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Sammanfattning 

Norrängsskolan (F-6) i Lycksele kommun hade problem med både sjukskrivningar, uppsägningar 

och rekrytering av lärare. Arbetsbelastningen var alltför hög och lärarna trötta. En omorganisering 

var ofrånkomlig. Tillsammans utformade rektor och lärare en ny organisation där varje klass skulle 

ha en klassmentor som följde klassen under hela skoldagen; på lektionerna, på rasterna och, i de 

lägre klasserna, på fritids. Klassmentorernas uppgift skulle främst vara att arbeta med värderingar, 

trygghet och relationer i klassen vilket skulle ge lärarna tid till det pedagogiska arbetet och egen 

utveckling som pedagog. Den nya organisationen sjösattes den 1 augusti 2017. 

 

I samband med planeringen av omorganiseringen fick ledningen på Norrängsskolan kontakt med 

ett par forskare inom arbetshälsopsykologi vid Umeå universitet. Eftersom lärare är en eftersatt 

grupp inom arbetshälsoforskningen blev forskarna mycket intresserade att få följa med och 

utvärdera denna omorganisering. Detta är den första delrapporten från denna utvärdering. 

 

Utvärderingen görs med hjälp av enkäter där personalen på Norrängsskolan och en 

jämförelseskola får skatta sin arbetsmiljö, produktivitet och hälsa. Enkäten har vid denna rapports 

skrivande fyllts i i juni 2017 (T1, baslinje) och i juni 2018 (T2). För att förstå hur lärare och 

klassmentorer upplever både omorganiseringen, den nya organisationen och arbetsmiljön har 

enkäten kompletterats med fokusgruppsintervjuer. Lärare, klassmentorer och fackrepresentanter 

har intervjuats. 

 

Resultaten ett år efter införandet av den nya organisationen, pekar mot en lyckad intervention. 

Lärarna rapporterar lägre krav, högre förutsägbarhet, rollklarhet och stöd från arbetskamrater 

tillsammans med lägre stress, utbrändhet, arbete- familjekonflikt och högre produktivitet. Detta 

bekräftas också i fokusgruppsintervjuerna. Klassmentorerna rapporterar i fokusgruppsintervjuer 

att de känner sig behövda och att de gör en insats, vilket bekräftas av lärarna. Ett orosmoln som 

främst pratas om bland lärarna, är emellertid att klassmentorerna har en hög arbetsbelastning och 

svårt att ta raster.  

 

Intervju med fackrepresentanterna visar att ett av de representerade fackförbunden arbetade emot 

idéerna om omorganisering eftersom Norrängsskolan valde att inte anställa lärare istället för 

klassmentorer. Fackrepresentanterna på Norrängsskolan upplevde att både de och fackförbundet 

värnade om lärarna, men att den lösning som kom till stånd på Norrängsskolan var den enda 

möjliga i rådande situation då det är skriande brist på lärare. 

 

Sammantaget har omorganiseringen på Norrängsskolan lyckats väl så här långt. Avlastning av 

lärarna, arbetsdelning där klassmentorer tar hand om det psykosociala och lärarna det 

pedagogiska samt att lärarna var högst delaktiga i hur den nya organisationen skulle se ut är 

tydliga framgångsfaktorer i skapandet av en avsevärt bättre arbetsmiljö. Detta främjar med största 

sannolikhet också trivseln, och inlärningen, hos eleverna.   
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Bakgrund och tidigare forskning 

Som så många andra skolor i Sverige, hade Norrängsskolan (F-6) problem med att rekrytera lärare 

inför läsåret 2017/2018. Samtidigt ökade sjukskrivningstalen liksom antalet uppsägningar hos de 

lärare som redan var anställda. Anledningen till dessa uppsägningar var främst att lärarna hade 

alltför mycket att göra att de därför inte kunde utöva sitt yrke som pedagoger till fullo. Istället 

upplevde de att de fick arbeta hårt med att lösa konflikter och bistå i de psykosociala dilemman 

som uppstod mellan eleverna. Vid förfrågan om vad lärarna behövde för att arbetsmiljön skulle bli 

bättre angav de därför, inte helt oväntat, att de önskade hjälp med just konfliktlösning och den 

psykosociala miljön. Man önskade extra lärarresurser, men eftersom inga lärare fanns att anställa 

bestämde man sig för att skapa en ny personalkategori; klassmentorer. Inför läsåret 2017/2018 

anställdes således 12 klassmentorer, en för varje klass. Klassmentorernas arbetsuppgifter avsågs 

bestå i att arbeta med värdegrundsarbete och normer, att skapa och bibehålla trygghet och öka 

samhörigheten i klasserna genom att arbeta med solidaritet och ansvar och därigenom också mot 

diskriminering, trakasserier och mobbning. För att skapa stabilitet i klasserna skulle klassmentorn 

följa sin klass hela dagarna och således vara närvarande under alla lektioner, på rasterna och även 

på fritids i de lägsta klasserna. Klassmentorns arbete skulle inte bara syfta till att skapa bättre 

stämning, arbetsro och trygghet i klasserna utan också till att ge mer tid till lärarna som härigenom 

kunde fokusera mer på själva undervisningen liksom på planeringen och uppföljningen av den. 

 

Omorganiseringen på Norrängsskolan trädde i kraft den 1 augusti, 2017. De tolv klassmentorer 

som anställdes hade olika erfarenhet av att arbeta med barn i låg- och mellanstadieåldern varför 

alla fick genomgå en fem dagars intern utbildning. Gymnasiekompetens var det enda formella 

kravet för anställning då personlig lämplighet ansågs vara det viktigaste kriteriet vid rekryteringen. 

Således kom personer med olika utbildning, bakgrund, ålder och kön att anställas. Trots att det 

hade varit svårt att rekrytera lärare, var det lätt att hitta personer som var intresserade att bli 

klassmentorer: Till de tolv tjänsterna sökte 96 personer. Tabell 1 visar hur personalstaben 

förändrades mellan läsåren 2016/2017 och 2017/2018. 

 

Tabell 1. Förändring i personalstaben på Norrängsskolan. 

Kategori Vår 2017 Höst 2017 

Lärare 23.1 (4 ej legitimerade) 19.1 (alla legitimerade) 

Fritids  4 2 

Stödfunktioner (assistenter mm) 7.3 0.75 

Extra resurser 1.8 1.8 

Klassmentorer 0 12 

Summa tjänster 36.2 35.65 

 

Omorganiseringen på Norrängsskolan innebar inte bara att klassmentorer anställdes. För att få det 

tänkta systemet att fungera minskade lärarna sin förtroendetid på eget initiativ för att prioritera 

att skapa ett gott samarbete med klassmentorerna. Dessutom skapades ett nytt forum, kollegialt 

Lärande/Stöd (KLÄR) för att öka möjligheterna till samarbete klassmentorerna emellan och 

mellan klassmentorerna och lärarna.  

 

Hur gick det för lärarna, klassmentorerna och den övriga personalen? Vad blev konsekvenserna av 

att inrätta en helt ny personalkategori? Två följeforskare från Umeå universitet följer detta projekt 

med dessa två huvudfrågor i åtanke och detta är den första delrapporten från deras utvärdering. 
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Tidigare forskning 
Klassmentor är en helt ny personalkategori, inte bara på Norrängsskolan utan inom hela 

skolväsendet. Även om man kan se klassmentorerna som en typ av assistenter skiljer de sig från 

andra assistentkategorier (så som lärar- och elevassistenter) på så sätt att deras uppgift är att 

assistera hela klassen, inte bara läraren eller en enskild elev. Eftersom denna personalkategori inte 

har funnits tidigare finns det förklarligt nog ingen forskning om deras funktion i skolan. Några få 

amerikanska och brittiska studier har dock tagit upp frågan om undervisningsassistenter (Farrell 

m fl, 2010; Chalfant m fl, 1989) och professionella team (Seashore m fl, 1996), och det verkar 

uppenbart från dessa studier att både elever och lärare har stor nytta av det stöd som dessa ger.  

 

Norrängsprojektet handlar främst om lärarnas (och övrig skolpersonals) arbetsmiljö. Skolans 

arbetsmiljö har tidigare undersökts ur olika aspekter i olika studier. Lärare upplever vanligtvis 

motsägelsefulla krav och måste hantera många utmanande situationer (Aili & Brante, 2007) och 

många lärare rapporterar att de inte har tillräckligt med tid att göra sitt jobb i enlighet med 

normerna för god undervisning. Skolan genomgått många reformer de senaste decennierna och 

reformer leder ofta till ökad arbetsbelastning (Steen-Olsen & Eikseth, 2010) och många lärare 

uppger att de inte heller har tid att fokusera på kompetensutveckling (Nyroos, 2008).  

 

Lärarrollen har förändrats över tid och idag finns ett ökat krav, både från elever och 

vårdnadshavare, på att läraren konstant ska vara tillgänglig. Samtidigt känner lärarna att de inte 

har möjlighet att utöva kontroll över sin yrkesroll (Hakanen, Bakker & Shaufeli, 2006), vilket är 

olyckligt både från ett hälso- och ett tillfredsställelseperspektiv och det är därför inte förvånande 

att Arvidsson (2007) visar att lärare rapporterar både mer smärta på grund av stress och mer 

stressrelaterade symtom och störningar, så som utmattningssyndrom, än personer i andra yrken. 

 

Ovanstående forskning bekräftar Lärarförbundets rapport (2017) som markerar att det ökande 

antalet sjukskrivningar har en brantare uppåtgående kurva för lärare än för personer i andra 

yrken. Det är således inte förvånande att det är problematiskt att rekrytera lärare idag. Med 

utsikterna om ett stressigt arbetsliv som kan leda till ohälsa är det inte heller konstigt att 

lärarutbildningen är impopulär. Men trots detta finns det, enligt vår erfarenhet väldigt få, om alls 

några, interventionsstudier utförda för att förbättra lärarnas arbetsmiljö, varken internationellt 

eller i Sverige. Som sådant är detta projekt unikt och kan bidra mycket till forskningen om 

arbetsmiljö och arbetsdelning i skolan. 
 

