i andra banor, 
och tyvärr är det ju så att varje år tappar man ju några stycken på grund av det. Kanske 
någon på vikariat som bestämmer sig att nej, det här passar inte, nu gör jag något annat.  

Omorganiseringarna på grund av tjänstefördelningen i sig genererar också avgångar varje år. 
Det beskrivs ”lite som en ond cirkel”. Medarbetare som hamnar på tjänster eller i arbetslag de 
inte vill arbeta i väljer ibland att avsluta sin tjänstgöring vid skolan. Detta ökar 
personalrörligheten och påverkar stabilitet och kontinuiteten i arbetslagen. En av riskerna 
anses vara att sammansättningen i ett arbetslag i värsta fall påverkar elevgrupperna så mycket 
att skolledningen måste göra en omstrukturering mitt i terminen.  

Medarbetarna kan önska var de vill arbeta nästa läsår, men önskemålen är sekundära i 
förhållande till kompetens- och tidsfördelning. Medarbetarna har inte möjlighet att påverka 
tjänstefördelningen i någon större utsträckning, det är cheferna som fattar de besluten. 

Samarbete 

Intervjupersonerna beskriver att samarbetet är en viktig förutsättning för att man ska kunna 
utföra sina arbetsuppgifter väl. Ett väl fungerande arbetslag, kollegialt stöd och stabilitet är 
viktigt. Det ger möjligheter att nå mål och få en fungerande verksamhet. Samarbetet bidrar 
också till utveckling av verksamheten.  

Vi märker att de saker vi gör tillsammans oftast blir bättre än när man bara kör på själv som 
man alltid har gjort. 

De aktiviteter som genomförs i samarbete med kollegor upplevs ha en högre kvalitet än de 
man utför på egen hand.  

Samarbetet behövs för att planera pedagogiska aktiviteter tillsammans och fördela 
arbetsuppgifter sinsemellan. För samarbetet krävs att man avsätter tid tillsammans. Det stöd 
man upplever att man kan få från kollegor betyder mycket, för den egna yrkesutövningen och 
individens personliga välmående.  

Det uttrycks att det är lätt att det blir parallella världar mellan lärare och fritidspedagoger 
eftersom de är vana att arbeta självständigt. Det finns inte en tradition att prata med varandra 
kring hur man utför arbetet utan var och en ”gör som man brukar göra”. Det gör också att det blir 
svårt för nyanställda att komma in i arbetet då det inte finns några gemensamma rutiner. 

 Det dras ju ner väldigt mycket om man inte har ett bra samarbete. Vissa år under de här åren 
så har det varit så att man känner att man själv inte kan prestera alls bra, man känner att den 
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här verksamheten är jättedålig, man vill byta jobb, och det är framför allt samarbetet som gör 
att man inte känner att det fungerar. 

Ett samarbete som inte fungerar bra, med konflikter till följd, tar mycket energi och kraft och 
påverkar den egna arbetsinsatsen.  

Det framkommer i intervjuerna att stabilitet gynnar arbetet. De personer som ingår i stabila, 
väl fungerande arbetslag beskriver att de trivs, känner sig delaktiga och kan påverka sin 
arbetssituation.  

Ja, behovet, om vi är ett väldigt bra fungerande arbetslag med bra klasser så kanske 
pedagogerna i det här arbetslaget kanske egentligen behövs på andra ställen som behöver 
stöttas upp 

De beskriver också det som att det är tur att de fått vara kvar i samma arbetslag under en 
längre tid, men uttrycker också en viss oro för att man inte vet om det kommer att fortsätta 
vara så. 

 …och jag har ju följt den här klassen (...) och det har ju gjort då att man har lärt känna 
eleverna, bättre och bättre och bättre och nu (...) så har vi ju jobbat som personal minst två år 
tillsammans, och det gör att vi jobbar väldigt bra. Och det ger arbetet väldigt mycket. 

Kontinuitet i arbetslagen uttrycks bidra till att rollerna hinner utvecklas och 
arbetsfördelningen blir smidig. Det går inte åt onödig tid till att organisera sig inom 
arbetslaget och medarbetarna kan fokusera på målen. 

Personalarbete 

Den kompetensutveckling som beskrivs sker i första hand på önskemål från medarbetaren 
själv.  

Det får man göra själv, man får höra, om man ser någon kurs man vill gå så får man fråga. 
Och sen anmäler man sig till det. 

Medarbetaren får själv avgöra vad hon/han behöver och kan sedan presentera det för 
ledningen som fattar beslut i frågan. Längre utbildningar som kräver att medarbetaren är 
tjänstledig till viss del, kan stödjas genom en extra del bibehållen lön om inriktningen för 
utbildningen tillgodoser ett behov i verksamheten.  

Vissa föreläsningar och kurser kan medarbetare själva anmäla sig till utan att få ett 
godkännande från ledningen först. Det beror dels på vilken tjänst man har och om kursen 
kostar något för skolan. Gratis kurser, t ex inspirationskurser inom vissa yrken ges från 
centralt håll på loven, och är frivilliga att delta i.  

Det görs också gemensamma satsningar, men ofta som reaktion på ett resultat i mätningar 
som t ex visar att mattkunskaperna sjunkit. Skolans lärare går på det som kallas Mattelyftet 
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för att höja den allmänna kompetensen i matteundervisning. Det är en central satsning som 
skolor kan välja att delta i.  

 I: Har du någon utbildning inom grupputveckling och gruppledarskap och så? IP: Nej , (...) 
men jag har inte någon sån här arbetslagsledarutbildning t ex, det har jag inte, vilket jag 
funderar ändå på att gå.  

Kompetensutvecklingen är kopplad till verksamhetsutveckling, t ex läsförståelse och 
fritidsutveckling, och inget framkom om gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för 
organisationsutveckling, t ex utbildning inom utveckling av arbetsgrupper eller 
medarbetarskap.  

... men jag tycker inte att man har tagit till vara på min kompetens under det här året på bästa 
sätt. (...) jag tror att jag hade kunnat bidra mer om man hade planerat bättre vad vi gör.  

De kan man ju inte ta hand om man inte är, ja att man inte har fått den utbildningen 
egentligen, så kan jag känna, det kan ibland vara väldigt svårt att för hur tar man hand om ett 
barn med språksvårigheter, talsvårigheter, eller hur gör man, alltså det finns ett så stort 
spektra av svårigheter som vi förväntas hantera. 

Det är också viktigt att och hur medarbetarnas kompetens kommer till sin rätt i 
organisationen. Dels att medarbetare får användning för hela sin kompetens, dels att individen 
har utbildning och kompetens för att hantera sina arbetsuppgifter.  

Inom vissa arbetslag har det utvecklats ett gemensamt synsätt och något som kan liknas vid en 
värdegrund. Det handlar om hur man bemöter elever och sina kollegor inom arbetslaget. Inom 
arbetslaget har det gemensamt utvecklats ett förtroende och medarbetare har hög tillit till 
elever och kollegor. Det gör att arbetsklimatet upplevs öppet, att det är lätt att ge och få 
konstruktiv kritik och det är lätt att dela ut beröm. Kollegorna inom arbetslaget upplevs må 
bra. Det är ett aktivt val inom det enskilda arbetslaget, att arbeta med ett gemensamt 
förhållningssätt för att gruppen ska fungera väl. 

