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Abstract 

All headmasters want to lead teachers so that the students will achieve their own 

goals as well as the goals of the education. The salutogenic leadership is a way to lead 

in the right direction. This type of leadership depends on Antonovski’s (2005) theory 

of Sense of coherence. The theory of Sense of coherence is built on the concepts of 

comprehensibility, manageability and meaningfulness. The purpose of this study was 

to investigate if successful schools have a salutogenic leadership and if so what parts 

of the theory seem to be the most important. In this study three upper secondary 

schools participated.  All three schools have increased the students’ grades from start 

to finish. All the headmasters, two teachers from each school and a group of students 

from each school were interviewed. All the teachers at the school also answered a 

survey developed in this project. The results showed that all the headmasters had a 

leadership inspired by the salutogenic theory. The most important parts of the 

leadership seem to be creating a salutogenic environment and thereby create a sense 

of coherence. The most important issues in the comprehensibility concept seem to be 

knowledge about the school, about the headmasters’ role and their own role as 

teachers. In terms of manageability, it seems that the most important issues are the 

headmasters’ support and the teachers’ influence and participation. Finally, 

regarding the concept of meaningfulness, it seems that the most important issue is 

the relations between headmaster and the teacher and between teachers. 

Keywords: Salutogenic leadership, sense of coherence, performance, grades  
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1. Bakgrund 
Alla som arbetar i skolan värld vill se gnistan i elevens ögon när hon eller han lär sig 

något. Kunskap är en stor del av livet. Att se elever utvecklas till självständiga och 

trygga samhällsmedborgare med en hög kunskapsnivå är skolans viktigaste uppdrag. 

Hur får man gnistan att tändas och hur kan rektor ge bästa förutsättningar för att det 

sker? Ett förhållningssätt som diskuterar detta är det salutogena förhållningsättet 

med ett salutogent ledarskap. Det salutogena ledarskapet handlar om att se styrkor 

och bygga på det som redan fungerar bra. Utifrån detta synsätt arbetar man även 

vidare på vad som kan bli bättre. Rektor är ledare och chef för lärare och ska fördela 

arbetet på skolan. Dessutom ansvarar rektor för att lärarna presterar så bra som 

möjligt så att eleverna lär sig så mycket som möjligt. Forskning visar att läraren och 

dess inställning till eleven och till kunskap är den enskilt största faktorn för elevernas 

måluppfyllelse (Hattie 2012). Genom att stärka lärarna som individer och i sin 

professionella roll bör elevernas måluppfyllelse och meritvärde öka. 

Det salutogena ledarskapet utgår även från teorin om KASAM (Känsla Av 

SAMmmanhang) (Antonovski 2005). Antonovski (2005) har under många år forskat 

om människors hälsa. Han insåg att människans tillvaro är full av smittoämnen och 

risker att bli sjuk och att det finns många sjukdomar som inte går att bota genom att 

hitta bara en orsak. De flesta sjukdomar är en kombination av flera saker. Det som 

fascinerade honom var att trots detta finns det många människor som har hälsa. 

Därför bestämde han sig för att studera hälsans ursprung närmare. Utgångspunkten 

för forskningen var det salutogena förhållningssättet: ”Vad är det som gör att 

människor ökar sin hälsa eller behåller hälsan?” Teorin innebär att för att en 

människa ska ha hälsa och kunna prestera optimalt behöver tillvaron vara hanterbar, 

begriplig och meningsfull. Då har man en känsla av sammanhang. Med hanterbarhet 

menas att individen ska ha resurser för att hantera situationer som uppkommer och 

känna att man klarar av dessa. Begriplighet innebär att förstå varför saker och ting 

händer och kunna acceptera detta. Den viktigaste komponenten i KASAM är 

meningsfullhet och det innebär att individen förstår sammanhanget och ser en 

mening med sina arbetsuppgifter och känner att dessa är viktiga.  

 

Det borde alltså finnas ett samband mellan att eleverna har hög måluppfyllelse i form 

av meritvärde, lärarnas prestation och rektors salutogena ledarskap. Hur kan då 

rektors salutogena ledarskap påverka elevernas måluppfyllelse i form av meritvärde? 
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2. Syfte 
Syftet är att studera om det finns ett salutogent ledarskap på skolor/program där det 

finns en ökning av meritvärde hos eleverna och i så fall vilka delar av det salutogena 

ledarskapet som är mest framträdande. 

För att nå fram till syftet krävs svar på följande frågeställningar: 

 Går det att identifiera ett salutogent ledarskap i de olika 

skolorna/programmen? 

 Vilka delar av det salutogena ledarskapet är i så fall mest framträdande på 

skolorna/programmen?  

3. Teori 

Teoridelen behandlar först det salutogena ledarskapet och teorin om känsla av 

sammanhang. Det salutogena ledarskapet belyses sedan ur en organisationsmodell 

framtagen av Hoy & Miskel (2013). Detta mynnar ut i hur rektor kan utföra ett 

salutogent ledarskap. 