Skolan är Sveriges största arbetsplats eftersom både lärare och elever lyder under 

arbetsmiljölagens (AFS) ramverk och således påverkas väldigt många av att dess arbetsmiljö inte 

fungerar optimalt. Skolarbetet regleras emellertid av läroplanen för grundskolan, förskolan och 

fritids (Lgr 11) som i det första kapitlet förklarar att demokratiska normer och värderingar ska 

ingå, inte bara i undervisningen, utan också som en naturlig del av skolmiljön. Vidare understryker 

Lgr 11 att skolan ska vara en säker miljö. Detta betonas ytterligare av Karlsson (2010) som hävdar 

att tillsammans med det faktum att det sociala klimatet i dagens samhälle har blivit allt hårdare är 

det viktigt att aktivt arbeta med normer och värderingar i alla åldrar i skolan. Lärarna rapporterar 

också att de tycker att dessa ämnen är viktiga, men att de inte är förberedda för att arbeta med 

dem (Colnerud m fl, 2003). Tidsbrist uppges vara den faktor som främst hindrar lärarna från att 

utveckla frågor av denna typ (Aili, 2013) eftersom kärnämnena måste prioriteras i den slimmade 

organisationen som skolan är (Karlsson, 2010). 

 

Forskning visar att en stark orsak, förutom sänkt inlärningsförmåga, till att studenter behöver 

extra resurser är mobbning (Allodi, 2010) och Allodi m fl (2000) föreslår att en förbättring av det 
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sociala klimatet i klassen vore det bästa för studenter med speciella behov. En viktig aspekt i ett 

sådant arbete handlar om att arbeta med gemensamma normer och värderingar för att skapa en 

positiv laganda i skolan och i klassen. En positiv och inkluderande miljö är viktig för lärande 

eftersom lärande i många avseenden är en social aktivitet. Enligt sociokulturell teori är 

relationerna med lärare och andra mentorer tillsammans med klasskamrater viktiga för elevernas 

inlärning och prestation (Jakobsson, 2012). I en miljö med goda normer och värderingar är 

konflikter sällsynta och lättare att stävja än i en miljö som saknar moraliska grunder.  

 

Syfte  
Sammantaget visar den genomgångna forskningen ovan att införande av klassmentorer skulle 

kunna avhjälpa många olika problem som kan uppstå i skolan, inte bara underlätta för lärarna och 

förbättra deras arbetsmiljö. Syftet med den här delrapporten är dock att undersöka hur 

arbetsmiljön, hälsan och produktiviteten har förändrats främst för lärarna, men även för övrig 

personal, på Norrängsskolan, efter införandet av klassmentorerna. Ett annat syfte är att studera 

klassmentorernas arbete och arbetsmiljö. Studien har genomförts genom enkäter och 

fokusgruppsintervjuer. 

 

Metod - Så här har den vetenskapliga 
utvärderingen gjorts 

Procedur 
Forskarna bakom denna rapport fick nys om Norrängsprojektet i maj 2017. Forskarnas expertis 

finns inom området arbetshälsopsykologi och eftersom det som tidigare nämnts, finns väldigt få 

studier om interventioner i lärarnas arbetsmiljö samtidigt som denna yrkeskår länge har signalerat 

att de har en ansträngande arbetsmiljö, blev forskarna mycket intresserade av att få följa 

Norrängskolans omorganisering och utvärdera den.  

 

För att förstå en omorganiserings effekter måste man studera den ur olika perspektiv eftersom det 

finns så många parametrar som kan spela in och påverka det som studeras (arbetsmiljö, hälsa och 

produktivitet i det här fallet). Man måste ha en kontrollgrupp för att kunna förstå om resultaten 

man får beror på själva omorganiseringen eller något annat, utanför organisationen, som påverkar 

generellt. Dessutom måste utvärderingen ske över tid och den får gärna ske under ganska lång tid, 

eftersom effekterna av en omorganisering ofta inte slår fullt ut förrän efter ett par år när 

personalen har kommit in i det nya arbetssättet och den nya organisationen har satt sig. En 

liknande skola i samma kommun bjöds därför in som kontrollgrupp till Norrängsskolan. Denna 

skola refereras till som jämförelseskolan i den här rapporten.  

 

Forskarnas utvärdering inleddes med en enkätundersökning i Norrängsskolan och 

jämförelseskolan. Det var viktigt att denna enkätundersökning gjordes innan omorganiseringen 

trädde i kraft för att få en så kallad baslinjemätning. En sådan baslinjemätning behövs för att 

kunna jämföra de studerade parametrarna före och efter omorganiseringen. Denna 

baslinjemätning gjordes i juni 2017 (tidpunkt 1; T1). Därefter gjordes en uppföljande mätning i juni 

2018 (tidpunkt 2; T2). Alla anställda på Norrängsskolan och jämförelseskolan bjöds in att delta. På 

Norrängsskolan svarade 81 % vid T1 (30 av 37 inbjudna), och 66 % (25 av 38) vid T2. Andelen som 

deltog vid både T1 och T2 var 58 % (14 av 24). Motsvarande siffror för jämförelseskolan var 53 % 

(47 av 89) vid T1, 29 % (10 av 34) vid T2 och 37 % (10 av 27) svarade vid både T1 och T2. 



 

  Sid 8 (41)  

 

    
 

Efter att omorganiseringen trädde i kraft på Norrängsskolan har fokusgruppsintervjuer också 

genomförts. Dessa har gjorts för att komplettera enkätresultaten genom att personalen tillfrågas 

om hur de har upplevt och hur de upplever omorganiseringen och dess effekter samt om vad som 

fungerar och inte. Både lärare och klassmentorer har intervjuats under läsåret. Dessutom har en 

speciell intervju gjorts med de fackliga företrädarna. Intervjuer med lärarna har främst gjorts av 

psykologstudenter på termin 9 inom ramen för kursen Organisationsanalys. Dessa intervjuer har 

mynnat ut i konsultrapporter som har delgivits Norrängsskolans ledning. Resultaten från dessa 

refereras kort till i denna rapport. Intervjuerna med klassmentorerna gjordes av oss följeforskare 

och har ännu inte sammanställts i en enskild rapport. Resultaten presenteras dock kortfattat i 

denna rapport. 

 

Datainsamling och analys 

Enkät 
Enkäten som gick ut till Norrängsskolan och jämförelseskolan via mail i juni 2017 och 2018 byggde 

främst på Copenhagen Psychosocial Questionnaire version II (COPSOQ II) som är ett 

enkätinstrument som mäter centrala aspekter av den organisatoriska och social arbetsmiljön. 

COPSOQ II omfattar dimensioner som krav i arbetet, arbetsorganisation och arbetsinnehåll, 

samarbete och ledarskap, balans mellan arbete och privatliv, arbetsplatsens sociala miljö, 

kränkande beteenden samt hälsa och välbefinnande (se https://copsoq.se/). Dessutom lades ett 

frågebatteri om produktivitet till (Brennan m fl, 2014). Dessa frågor är egentligen avsedda att mäta 

produktivitet i aktivitetsbaserat flexkontor, men vid en egen inspektion ansåg forskarna att dess 

frågor också hade bäring på läraryrket då lärare sällan arbetar i enskilda cellkontor utan snarare i 

öppna ytor där olika aktiviteter delvis understöds av olika lokaler. (Hela enkäten återfinns i 

Appendix 2) 

 

Ett mer objektivt sätt att samla in information om hälsa är att få tillgång till sjuktal. Information 

om sjuktal på Norrängsskolan har erhållits från Lycksele kommun. Sjuktalen redovisades både för 

tiden före omorganiseringen och tiden efter.  

 

Analyser av enkäten 
Statistiska analyser har gjorts på hela enkätmaterialet. Eftersom antalet deltagare inte är så stort 

har inga subgruppsanalyser kunna göras på enkätmaterialet. Beräkningen av COPSOQ har gjorts 

enligt vedertagen standard genom att transformera maxpoängen till 100 i varje frågekluster 

(Berthelsen m fl, 2014). Genom detta har jämförbarhet uppnåtts mellan dimensionerna och 

jämförande analyser har kunnat göras genom oberoende t-test (för att jämföra Norrängsskolans 

resultat med jämförelseskolan) och parade t-test (för att jämföra Norrängsskolans resultat över 

tid). För att också förstå om omorganiseringen har gett någon effekt, har effektmåttet Cohens d 

räknats ut. En tumregel för detta effektmått är att värden under 0,20 visar på ingen effekt, värden 

mellan 0,20 och 0,50 är en svag effekt, värden mellan 0,50 och 0,80 kännetecknar en medeleffekt 

och värden högre än 0,80 anses vara en hög effekt. 

 

Brennans produktivitetsskala har beräknats i enlighet med rekommendationerna för denna 

(Brennan m fl, 2014). Frågorna har medelvärdesberäknats och jämförts med t-test på samma sätt 

som COPSOQ frågorna mellan Norrängs- och jämförelseskolan och över tid på Norrängsskolan. 

Notera att i analysen av produktivitet handlar det om improduktivitet varför ett lägre värde 

indikerar lägre improduktivitet, dvs högre produktivitet. 

 

https://copsoq.se/
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Regressionsanalyser har också genomförts för att studera huruvida förändring av i 

arbetsrelaterade faktorer påverkade individuella hälsofaktorer. 

 

Intervjuer 
Under höstterminen 2017 genomfördes två fokusgruppsintervjuer, en med klasslärare 

(genomförda av psykologstudenter på termin 9) och en med klassmentorerna (genomförda av 

forskarna). Under våren 2018 genomfördes två ytterligare intervjuer, en som var avsedd för 

ämneslärare och en med fackliga företrädare (båda intervjuerna gjordes av psykologstudenter på 

termin 9). De intervjuer som genomförts av psykologstudenter har analyserats med tematisk 

analys och sammanställts i rapporter som har delgetts Norrängsskolans ledning. Den intervju som 

gjordes av forskarna har bara kort sammanfattats (men också delgetts ledningen). 

 

I detta projekt har vi, som redan nämnts, använt oss av fokusgrupper vid intervjuerna. 

Fokusgruppsintervjuer är en effektiv datainsamlingsmetod då man samlar en grupp som får 

diskutera ett tema. Om fokusgruppsintervjuerna sköts på rätt sätt ger de ofta mer information än 

individuella intervjuer eftersom personerna i gruppen stimulerar varandra i diskussionerna. 

Intervjuerna i denna studie genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuguider där 

temana för diskussionerna var givna och stödfrågor fanns tillgängliga utifall intervjuarna inte fick 

svar på vissa frågor de ansåg vara centrala. (Intervjufrågorna återfinns i Appendix 2.) 

 

Analys av intervjuerna 
Ett vanligt sätt att analysera intervjudata på är genom att använda sig av så kallad tematisk analys 

(Braun & Clarke, 2006). Tematisk analys går ut på att hitta mönster, eller teman, i de intervjuades 

berättelser. Dessa temas tas fram genom att lyssna, skriva, läsa samt kategorisera och tematisera. 