… jag vill att det pedagoger jag jobbar med har ett bra bemötande mot personal och elever, 
också som samklingar lite med ens egna tankar som jag tycker ligger nära eller är relevant, 
att man har en modern syn med bemötande 

Denna gemensamma kultur eller värdegrund inom vissa grupper, gynnar både medarbetare 
och elever.  

 Ja, man får lov att vara strategisk när man gör det och det är inte alla som får till det där och 
förstår det riktigt, man tror att man bara ska få saker 

Det finns även synsätt inom organisationen som är mer individualistiskt. T ex när det gäller 
att kunna påverka sin arbetssituation och synas för ledningen, så behöver medarbetare ta för 
sig och själv visa att de vill något. Detta gäller i första hand kompetensutveckling, 

Man måste annars vara väldigt bra på att framhäva sig själv, för ingen ser ju riktigt 
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Det kan även handla om att medarbetaren själv upplevs behöva ta ansvar för att visa sina 
prestationer i arbetet, att på olika sätt påvisa för ledningen att arbetet uppskattas av föräldrar 
och elever. Det upplevs även påverka lönen.  

Genom att lyssna mellan raderna på det intervjupersonerna säger förefaller det vara så att 
lärare generellt har högre status än övriga yrkesgrupper i Storstadsskolan. I denna 
organisation får vi samtidigt en känsla av att det från ledningen förmedlas en tanke om de 
olika yrkesrollernas lika värde.  

Flera av medarbetarna upplever chefen som frånvarande och upplever att ledningen inte har 
koll på vad medarbetaren kan och vad denne gör i sitt dagliga arbete. Detta beskrivs få 
konsekvenser av olika slag, där en av konsekvenserna är att medarbetar- och lönesamtalen 
inte känns så trovärdiga. Detta beskrivs även påverka medarbetares upplevelse av att inte 
kunna påverka sitt arbete och sin lön i någon större utsträckning. 

Autonomi och ansvar 

Medarbetarna uppskattar den autonomi de upplever sig ha i sitt yrkesutövande. Det kan för 
arbetslaget handla om att t ex själv genomföra planering inför aktiviteter, samarbeta med 
andra arbetslag för att lösa bemanning vid speciella aktiviteter. Arbetslag som befinner sig i 
annex, (separata byggnader) på Storstadsskolans område, beskrivs som självständiga och att 
de inte har så mycket med andra arbetslag att göra och upplever sig inte ha behov av det. 
Arbetslag generellt beskrivs ha möjlighet till ett visst mått av egenbestämmande över 
verksamheten.  

Vidare så beskriver intervjupersonerna att den individuella autonomin handlar om att de kan 
prioritera och själva i viss mån förlägga sin arbetstid, lärare har t ex förtroendetid som de kan 
förlägga utanför skolans lokaler. Lärarna beskriver också att de själva, utifrån läroplanen, kan 
välja hur undervisningen genomförs och vilka ämnen och teman som gäller. Arbetet för 
medarbetarna i skolan beskrivs som fritt men också att det innebär stort ansvar för individen 
när det gäller elever och kontakter med föräldrarna.  

Det är ju skönt på ett sätt att kunna göra det, det är ju inte alla förunnat att kunna bestämma 
så mycket själva. Samtidigt kan det bli svårt och det är ju många som blir sjukskrivna, vi har 
haft ganska mycket det här året. Det blir för mycket och det blir svårt att prioritera. Vad ska 
jag ta bort? Och man får inte någon hjälp med det. Det är en brist, att man ska göra det själv 
då. Ibland går inte det. Så det är både positivt och negativt. Det är skönt när det funkar, och 
när det inte funkar så är det inte alls bra att man ska göra så mycket själv. 

Med autonomin följer för medarbetarna också stort ansvar. Ansvaret omfattar allt som rör en 
elev ex planering, undervisning, uppföljning, dokumentation, fritidsaktiviteter, trygghet och 
säkerhet, specialkost samt kontakter med föräldrar. När allt fungerar som det ska upplevs 
autonomin och ansvaret som positivt och önskvärt. Men när det kommer till specifika 
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situationer, t ex en elev som behöver extra stöd, en klass som är stökig, bemötande av oroliga 
eller krävande föräldrar så upplevs ansvaret och autonomin som övermäktigt, 
intervjupersonerna upplever sig otillräckliga. Det gäller även när arbetsbelastningen blir för 
stor och medarbetaren inte själv mäktar med att prioritera eller i hantering av konflikter. 

Intervjupersonerna uttrycker ett behov av stöd. Behovet av stöd handlar inte i första hand om 
yrkesutövandet i undervisningssituationer eller vid aktiviteter med barnen. Det handlar om 
stöd i att göra prioriteringar bland arbetsuppgifter.  

 Det som gnager mig när jag kommer hem kan vara att, ah, det där kunde jag ha gjort på 
något annat sätt, t ex varför sa jag så, något jag sagt till barnen eller annan personal eller så. 
Det är mycket i det professionella mötet 

Behovet av stöd handlar också för medarbetaren om att få hjälp att hantera sin känsla av stress 
och otillräcklighet och att få någon annans ögon på om medarbetaren har hanterat en situation 
på rätt sätt eller om man kanske kunde gjort annorlunda. Situationen kan handla om 
bemötandet av elever, föräldrar, och annan personal.  

Uppmärksamhet och att bli sedd 

Att bli sedd av sina chefer och sina kollegor uppges vara en viktig förutsättning på 
arbetsplatsen, för trivsel och för att man ska känna sig delaktig. Upplevelsen av att vara sedd 
och få uppmärksamhet skiljer sig åt mellan olika medarbetare. Upplevelsen av att vara sedd är 
tydlig hos de medarbetare som har nära och regelbunden, formell kontakt med sin chef.  

Ett resultat som överraskade oss var att den yrkesgrupp vi förväntade oss inte skulle känna sig 
sedda och bekräftade, visade sig vara den yrkesgrupp som upplevde sig mest sedd, det är 
också en yrkesgrupp som har daglig kontakt med elever, personal och ledning. Det finns även 
medarbetare som upplever sig sedda av ledningen men inte av medarbetarna, och de som 
upplever sig sedda av medarbetare men inte sin chef, och de som upplevde sig osynliga.  

Det är lite speciellt för mig för jag har blivit ombedd att hjälpa till i (...) så jag känner mig 
sedd ...“(...) “...Men, om jag inte hade haft den insatsen, då skulle jag nog inte kunna säga att 
(min chef) vet vad jag går för, vad jag gör. 

Att ha ett särskilt uppdrag kan också bidra till upplevelsen av att vara sedd.  

Medarbetarna uttrycker att de önskar ha mer kontakt med sin chef.  

men kanske från ledningen men det är svårt, då skulle man känna sig betraktad (...) I så fall 
om någon kommer (...) då och då, ser hur det ser ut (...) på ett mer naturligt sätt. Inte att det 
är något planerat, och inte kontroll.  

Den kontakt med ledningen som efterfrågas är en naturlig, vardaglig kontakt och att ledningen 
också är mer synliga i verksamheten. Detta innebär inte att kontrollera hur undervisning eller 
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fritidsaktiviteter genomförs, utan att på ett avslappnat sätt skapa relationer med sina 
medarbetare och på så vis få ta del av medarbetarnas utmaningar i arbetsvardagen.   

 Men om det kunde ske på det sättet så skulle det vara jättebra för då kan man utgå från 
samma saker när man pratar med varandra. 

Det är också viktigt att chefen ser ens arbetsinsats och har förståelse för situationer som kan 
uppstå i arbetet och för att göra medarbetarsamtalen och lönesamtalen trovärdiga.  