 

3.1 Salutogent ledarskap  

Ett salutogent ledarskap ska stärka medarbetarna och ta tillvara förmågor och 

möjligheter för att på så sätt skapa en framgångsrik organisation. I det salutogena 

ledarskapet ligger fokus på det man vill uppnå för att skapa en målbild för 

förbättringsarbetet och det som är intressant är de faktorer som bidrar till att man 

lyckas istället för de brister man har. På så sätt uppnås god prestation i förhållande 

till målen. Detta gäller både individuellt och i grupp. Det salutogena ledarskapet tar 

tillvara på det som fungerar och översätter klagomål till önskemål samt lyfter fram 

mänskliga värden genom att ha en vilja att se värdet hos sina medarbetare (Hansson 

2010). Det salutogena förhållningssättet liknar begreppet ”Positiv psykologi” som 

innebär vetenskapen om att fokusera på styrkor hos människor gör det möjligt att 

utvecklas och prestera optimalt (internet 1). Det handlar om att förstå mänskliga 

beteenden och på så sätt hjälpa människor att bli mer produktiva. Positiv psykologi 

innebär att skifta fokus till tillgångar och på så sätt t.ex. upptäcka nya förmågor hos 

sig själv och andra. Hansson (2010) menar att för att prestera optimalt behöver man 

må bra och för att må bra behövs en känsla av sammanhang (KASAM). Prestation 
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definieras enligt nationalencyklopedin (internet 2) som ”något (positivt) som 

åstadkommits eller fullgjorts”. Prestation är att lyckas med något, uppnå goda 

resultat i det man gör och nå sina mål (Hansson 2010). Lärarens prestation beror 

också på förmågan att organisera sitt arbete för att genomföra undervisning och nå 

mål med eleverna (Hoy & Miskel 2013).  Sammanfattningsvis kan lärares prestation 

då definieras som att man lyckas nå eleverna med sitt förhållningssätt och sin 

undervisning så att eleverna lär sig och uppnår både de sociala målen och 

kunskapsmålen. 

 

3.2 Teorin om känsla av sammahang (KASAM) 

Det salutogena ledarskapet bygger på Antonoviskis teori om KASAM (Känsla Av 

SAMmanhang). En salutogen ledare skapar en organisation som präglas av en känsla 

av sammanhang där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är 

beståndsdelarna. För tydlighetens skull presenteras beståndsdelarna i KASAM för en 

arbetsplats i tabellen nedan. 
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Tabell 1 Beståndsdelar för KASAM på en arbetsplats (Hansson, 2004 s.126) 

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet 

Kunskap om: 

 Omvärlden 

 Branschen 

 Företagets historia och 

organisation 

 Arbetsinnehållet 

 Egna rollen 

 Förändringar  

Resurser och stöd: 

 Material och verktyg 

 Människor 

 Tydlig organisation 

 Klara riktlinjer 

Motivation: 

 Visioner 

 Mål 

 Rimlig lön 

 Förmåner  

Feedback från: 

 Chefen 

 Arbetskamraterna 

 Kunderna  

Påverkansmöjligheter: 

 Arbetstakten 

 Arbetets planering 

 Beslut 

Värderingar: 

 Etik och moral 

 Centrala värderingar 

 Rättvisa  

 Kompetens: 

 Yrkeskunnande 

 Social kompetens 

 Kommunicera  

Positiva upplevelser: 

 Relation till 

arbetskaraterna 

 Relation till chefen 

 Trevlig miljö 

 Humor 

 Variation i arbetet 

 Trivselaktiviteter 

 Självkänsla  

 Ork: 

 Fysisk ork 

 Psykisk ork 

 Distansering 

 Pauser  

 

 

 

3.2.1 Begriplighet 

Begripligheten på en arbetsplats är beroende på hur bra personer är på att ta in, 

bearbeta, lagra, utveckla och använda all sorts kunskap och information (Hansson 

2010). När en ledare ger information eller instruktioner så utgår denne från sin egen 

förståelse. De som tar emot informationen kan tolka den på många olika sätt utifrån 

sin förståelse. Hansson menar att medarbetarna måste förstå sitt uppdrag för att veta 

vad som är viktigt att lägga tid på samt kunna ha idéer om hur arbetet kan förbättras 
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(Hansson 2010). Feedback från chefen och från arbetskollegor är av vikt här. För att 

påverka begripligheten behövs det personliga möten med bra frågor, goda samtal 

samt tid för reflektion. På så sätt kan medarbetaren få kunskap om företaget och sin 

egen roll. Tydliga roller är av stor vikt för begripligheten på arbetsplatsen (Hansson 

2004). 

3.2.2 Hanterbarhet 

Hanterbarheten på en arbetsplats innebär att ha resurser och dessa resurser avgör 

hur en person står emot påfrestningar och hur man klarar av utmaningar (Hansson 

2010). Hansson menar att hanterbarheten också är beroende av omgivningens stöd 

och vilka möjligheter människan får av omgivningen att påverka sin situation. Det 

innebär även att individen både vill och ges möjlighet att hantera varje situation på 

bästa sätt. Hanterbarheten är beroende av vilka människor man har omkring sig och 

om de kan samarbeta, tydlig struktur på så sätt att man vet vilka resurser man har till 

sitt förfogande och av om man får möjlighet eller tillfälle att hantera situationen så 

som individen finner bäst. Det måste finnas en balans mellan krav/utmaningar och 

de resurser individen har t.ex. genom att man känner att man har kompetens för sitt 

uppdrag. Hanterbarhet handlar också också om att fysisk och psykisk ork att klara av 

sitt arbete (Hansson 2004).  