Genom att lyssna på intervjuerna och transkribera dem så ordagrant som möjligt och sedan läsa 

dem lär man känna materialet. När man upplever att man känner det, identifierar man kategorier 

som belyser vad texten (gärna varje textrad/mening för sig) handlar om. Därefter går man igenom 

kategorierna för att sammanfoga de kategorier som handlar om samma sak. Dessa sammanfattas i 

sin tur i teman vilka presenteras utifrån sina subkategorier och belyses med citat från 

intervjudeltagarna. I denna rapport sammanfattas endast resultaten från de tematiska analyser 

som har gjorts. 

 

Etik 
Projektet har genomgått etisk prövning vid regionala etikprövningsnämnden vid Umeå universitet 

(dnr 2018-185-31) men ansågs inte omfattas av etikprövningslagen. 

Resultat  
 

Resultaten från enkäterna är sammanställda i tabellform i Appendix 1. I nedanstående avsnitt 

belyser vi endast de viktigaste resultaten från enkäterna och fokusgruppsintervjuerna. 

 

Tvärsnittsresultat från enkätdata  
(jämförelse mellan Norrängs- och jämförelseskolan) 
 

Resultat från 2017 (T1) 
Generellt sett kan det sägas att Norrängsskolan skattade sin arbetsmiljö bättre än jämförelseskolan 

vid baslinjemätningen, dvs starten för denna utvärdering. Exempelvis skattade Norrängsskolan 
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statistiskt säkerställt lägre emotionella krav, högre förutsägbarhet, högre rollklarhet och bättre 

kvalitet och stöd från ledningen samt högre tillit mellan ledning och medarbetare. De rapporterade 

också ett statistiskt säkerställt högre erkännande på arbetet, arbetstillfredsställelse och rättvisa 

samt ett mer inkluderande klimat. Personalen på Norrängsskolan rapporterade dessutom 

statistiskt säkerställt lägre improduktivitet, dvs högre produktivitet. Vad gäller dessa resultat är 

effekten av att arbeta på Norrängsskolan hög (d > 0,80) jämfört med att arbeta på 

jämförelseskolan. Det finns även en statistisk skillnad vad gäller kvantitativa krav där 

Norrängsskolan skattar dessa som lägre än jämförelseskolan. Effekten är här medelhög (d = 0,50 - 

0,80). Det finns också en statistisk skillnad mellan skolorna vad gäller arbetstillfredsställelse, men 

effekten på arbetstillfredsställelse av att arbeta på respektive skola är låg (d = 0,20 - 0,50). (För en 

redovisning av samtliga resultat, se Appendix, tabell 1A.) 

 

Resultat från 2018 (T2) 
När den uppföljande enkäten fylldes i i juni 2018 hade ett läsår gått sedan klassmentorer infördes 

på Norrängsskolan. Samtidigt hade en ny ledning tillsatts på jämförelseskolan. Det är tydligt att 

man är mer nöjd med sin ledning på jämförelseskolan vid mättillfälle 2, men Norrängsskolan 

skattar fortfarande statistiskt säkerställt högre rättvisa, rollklarhet och förutsägbarhet. Dessutom 

rapporterar de återigen statistiskt säkerställt lägre improduktivitet (dvs högre produktivitet). Vid 

T2 rapporterade de på Norrängsskolan också statistiskt säkerställt lägre krav än jämförelseskolan. 

Effekten var i alla dessa avseenden hög. Vad gäller inflytande i arbetet var effekten också hög, men 

skillnaden mellan skolorna var inte statistiskt säkerställd här. Dock upplevde de som arbetade på 

Norrängsskolan ett högre erkännande, ett mer inkluderande arbetsklimat och högre tillit mellan 

ledning och medarbetare än de som arbetade på jämförelseskolan vid T2, vilket de inte hade gjort 

vid T1. Effekten av att arbeta på Norrängsskolan var i dessa frågor medelhög. Vad gäller 

arbetstillfredsställelse, känslomässiga krav och ledningsstöd finns det skillnader mellan skolorna, 

men effekterna är låga. (För en redovisning av samtliga resultat, se Appendix, tabell 2A.) 

 

Resultat från enkätdata över tid  
(endast Norrängsskolan) 
 

Jämförelse mellan T1 och T2 
När man jämför resultaten från T1 med de från T2 på Norrängsskolan så har läsåret som följde 

omorganiseringen haft störst effekt på förutsägbarheten i arbetet som har ökat liksom på stressen 

som har minskat. Känslan av utbrändhet och de kvantitativa kraven har också minskat under året 

liksom improduktiviteten (produktiviteten har alltså ökat). Stödet från arbetskamrater upplevs ha 

ökat och den konflikt som kan upplevas av att hinna med både arbete och familj har minskat. 

Effekterna i dessa dimensioner är höga. Medelhöga effekter återfanns vad gäller arbetstempo som 

minskade och arbetstillfredsställelse som ökade. Intressant att nämna är att tilliten medarbetare 

emellan inte hade förändrats alls under året. Detta är intressant utifrån det faktum att en helt ny 

personalkategori hade införts på skolan. (För en redovisning av samtliga resultat, se Appendix, 

tabell 3A.) 

 

Stora förbättringar syns således i arbetsfaktorerna förutsägbarhet, krav, stöd från arbetskamrater, 

rollklarhet och produktivitet liksom i de individuella hälsofaktorerna stress, utbrändhet och 

arbete- familjekonflikt. Det ligger nära till hands att tänka att dessa arbetsfaktorer har påverkat de 

individuella faktorerna. Detta kunde dock inte påvisas i regressionsanalyserna.   
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Sjuktal 
Tabell 2 visar att sjuktalen har gått ner, både för män och kvinnor på Norrängsskolan, sedan våren 

2017. Vi har inte kunnat genomföra statistiska analyser för att förstå om denna nedgång är 

statistiskt säkerställd då vi inte har tillgång till några spridningsmått. Inte heller har någon 

jämförelse med jämförelseskolan kunnat göras. Det ska dock poängteras att okulärt syns en 

avsevärd nedgång i sjuktalen på Norrängsskolan sedan den nya organisationen infördes. Dessutom 

har antalet sjukdagar som översteg 60 dagar minskat. 

 

 

Tabell 2. Sjuktal på Norrängsskolan uppdelat på olika perioder. 

 

Period 

Kvinnor 

(%) 

Män 

(%) 

Totalt 

(%) 

> 60 dagar 

(%) 

201701-201706 18,3 8,2 15,7 69,0 

201707-201712 9,6 4,0 8,3 60,1 

201801-201806 8,8 2,1 7,2 41,2 

 

 
Resultat från fokusgruppsintervjuer  
(endast Norrängsskolan) 
 

Lärarna 
Under hösten 2017 gjordes en intervjustudie med lärarna på Norrängsskolan (Ahlzén, Askelon, Ek, 

Holmbom & Vincent, 2017). Syftet var att studera hur omorganiseringen hade påverkat lärarnas 

arbetsbelastning och om det fanns ytterligare utvecklingsområden för den nya organisationen. 

Intervjumaterialet bestod av tre fokusgrupper med sammanlagt 14 lärare.  

Resultaten visade att en omorganisering hade varit ofrånkomlig då situationen på skolan hade 

varit ohållbar med tanke på arbetsbelastningen och ökande sjukfrånvaro. Visserligen blev 

arbetsbelastningen än högre när omorganiseringen väl var beslutad, men då fanns en stark 

motivation att genomföra den. Motivationen kom från att lärarna hade varit med och bestämt hur 

omorganiseringen skulle se ut. Initialt hade man velat ha en lärarresurs extra i varje klass, men 

man insåg snart att det var omöjligt eftersom det varken fanns resurser för rekrytering eller lärare 

att rekrytera. Önskemålet om en extra vuxen person i klassrummen kvarstod dock och man valde 

att inrätta den nya personalkategorin klassmentorer istället.  

 

Denna första intervju gjordes endast fem veckor efter att omorganiseringen hade genomförts men 

lärarna rapporterade redan att de upplevde en minskning i arbetsbelastningen tack vare 

klassmentorerna. Därmed upplevde de att motivationen och engagemanget också hade ökat. Dock 

yttrade man redan nu farhågor om klassmentorernas arbetsmiljö. Lärarna upplevde att 

klassmentorerna hade tuffa scheman och krav på att vara närvarande både i klassrummet, på 

rasterna och på fritids utan schemalagda raster (lunchen undantagen). Detta gjorde lärarna oroliga 

att klassmentorerna inte skulle mäkta med. Tillsammans med osäkerheten om huruvida samma 

klassmentor skulle följa respektive klass över tid gjorde detta att framtiden för klassmentorerna 

upplevdes som oviss vilket bidrog till viss oro. Lärarna uttryckte också att de tyckte det var svårt att 

släppa på rollen som lärare och att rollfördelningen mellan dem och klassmentorerna var otydlig.  
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Våren 2018 genomfördes ytterligare en intervju med lärare (Lindahl, Melander & West, 2018). Det 

var meningen att denna intervju skulle inkludera endast ämneslärarna (dvs musiklärare, 

slöjdlärare och idrottslärare) till skillnad från den första intervjun som skulle ha inkluderat endast 

klasslärarna, men fem av de sju intervjuade i denna andra omgång hade redan intervjuats vid 

första tillfället. Hur som helst är denna intervju intressant ur ett uppföljningsperspektiv och 

lärarna bekräftar det de sa vid höstens intervju men i och med att omorganiseringen hade börjat 

sätta sig vid tidpunkten för denna andra intervju hade upplevelserna omkring den utvecklats och 

fördjupats. Lärarna beskrev processen att släppa kontrollen i klassrummet som fortgående och att 

det ibland märktes att de inte var två pedagoger i klassrummet. De berättade också att klasserna 

numera var klassmentorernas och att lärarna mer hade rollen som ämneslärare. Vissa lärare 

saknade den nära kontakten med eleverna som de såg att klassmentorerna hade, men de såg också 

fördelarna med detta och att de hade fått en annan relation till eleverna. En relation som var nog 

så bra. Lärarna oroade sig fortfarande för klassmentorernas arbetssituation. Samtidigt vittnade de 

om att de aldrig hade fått så mycket gjort trots att de arbetade mindre. De uppgav emellertid att de 

behövde mer planeringstid tillsammans med respektive klassmentor. 

 

Lärarna vittnade i alla intervjuer om att de hade varit högst delaktiga i omorganiseringen och att 

idén om att anställa klassmentorer kom från dem. De vittnade också om att de hade haft starkt 

stöd från rektorn hela tiden även om tempot stundtals hade varit ganska högt. 