Uppmärksamheten från kollegorna är också viktig. Det skiljer sig åt mellan arbetslagen hur 
nära samarbete medarbetarna har och hur mycket stöd och uppmärksamhet de upplever att de 
kan få inom laget.  

Hon är ju lite som spindeln i nätet som samordnar och är, har lite mer kontakt med ledningen 
och sitter i ledningsgrupp, tar med sig frågor från arbetslaget, tar med sig frågortillbaka och 
så där. Vi har en väldigt ambitiös arbetslagsledare som kanske ibland tar på sig lite för 
mycket saker. De kan vara väldigt olika, en del delegerar mycket och en del gör mycket 
själva. Men de kommer i en lite konstig mellansituation, mellansits ibland, de blir lite så här 
halvchefer men de är de ju inte egentligen… 

Arbetslagsledarens roll beskrivs dels som otydlig men också som en roll som innebär att 
samordna och vara informatör, ledningens högra hand. De ses inte ha några befogenheter att 
besluta i frågor som rör personalen.  

...och den erfarenheten, det blir ju naturligt så att deras röst kanske hörs mer då, alltså att 
man nästan konsulterar dem, så att det kanske inte är egenvalt alla gånger, från deras sida, 
utan det blir en roll som man får, för att man är erfaren. Så det ska jag väl säga att den som 
har längst erfarenhet (...) är väl den som kanske står högt i rang. 

I praktiken behöver arbetslagsledaren inte vara den självklara ledaren för arbetslaget. En 
erfaren medarbetare kan informellt bli pedagogisk ledare och “coach” för medarbetarna, men 
denna roll behöver inte vara självpåtagen utan arbetslaget låter personen leda utifrån sin 
kompetens och erfarenhet. Den informelle ledaren fungerar som bollplank, ger stöd och 
vägledning i yrkesutövandet i det dagliga samarbetet.  

När det gäller ansvaret för att följa upp hur personal mår så ligger det ansvaret på alla i 
arbetslaget men arbetslagsledaren kan själv också påkalla ledningens uppmärksamhet.  

Tidsbrist, välmående och stress 

En av orsakerna till upplevd stress uppges vara tidsbrist som beror på för hög 
arbetsbelastning. Det uttrycks som för många arbetsuppgifter som ska utföras på för lite tid. 
När arbetsbelastningen är så hög att medarbetare måste prioritera bort sådant som rör 
relationen med, i första hand barnen, uppstår stress. Det beskrivs av medarbetare som att det 
skapar en konstant känsla av otillräcklighet som inte försvinner för bara för att arbetsdagen är 
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slut. Det skapar också en stress att vara orolig för att ha glömt att göra något eller att något 
man lovat eller åtagit sig ska komma att glömmas bort. 

Jag märker ju skillnad på bara för 10 år sedan, när jag började jobba (...), det var en helt 
annan sak, det har ju förändrats över den här tiden enormt mycket 

Medarbetare upplever att det skett stora förändringar de senaste åren. Förändringarna består 
bland annat i större barngrupper, mer administration och överlag en mer slimmad 
organisation. Medarbetare upplever också att det finns fler barn med särskilda behov i 
klassrummet, på ett sätt som det inte var tidigare.  

Medarbetarna menar att tidsbristen får konsekvenser för inte bara dem själva och upplevelsen 
av stress, men även för barnen, det blir svårare att se varje individ.  

Men i samarbetet med (yrkesgrupp) där har vi en typisk grej att vi har inte tid att planera 
ihop. 

..eller att sitta med kollegor och prata om hur tycker ni om det där man kanske kunde göra 
så, liksom att reflektera tillsammans den tiden skulle jag vilja ha mer… 

De upplever också att samarbetet påverkas. Det gäller både tiden för planering inför en 
aktivitet och uppföljning och reflektion efter en genomförd aktivitet. 

Att föra skolan framåt...och att hinna tänka färdigt en tanke, det skulle man vilja göra. 

Medarbetare och ledning önskar också att det skulle finnas tid att lyfta blicken och arbeta på 
ett sätt som utvecklar skolan.  

Chefernas arbetsbelastning och stora personalgrupper 

Ledningen i grundskolan utgörs av rektor och biträdande rektor.  

Jag tror att periodvis har (chefen) jättemycket, jag avundas inte (chefen) en stund. Det är 
jättemycket. Under hösten nu så var det, just med personalen och bemanning, vem ska vara 
här och vem ska vara där. Det har varit flera ställen det har spruckit med bemanningen det 
här året, och då får de allt i knät, barn, lärare, föräldrar. 

Ledningen uppfattas av medarbetarna som att de har mycket att göra och att de inte hinner 
med allt. När det är något i organisationen som inte fungerar ökar belastningen på ledningen.  

Medarbetare beskriver det också som svårt att avgöra eller med säkerhet veta vad som utgör 
arbetsbelastningen för ledningen och hur hög den är. Några har bildat sin uppfattning utifrån 
vad som skrivs i media i om rektorer i allmänhet. En uppfattning bland medarbetarna är att 
prioriteringarna görs utifrån de ekonomiska resurser som skolan har till sitt förfogande och 
viktiga arbetsuppgifter som åläggs cheferna från högre nivå. Arbetsuppgifter som beskrivs för 
ledningen är att delta i möten, fatta beslut om verksamhet, elever, personal, planera 
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verksamheten, delta i ombyggnadsprojektmöten, hålla medarbetarsamtal, lönesamtal, sköta 
bemanning, rekrytera, sköta ekonomin.  

ledningen är lite frånvarande och inte jätteinsatt i våra frågor… 

Arbetsbelastningen för ledningen påverkar relationerna mellan medarbetare och chef. Det 
upplevs inte finnas utrymme för ledningen att vara närvarande i verksamheten.  

Storleken på personalgruppen, chefsspannet, upplevs också ha betydelse. Medarbetare 
uttrycker att de blir mer anonyma i en stor grupp, det är svårare att bli sedd i sitt 
yrkesutövande, och det är svårt att uppnå engagemang i varje medarbetares del av dagen. Det 
uttalas att mindre personalgrupper skulle ge bättre möjligheter för ledningen och deras 
ledarskap. 

om det skulle vara så att alla skulle gå till rektorn så skulle det vara mycket svårare, problem 
att få tid, (….) så blir det ju självklart, så därför, att man har delat upp det här årsvis är ju 
väldigt bra. Och det gör ju att vi har det lättare 

Att personalansvaret delas mellan rektor och biträdande rektor (ledningen) ses som positivt 
och ger en något ökad möjlighet till att skapa relationer mellan chef och medarbetare.  

Analys 

Av resultaten i studien har det framkommit flera intressanta aspekter av medarbetarnas olika 
upplevelser av arbetet i Storstadsskolan. Vi har fått en tydlig bild av vilka förutsättningar 
medarbetarna upplever som viktiga, och i vilken utsträckning dessa förutsättningar finns idag. 
Det finns flera delar som medarbetarna upplever fungerar bra i verksamheten, men det finns 
samtidigt behov av utveckling inom organisationen. Vissa delar av det upplevda 
utvecklingsbehovet kan direkt eller indirekt ha en koppling till organisationsstrukturerna i 
Storstadsskolan. De resultat vi finner mest intressanta för vår frågeställning har vi valt att 
analysera utifrån våra teorier. 