 

För att känna hanterbarhet behövs ett inflytande över sin arbetssituation och en 

delaktighet i arbetet samt ett socialt stöd i organisationen (Hansson 2010). Även 

Granberg & Ohlsson (2009) anser att delaktighet är viktigt i en organisation. 

Personalen bör vara delaktig i beslut och förändringar så långt det är möjligt. Vad 

som är god hanterbarhet för en viss person kan bara avgöras genom att fråga henne 

hur hon vill ha det och vilka förutsättningar som hon upplever är bäst. Dessa 

individuella förutsättningar kan vara allt från önskemål om stöd till hur mycket eget 

ansvar som känns lagom (Hansson 2010). Hansson (2004) menar att delaktighet och 

inflytande är en av de viktigaste faktorerna för att ha en känsla av sammanhag och för 

att kunna prestera optimalt och nå sina mål. Arbetsplatsen är en arena där 

individerna bör vara delaktiga i så hög utsträckning som möjligt. 

Delaktighetsskapande faktorer som empowerment (makt över sitt eget liv) och 

autonomi (vara fri och självständig) skapar en känsla av sammanhang genom att 

skapa balans mellan krav och resurser. Delaktighet främjar den anställde att ha 
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kontroll över sin arbetsplats och är ett sätt att involvera flera människors kunskap. 

Det skapar engagemang, ger bättre situationsanpassning och är värdeskapande i sig.   

3.2.3 Meningsfullhet 

På arbetsplatsen innebär meningsfullhet att arbetsuppgiften är motiverande och 

meningsfull och genom att skapa sådana arbetsuppgifter väcks den goda viljan och 

ansvarstagandet hos medarbetarna (Hansson 2010). En dialog om meningen med det 

som görs behövs och betydelsen av varje medarbetares insats för att det ska bli gjort. 

För att känna meningsfullhet behöver man se sin del av arbetet som en del i helheten 

som alla ansvarar över. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att inre motivation 

hänger samman med egen kontroll och arbetstrivsel. Personliga mål är en faktor som 

har stor påverkan på meningsfullheten (Hansson 2010). Att ha meningsfulla 

relationer är av stor vikt för att känna meningsfullhet och det är viktigt att företagets 

värderingar stämmer överens med personens egna. Andra meningsskapande 

förutsättningar är lön och andra belöningar.  

3.2.4 Generella motståndsresurser 

För att ha en känsla av sammanhang behöver man även ha tillgång till generella 

motståndsresurser (GMR) (Antonovski 2005). Dessa resurser gör att man kan stå 

emot krav och stress när de uppkommer och behålla känslan av sammanhang. De 

generella motståndsresurserna får vi i vår uppväxt och i vår sociala och kulturella 

omgivning och utvecklas genom livet. GMR är ärftliga egenskaper men även faktorer 

som har att göra med person, materiella saker, socialt nätverk och vår 

hälsomedvetenhet. 

 

3.3 Rektors ledarskap 

Om vi tittar på rektors salutogena ledarskap och lärarens KASAM (känsla av 

sammanhang) ur en organisationsmodell framtagen av Hoy &  Miskel (2013) (se 

nedan) ser vi att undervisning och lärande hela tiden påverkas av olika 

förutsättningar. Inom organisationens ramar finns det olika system som påverkar 

undervisning och lärande och dessa system behöver samspela för att nå bästa 

resultat.  

 

Systemen inom organisationen som påverkar undervisning och lärande är:  

 Individerna i organisationen, deras upplevelse och motivation  
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 Organisationens kultur, värderingar och normer 

 Organisationens struktur, den formella strukturen 

 Politiska system och maktrelationer 

 

Samspelet mellan alla dessa delar leder till olika resultat som arbetstillfredställelse 

och måluppfyllelse. Organsationen påverkas hela tiden av den omgivande miljön som 

t.ex. föräldrar, lagar och skatter. Det sker även feedback mellan olika delar av 

systemet, både externa och interna (Hoy & Miskel 2013) 

 

 

 
 
 
Figur 1 (Hoy & Miskel 2013, s.13, Översätning Jonas Höög Umeå universitet) 

 
 

3.3.1 Kultur 

Alla organisationer skapar en viss kultur beroende på individerna och på hur 

organisationen leds. Kulturen är en del av organisationen som inte är nerskriven men 

som ger en känsla och en identitet hos medarbetarna och påverkar beteenden, t.ex. 

hur man ser på kunskap och lärande. För att lyckas som organisation behöver man 

skapa en kultur som är öppen, samarbetsvillig och självständig (Hoy & Miskel 2013). 
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Kulturen på en skola behöver alltså skapa en arbetsmiljö där läraren utvecklas och 

kan prestera optimalt. En salutogen kultur tar tillvara på styrkor i organisationen och 

skapar en miljö där det är tillåtet att misslyckas (Hansson 2010). 