 

Klassmentorerna 
Klassmentorerna intervjuades i början av hösten 2017, ett par månader efter omorganiseringen 

hade genomförts. Alla klassmentorer utom en (dvs 11 st) intervjuades i två fokusgruppsintervjuer. 

Ingen tematisk analys har ännu gjorts av dessa intervjuer, resultaten sammanfattas bara här.  

 

Klassmentorerna var entusiastiska över sin uppgift även om de medgav att jobbet ibland var 

krävande, särskilt för de som inte hade erfarenhet av att arbeta i skolan. Arbetet var avancerat då 

ingen dag var den andra lik. Klassmentorerna uppgav att de kände att de bidrog och gjorde 

skillnad. Dock låg mycket fokus på att lösa konflikter mellan eleverna, men de trodde att detta 

berodde på att denna organisation fortfarande var så ny och att både klassmentorer och elever 

behövde tid för att lära känna varandra. I klasser med många elever med särskilda behov önskade 

man att elevassistenter hade kunnat få vara kvar då klassmentorernas jobb blev att ersätta dessa 

assistenter och hjälpa enskilda barn snarare än att som klassmentor bistå hela klassen. 

Klassmentorerna uppgav att de kände sig som ett team med lärarna liksom att de hade tid att 

mötas både klasslärare och klassmentorer men att det här var nytt, även för lärarna, så formerna 

för detta var inte helt klara än. De ansåg, liksom lärarna, att rollfördelningen var otydlig och att de 

hade för lite tid tillsammans med lärarna för planering. Klassmentorerna bekräftade att det var 

svårt att få till raster, men att det fanns möjlighet till det och att detta var mycket upp till dem 

själva. 

 

Klassmentorerna uppgav att deras arbetsuppgifter var varierade. Förutom att vara närvarande och 

hjälpa till att lösa konflikter i sina respektive klasser arbetade de med dokumentation, incident- 

och kränkningsrapportering, mail till föräldrar mm. De var överens om att klassmentorskapet 

hade haft en positiv effekt på klasserna då de redan vid intervjutillfället, bara några veckor in på 

terminen, såg en förändring sedan de började. Alla elever fick nu, tack vare införandet av 

klassmentorer, möjlighet att synas och bli sedda och de som var lite stökiga hade kunnat fångas 

upp så fort det hade behövts. Detta hade bidragit till lugnare stämning i klassrummen och därmed 
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tryggare eleverna. Det faktum att klassmentorerna följde eleverna hela dagarna gjorde att de såg 

eleverna i alla olika situationer; på rasterna, med olika lärare och på fritids.  

 

Klassmentorerna vittnade om att ett par elever med ADHD-problematik hade fått studiero och inte 

behövde samma stöd som tidigare i klassrummen. Klassmentorerna var övertygade om att en trygg 

miljö bidrar till bättre inlärning och de berättade att de hade starkt stöd både från rektorn, lärarna 

och från varandra. 

 

Fackrepresentanter 
Under våren 2018 genomfördes en intervju med fackliga representanter på Norrängsskolan 

(Dahlqvist, Seppä & Östman, 2018). Två av fyra representanter som representerade 

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund deltog i en liten fokusgrupp. Fackrepresentanterna 

uppgav att en konflikt hade uppstått mellan lärarna på Norrängsskolan och ett av fackförbunden 

då detta förbund hade motsatt sig införandet av klassmentorer i skolan då man, för att värna 

lärarnas yrkesroll, tyckte att lärare skulle anställas istället. Fackrepresentanterna på 

Norrängsskolan ansåg detta förslag vara orealistiskt i en tid då de var i ett desperat behov av 

avlastning men det fanns inga lärare att anställa. De ansåg att fackets vision inte gick ihop med 

verkligheten. Omorganiseringen genomfördes trots protester från facket, tack vare att alla på 

Norrängsskolan var eniga om att detta var rätt väg att gå. Stödet och lyhördheten från rektorn hade 

varit viktigt för att kunna gå emot fackets vilja. 

 

Fackrepresentanterna vittnade om att efter omorganiseringen hade den psykosociala arbetsmiljön 

blivit bättre och trevligare och att sjukfrånvaron hade minskat. I de fall någon var sjuk så märktes 

det inte lika mycket eftersom klassmentorerna täckte upp för lärarbortfallet. Något som betonades 

som positivt var att lärarna stannade hemma vid sjukdom om de behövde. Det hade de inte 

upplevt vara möjligt tidigare. Fackrepresentanterna berättade också att lärarna hade bättre tid för 

återhämtning nu. De varvade ner under loven och arbetade inte under helgerna. 

Fackrepresentanterna upplevde också att arbetsmiljön för eleverna var tryggare och att eleverna 

uppmärksammades mer (särskilt de som hade ”fallit under radarn” tidigare) och att det fanns mer 

tid att prata med dem nu.  

 

Fackrepresentanterna upplevde att både facket och lärarna på Norrängsskolan ville värna lärarnas 

yrkesroll, men på olika sätt. De upplevde att man på Norrängsskolan verkligen har skyddat både 

lärarnas yrkesroll och hälsa genom omorganiseringen i och med att stress och sjukfrånvaro hade 

minskat samtidigt som den psykosociala arbetsmiljön har stärkts. De vittnade också om en stark 

sammanhållning och ett starkt stöd från både arbetskamrater och rektor och att det var tack var 

detta som omorganiseringen kunde genomföras och bli så lyckad. 

Diskussion, analys och reflektioner 

Syftet med den här delrapporten var dels att undersöka hur arbetsmiljön, hälsan och 

produktiviteten hade förändrats för lärarna på Norrängsskolan i och med införande av 

klassmentorerna och dels att studera den nya tjänstekategorin klassmentorernas arbete och 

arbetsmiljö.  

 

Enkätresultaten visar att Norrängsskolan skattar sig ha bättre arbetsmiljö än jämförelseskolan 

både före och efter införandet av klassmentorer. Det syns emellertid en skillnad i vilka aspekter 

som upplevs som bättre ett år efter omorganiseringen och det är viktigt att ha i åtanke att 
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jämförelseskolan bytte ledning samtidigt som Norrängsskolan genomförde sin omorganisering och 

att den verkar ha bidragit till bättre psykosocial arbetsmiljö för jämförelseskolan. Det är därför 

svårt att dra någon entydig slutsats om huruvida införandet av klassmentorer har förbättrat 

arbetsmiljön på Norrängsskolan jämfört med jämförelseskolan.  

 

Vad som emellertid är intressant är att lärarna ett år efter att klassmentorerna rapporterade 

avsevärt högre förutsägbarhet, lägre krav, bättre klarhet i vilken roll man har, högre stöd från 

arbetskamrater, högre produktivitet och (som ett brev på posten) lägre stress och utbrändhet samt 

lägre konflikt mellan arbete och fritid. Trots att antalet respondenter är litet är effekterna höga 

vilket tyder på att den intervention som har gjorts har bidragit till en stor förbättring. Dessutom 

har arbetstempot minskat och arbetstillfredsställelsen och känslan av att ha ett meningsfullt arbete 

ökat, om än mer moderat. 

 

Resultaten från enkätdatat rimmar väldigt väl med gängse arbetsmiljöteorier. Den klassiska krav-

kontroll-stöd teorin (Karasek & Theorell, 1990) hävdar att för höga krav tillsammans med låg 

kontroll skapar stress, i synnerhet om stödet från chef och arbetskamrater också är låg. Denna 

obalans tas också upp i en senare arbetsteoretisk modell (the Job-Demand Resources model; 

Bakker & Demerouti, 2007) som hävdar att för höga krav i förhållande till de resurser som finns 

(där bl a kontroll och stöd ses som resurser) bidrar till sjukdom hos den anställde, medan en 

balans mellan krav och resurser är stimulerande och bidrar till motivation, utveckling av det egna 

arbetet, hälsa och produktivitet. Det framgår tydligt av resultaten över tid från Norrängsskolan att 

arbetets resurser har stärkts i form av bättre förutsägbarhet och högre rollklarhet (vilket leder till 

bättre kontroll) och högre stöd. Dessa resultat fördjupas av berättelserna i intervjuerna där lärarna 

tidigt uppgav att arbetsbelastningen hade minskat i och med införandet av klassmentorer. 

Resultaten både från enkäten och intervjuerna visar att lärarna upplevde sig mer produktiva även 

om, eller kanske tack vare att, kraven har minskat. Detta tog sig bl a uttryck i att de inte behövde 

arbeta lika mycket som tidigare. 

 

Den nya personalkategorin klassmentorer har ännu endast kunnat följas genom en intervju och 

den gjordes väldigt snart efter att den nya organisationen hade genomförts. Klassmentorerna 

upplevde då jobbet som mycket givande och att de verkligen gjorde skillnad. Att få göra skillnad 

och uppleva sitt arbete som givande är starka komponenter i ett meningsfullt arbete. 

Meningsfullhet är en viktig byggsten i människors hälsa (se t ex teorin om känsla av sammanhang, 

KASAM; Antonovsky, 1991) och något som också anses vara en bidragande faktor till 

tillfredsställelse i livet. En annan viktig aspekt för att bibehålla hälsan i ett krävande och stressigt 

arbetsliv är återhämtningen. Människan har kapacitet för att klara kortvariga stressorer varefter 

hen får återhämta sig. Dagens arbetsliv i allmänhet, och kanske skolans arbetsmiljö i synnerhet, 

ställer dock konstanta krav (vilket är detsamma som stressorer) med lite tid för återhämtning 

under arbetsdagen och detta bidrar till en förhöjd risk för sjukdom och ohälsa, inte minst 

utmattning (Söderström, 2012). Lärarna på Norrängsskolan berättade som sagt om lägre krav 

vilket ger mer utrymme till återhämtning under dagen. Dessutom vittnade de om bättre möjlighet 

till återhämtning under helger och lov. Klassmentorerna däremot upplevde att det var svårt att 

hitta tid till att ta rast. Detta problem återspeglades också i lärarnas berättelser där de var oroliga 

för hur klassmentorerna ska hålla i längden. Vid en omorganisering som denna är det viktigt att se 

till att alla personalkategorier får en hållbar arbetsmiljö där möjlighet till rast och därmed 

återhämtning ingår som en naturlig, schemalagd del i arbetsdagen. Det gäller att se upp så att det 

som tidigare var problem (för hög arbetsbelastning) för lärarna inte förskjuts till en annan 

personalgrupp. 
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Sjuktalen sjönk på Norrängsskolan under läsåret som följde att den nya organisationens infördes. 