Det finns några aspekter i medarbetarnas upplevelser som vi menar framträder tydligt i 
resultaten, bl a behovet av att vara sedd av sin chef och kollegor både i sin yrkesroll och som 
människa. En annan aspekt handlar om medarbetarnas autonomi. Ytterligare en aspekt rör 
upplevelsen av stress kopplat till arbetet.  

Vissa medarbetare upplever i större utsträckning än andra att de är sedda av sin chef och har 
möjlighet att påverka sin arbetssituation. Möjligheten att påverka sitt arbete, är till viss del 
kopplad till verksamhetsorganisationen (fig. 1) och arbetsuppgifter som rör utformningen av 
verksamheten mot eleverna. Eftersom verksamheten är organiserad i arbetslag och 
arbetslagsledare är den därmed indelad i hierarkiska nivåer. Arbetslagsledarnas roll innebär 
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att de är en länk för förmedling av information mellan ledningen och medarbetare, de kan 
även i ganska stor utsträckning fatta beslut i verksamhetsfrågor tillsammans med arbetslaget, 
de har dock inte något personalansvar. Vad gäller personalansvarsorganisationen (fig. 2) så 
finns inte en motsvarande funktion eller roll liknande den som arbetslagsledaren har för 
verksamheten. Den är istället platt, så tillvida att det saknas hierarkiska nivåer för 
personalansvaret. Medarbetarna upplever inte att de kan påverka frågor som är kopplade till 
personalansvaret, t ex tjänstefördelningen som inverkar på vem man förväntas samarbeta med 
under kommande läsår. 

De medarbetare inom Storstadsskolan som vi intervjuat beskriver sitt arbete som ett kall, 
arbetet runt barnen och att se deras utveckling och få bidra till den utgör den enskilt största 
motivationsfaktorn. Medarbetarna kan därför ses som klassiska experter som drivs av 
tillfredsställelsen att få arbeta med sitt kunskapsområde (Furusten & Werr, 2012). 
Medarbetarna är experter inom sina respektive områden och det är avgörande för 
motivationen för den klassiska experten att autonomin bevaras och att ha möjlighet att 
fördjupa sitt kunnande och utveckla arbetet framåt (ibid). Men vi menar att det också är 
betydelsefullt, för individen som människa, att få bekräftelse på att det arbete man gör betyder 
något för andra människor och för verksamheten. Friheten att styra sitt arbete, att kunna 
påverka och fatta egna beslut uttalas av intervjupersonerna som en av de stora fördelarna med 
arbetet inom skolan. Medarbetarna uttrycker sin autonomi som något positivt men att med 
autonomin följer ett stort ansvar. Ansvaret och arbetsbelastningen upplevs ibland som 
övermäktigt. Utifrån teorin om de klassiska experterna kan detta förstås så att det är viktigt att 
kunna påverka sitt arbete både vad gäller uppgifter och organisering och att kunna bidra till 
arbetets utveckling. 

Vi ser inte att autonomin och behovet att bli sedd står i någon form av motsatsförhållande till 
varandra. Autonomi handlar om att klara av att leda sig själv och vara självständig i sitt 
yrkesutövande, vilket inte behöver innebära ensamarbete. Som medarbetare kan man vara 
autonom inom ett team och i ett väl fungerande samarbete. Vi menar att autonomi handlar om 
självständighet i yrkesutövandet, men samarbete och gemensam reflektion behövs för att 
utveckla verksamheten samt för att få stöd i prioriteringar och svåra situationer. Att en individ 
är autonom i sitt yrkesutövande betyder inte heller, enligt oss, att man som medarbetare inte 
har behov av att bli sedd i sitt yrkesutövande och som människa. Vi människor behöver känna 
oss uppskattade, omtyckta och veta att människor omkring oss bryr sig om hur vi mår. Vi 
behöver också bli sedda på arbetsplatsen både av våra kollegor och vår chef. Däremot anser vi 
att autonomin är hotad av den ökade styrningen och kontrollen som Forsberg och Wallin 
(2006) resonerar kring. Vi menar att det finns en risk med att t ex lärarna i hög utsträckning 
tvingas att anpassa sin undervisning till kriterier, mätbara mål och rapportering. Det kan få till 
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följd att deras frihet begränsas, friheten till egna tolkningar och anpassning till elevernas 
individuella förutsättningar. På detta sätt begränsas autonomin.	  	  

Shilling & Werr (2012) menar att det för den klassiska experten antas finnas en spänning 
mellan professionella mål och verksamhetsmål. Professionella mål kan för en lärare handla 
om att bidra till elevers, och i förlängningen samhällets utveckling. Ett verksamhetsmål kan 
vara att rapportera elevers mätbara kunskapsresultat i läsförståelse eller matematik. Om vi 
applicerar detta resonemang på Storstadsskolan kan vi förstå att det blir ett problem, ett reellt 
dilemma, för medarbetarna när de tvingas göra val som står mellan att se och stötta barn som 
behöver hjälp, eller att rapportera och dokumentera för att uppfylla krav från högre nivåer i 
organisationen, t ex utbildningsförvaltning och politiker. Dessa val beskrivs också i resultatet 
som något som leder till stress för medarbetare. 

Om vi stället skulle titta på medarbetarna i Storstadsskolan som karriärexperter, dvs den andra 
typen av experter som beskrivs i teoriavsnittet, så förstår vi att dessa dilemman inte uppstår på 
samma sätt för den typen av experter (Furusten och Werr, 2012). De gör val utifrån egna 
karriärmässiga bedömningar och upprätthållande av självbild. Arbetsuppgifterna behöver inte 
heller vara utmanande eller utvecklande, utan det viktiga är att experten utfört och klarat 
uppgiften. Men, inom Storstadsskolan, bland våra intervjupersoner, finns inte den typen av 
experter, alla medarbetare vi intervjuat beskriver sitt yrke som ett kall. Vi tänker också att det 
är önskvärt med medarbetare inom skolan som har ett genuint engagemang och passion för 
sitt yrkesuppdrag och därför av stor vikt att autonomin bevaras och att medarbetarna ges 
förutsättningar att arbeta mot professionella mål, att de ges möjlighet bidra till barns 
utveckling och inte tvingas att prioritera exempelvis dokumentation. Det är också viktigt för 
medarbetare i skolan att kunna bidra till verksamhetens utveckling och känna meningsfullhet i 
sitt arbete. 

Enligt Ekstedt och Jönsson (2005) behövs gemensamma värderingar för att minska de 
negativa effekterna av chefsfrånvaron i en platt organisation. I den studerade Storstadsskolan 
upplevs cheferna som frånvarande. De negativa effekterna som upplevs av chefsfrånvaron 
förstås vara t ex avsaknad av stöd och förståelse samt att medarbetarsamtalen inte upplevs 
trovärdiga. I resultatet framkommer också att kvaliteten på samarbetet inom arbetslagen 
upplevs vara mycket varierande. Vi menar att en gemensam värdegrund i arbetslaget skulle 
kunna stärka samarbetet och öka trivseln vilket också upplevs finnas inom vissa arbetslag i 
Storstadsskolan. Värdegrunden kan exempelvis handla om vad som ska prioriteras i 
verksamheten, samarbetet och bemötandet av barn och vuxna i organisationen samt möjlighet 
till utveckling och lärande. Man kan inte organisera för att helt och hållet kompensera för en 
frånvarande chef. Chefen behöver vara närvarande i viss utsträckning för att se medarbetarna i 
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deras arbete, kunna bilda sig en uppfattning och förståelse för deras situation samt för att 
skapa en relation som gör att medarbetarna känner sig sedda.  