 

Det salutogena ledarskapet innebär att i ett kulturellt perspektiv lägga fokus på 

framgångar istället för misslyckanden. Denna kultur skapar en grund för lärande och 

för kreativitet. Att en skola har en kultur av akademisk optimism är en faktor som 

påverkar elevernas måluppfyllelse positivt (Hoy & Miskel 2013). Om skolan har 

denna kultur har alla som arbetar i skolan en tro på att alla individer kan lyckas. 

Lärarna tror på sig själva och alla i personalen tror på eleven och att eleven kan lära 

sig. För att nå denna kultur behöver rektorn leda skolan på ett sätt som skapar en 

optimistisk kultur. Rektors förhållningssätt till läraren och till kunskap påverkar 

personliga behov, personliga mål och prestation. För att lyckas som organisation 

behöver man ha lärare som är säkra i sig själva, effektiva och öppna för förändring 

(Hoy & Miskel 2013). Det salutogena ledarskapet ser människan och hennes styrkor. 

(Hansson 2010). Detta kan jämföras med McGregors teori om att det finns två sätt att 

se på människor, teori X och teori Y (Bolman & Deal 2012). Teori Y menar att 

människor är aktiva och engagerade av naturen och vill ta ansvar och utvecklas. Teori 

X däremot menar att människan är ovillig att arbeta och anstränga sig och måste 

styras hårt för att något ska bli gjort. Det salutogena ledarskapet bygger på teori Y.  

 

Rektor kan utöva sitt ledarskap på olika sätt och ha olika fokus. Det salutogena 

ledarskapet fokuserar just på framgångar och på att skapa en kultur där människor 

trivs, utvecklas och mår bra (Hansson 2010). Enligt Bolman & Deal (2012) kallas 

detta ledarskap för det HR-inriktade ledarskapet och dessa ledare tror på människor 

och förmedlar detta till andra. Ledaren fokuserar på människors styrkor. Dessutom 

visar McGregors forskning om teori X och Y att det som chefen tänker om sina 

medarbetare blir självuppfyllande profetior (Bolman & Deal 2012). Flera 

framgångsrika företag har en uttalad personalpolicy att investera i människor och 

utnyttja deras styrkor. En framgångsrik ledare formulerar visioner för företaget och 

för var anställd, är engagerad, inger förtroende och skapar positiva relationer etc. 

(Bolman & Deal 2012). Allt detta stämmer överens med det salutogena ledarskapet.  
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Forskning visar att det är läraren som påverkar om en elev lyckas eller inte (Hattie 

2012). Läraren bör ha höga förväntningar på eleverna och använda så många 

metoder som möjligt för att eleverna ska lära sig. Denna kultur behöver skapas på 

skolan. Lärare måste även vara flexibla för att nå eleverna och då måste man våga 

prova saker och det innebär att man ibland misslyckas. För att våga utvecklas och 

prova nya saker behöver kulturen i skolan präglas av trygghet (Hoy & Miskel 2013). 

En kollektiv trygghet skapas genom delade värderingar och känsla av förtroende. 

Skolledningen har förtroende för rektor som har förtroende för lärare. Lärarna har i 

sin tur förtroende för rektor, för varandra och för elever och föräldrar samtidigt som 

elever och föräldrar har förtroende för lärare och rektor. Tiller & Skrovstedt (2011) 

har forskat på det uppskattande ledarskapet i skolan och har kommit fram till att i 

skolor där rektor har förhållningssättet att se det positiva mår lärarna bättre och är 

mer trygga med sin lärarroll. Enligt forskarna fokuserar det uppskattande 

ledarskapet på att stärka allt som är bra hos människor, få människor att utvecklas 

och ha många positiva samtal. På så sätt blir människors svagheter mindre 

förlamade. Forskarna menar att genom att se möjligheter skapar man energi. I 

samband med ett av deras forskningsprojekt fick lärare beskriva det uppskattande 

ledarskapet. De tog fram följande faktorer (Tiller & Skrovstedt 2011, s. 16) 

 Hon (rektor) vill få fram det bästa hos alla 

 Hon använder dialoger på ett sätt som gör att människor känner sig värdefulla 

 Hon är tydlig utan att vara auktoritär 

 Hon bygger sitt ledarskap på medbestämmande 

 Hon bygger sitt ledarskap på respekt 

 Hon bryr sig och är angelägen om att alla ska ha det bra, både elever och vuxna 

 Hon har förtroende för sina anställda 

 

Att skapa en kultur där framgångsfaktorer är det viktiga gör att man som ledare 

måste vilja tro på människor. Enligt Ahrenfelt (2001) är ledarskapets konst att skapa 

bra relationer till människor. Ledaren måste vilja tro och våga tro på medarbetarna. 

En bra utveckling ska ge personalen en realistisk självbild i förhållande till arbetet. 