Vi har tyvärr ännu inga uppgifter om sjuktal hos jämförelseskolan och inga statistiska analyser har 

kunnat göras på materialet. Därför kan det inte avgöras om minskningarna i sjuktalen är statistiskt 

säkerställda eller om det är unika för Norrängsskolan. Intervjuerna med lärarna och fackombuden 

vittnar dock om att sjukskrivningarna har minskat vilket bekräftar de sjuktal som har erhållits från 

Lycksele kommun. Och inte bara det, berättelserna visar också att sjuknärvaron har minskat. 

Tidigare forskning visar att ju högre närvarokrav man har, dvs ju mer svårersättlig man upplever 

sig vara, desto högre är sjuknärvaron. Att känna att man kan släppa sitt arbete när man är sjuk, att 

kunna lita på att arbetet fungerar och inte minst att eleverna har det bra och att deras inlärning 

inte påverkas alltför mycket när man är borta gör att man kan slappna av och ”tillåta sig” att vara 

sjuk när så behövs. Sjuknärvaro kan leda till smitta vilket i sin tur kan leda till en ond cirkel av 

ökad risk för sjukdom hos hela personalen och bland eleverna (se Aronsson, Gustafsson & Mellner, 

2009). 

 

Något som är väldigt viktigt i skolan är förstås elevernas välmående och inlärning. Denna fråga är 

emellertid lite perifer i denna rapport som fokuserar på skolans förutsättningar för att ge en god 

arbetsmiljö för de (lärarna) som ska skapa en god inlärningsmiljö för eleverna. Men det är ju 

ofrånkomligt och av största intresse att få ta del av berättelserna om hur eleverna har reagerat på 

omorganiseringen. Eleverna verkar ha reagerat positivt och de har alltid en vuxen som de känner 

som är närvarande och som kan hjälpa till vid t ex konflikter. Tack vare den extraresurs som 

klassmentorerna är kan konflikterna hanteras utanför klassrummet mellan de berörda medan 

resten av klassen kan fokusera på skolarbetet. Eftersom de är fler vuxna i varje klass, hinner de se 

eleverna vilket bidrar till bekräftelse och trygghet för barnen. Införandet av klassmentorer har 

därför gett en lugnare och tryggare miljö för eleverna vilket i sin tur har bidragit till att vissa elever 

med neuropsykiatriska diagnoser nu fungerar utan särskilt stöd. En lugn miljö har tidigare visat 

sig ha en positiv påverkan på elever med särskilda behov (t ex Allodi, 2010). Detta torde vara ett 

starkt incitament för att skapa lugna och trygga studiemiljöer inom hela skolväsendet, kanske med 

hjälp av klassmentorer.  

 

Resultaten i denna rapport bidrar till bilden av att omorganiseringen på Norrängsskolan har varit 

lyckosam. Den nya personalkategorin klassmentorer tycks kunna bidra till en bättre arbetsmiljö 

för både lärare och elever. Dock måste resultaten tolkas med viss försiktighet och med hänsyn till 

några forskningsrelaterade problem. Även om svarsfrekvenserna är ganska goda vid de olika 

enkättillfällena, så är de studerade skolorna små att antalet som besvarade enkäterna var ganska 

låga. I en liten, homogen grupp blir variansen låg och därmed effekterna höga. I ett större urval får 

man därför räkna med att effektstorlekarna sjunker.  

 

Tidigare studier har visat att assistenter av olika slag underlättar lärarnas arbete och bidrar till 

elevernas inlärning (Chalfant m fl, 1989; Farrell m fl, 2010). Detta stämmer överens med 

resultaten från Norrängsskolan som visar på att klassmentorerna underlättar lärarnas (och även 

elevernas) arbete. Att klassmentorerna har gynnat en bättre arbetsmiljö har bidragit till att 

omorganiseringen har lyckats. En annan faktor som har bidragit till den lyckade omorganiseringen 

är att den utvecklades av lärarna själva. Det är väl belagt i tidigare forskning att förankring av 

omorganiseringar är a och o för att de ska lyckas (Nielsen m fl, 2010).  

 

Från början ville lärarna att fler lärare skulle anställas för att underlätta arbetsbördan, men då inga 

lärare kunde uppbådas och eftersom resurser ständigt är knappa, enades man om lösningen med 

klassmentorer. Här gick man på tvärs mot facket eftersom man inte såg någon annan lösning men 

man var också enig om att detta var det enda sättet att få avlastning. Kanske var detta en mycket 
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klok väg att gå. Om fler lärare hade anställts kanske det hade blivit konkurrens i klassrummen och 

svårt för den ena läraren att endast ta hand om de psykosociala faktorerna. Kanske är det dags att 

utveckla en ny personalkategori i skolan med fokus på relationer som kan komplettera den 

kategori som hanterar själva lärandet. 

 

Tre faktorer framträder som tydliga framgångsfaktorer i denna omorganisering; delaktighet, 

arbetsdelning och avlastning. Genom att lärarna var högst delaktiga i utvecklingen av den nya 

organisationen skapades en förankring. Detta ledde också till en gemenskap och sammanhållning 

som bidrog till att man stod pall för fackets önskemål om att anställa lärare trots att det inte gick 

och situationen var ohållbar. Att dela på arbetsbördan är klokt när det blir för mycket. Som lärare 

måste man idag både vara pedagog och relationsexpert i klassrummet ska fungera. Detta är 

omöjligt att göra samtidigt, i synnerhet i den komplexa tid vi lever i. Den avlastning som 

införandet av klassmentorer innebar gav lärarna möjlighet till återhämtning, fokusering på 

arbetsuppgiften och egen utveckling. Detta återspeglar sig inte minst i enkätsvaren som visar att 

lärarna skattar lägre stress, utbrändhet och arbete- familjekonflikt men högre produktivitet; 

faktorer som gynnar samhället, arbetsgivaren och individen. 

 

Vi följeforskare fortsätter att följa Norräng 2.0 med stort intresse. Klassmentorerna kommer att 

följas upp med vidare intervjuer. Även lärarna kommer att bjudas in till ytterligare intervjuer för 

att följa upp hur man upplever att omorganiseringen utvecklas och vad det får för konsekvenser, 

både positiva och negativa, över tid. I juni 2019 kommer en tredje enkät skickas ut och vi kommer 

också att genomföra intervjuer med ledande personer för att förstå processen runt 

omorganiseringen. 
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Appendix 1 

Tabeller 
 

Tabell 1A. Tvärsnitt 1 (baslinje). Skillnader och likheter i arbetsmiljö mellan 

Norrängsskolan (n=30) och jämförelseskolan (n=17) mätning 1 (2017). Maxpoäng = 100. 

 Medel-

värde  

(m) 

Standard-

avvikelse 

(s) 

Sanno-

likhet 

(p) 

Effekt 

 

(d) 

Ledningskvalitet     

    Norrängsskolan 75,21 15,35 <0,001 1,78 

    Jämförelseskolan 43,01 20,48   

     

Ledningsstöd     

    Norrängsskolan 70,00 16,89 <0,001 1,44 

    Jämförelseskolan 37,75 21,67   

     

Rättvisa     

    Norrängsskolan 72,50 15,36 <0,001 1,44 

    Jämförelseskolan 52,94 11,51   

     

Tillit mellan ledning & medarbetare     

    Norrängsskolan 76,39 18,14 <0,001 1,32 

    Jämförelseskolan 50,31 21,34   

     

Förutsägbarhet     

    Norrängsskolan 69,58 12,58 <0,001 1,25 

    Jämförelseskolan 44,85 25,02   

     

Erkännande på arbetet     

    Norrängsskolan 81,67 16,14 <0,001 1,19 

    Jämförelseskolan 58,82 21,94   

     

Rollklarhet     

    Norrängsskolan 82,22 13,26 <0,01 1,12 

    Jämförelseskolan 60,78 23,71   

     

Improduktivitet     

    Norrängsskolan 2,07 0,41 <0,01 0,88 

    Jämförelseskolan 2,46 0,47   

     

Inkluderande arbetsklimat     

    Norrängsskolan 86,25 13,67 <0,01 0,86 

    Jämförelseskolan 72,79 17,25   

     

Känslomässiga krav     

    Norrängsskolan 48,33 22,41 <0,05 0,83 

    Jämförelseskolan 65,81 19,65   
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Kvantitativa krav     

    Norrängsskolan 44,37 19,44 <0,01 0,70 

    Jämförelseskolan 57,48 18,03   

     

Inflytande i arbetet      

    Norrängsskolan 53,33 15,29 0,10 0,50 

    Jämförelseskolan 45,22 17,19   

     

Rollkonflikt     

    Norrängsskolan 65,35 21,10 0,14 0,47 

    Jämförelseskolan 56,62 15,85   

     

Arbete- familjekonflikt     

    Norrängsskolan 31,39 31,01 0,12 0,47 

    Jämförelseskolan 46,08 30,79   

     

Arbetstempo     

    Norrängsskolan 54,38 18,30 0,17 0,42 

    Jämförelseskolan 62,25 18,69   

     

Utbrändhet     

    Norrängsskolan 37,50 18,35 0,24 0,37 

    Jämförelseskolan 44,12 17,74   

     

Tillit medarbetare emellan     

    Norrängsskolan 68,70 28,84 0,31 0,31 

    Jämförelseskolan 59,86 27,99   

     

Stress     

    Norrängsskolan 35,83 20,56 0,32 0,30 

    Jämförelseskolan 42,28 21,71   

     

Utvecklingsmöjligheter i arbetet     

    Norrängsskolan 76,67 13,23 0,43 0,23 

    Jämförelseskolan 73,28 15,61   

     

Arbetstillfredsställelse     

    Norrängsskolan 74,14 13,95 <0,05 0,18 

    Jämförelseskolan 64,71 13,97   

     

Stöd från arbetskamrater     

    Norrängsskolan 69,31 15,02 0,63 0,14 

    Jämförelseskolan 66,67 22,24   

     

Variation i arbetet     

    Norrängsskolan 81,67 17,29 0,73 0,10 

    Jämförelseskolan 79,41 26,86   
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Hälsa     

    Norrängsskolan 62,50 28,43 0,78 0,09 

    Jämförelseskolan 60,29 19,88   

     

Meningsfullhet i arbetet     

    Norrängsskolan 83,61 13,40 0,80 0,07 

    Jämförelseskolan 84,80 18,45   

     

Sömnproblem     

    Norrängsskolan 25,97 22,17 0,83 0,06 

    Jämförelseskolan 27,45 22,88   

     

Social gemenskap     

    Norrängsskolan 84,72 14,03 0,54 0,00 

    Jämförelseskolan 81,86 17,23   

     

Involvering i arbetet     

    Norrängsskolan 64,17 13,34 0,99 0,00 

    Jämförelseskolan 64,22 8,72   

Standardavvikelse = spridningsmått som anger hur värdena sprider sig runt 

medelvärdet. Sannolikhet = ett värde lägre än 0,05 anses statistiskt säkerställt, dvs 

statistiskt signifikant. Effekt = effektmått i form av Cohen’s d (> 0,80 = hög effekt, 0,50-

0,80 = medelhög effekt, 0,20-0,50 = låg effekt, < 0,20= ingen effekt). 
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Tabell 2A. Tvärsnitt 2. Skillnader och likheter i arbetsmiljö mellan Norrängsskolan 

(n=25) och jämförelseskolan (n=10) mätning 2 (2018). Maxpoäng = 100. 