Anledningen till att ledningen i Storstadsskolan är frånvarande uppges handla till viss del om 
deras höga arbetsbelastning som gör att de måste prioritera bland sina arbetsuppgifter. 
Ledningens höga arbetsbelastning påverkar möjligheten att visa sig i verksamheten och ger 
mindre utrymme att skapa relationer med medarbetarna och se dem i sitt yrkesutövande. 
Enligt forskning påverkar storleken på personalgruppen en chefs arbetsbelastning (Dellve et 
al, 2013). En stor personalgrupp innebär även att antalet elever och föräldrar är stort, vilket 
också påverkar arbetsbelastningen. Att ledningen inte syns i verksamheten kan därmed 
förklaras dels av det stora antalet medarbetare som de har personalansvar för, (chefsspannet), 
dels av deras höga arbetsbelastning som beror på den stora mängden arbetsuppgifter av olika 
karaktär. Den stora arbetsbelastningen får till följd att ledningen inte riktigt lyckas lyfta 
blicken och med en helhetssyn planera övergripande, vilket uttrycks bidra ytterligare arbete.  

En arbetsuppgift som åligger ledningen och som uppges ta mycket tid under en period av året, 
och som orsakar oro och stress i organisationen, är den årliga tjänstefördelningen. Tjänsterna 
och kompetenserna skall organiseras för att möta verksamhetens behov inför kommande läsår. 
Om tjänstefördelningen faller väl ut för de flesta medarbetarna och ger välfungerande 
arbetslag så uppger medarbetarna att verksamheten fungerar. Men medarbetarnas erfarenheter 
visar att fördelningen inte alltid blir lyckad, vilket leder till en turbulent situation där 
konflikter uppstår, sjukskrivningarna ökar och en del medarbetare väljer att sluta. Detta 
uttrycks få konsekvenser för alla i Storstadsskolan, medarbetare och elever, vilket genererar 
ytterligare arbete för ledningen. Rekrytering och bemanning tar mycket tid och kraft i 
anspråk, och när bemanningen spricker får det betydande konsekvenser för många 
medarbetare och för ledningen. Intervjupersonerna beskriver denna situation som ”en ond 
cirkel”. Genom intervjupersonernas berättelse kring denna tjänstefördelning, framträder flera 
beskrivningar av de organisatoriska förutsättningarna, vad som upplevs viktigt och vad 
medarbetarna påverkas av. Intervjupersonerna beskriver oron, känslan av att inte kunna 
påverka, svårigheter kring samarbetet och vikten av att skapa gott samarbete när de återger sin 
upplevelse kring detta. Detta, tänker vi, gör att tjänstefördelningen är intressant för att förstå 
hur olika förutsättningar inom organisationen påverkar medarbetarnas arbetsvardag. Ett sätt 
att se på och bedöma välmående och god arbetsmiljö är genom Karaseks (1979) modell som 
beskriver vikten av balans mellan arbetskrav och egenkontroll. Modellen har på senare år 
kompletterats med betydelse av socialt stöd i arbetet, t ex stöd i form av samarbete och att 
fungera som en buffert vid stress. Utifrån våra resultat och vår analys ovan och med hjälp av 
Karaseks modell, kan vi förstå hur, och till viss del varför, medarbetarna upplever sin 
arbetssituation på det sätt de gör. Ett exempel är de kompetensbärande relationer som 
utvecklas med kollegor i yrkesutövandet. Enligt Döös ger dessa en trygghet i form av 
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stabilitet i arbetet och bidrar till en känsla av grupptillhörighet. När dessa bryts, t ex vid 
omorganisering, försvinner denna trygghet vilket kan leda till stress (Granberg & Ohlsson, 
2011). Arbetsbördan för medarbetarna i Storstadsskolan beskrivs som hög och ansvaret 
upplevs vara mycket stort, samtidigt som autonomin och möjligheten att påverka sin 
arbetssituation upplevs ha begränsats, delvis genom beslut på politisk nivå. Det sociala stödet 
från ledning och kollegor upplevs dessutom vara begränsat. Vi kan med hjälp av detta 
resonemang förstå en del av den genomgående känslan av upplevd stress som förmedlas av 
intervjupersonerna och som framträder i resultatet.  

Diskussion 

Nedan använder vi oss av benämningen Storstadsskolan när vi menar den specifika skolan där 
studien genomförts, och grundskolan, skolan eller skolans värld när vi resonerar kring skolor i 
allmänhet.  

Vilka var frågorna och vad blev svaren? De två frågor vi önskade besvara genom intervjuerna 
var 

1) Vilka förutsättningar upplever medarbetare som viktiga för att kunna göra ett bra arbete 
och upplever medarbetare att dessa förutsättningar finns? 

2) Vilka upplevelser har medarbetarna av att arbeta i stora personalgrupper? 

Som svar på första frågans första led, bedömer vi att vi fått svar genom att medarbetarna 
förmedlar en klar bild av vilka förutsättningar de anser behöver vara uppfyllda för att de ska 
kunna utföra sina arbetsuppgifter och utöva sin profession, och vad som bidrar till välmående 
på arbetsplatsen. Första frågans andra led, har besvarats genom att upplevelsen hos 
intervjupersonerna kring detta är att det är många förutsättningar som finns, men att några 
viktiga förutsättningar, inte uppfylls. Dessa upplevelser skiljer sig också åt mellan 
medarbetarna. På den andra frågan utläser vi svaret att personalgruppens storlek upplevs 
påverka medarbetarna och har betydelse för om de upplever sig sedda av sin 
personalansvarige chef.  

Ledarskapet och vilken ledarstil en chef har, är en förutsättning som påverkar medarbetarnas 
arbetssituation. Men vi ser en risk med att lägga alltför stor vikt vid en ledares personliga 
egenskaper eller förmågor i dessa frågor. Organisatoriska frågor riskerar att bli 
personberoende och fokus kan hamna på att leta efter de rätta egenskaperna hos ledare, istället 
för att skapa förutsättningar för att leda och organisera rätt.  
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Förutsättningarna för att utöva ledarskap med personalansvar och bedriva arbete med 
personalfrågor är centralt. Delar av förutsättningarna kommer från ekonomiska resurser och 
fördelningen av dessa, men den totala arbetsbelastningen för ledningen i Storstadsskolan har 
stor betydelse, och påverkar ledningens möjligheter att bedriva personalarbete. Här tänker vi 
att för att möjliggöra en närvarande chef, behöver den totala arbetsbelastningen för ledningen 
minska. Den platta strukturen och det därmed breda chefsspannet, påverkar arbetsbördan för 
ledningen. Den stora arbetsbördan för ledningen bidrar till att medarbetare inte känner sig 
sedda, vilket i sin tur kan få andra konsekvenser, exempelvis dålig trivsel på arbetsplatsen. 
Detta tror vi, i första hand bottnar i medarbetarnas grundläggande mänskliga behov av 
uppskattning och andras omtanke. Att bli sedd ansåg medarbetarna vara en viktig 
förutsättning i sitt yrkesutövande. När det gäller medarbetarnas arbetssituation så uppger flera 
av medarbetarna att arbetsbelastningen är hög, vilket påverkar det sätt de kan utföra sina 
uppdrag. Här tänker vi att även denna arbetsbelastning behöver minska, och strukturer för 
stöd och för att kunna påverka sitt arbete behöver utarbetas. 