Anna Nyberg (2009) har i sin forskning om hur ledarskap påverkar människors hälsa 

och sjukdom sett att ett positivt och inspirerande ledarskap ökar medarbetarnas 

hälsa och minskar deras stress. Hon kunde också se att ett positivt ledarskap kan 
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minska hjärt- och kärlsjukdom hos anställda. Ett sätt att fokusera på framgångar 

istället för misslyckande är det lösningsfokuserade ledarskapet. Lösningsfokuserat 

ledarskap handlar om hur man kan se lösningar i stället för problem för att en 

arbetsplats ska prestera optimalt (Jackson & McKergow 2009). Då gäller det att ta 

reda på vad som redan fungerar på arbetsplatsen och göra ännu mer av detta 

samtidigt som att man slutar göra saker som inte fungerar och vågar göra något helt 

annorlunda istället. 

 

Sammanfattningsvis borde rektor kunna skapa en optimal kultur för lärares hälsa och 

prestation genom att: 

 Skapa ett positivt klimat och trivsel 

 Ha fokus på framgångsfaktorer i stället för misslyckanden 

 Fokusera på människors styrkor 

 Ha förtroende för människor 

 Vara engagerad och inspirerande 

 Vara lösningsfokuserad 

 

3.3.2 Individerna 

Lärarna i en skola är en förutsättning enligt modellen ovan. För att läraren ska kunna 

optimera sin undervisning och lära eleverna så mycket som möjligt behöver rektor 

arbeta med lärarens motivation för sitt uppdrag och sin arbetsplats samt lärarens 

förståelse och kapacitet för sitt uppdrag. När vi utgår från Hatties (2012) teori om att 

läraren är den enskilt största faktorn till att elever lyckas i skolan och når målen 

behöver vi lärare som presterar optimalt varje dag.  Att vara lärare i dagens skola är 

ett komplext uppdrag. Skolan ska stimulera lärande och kunskapsutveckling och alla 

elever ska få möjlighet att nå så långt som möjligt. Det innebär att eleverna måste 

stimuleras och motiveras till att lära sig. Det är framförallt lärarens uppdrag. I 

skollagen 3 kap. 3 § står det:” Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans 

som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning 

och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” (SFS nr: 2010:800) 

För att lyckas med sin undervisning behöver läraren vara flexibel och möta eleverna 

där de är (Tiller & Skrovstedt 2012).  
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För att rektor ska kunna leda lärarna så att de presterar optimalt menar det 

salutogena ledarskapet att rektor måste skapa en känsla av sammahang för varje 

medarbetare (Hansson 2010). 

 

Meningsfullheten består till stor del av motivation för sitt arbete. För att skapa 

motivation för arbetet behöver man ha en känsla av att ha meningsfulla 

arbetsuppgifter (Jacobsen & Thorsvik 2008). Enligt OECD-rapporten 2009 påverkar 

skolledaren lärarnas motivation och detta sprider sig ner i klassrummet så elevernas 

motivation påverkas (Skolverket 2009).  En bra lektion behöver vara välplanerad 

men ändå ta tillvara på elevernas intresse. Att möta eleverna där de är och visa 

uppskattning är oerhört viktigt. Forskning av Aspelin (2011) visar på detta. Han 

menar att läraren behöver en god förmåga att bygga relationer med sina elever och 

kunna möta eleven där den är. För att nå eleven måste läraren kunna motivera och ha 

effektiva undervisningsstrategier (Håkansson & Sundberg 2012). Hattie (2012) 

menar att elevens engagemang bör vara utgångspunkten för undervisningen för att 

eleven ska nå målen. Detta stämmer bra överens med Gärdenfors (2010) forskning 

om elevers lust att förstå och lära sig. Han menar att för att kunna lära sig måste man 

vara motiverad och för att bli motiverad krävs att läraren har elevernas intressen som 

utgångspunkt för undervisningen. Läraren behöver även skapa lärsituationer där 

eleverna upplever att de har kontroll över sitt lärande och att det är viktigt att 

lärandet blir lekfullt. Grosin (2004) har forskat om framgångsrika skolor. Även han 

ser att höga förväntningar på eleverna av läraren med utgångspunkt att alla elever 

kan och vill lära är en av de viktigaste faktorerna för elevernas måluppfyllelse. 

 

Hoy & Miskel (2013) menar även de att för att känna glädje på arbetet och prestera 

bra ska arbetet vara motiverande. Olika studier visar att motivatorer är att lyckas med 

sina uppgifter, bli sedd och bekräftad, att man tycker om sina arbetsuppgifter, att 

man får ta ansvar och möjlighet att utvecklas. Rektors ledarskap kan påverka lärarens 

motivation. Att sätta upp mål som är specifika och mätbara ökar känslan av 

meningsfullhet (Hansson 2010). Enligt Ahrenfelt (2001) måste målen ha ett värde 

och en betydelse för medarbetaren och måste ha en mening som är större än lön. 