 Medel-

värde 

(m) 

Standard-

avvikelse 

(s) 

Sanno-

likhet 

(p) 

Effekt 

 

(d) 

Rättvisa     

    Norrängsskolan 78,75 9,02 <0,001 1,39 

    Jämförelseskolan 62,50 13,82   

     

Rollklarhet     

    Norrängsskolan 82,00 13,11 <0,01 1,28 

    Jämförelseskolan 60,83 19,26   

     

Improduktivitet     

    Norrängsskolan 1,84 0,48 <0,01 1,11 

    Jämförelseskolan 2,34 0,42   

     

Kvantitativa krav     

    Norrängsskolan 39,25 13,44 <0,01 1,03 

    Jämförelseskolan 50,62 8,04   

     

Ledningskvalitet     

    Norrängsskolan 80,21 10,04 <0,001 0,99 

    Jämförelseskolan 66,25 17,23   

     

Förutsägbarhet     

    Norrängsskolan 76,00 11,92 <0,001 0,96 

    Jämförelseskolan 61,25 18,11   

     

Erkännande på arbetet     

    Norrängsskolan 86,46 12,96 <0,001 0,74 

    Jämförelseskolan 75,83 15,93   

     

Inflytande i arbetet      

    Norrängsskolan 59,58 12,50 0,10 0,93 

    Jämförelseskolan 49,37 9,06   

     

     

Rollkonflikt     

    Norrängsskolan 69,50 21,10 0,14 0,71 

    Jämförelseskolan 56,25 15,85   

     

Tillit medarbetare emellan     

    Norrängsskolan 69,79 26,73 0,31 0,66 

    Jämförelseskolan 51,73 27,93   

     

Sömnproblem     

    Norrängsskolan 21,31 19,92 0,83 0,65 

    Jämförelseskolan 11,25 10,95   
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Inkluderande arbetsklimat     

    Norrängsskolan 87,50 13,01 <0,01 0,54 

    Jämförelseskolan 80,00 14,67   

     

Tillit mellan ledning & medarbetare     

    Norrängsskolan 76,44 17,75 <0,001 0,52 

    Jämförelseskolan 67,82 15,34   

     

Arbetstillfredsställelse     

    Norrängsskolan 79,25 14,63 <0,05 0,42 

    Jämförelseskolan 73,12 14,45   

     

Arbetstempo     

    Norrängsskolan 47,17 14,47 0,17 0,39 

    Jämförelseskolan 51,88 9,79   

     

Utbrändhet     

    Norrängsskolan 31,91 17,78 0,24 0,37 

    Jämförelseskolan 26,25 12,77   

     

Stress     

    Norrängsskolan 28,98 22,87 0,32 0,36 

    Jämförelseskolan 22,50 12,90   

     

Utvecklingsmöjligheter i arbetet     

    Norrängsskolan 78,50 15,74 0,43 0,36 

    Jämförelseskolan 73,13 13,91   

     

Arbete- familjekonflikt     

    Norrängsskolan 28,00 25,11 0,12 0,27 

    Jämförelseskolan 22,48 16,21   

     

Känslomässiga krav     

    Norrängsskolan 51,25 16,04 <0,05 0,22 

    Jämförelseskolan 54,38 12,17   

     

Hälsa     

    Norrängsskolan 71,43 22,76 0,78 0,21 

    Jämförelseskolan 75,00 11,78   

     

Variation i arbetet     

    Norrängsskolan 76,00 22,22 0,73 0,21 

    Jämförelseskolan 80,00 15,81   

     

Social gemenskap     

    Norrängsskolan 84,50 9,74 0,54 0,16 

    Jämförelseskolan 86,67 16,76   
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Ledningsstöd     

    Norrängsskolan 74,33 12,71 <0,001 0,13 

    Jämförelseskolan 72,50 15,24   

     

Involvering i arbetet     

    Norrängsskolan 66,33 8,50 0,99 0,12 

    Jämförelseskolan 65,00 12,91   

     

Stöd från arbetskamrater     

    Norrängsskolan 74,67 11,90 0,63 0,04 

    Jämförelseskolan 74,17 12,08   

     

Meningsfullhet i arbetet     

    Norrängsskolan 87,15 13,23 0,80 0,03 

    Jämförelseskolan 87,50 9,82   

Standardavvikelse = spridningsmått som anger hur värdena sprider sig runt 

medelvärdet. Sannolikhet = ett värde lägre än 0,05 anses statistiskt säkerställt, dvs 

statistiskt signifikant. Effekt = effektmått i form av Cohen’s d (> 0,80 = hög effekt, 

0,50-0,80 = medelhög effekt, 0,20-0,50 = låg effekt, < 0,20= ingen effekt). 

     

  



 

  Sid 25 (41)  

 

    
 

Tabell 3A. Uppföljning över tid. Skillnader och likheter över tid i arbetsmiljön på 

Norrängsskolan (n=14) (T1, 2017 och T2, 2018). Maxpoäng = 100. 

 Medel-

värde 

(m) 

Standard-

avvikelse 

(s) 

Sanno-

likhet 

(p) 

Effekt 

 

(d) 

Förutsägbarhet (n=14)     

T1 69,64 11,72 <0,01 1,32 

    T2 81,25 11,76   

     

Stress (n=11)     

T1 42,05 23,57 <0,01 1,32 

    T2 22,16 18,62   

     

Rollklarhet (n=14)     

T1 80,95 11,05 <0,05 1,02 

    T2 89,88 10,93   

     

Kvantitativa krav (n=14)     

T1 54,02 17,95 <0,001 0,99 

    T2 39,28 15,97   

     

Utbrändhet (n=11)     

T1 43,18 20,43 <0,05 0,96 

    T2 30,11 18,07   

     

Improduktivitet (n=13)     

T1 2,11 0,43 <0,01 0,93 

    T2 1,69 0,51   

     

Familj- arbetskonflikt (n=14)     

T1 45,84 32,49 <0,01 0,88 

    T2 30,36 27,86   

     

Stöd från arbetskamrater (n=14)     

T1 71,13 14,10 <0,05 0,82 

    T2 77,98 10,13   

     

Arbetstempo (n=14)     

T1 59,82 19,74 <0,05 0,75 

    T2 47,62 13,40   

     

Ledningskvalitet (n=14)     

T1 77,68 13,36 0,07 0,70 

    T2 83,48 9,04   

     

Hälsa (n=10)     

T1 52,50 29,93 0,06 0,70 

    T2 77,50 21,89   
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Arbetstillfredsställelse (n=13)     

T1 74,04 14,62 <0,05 0,69 

    T2 84,61 12,91   

     

Rättvisa (n=14)     

T1 71,43 17,80 0,05 0,60 

    T2 83,04 9,63   

     

Social gemenskap (n=14)     

T1 89,88 8,76 0,10 0,57 

    T2 85,12 9,90   

     

Känslomässiga krav (n=14)     

T1 53,12 17,46 0,05 0,56 

    T2 46,43 17,46   

     

Meningsfullhet i arbetet (n=14)     

T1 83,93 14,04 <0,05 0,54 

    T2 89,88 11,41   

     

Inflytande i arbetet (n=14)     

T1 54,91 12,78 0,09 0,53 

    T2 61,31 14,29   

     

Sömnproblem (n=11)     

T1 31,25 28,50 0,15 0,48 

    T2 16,47 17,74   

     

Inkluderande arbetsklimat (n=14)     

T1 86,61 613,39 0,14 0,42 

    T2 91,96 11,61   

     

Ledningsstöd (n=14)     

T1 73,81 13,81 0,28 0,35 

    T2 78,57 10,70   

     

Involvering i arbetet (n=14)     

T1 68,45 11,87 0,55 0,18 

    T2 69,64 7,74   

     

Rollkonflikt (n=14)     

T1 62,80 22,98 0,54 0,18 

    T2 65,18 16,93   

     

Erkännande på arbetet (n=14)     

T1 85,71 17,73 0,50 0,17 

    T2 88,09 14,14   

     

Tillit mellan ledning & medarbetare (n=14)     
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T1 76,27 18,09 0,69 0,13 

    T2 77,54 17,33   

     

Utvecklingsmöjligheter i arbetet (n=14)     

T1 80,80 12,12 0,64 0,12 

    T2 79,46 14,17   

     

Tillit medarbetare emellan (n=14)     

T1 70,21 23,93 0,98 0,00 

    T2 70,05 26,62   

Standardavvikelse = spridningsmått som anger hur värdena sprider sig runt 

medelvärdet. Sannolikhet = ett värde lägre än 0,05 anses statistiskt säkerställt, dvs 

statistiskt signifikant. Effekt = effektmått i form av Cohen’s d (> 0,80 = hög effekt, 0,50-

0,80 = medelhög effekt, 0,20-0,50 = låg effekt, < 0,20= ingen effekt). 
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Appendix 2 

Enkäten 

 
Detta är VIKTIGT att läsa! 

 

Denna enkät vänder sig till dig som arbetar på Norrängsskolan och till dig som arbetar på 

XXskolan.  

 

I syfte att undersöka vilka konsekvenser införandet av klassmentorer har på arbetsmiljö, stress och 

sömn kommer Umeå universitet att följa er bland annat med en enkät. För att kunna förstå om 

införandet av klassmentorer verkligen ger eventuella konsekvenser för arbetsmiljö och hälsa 

samlas data in även på XXskolan för att kunna göra jämförelser. Projektet sker i samarbete med 

skolchef Samuel Lundström och rektorerna Helena Tellström, Sofia Gideonsson och Magnus 

Arvidsson. Den första enkäten får ni fylla i här och nu. Deltagandet är helt frivilligt och du har rätt 

att avbryta ditt deltagande när som helst utan att uppge någon anledning till varför. 