I Storstadsskolan finns kompetens för hur man kan utveckla verksamheten men denna 
utveckling kanske begränsas av att kompetensen kring organisationsfrågor, så som samarbete, 
arbetsmiljö och vissa strategiska personalfrågor kanske är begränsad eller inte prioriteras. 
Andersson-Felé (2008) resonerar kring betydelsen av att strategiska funktioner ofta saknas i 
platta organisationer. Det gör att sättet att organisera kan utgöra hinder för utveckling och 
förändring på längre sikt. Ett sätt att förstå detta i Storstadsskolan, kan vara att när 
medarbetare inte kan påverka sättet att organisera för samarbetet, så kan det orsaka stagnation 
i utvecklingen även i verksamheten. Bristen på samarbete gör att verksamheten inte utvecklas 
framåt, “man gör som man brukar göra”. Vi tänker att skolan genom arbetslagen organiserats 
för samarbete, men att ledningen behöver gå ett steg till i denna riktning för att skapa en 
gemensam syn och kunskap om hur samarbetet ska gå till. Medarbetarna upplever också att 
tiden inte räcker till för samarbete. Genom samarbetet med kollegor och ledning kan idéer och 
möjligheter till förändring lyftas fram, vilket skulle kunna bidra till medarbetarnas möjligheter 
att påverka sin arbetssituation.  

Vår analys är att upplevelsen av att vara sedd delvis verkar vara kopplad till vilken relation 
medarbetaren har till ledningen. De medarbetare som har en tydlig, formell relation med 
ledningen, t ex de som genom rollen som arbetslagsledare är delaktiga i Storstadsskolans 
ledningsgruppsarbete, uttrycker att de är överlag mer nöjda med sin arbetssituation än 
medarbetare som inte har en lika uttalad relation med ledningen. Vi tror att medarbetarnas 
upplevelser av chefsfrånvaron, kan förstärkas av att det saknas strategiska processer kring 
gemensamt arbetssätt, värdegrund och en gemensam riktning för organisationens utveckling. 
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Figurerna (fig. 1 & 2) som illustrerar organisationsmodellerna, och som vi presenterar under 
rubriken Problemområde, skiljer sig åt markant åt, vilket också ger en bild av vad som kan 
tänkas ta mest tid i anspråk för ledningen. Organisationen kring verksamheten är väl 
utvecklad, i den följer befogenheter och ansvar med ut till medarbetare i organisationen, 
medan organisationen kring personalansvaret inte är lika utvecklad. Befogenheterna för 
personalansvaret, beslutsfattandet, är inte distribuerat. Här tänker vi att det finns ett dilemma, 
då det kan uppstå oklarheter om vem som har rätt att besluta om vad, även i frågor som är 
kopplade till verksamheten. Denna osäkerhet kan göra att frågor som inte skulle behöva 
involvera ledningen, ändå gör det. Det kan enligt oss innebära att hur arbetet med 
personalfrågor bedrivs riskerar att ta mer tid och kraft i anspråk än nödvändigt. Det kan också 
innebära att arbetet med personalfrågor blir beroende av vem som är rektor. Vi menar att det 
är viktigt att skapa stabila strukturer för hur personalarbetet inom skolan bedrivs, så att det 
inte blir för personberoende. Genomarbetade strukturer skulle kunna bidra till en ökad 
stabilitet inom kompetens- och personalförsörjningen inom skolan vilket i sin tur kan bidra till 
minskad arbetsbelastning för ledningen.  

Om ledningen ges möjlighet att närvara mer i verksamheten så får de också möjlighet att 
fånga upp hur medarbetare mår i ett tidigt stadie. Att i tid fånga upp signaler på att 
medarbetare inte mår bra är viktigt, för individen men även för hela organisationen med tanke 
på de negativa konsekvenser som följer av en hög sjukfrånvaro. Exempelvis skulle kostnader 
för sjukskrivningar och bemanning med vikarier kunna minskas och frigöra ekonomiska 
resurser som kan användas i kärnverksamheten. Vi menar att det är viktigt att bryta onda 
cirklar, och istället för att arbeta reaktivt, skifta fokus, till insatser som är mer långsiktiga och 
proaktiva. Det uttrycks också en önskan från intervjupersonerna kring detta.  

Det finns flera medarbetare som är nöjda och anser att det fungerar mycket bra på 
Storstadsskolan. Organisationsutveckling skulle också kunna innebära att ta reda på vad som 
gör att det upplevs fungera och sprida dessa guldkorn, ett slags organisatoriskt lärande för 
utveckling.  

Det står i rektorsuppdraget att rektor ska bedriva pedagogiskt ledarskap. Detta begrepp är inte 
helt tydligt definierat och kan tolkas på olika vis. Vi har förstått utifrån debatt och allmänna 
samtal med studiekollegor och våra egna lärare kring rektorers uppdrag, att det finns en 
uppfattning om att ledaren skall granska och utvärdera pedagogisk verksamhet och didaktiska 
principer. I litteraturen beskrivs att det pedagogiska ledarskapet handlar om att organisera för, 
och möjliggöra utveckling, samt att undanröja hinder för lärande (Granberg, 2011). Vi tänker 
oss utifrån denna definition att det pedagogiska ledarskapet innebär det ledarskap som utövas 
gentemot medarbetarna, de vuxna, på arbetsplatsen. Lärare och fritidspedagoger utövar i sin 
tur ett pedagogiskt ledarskap och använder didaktiska principer för eleverna i klassrummet 
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och på skolgården. Men, vi tänker här att begreppet pedagogiskt ledarskap riskerar att bli 
förvirrande. Det ligger nära till hands att tänka att det handlar om interventioner i didaktiken i 
en klassrumssituation, och det är en naturlig tanke eftersom ledarskapet utövas inom en 
pedagogisk verksamhet, men det framgår av resultatet från intervjuerna ovan, att det inte är 
den typen av ledarskap och stöd som efterfrågas av medarbetare, utan istället ett ledarskap 
som ligger nära den definition som Granberg (2011) gör. Om man i tankarna applicerar det 
pedagogiska ledarskapet på en annan organisation än skolan, så syns detta tankesätt kanske 
tydligare.  

Vi finner det intressant, att Storstadsskolans yttre förutsättningar skulle kunna uppfattas 
utgöra goda möjligheter till att ha välmående medarbetare, men att resultaten i studien visar 
att det är andra, viktigare faktorer som spelar in som t ex hur organisationen ser ut. 

Genom vår analys av resultatet menar vi att det finns behov av att utveckla arbetet kring 
personalfrågor i Storstadsskolan, och kanske även i andra skolor som har liknande 
ansvarsorganisation och problematik. Att medarbetarna är så medvetna tänker vi utgör en god 
möjlighet för att utveckla organisationen, om rätt förutsättningar ges ledning och medarbetare 
för att möjliggöra detta utvecklingsarbete.  

Resultaten från Storstadsskolan kan i vissa delar anses överförbara även på andra grundskolor 
med liknande ansvarsorganisation och problematik. Den bild vi beskriver av Storstadsskolan 
är den bild vi får av organisationen genom resultatet som baserar sig på de 9 
intervjupersonernas berättelse. Det ska beaktas att det säkert finns medarbetare som upplever 
på annat vis och som kan bidra till ytterligare facetter i bilden.  