Målen ska vara specifika, utmanande, uppnåbara och individen måste vara 

förpliktigad eller hängiven att vilja nå målen (Hoy & Miskel 2013). Forskning visar att 
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på framgångsrika skolor finns samtal mellan rektor och lärare om vart man befinner 

sig i dagsläget och vart man är på väg (Höög & Johansson 2010). Med andra ord 

sätter man upp mål för arbetet som sedan följs upp. Att få kontinuerlig feedback på 

målen är viktigt för att behålla motivationen (Hoy & Miskel 2013). En stor del av 

rektors jobb blir då att motivera och engagera läraren genom att t.ex. sätta upp 

personliga mål. Läraren behöver också se sitt arbete som en del av helheten för att 

känna meningsfullhet (Hansson 2010). Det blir då rektors jobb att ha sådana samtal 

med varje lärare. Goda relationer är en stor del för att skapa meningsfullhet, både 

mellan chef och medarbetare och mellan arbetskamrater. För att skapa detta behöver 

rektor ha många relationsbyggande möten med lärarna. 

 

Begriplighet handlar mycket om förståelse för och kunskap om sitt uppdrag och om 

företaget/branschen man arbetar för. Ledaren behöver vara tydlig med vad 

uppdraget är och vad som krävs av medarbetaren (Hansson 2010) För att få denna 

förståelse behöver ledaren ge feedback så man vet när man lyckats. Även Ahrenfelt 

(2001) betonar att återkoppling från ledaren är viktigt. För att lära sig av sina misstag 

och sina framgångar behövs återkoppling. Framförallt är det viktigt med positiv 

feedback som är stärkande för individer. I sin forskning om framgångsrika skolor såg 

Ärlestig (2011) en koppling mellan rektors kommunikation och hur framgångsrik 

skolan var. Hon menar att bli bekräftat och sedd är avgörande för hur läraren trivs 

och presterar. Feedbacken från ledaren ska vara specifik och lätt att förstå och leda 

till reflektion för både rektor och lärare. Rektor behöver alltså skapa utrymme för 

reflekterande samtal där en förståelse för uppdraget t.ex. genom feedback på 

arbetsinsats, är av vikt. Hattie (2012) menar att för att eleverna ska lyckas nå målen 

behövs regelbunden formativ återkoppling.  

 

Ledaren skapar begriplighet genom att göra rollerna tydliga, både sitt eget ledarskap 

och lärarens olika roller (Hansson 2004). 

 

Delaktighet, socialt stöd och resurser är beståndsdelar för att känna hanterbarhet 

(Hansson 2010). Eftersom hanterbarheten är olika för olika personer går det inte att 

enbart skapa strukturella förutsättningar för delaktighet och inflytande (Hansson 

2010). Rektor behöver då föra samtal med varje lärare om dennes resurser och vilka 

krav som finns både från omgivningen och från läraren själv. Forskning visar även att 
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för att vara en framgångsrik skola krävs en rektor som ger stöd och håller 

diskussioner levande med personalen (Höög & Johansson 2010). Hög grad av 

delaktighet på arbetsplatsen gör att chefen styr mindre och det kan bli mer kaos 

(Hansson 2004). Därför behövs trygga chefer som vågar lita på sina medarbetare. 

Enligt läroplanen behöver även läraren ge eleverna inflytande. Läraren ska svara för 

att alla elever få ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i 

undervisningen och att tillsammans med eleverna planera och utvärdera 

undervisningen (Läroplan Gy 11 s. 13) Selberg (2001) menar att elever som har ett 

reellt inflytande över sitt lärande lär sig mer och på ett djupare plan än om de inte ges 

inflytande. Vidare menar hon att eleven ska vara med i hela lärprocessen allt från val 

av stoff och frågeställningar till utvärdering av arbetet. Tid måste avsättas för 

reflektion om lärprocessens ska optimeras. Om man arbetar med inflytande på detta 

sätt ökar elevens motivation och därav deras djupinlärning. Annan forskning menar 

att inflytande är makt att påverka och att inflytande ska ses som det samspel som 

finns mellan lärare och elever när de arbetar mot ett gemensamt mål (Internet 3). 

Inflytande ska ses som en process där eleven ges möjlighet att formulera och under 

gång omformulera sina subjektiva intressen. Ahlström (2010) har in sin forskning om 

elevinflytande sett att ju mer inflytande eleverna har på skolan desto högre betyg och 

lägre mobbing finns på skolan.  

 

Som ledare behöver man tycka om människor och ha en förmåga att kommunicera 

med andra. För att öka hanterbarheten behövs mycket kontakt med medarbetaren. I 

en sammanställning av olika studier har man kartlagt arbetsplatser som har lyckats 

att främja hälsa hos de anställda (Angelöw 2000). En del av studien visar att ledarna 

var närvarande, stödjande och uppmuntrande. De var också öppna, hade många 

diskussioner med medarbetarna utan att vara rädda för kritik och hade en medveten 

strategi för att ha mycket kontakt med medarbetarna. 