 

Enkäten innehåller frågor från olika vinklar och perspektiv. Det gör att den är ganska lång och 

vissa frågor kan upplevas att de upprepas i olika sammanhang. Det finns en tanke med det. Vi 

hoppas därför att du har överseende med enkätens omfattning och svarar på alla frågor. 

 

Resultaten kommer att redovisas på sådant sätt att inga enskilda deltagare kan identifieras. Allt 

data kommer att behandlas på gruppnivå  och konfidentiellt. Alla data som analyseras är 

avidentifierade och arbetsgivaren kommer inte att få någon uppgift om hur du har svarat. Ansvarig 

för behandlingen av dina personuppgifter är Umeå universitet, 901 87 Umeå. Enligt 

Personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som 

hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. För kontaktuppgifter till ansvariga personer, se 

nedan. För att kunna följa upp er över tid på ett tillförlitligt sätt behöver vi dock kunna identifiera 

er för vidare datainsamling. Din e-postadress har därför erhållits av Helena Tellström. E-

postadressen kommer att kodas och en kodnyckel kommer att förvaras i ett låst skåp dit endast 

forskningsledaren har tillgång. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Umeå 

universitet, 901 87 Umeå. Enligt Personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att gratis en gång per år få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. För 

kontaktuppgifter till ansvariga personer, se nedan. 

 

Information om studiens resultat kommer att ges muntligt och i rapporter, löpande under 

projektets gång.  

Frivillighet 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst, och utan särskild förklaring, avbryta ditt 

deltagande. Det utgår inte någon ekonomisk ersättning för deltagande. Om du har frågor eller vill 

avsluta ditt deltagande i studien, kontakta Maria Nordin projektledare, eller Anita Pettersson-

Strömbäck, se kontaktuppgifter nedan.  

 

Informerat samtycke 

Genom att fylla i denna enkät accepterar du att delta i forskningsstudien och har förstått att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du kan avbryta ditt deltagande när som helst utan någon 

förklaring. Kryssa i rutan för att bekräfta att du har tagit del av informationen.  
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Kontaktuppgifter Lycksele kommun 

Samuel Lundström 

Verksamhetschef för- och grundskola 

Lycksele kommun 

E-post: samuel.lundstrom@edu.lycksele.se 

Tel: 0950 - 168 55 

 

 

Kontaktuppgifter Umeå universitet 

Maria Nordin     Anita Pettersson-Strömbäck 

Docent, universitetslektor   Filosofie doktor, universitetslektor 

Institutionen för psykologi   Institutionen för psykologi  

Umeå Universitet    Umeå universitet 

E-post: maria.nordin@umu.se  anita.p.stromback@umu.se 

Tel: 090-786 9924    090-786 8834 

 

 

Vi börjar med några frågor om dig. 

 

Var arbetar du? 

 Norrängsskolan 

XXskolan 

 

Vad arbetar du med? 

 Lärare 

  Stadium 

 Fritidshem 

Elevassistent 

 Matbespisningen 

 Vaktmästeri 

Elevhälsopersonal 

 Annat, vad 

 

Vilken är din högst genomgångna utbildning? 

 Grundskola 

 Gymnasieskola 

 Folkhögskola 

 Universitet 

 

Hur gammal är du? 

 

   år 

 

Är du  Man 

 Kvinna 

 Annat 

 

Sammanbor du med en partner eller annan vuxen? 

 

mailto:samuel.lundstrom@edu.lycksele.se
mailto:maria.nordin@umu.se
mailto:anita.p.stromback@envmed.umu.se
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Ja  Nej 

 

Har du hemmavarande barn? 

 

Ja  Nej 

 

Om ja, hur många? 

 

    

Då går vi in på frågor om arbetsmiljön. Det är många frågor och de kan tyckas 

snarlika. Men det finns en poäng med det, så var vänlig och fyll i alla frågor så gott 

du kan. Ange ditt svar genom att kryssa i den ruta som passar bäst per fråga. 

 

 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig/nästan 

aldrig 

Om kvantitativa krav      

Är din arbetsbörda 

ojämnt fördelad så att 

arbete samlas på hög? 

     

Hur ofta händer det att 

du inte hinner slutföra 

dina arbetsuppgifter? 

     

Kommer du efter med 

ditt arbete?  

     

Har du tillräckligt med 

tid för att utföra dina 

arbetsuppgifter?  

     

      

Om arbetstempo      

Är du tvungen att arbeta 

väldigt snabbt?  

     

      

Om känslomässiga 

krav 

     

Hamnar du genom ditt 

arbete i känslomässigt 

påfrestande situationer?  

     

Måste du förhålla dig till 

andra människors 

personliga problem i ditt 

arbete?  

     

      

Om inflytande      

Har du möjlighet att 

påverka väsentliga beslut 

som gäller ditt arbete? 

     

Kan du påverka vem du 

arbetar tillsammans 

med? 
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Kan du påverka din 

arbetsmängd?  

     

Kan du påverka vad du 

gör i ditt arbete? 

     

      

Om socialt stöd från 

överordnade 

     

Om du behöver, är din 

närmaste chef beredd att 

lyssna på problem som 

rör ditt arbete?  

     

Om du behöver, får du 

stöd och hjälp med ditt 

arbete från din närmaste 

chef?  

     

Hur ofta talar din chef 

med dig om hur du utför 

ditt arbete? 

     

      

Om socialt stöd från 

kollegor 

     

Om du behöver, får du 

hjälp och stöd från dina 

kollegor? 

     

Om du behöver, är dina 

kollegor beredda att 

lyssna till dina problem 

med arbetet?  

     

Hur ofta talar dina 

kollegor med dig om hur 

du utför ditt arbete?  

     

      

Om social gemenskap 

i arbetet 

     

Är stämningen bra mellan 

dig och dina 

arbetskamrater? 

     

Är samarbetet bra mellan 

arbetskamraterna på din 

arbetsplats? 

     

Känner du dig delaktig i 

en gemenskap på din 

arbetsplats? 

     

      

Är ditt arbete varierat?      

Hur ofta överväger du att 

söka ett nytt jobb? 
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 I mycket 

hög grad 

I hög 

grad 

Delvis I liten 

grad 

I mycket 

liten grad 

Mer om krav      

Arbetar du i ett högt tempo 

under hela dagen?   

     

Måste du hålla ett högt 

arbetstempo? 

     

Är ditt arbete känslomässigt 

krävande? 

     

Blir du känslomässigt berörd 

av ditt arbete? 

     

      

Om 

utvecklingsmöjligheter 

     

Kräver ditt arbete att du tar 

initiativ?  

     

Har du möjlighet att lära dig 

något nytt genom ditt arbete?  

     

Kan du använda ditt 

kunnande eller dina 

färdigheter i ditt arbete? 

     

Erbjuder ditt arbete 

möjligheter att utveckla dina 

färdigheter? 

     

      

Om mening i arbetet      

Är ditt arbete meningsfullt?       

Känner du att din arbetsinsats 

är viktig?  

     

Känner du dig motiverad och 

engagerad i ditt arbete? 

     

Tycker du att din arbetsplats 

har stor betydelse för dig?  

     

Skulle du rekommendera 

andra att söka anställning på 

din arbetsplats?  

     

      

Om förutsägbarhet      

Får du information i god tid på 

din arbetsplats t.ex. när det 

gäller viktiga beslut, 

förändringar eller 

framtidsplaner?  

     

Får du veta allt du behöver för 

att klara ditt arbete på ett bra 

sätt?  

     

      

Om rollklarhet      
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Finns det klara mål för ditt 

arbete?  

     

Vet du exakt vilka som är dina 

ansvarsområden? 

     

Vet du precis vad som 

förväntas av dig i ditt arbete? 

     

      

Om rollkonflikter      

Gör du saker i arbetet som 

accepteras av vissa personer 

men inte av andra? 

     

Ställs det krav som strider mot 

varandra i ditt arbete? 

     

Måste du ibland göra något 

som egentligen borde ha gjorts 

annorlunda? 

     

Måste du ibland göra saker i 

ditt arbete som kan verka 

onödiga? 

     

      

Om ledningskvalitet      

I vilken utsträckning anser du 

att din närmaste chef: 

     

– ser till att samtliga 

medarbetare har bra 

utvecklingsmöjligheter? 

     

– prioriterar trivseln på 

arbetsplatsen högt?  

     

–  är bra på att planera 

arbetet?  

     

– är bra på att hantera 

konflikter? 

     

      

Om belöning      

Uppmärksammar och 

uppskattar ledningen din 

arbetsinsats?  

     

Respekteras du av ledningen 

på din arbetsplats? 

     

Behandlas du rättvist på din 

arbetsplats?  

     

      

Om värderingar på 

arbetsplatsen 

     

Litar ledningen på att 

medarbetarna gör ett bra 

jobb?  
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Kan man lita på den 

information som kommer från 

ledningen? 

     

Undanhåller ledningen viktig 

information från de anställda? 

     

Är det möjligt för de anställda 

att uttrycka sina åsikter och 

känslor? 

     

      

Om tillit mellan kollegor      

Undanhåller de anställda 

information från varandra? 

     

Undanhåller de anställda 

information från ledningen? 

     

Litar de anställda i allmänhet 

på varandra? 

     

      

 Om rättvisa och respekt      

Löses konflikter på ett rättvist 

sätt?  

     

Blir de anställda uppskattade 

för en bra arbetsinsats? 

     

Hanterar ledningen alla 

förslag från de anställda 

seriöst? 

     

Fördelas arbetsuppgifterna på 

ett rättvist sätt? 

     

      

Om jämställdhet      

Behandlas män och kvinnor 

som jämställda på din 

arbetsplats? 

     

Finns det utrymme för 

anställda av olika etnisk 

bakgrund och med olika 

religionstillhörigheter? 

     

 

 

 Mycket 

tillfredsställd 

Tillfreds-

ställd 

Varken 

eller 

Otill-

fred-

ställd 

Mycket 

otillfredsställd 

Om 

arbetstillfredsställelse 

     

Angående ditt arbete i 

allmänhet, hur tillfredsställd 

är du med: 

     

 -dina framtidsutsikter i 

jobbet? 
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-fysiska 

arbetsförhållanden? 

     

-det sätt dina kunskaper 

används på? 

     

-ditt arbete som helhet, 

allt inräknat? 