Under genomförandet har en del funderingar väckts hos oss, vilka inte får plats inom ramen 
för denna uppsats. Dessa funderingar vill vi skicka vidare som möjliga frågor till framtida 
forskning. Vi har inte några konkreta förslag på lösningar i vår uppsats, och det är något som 
vi tänker kan utgöra grunden i en frågeställning; Hur kan personalarbetet organiseras inom 
grundskolan för att de förutsättningar som medarbetarna anser viktiga, uppfylls? Vi har också 
blivit intresserade av om det finns en skillnad i hur rektor uppfattar sitt pedagogiska 
ledaransvar, i jämförelse med vad medarbetare förväntar sig av rektor som pedagogisk ledare. 
Påverkar rektorers egen yrkesidentitet uppfattningen om hur ett pedagogiskt ledarskap kan 
och bör bedrivas inom en skola? Vi tänker också att det kan vara intressant att anta ytterligare 
ett något annat perspektiv än medarbetar- eller rektorsperspektivet, för en studie kring 
förutsättningar för styrning, ledning och utveckling inom skolans värld, kanske tjänstemanna- 
och politikerperspektivet?  
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Avslutande reflektion 

I vår studie har det i resultaten framträtt ett antal dilemman inom den studerade grundskolan. 
Det är en komplex verksamhet och en komplex organisation. Det gör att det har varit en 
utmaning för oss att navigera genom teorier och resultat och försöka förstå hur delarna hänger 
ihop med varandra.  

Som en utgångspunkt för studien hade vi chefsspannet, vi ser den stora personalgruppen som 
en av flera förutsättningar som påverkar medarbetarnas upplevelse av arbetsförhållandena. Ur 
ett personalvetenskapligt perspektiv, personalansvarsorganisationen (fig. 2), är skolan en platt 
organisation, med stora personalgrupper och breda chefsspann. Om man inom skolan skulle 
organisera på ett annat vis, exempelvis avlasta rektor i personalfrågor, så skulle det 
möjliggöra för rektor att uppfylla de förväntningar som medarbetarna ger uttryck för, 
exempelvis att vara en närvarande ledare för sina medarbetare, och utveckla de relationer som 
behövs för att stärka och bygga ett ömsesidigt förtroende. I närvaron kan hinder för 
utveckling upptäckas tidigt och medarbetare får möjlighet att påverka både verksamheten och 
organisationen.  

Efter att vi har studerat skolan i två studier, den förberedande studien 2013 med 
rektorsperspektiv och nu denna studie ur ett medarbetarperspektiv, så framträder för oss vissa 
skillnader när det gäller personalarbete och personalansvar, i skolan inom den offentliga 
verksamheten, jämfört med privata företag i olika branscher. Likheter finns också, inte minst 
med de senaste årens förändringar och anpassning till mål- och resultatstyrning. I näringslivet 
finns ett kundfokus och i skolan är fokus på eleverna (brukarna) genomgående. En stor 
skillnad är att man i många företag i näringslivet har en tydligare struktur kring 
personalarbetet, och ett genomgående tänk att medarbetare som mår bra och har rätt 
förutsättningar också presterar bättre, vilket gynnar kunden såväl som företaget. Till viss del 
handlar det om resurser, men vi tror att man i offentlig verksamhet skulle vinna mycket på att 
tänka mer långsiktigt när det gäller medarbetarnas arbetssituation. För att läraryrket, och 
andra yrkesgrupper inom skolan, ska kunna få en högre status och attrahera fler skickliga och 
engagerade medarbetare i framtiden så tror vi att det är nödvändigt att man lyssnar på 
medarbetarna och tar hänsyn till vilka förutsättningar som är viktiga för dem. En intressant 
reflektion är att ingen av medarbetarna i vår studie nämnde hög lön eller karriärvägar som 
viktiga förutsättningar. Vi menar inte att lönen är oviktigt, med lönen värderar man ett yrkes 
betydelse och ansvarsnivå, och det är självklart viktigt att den upplevs som rättvis och 
relevant i förhållande till ansvar och kompetens och i jämförelse med andra yrkesgrupper. 
Men, det finns flera andra förutsättningar som skulle kunna förändras till det bättre. Tid och 
resurser är en utmaning, men vi tror att det går att komma långt med strukturella förbättringar 
och ett mer långsiktigt fokus kring personalfrågor.  
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Vi funderar också kring vilka konsekvenser införandet av karriärvägar såsom ”förstelärare” 
kan innebära. Vad vill man egentligen uppnå? Vill man ha en uppdelning i bra och mindre bra 
lärare? Är det förenligt i en verksamhet som uttryckligen vill utveckla samarbetet mellan 
medarbetarna, eller kommer det att stärka individualismen inom organisationen? Kommer 
detta system att gynna medarbetarna och skolan som verksamhet, och i slutänden eleverna?  
Detta kanske också bör utforskas mer. 

Genom denna studie belyser vi organisationsstrukturerna i skolan som vi studerat. Vi 
betraktar organisationen som hög i del och platt i en annan. Verksamheten är organiserad 
utifrån rektor, biträdande rektor, arbetslagsledare och arbetslag. Antalet hierarkiska nivåer gör 
att den kan betraktas som hög. Personalansvaret ligger hos rektor och delas med biträdande 
rektor, (ledningen) i skolan i fallstudien. Det finns inga ytterligare nivåer mellan ledningen 
och medarbetarna när det gäller fördelningen av personalansvaret. Antalet hierarkiska nivåer i 
denna del av organisationen gör att den kan betraktas som platt.  

En slutsats vi drar är att verksamhetsorganisationen i stora delar är väl fungerande även om 
samarbetet skulle kunna utvecklas. Personalansvarsorganisationen fungerar inte lika väl. Vi 
tror att en del av problematiken är att dessa två strukturer inom en och samma organisation ser 
olika ut. Vi tänker att detta medför att det uppstår otydlighet vad gäller ansvarsfördelning, 
handlingsutrymme och befogenheter. Dessa förutsättningar är som vi tidigare konstaterat 
viktiga för upplevelsen av autonomi. Autonomin är viktig för medarbetarna i skolan, och vi 
tror att den kan utvecklas mer, vad gäller ansvaret och befogenheterna kring frågor som rör 
verksamheten och eleverna. Detta skulle kunna innebära att rektors arbetsbelastning blev 
mindre i form av frågor som rör den dagliga verksamheten, och istället ge utrymme att lyfta 
blicken och planera mer strategiskt och långsiktigt, och vara närvarande ledare på det sätt som 
efterfrågas av medarbetarna. Om man ger medarbetarna rätt förutsättningar samt förtroende 
och frihet att utföra sitt arbete så kan den platta strukturen fungera väl.  
Men genom mätning, kontroll och rapportering begränsas autonomin, samtidigt som det 
kanske också bidrar till att rikta medarbetares fokus uppåt, istället för utåt i 
kärnverksamheten. Kanske finns det ett annat sätt att möjliggöra för politiker och tjänstemän 
att få veta hur det gått i verksamheten? Vi hoppas att vi med vår studie, från vårt perspektiv, 
bidragit med nya tankar till att skolan kan utvecklas på flera olika vis.  
  