 

Sammanfattningsvis borde rektor kunna påverka lärarens hälsa och prestation 

genom att: 

 Motivera och engagera varje medarbetare 

 Skapa meningsfulla arbetsuppgifter och tydliga utvecklingsplaner med 

möjlighet till kompetensutveckling för varje medarbetare 

 Sätta upp personliga mål för varje medarbetare och följa upp dessa 
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 Coacha medarbetaren att se sitt uppdrag som en del i helheten 

 Skapa goda relationer  

 Skapa förståelse för uppdraget och för arbetsplatsen för varje medarbetare 

genom att vara en tydlig ledare 

 Ge feedback på arbetsinsats till varje medarbetare 

 Ge stöd till varje medarbetare 

 Möjliggöra inflytande och delaktighet för varje medarbetare 

 Ha samtal med varje medarbetare om krav och resurser 

 

3.3.3 Struktur 

Även strukturen i en organisation bör utformas så att det ges förutsättningar för 

läraren att prestera optimalt. Strukturen är förväntningar, roller och uppdrag 

personalen i en organisation har samt regler för att kunna fatta beslut. För att lyckas 

som organisation behöver man en struktur som stödjer undervisning och lärande 

(Hoy & Miskel 2013). Rektor ska organisera verksamheten så att alla elever når så 

långt som möjligt. I skollagen står det 2 kap. 9 § ”Det pedagogiska arbetet vid en 

skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Det pedagogiska arbetet vid en 

förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka 

för att utbildningen utvecklas” (SFS nr: 2010:800). Ur ett strukturellt perspektiv 

behöver rektor då organisera för framgång. För att lyckas som organisation behöver 

man en struktur som stödjer undervisning och lärande (Hoy & Miskel 2013). Det 

salutogena ledarskapet menar att man behöver organisera så att människor kan växa 

(Hansson 2010). Strukturen bör vara tydlig och så att energi och resurser fördelas på 

rätt sätt (Bolman & Deal 2012). Att skapa en tydlig befattningsbeskrivning där det 

även delegering och lönesystem framgår behövs för att skapa en bra struktur (Hoy & 

Miskel, 2013). Att organisationen har ett system för kompetensutveckling och 

personlig utveckling är även det av vikt. Som tidigare beskrivits menar det salutogena 

ledarskapet att medarbetarna är den viktigaste faktorn för att organisationen ska 

lyckas. I många företag finns det dock en rädsla att investera i kompetensutveckling 

eftersom kostnaderna är lätta att mäta medan resultaten är svåra att fånga upp 

(Bolman & Deal 2012).  
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För att strukturera en salutogen organisation behöver rektor även avsätta mycket tid 

för sina medarbetare och med fokus på styrkor och framgångsfaktorer. Tiller & 

Skrovstedt (2011) menar att ett sätt att se människor är att varje gång man möter en 

medarbetare ge denne 10 sekunder extra av sin tid och fokusera på uppskattande 

saker under samtalet. Enligt Bolman & Deal (2012) är HR-ledare (human resource) 

synliga och tillgängliga för all sin personal och det finns mycket forskning om positiva 

effekter av detta ledarskap. Rektor behöver även organisera för delaktighet genom att 

ha tydliga former för inflytande och medbestämmande (Hansson 2004). 

 

Ett sätt för rektor att coacha sina lärare är genom medarbetarsamtalen. Genom att 

organisera dessa med ett salutogent förhållningssätt får man in förhållningssättet i 

skolans struktur. Steinberg menar att man underlättar för framgång genom att söka 

medarbetarens styrkor och uppmuntra dem att använda sig av dessa (Steinberg 

2010). Detta genererar bättre kvalité och resultat för organisationen. 

Medarbetarsamtalen bör då fokusera på människors styrkor, kunskaper, mål, 

framgångsfaktorer mm och bör innehålla tydliga utvecklingsplaner. I 

medarbetarsamtalen kan rektor även förklara arbetsuppdraget och skapa ett uppdrag 

tillsammans med medarbetaren som ökar motivation och meningsfullhet. 

3.3.4 Politiskt system  

Det politiska systemet innebär makt och politiska förhållanden i en grupp. Denna 

makt är ofta informell och påverkar strukturen, kulturen och individerna i 

organisationen. För att lyckas som organisation behöver man förebygga maktkamper 

och intressekonflikter från att påverka undervisning och lärande (Hoy & Miskel 

2013). Att organisera för en kultur med fokus på framgångsfaktorer och människors 

styrkor ger också ett sätt att hantera politisk makt. Kulturen gör att individerna ser 

varandras styrkor istället för svagheter och kan på så sätt skapa ett samarbete mellan 

lärarna. Den politiska maktkampen kan undvikas och istället skapas energi när 

människor arbetar i samma riktning. En organisations effektivitet beror på hur 

politiskt kompetent chefen är (Bolman & Deal 2012). Rektor påverkar det politiska 

systemet genom att påverka hur arbetslaget förhåller sig till varandra genom att t.ex. 

skapa samarbete. 
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Sammanfattningsvis borde rektor kunna skapa en optimal struktur och politik för 

lärares hälsa och prestation genom att: 

 Skapa en struktur som stödjer undervisning och lärande 

 Skapa en tydlig befattningsbeskrivning där även delegering och lönesystem 

framgår 

 Skapa ett system för kompetensutveckling och personlig utveckling  

 Skapa tydliga former för inflytande och medbestämmande 

 Avsätta tid för medarbetarna 

 Fokusera på styrkor och KASAM i medarbetarsamtalen 

 Skapa ett system där lärare samarbetar 

 