     

 

 

 Ja, helt 

säkert 

Ja, till viss 

del 

Ja men bara 

lite 

Nej, inte alls 

Om arbete-hem-

konflikt 

    

Upplever du ofta en 

konflikt mellan ditt 

arbete och privatliv, så 

att du helt hade velat 

vara på ”båda ställena 

samtidigt”? 

    

Känner du att ditt 

arbete tar så mycket av 

din energi att det 

påverkar privatlivet 

negativt? 

    

Känner du att ditt 

arbete tar så mycket av 

din tid att det påverkar 

privatlivet negativt? 

    

Säger din familj eller 

dina vänner till dig att 

du arbetar för mycket? 

    

 

 Ja: 

dagligen 

Ja: varje 

vecka 

Ja: varje 

månad 

Ja: några gånger Nej 

Om konflikter 

och kränkande 

beteenden 

     

Har du under de 

senaste 12 

månaderna blivit 

utsatt för hot om 

våld på din 

arbetsplats?  

     

      

 Ja: 

dagligen 

Ja: varje 

vecka 

Ja: varje 

månad 

Ja: några gånger Nej 

Har du under de 

senaste 12 

månaderna blivit 

utsatt för fysiskt 

     



 

  Sid 36 (41)  

 

    
 

våld på din 

arbetsplats? 

      

 Ja: 

dagligen 

Ja: varje 

vecka 

Ja: varje 

månad 

Ja: några gånger Nej 

Har du under de 

senaste 12 

månaderna blivit 

utsatt för 

mobbing på din 

arbetsplats? 

     

      

 Ja: 

dagligen 

Ja: varje 

vecka 

Ja: varje 

månad 

Ja: några gånger Nej 

Har du under de 

senaste 12 

månaderna blivit 

utsatt för icke 

önskvärd sexuell 

uppmärksamhet 

på din 

arbetsplats?  

     

 

 

Om elevernas lärandemiljö 

 

Förekommer ofta bråk och konflikter mellan eleverna?    Ja/Nej 

Förekommer konflikter med lärare/personal?     Ja/Nej 

Förekommer nedlåtande behandling från lärare/personal?  Ja/Nej 

 

Förekommer ofta bråk och konflikter mellan elever och lärare/personal?  Ja/Nej 

Förekommer nedlåtande behandling från eleverna mot lärare/personal?  Ja/Nej 

 

Beskriv kort hur du upplever att stämningen är mellan eleverna. 
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Om hur du upplever din egen produktivitet och effektivitet 

 

Nedanstående frågor handlar om egenupplevd produktivitet och effektivitet. Frågorna är 

utarbetade för att passa även andra arbetsplatser än skolan och vissa frågor kan därför upplevas 

irrelevanta. Var vänlig och ändå ange det svarsalternativ som passar bäst på dessa frågor. I 

frågorna förekommer också formuleringen kund/klient. Detta är att likställa med tredje part, dvs 

elever och deras vårdnadshavare. 

 

  Håller helt med Håller inte alls med 

  1 2 3 4 5 

1. Arbetsplatsens allmänna utformning 

underlättar teamarbete 
     

2. Jag klarar att vara fokuserad och 

koncentrerad på arbetet 
     

3a. Jag har kontakter med externa 

kunder/klienter i mitt arbete.  

Om ”Nej”, gå till fråga 4. 

 
Ja 

 
Nej 

   

3b. Jag får positiv återkoppling om mitt 

arbete av externa kunder/klienter 
     

4. Det finns platser jag kan gå till när jag 

behöver avskildhet 
     

5. Jag kan lätt få den information jag 

behöver för att utföra mitt arbete 
     

6. Jag klarar att vara produktiv på min 

arbetsplats 
     

7. Jag blir ofta distraherad av andras 

samtal 
     

8. Jag klarar att uppnå mina personliga 

prestationsmål 
     

9. Jag får positiv återkoppling om mitt 

arbete av kollegor i min arbetsgrupp 
     

10. Jag klarar att tillägna mig kunskap om 

ny teknik 
     

11. Jag kan enkelt ta emot besökare på 

min arbetsplats med kort varsel 
     

12. Jag klarar att effektivt hantera 

oförutsedda problem 
     

13. Jag får positiv återkoppling om mitt 

arbete av personer utanför min 

arbetsgrupp inom organisationen 

     

14. Jag klarar att slutföra mina för dagen 

planerade arbetsuppgifter 
     

15. Den utrustning jag behöver för att 

utföra mitt arbete är lättillgängligt 
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  Håller helt med Håller inte alls med 

  1 2 3 4 5 

16. Det är enkelt att ha ett enskilt samtal 

på min arbetsplats 
     

17. Jag är placerad nära personer jag 

behöver prata med i mitt arbete 
     

18. Jag klarar att hålla ”deadlines”      

19. Jag får positiv återkoppling om mitt 

arbete av ledare och chefer 
     

20. Min arbetsgrupp arbetar bra 

tillsammans 
     

21. Jag arbetar mest med mina närmaste 

kollegor och inte med personer från 

andra arbetsgrupper 

     

  

 

 

Här nedan kommer avslutningsvis några frågor om din upplevelse av stress och hur 

du sover. Svara utifrån hur du känner nu. 

 

Om hälsa 

 Utmärkt Mycket god God Någorlunda Dålig 

I allmänhet, skulle 

du vilja säga att 

din hälsa är  

     

 

 Hela tiden En stor del 

av tiden 

En del av 

tiden 

En liten del 

av tiden 

Inte alls 

Om utbrändhet      

Hur ofta har du saknat 

ork och energi? 

     

Hur ofta har du varit 

fysiskt utmattad?  

     

Hur ofta har du varit 

känslomässigt 

utmattad?  

     

Hur ofta har du känt dig 

trött? 

     

      

Om stress      

Hur ofta har du svårt att 

kopplat av?  

     

Hur ofta har du varit 

lättretlig?  

     

Hur ofta har du varit 

anspänd? 
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Hur ofta har du varit 

stressad?  

     

      

Om sömn      

Hur ofta har du sovit 

dålig eller oroligt? 

     

Hur ofta har du haft 

svårt att somna? 

     

Hur ofta har du vaknat 

för tidigt och inte 

kunnat somna om? 

     

Hur ofta har du vaknat 

flera gånger och haft 

svårt att somna om? 
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Intervjufrågor 
 
Intervjufrågor lärare 2017 & 2018 
Hur var det att jobba som lärare här för ett år sen? 

Hur upplevde ni arbetsbelastningen då? 

Hur var stämningen i klasserna/på skolan då? 

Vad var bra? 

Vad var dåligt? 

 

Hur gick omorganisationen till? 

Vilka var problemen? Varför behövde man organisera om? 

Hur kom man fram till att göra just på det här sättet? 

Hur kändes det när beslutet om omorganisering var fattat? 

 

Hur är det att arbeta nu? 

Hur upplever ni er arbetsbelastning idag? 

Får ni ägna er mer åt undervisning? (Bra / dåligt?) 

Hur är stämningen i klasserna/på skolan idag? 

Hur jobbar ni med mentorerna? Hur delar ni upp arbetet? 

Känns det tydligt för er vilka era respektive uppgifter är? Följer ni det i praktiken? 

Blev klassmentor den avlastning för er lärare som ni hoppats på?  

   

Vad tycker ni om det förändrade arbetssättet? 

Vad ser ni för fördelar med det här sättet att arbeta? 

Vad ser ni för nackdelar? 

Hur kan interventionen förbättras inför framtiden? 

 

Sett till både hur det är nu och själva förändringsprocessen: Vad har ni fått för stöd?  

Från vem/vilka? Ledning? Kollegor? 

Hur ser stödet ut? 

Får ni det stöd ni behöver?  

 

Är det någonting som ni tycker att vi har missat? Är det någon som vill lägga till någonting?  

 

Intervjufrågor klassmentorer 2017 
Hur är det arbeta som klassmentor? 

Hur lägger ni upp arbetet? Hur ser en arbetsdag ut? 

Hur jobbar ni med lärarna? Hur delar ni upp arbetet? 

Hur är stämningen i klasserna/på skolan idag? 

 

Varför valde du att söka det här arbetet? 

Vad ser ni för möjligheter med det här sättet att arbeta? 

Vad ser ni för hinder? 

Vad är bra? 

Vad är dåligt? 

 

Vad har ni fått för utbildning? 

Var den givande, tillräcklig, för mycket? 
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Vad kommer ni att få senare? 

 

Vad har ni för stöd?  

Från vem/vilka?  

Hur ser stödet ut? 

Får ni det stöd ni behöver?  

Vill ni ha mer?  

Eller mindre (för att kunna finna egna vägar)? 

 

Vad kunde ha gjorts annorlunda? 

Vad önskar ni för fortsättning? 

 

Intervjufrågor facket 2018 
Hur såg det ut innan omorganiseringen? 

Hur upplevde ni att det var att arbeta som lärare här innan omorganiseringen? (utifrån ett fackligt 

perspektiv) 

Hur upplevde ni lärarnas arbetsbelastning innan omorganiseringen? 

Hur ställde ni er som fackrepresentanter till omorganiseringen? 

 

Hur har fackets delaktighet sett ut i omorganiseringen? 

På vilket sätt var ni delaktiga i planeringen av omorganiseringen? 

Vad har varit er roll som fackrepresentanter under omorganiseringen? 

Hur är ni delaktiga nu under projektets gång? 

 

Hur ser det ut nu under omorganisering/efter intervention implementerats? 

Hur märker ni att omorganiseringen påverkat arbetsmiljön för era medlemmar? 

Hur ser ni på den arbetsfördelning som gjorts? Mentorer vs lärares arbetsuppgifter 

Hur är mentorerna organiserade och vad tycker ni om deras arbetsmiljö och arbetsuppgifter?   

Hur går omorganiseringens vision ihop med ert arbete som fackrepresentanter? 

Har ert systematiska arbetsmiljö-arbete förändrats efter omorganiseringen? Om ja, i så fall på vilket 

sätt?  

Finns det något som ni ser har blivit bättre med hjälp av omorganiseringen, om en tittar på den 

juridiska eller arbetsrättsliga biten? 

 

Hur kan omorganiseringen utvecklas och utvärderas? 

Vad ser ni för fördelar med omorganiseringen? 

Vad ser ni för nackdelar med omorganiseringen? 

Finns det utvecklingsområden för den här typen av omorganisering - ex om detta ska göras på fler 

skolor i Lycksele kommun, vad behöver förbättras? Vilka svårigheter har ni mött? 

Vad finns det för risker att ta hänsyn till? Vad behöver man vara beredd på?  

 

Övrigt 

Är det något vi har missat, som ni vill lyfta? 

 

 

 

 