 42 

 

Referenslista 

Litteratur och forskning 

Andersson-Felé, Lena (2008). Leda lagom många: om struktur, kontrollspann och 
organisationsideal. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008  

Almqvist, Roland M. (2006).  New public management: NPM: om konkurrensutsättning, 
kontrakt och kontroll. 1. uppl. Malmö: Liber 

Berntson E, Wallin L, Härenstam A, Typical situations for managers situations in the Swedish 
public sector: Cluster analysis of working conditions using the job demands-resources model. 
(2012) International Public Management Journal, 15:1, 100-130, DOI 

Berglund, Tomas, Hansen, Lars H. & Orban, Pal (red) (2002) Arbetslivet. Lund: 
Studentlitteratur 

Böhlmark A, Grönqvist E, Vlachos J, Rektors betydelse för skola, elever och lärare. Rapport 
2012:15 IFAU, hämtad 2013-05-15 

Dellve L, Pousette A, Wallin L, (2013), Span of control and the significance for public sector 
managers' job. published online 10 June 2013 Economic and Industrial Democracy 

Ekstedt, E, Jönsson, G (2005). Att leda platta organisationer - utan att själv bli tillplattad: en 
praktisk arbetsmodell. 3., [omarb.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

Fejes A, Thornberg R, (red.) (2009). Handbok i kvalitativ analys . 1. uppl. Stockholm: Liber 

Forsberg, Eva, Wallin, Erik (red.) (2006). Skolans kontrollregim - ett kontraproduktivt system 
för styrning?: en antologi . Stockholm: HLS förlag 

Fredriksson, Öckert & Oosterbeck, (2012) Rapport byggd på “Long-term effects of class 
size”, (2011) IFAU Working paper 2012:5 

Furusten S, Werr A, (red.) (2012). Expertsamhällets organisering: okunskapens triumf?  1:a 
uppl. Lund: Studentlitteratur 

Gilje & Grimen (1992). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. 3. uppl. Bokförlaget 
Daidalos AB, Göteborg 



 43 

Granberg, Otto (2011). PAOU: personaladministration, HRM och organisationsutveckling. 
8:e utg. Stockholm: Natur och kultur 

Granberg, O & Olsson, J (2011). Organisationspedagogik – en introduktion. Uppl. 1:2. Lund: 
Studentlitteratur 

Hällsten, F. (2000) Bergström, Ola & Sandoff, Mette (red.) (2000). Handla med människor: 
perspektiv på human resource management. 1. uppl. Lund: Academiaadacta 

Harboe, Thomas (2013). Grundläggande metod: den samhällsvetenskapliga uppsatsen. 1. 
uppl. Malmö: Gleerup 

Langemar, Pia (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi: att låta en värld öppna sig. 1. 
uppl. Stockholm: Liber 

Lindberg, Erik (2011). Effects of management by objectives: studies of Swedish upper 
secondary schools and the Influence of role stress and self-efficacy on schoolleaders. Diss. 
(sammanfattning) Umeå: Umeå universitet, 2011 

Nihlfors, Elisabet & Johansson, Olof (2013). Rektor - en stark länk i styrningen av skolan. 1. 
uppl. Stockholm: SNS förlag 

Ohlsson, Jon (red.) (2004). Arbetslag och lärande: lärares organiserande av samarbete i 
organisationspedagogisk belysning. Lund: Studentlitteratur 

Philipson, Sten (2004). Etik och företagskultur. Att leda med värden. Lund: Studentlitteratur 

Shilling, A och Werr. A, (2012) Karriärfabrik och experthus – två utvecklingsmöjligheter för 
experter. Furusten S, Werr A, (red) (2012). Expertsamhällets organisering: okunskapens 
triumf?  1:a uppl. Lund: Studentlitteratur 

Starratt, Robert J. (2005).  Etiskt ledarskap: med fokus på skolan. 1. uppl. Malmö: Liber 
 
Södergren, Birgitta (1987). När pyramiderna rivits: decentralisering i praktiken. Stockholm: 
Timbro 

Wheelan, Susan A. (2013) Att skapa effektiva team. Lund: Studentlitteratur  

Ödman, Per-Johan (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik . 2., 
[omarb.] uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

  



 44 

Websidor/e-källor 

Chef 

http://chef.se/rektor-jobbet-ingen-vill-ha/ (tillgänglig 2014-04-27) 

Ledarna 

http://www.ledarna.se (tillgänglig 2014-04-26) 

Lärarnas riksförbund 

http://www.lr.se (tillgänglig 2014-04-26) 

Lärares yrkesetiska råd 

http://www.lararesyrkesetik.se (tillgänglig 2014-06-02) 

Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013  

http://www.nyckeltal.se (tillgänglig 2014-03-06) 

Skolinspektionen 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rektor2/slutrapport-rektors-
ledarskap-2012.pdf (tillgänglig 2014-03-09) 

Stockholms universitet 

http://www.edu.su.se/självständigt-arbete/uppsatsens-olika-delar/teoretiska-utgångspunkter 
(tillgänglig 2014-05-27) 

Riksdagen 

http://www.riksdagen.se (tillgänglig 2014-03-21) 

  



 45 

Bilagor 

Intervjuguide 

Berätta om syfte med studien. 
Konfidentialitet, möjlighet att inte svara eller avbryta intervju. Spela in. Möjlighet att 
komplettera. 
Be om verkliga exempel, inte hypotetiska, hur intervjupersonen upplever det, arbetsgruppens 
betydelse, de vuxna man samspelar med. (Vi är inte i första hand ute efter 
klassrumssituationen, men vi utesluter den inte.) 
 
Intervjufrågor till medarbetare: 
 
Bakgrund 
Berätta kort  - övergripande om ditt arbete här på skolan. 
 
Förutsättningar 
Vilka förutsättningar är viktiga för dig för att du ska kunna utföra dina uppgifter?  
Upplever du att dessa förutsättningar finns idag, vilka? Varför är dessa förutsättningar 
viktiga?  
Upplever du att du kan påverka din arbetssituation, på vilket sätt? 
 
Välmående 
Vad motiverar dig till att gå till arbetet på morgonen? 
Vad på din arbetsplats får dig att må bra?  
Vad skulle få dig att må bättre på din arbetsplats?  
 
Samarbete / kollegor 
Hur ser ditt kollegiala samarbete ut? 
Vilka delar skulle kunna utvecklas?  
Hur är stämningen i din arbetsgrupp? 
Hur upplever du att dina kollegor mår? 
 
Arbetslaget 
Hur fungerar ditt arbetslag? 
Skulle du vilja ha mer ansvar och befogenheter? Varför? På vilket sätt? 
 
Ledarskapet 
Vem ser du som din närmaste chef? (Vilken chefsroll rektor/arbetslagsledaren?) 
Hur ser du på rektors roll: Högsta chef, linjechef, mellanchef? 
Hur upplever du rektors arbetsbelastning? Är det lätt att få tag på rektor om du behöver?  
 
Hur går dina löneförhandlingar/ medarbetarsamtal till?  
Vem ser till din kompetensutveckling? 
Är det tydligt för dig vilka förväntningar rektor har på dig? 
Skulle du vilja att din chef var närmare dig?  
 
Uppmärksamhet 
Hur får du feedback på dina arbetsinsatser från andra vuxna på arbetsplatsen?  
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Vem vänder du dig till för att få stöd i ditt arbete och i vilka frågor?  
Känner du dig sedd av rektor och av arbetslagsledare, kollegor i ditt arbete? 
 
Storlek på personalgruppen 
Tror du att storleken på personalgruppen påverkar dig och din arbetssituation? På vilket sätt? 
Varför?  
 
Avslutning 
Finns det något du vill tillägga?  
Du kan kontakta oss om du vill fråga eller tillägga något.  
Tack för ditt engagemang och din tid!!  
Kan vi kontakta dig om vi vill komplettera något? 
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