3.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi se att rektors ledarskap i teorin har indirekt betydelse för 

elevernas måluppfyllelse och deras meritvärde då ledarskap påverkar lärarens hälsa 

och prestation. Lärares hälsa och prestation påverkar elevernas måluppfyllelse och 

meritvärde. I orsaksmodellen från Hoy & Miskel (2013) ser vi att rektor påverkar 

organisationens struktur, kultur, politiska system samt individerna. Genom att vara 

en salutogen ledare borde rektor kunna skapa en kultur som fokuserar på 

framgångsfaktorer, individer som har en hög känsla av sammanhang, en struktur där 

medarbetaren sätts i fokus samt ett politiskt system där maktkonflikter förebyggs. 

Genom detta borde lärarens hälsa och prestation öka så att man lättare kan vara en 

lärare som stimulerar lärande hos eleverna. Läraren har i så fall ett salutogent 

förhållningssätt till elever genom att ha höga förväntningar i en salutogen kultur, har 

en förmåga att motivera elever och har effektiva undervisningsstrategier för att öka 

meningsfullheten, ger formativ återkoppling för att öka begripligheten samt ger 

eleverna inflytande för att öka hanterbarheten. Genom detta lär sig eleverna mer och 

deras meritvärden är höga (se figur 3).  
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Figur 3 Sammanfattning av modell och teori. Rektors salutogena ledarskap påverkar faktorerna kultur, 
individer, struktur och makt utifrån organisationsmodellen av Hoy & Miskel (2013) se figur 1. Dessa 
faktorer påverkar lärarens hälsa och prestation som påverkar elevernas lärande och meritvärde. 
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4. Metod 
Utgångspunkten för denna uppsats var Anders Hanssons Salutogent ledarskap – för 

hälsosam framgång samt Hälsopromotion. Orsaksmodellen är hämtad från Hoy & 

Miskels bok Educational administration – theory, research, and practice.  

Forskning och studier om ämnet söktes på flera olika sätt. Först och främst genom 

skolverket och deras rubriker skolutveckling och forskning. De rapporter och 

avhandlingar som ansågs vara intressanta studerades. Forskning söktes även på 

avhandlingar.se med sökorden rektors ledarskap, KASAM och salutogent ledarskap. 

En mängd litteratur som tar upp ledarskap lästes för att få en bredare bild över 

området ledarskap. 

 

4.1 Urval av skolor  
Att göra ett urval som är relevant var en svår uppgift. Ett målinriktat urval var det 

bästa för undersökningen. Med detta menas att urvalet gjordes utifrån vilka personer 

och enheter som är relevanta för problemformuleringen (Bryman 2011).  

 

Urvalet gjordes genom att sammanställa flertalet skolors meritvärde (betyg), både 

ingångsbetyg och avgångsbetyg. En jämförelse mellan dessa gjordes. Yrkesprogram, 

framförallt i Skåne valdes ut. Detta för att programstrukturerna är relativt lika och 

elevgrupperna liknar varandra. Genom att göra detta urval liknar skolorna varandra 

så mycket som möjligt i yttre förutsättningar. Statistiken togs fram genom SIRIS och 

Antagningsenheten. När ökning och minskning på de olika programmen hade 

sammanställts valdes de skolor som hade haft samma rektor under de senaste 3 åren 

ut. Av dessa valdes tre skolor med olika stor ökning valdes ut för undersökningen.  

4.1.2 Beskrivning av skolorna 

Jag har i denna uppsats valt att döpa skolorna. Skola 1 kallas Solgymnasiet, skola 2 

kallas Mångymnasiet och skola tre kallas Lövgymnasiet. Solgymnasiet ligger i en 

mellanstor kommun i Mellansverige och är en fristående gymnasieskola. På skolan 

erbjuds Vård och omsorgsprogrammet. Skolan har 124 elever och 10 heltidslärare 

arbetar på skolan. Skolan hade en ökning i meritvärde på 26 % 2009-2012. Rektor på 

skolan är en kvinna och har gått rektorsprogrammet. 

 

Mångymnasiet ligger i en stor kommun i södra Sverige och är en fristående 

gymnasieskola. Skolan erbjuder flertalet program men det är Hantverksprogrammet 
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som ingår i undersökningen. På detta program går 87 elever och 10 heltidslärare 

arbetar på programmet, några av lärarna arbetar även på andra program. 

Programmet hade en ökning i meritvärde på 25 % 2009-2012. Rektor på skolan är en 

kvinna och har gått rektorsprogrammet. 

 

Lövgymnasiet ligger i en mellanstor kommun i södra Sverige och är en kommunal 

skola. Skolan erbjuder även de flertalet program med är det Bygg och 

anläggningsprogrammet som ingår i undersökningen. På programmet går 172 elever 

och 17 lärare arbetar på programmet. Några av lärarna arbetar även på andra 

program. Programmet hade en ökning i meritvärde på 5 % 2009-2012. Rektor på 

skolan är en kvinna och har gått rektorsprogrammet. 

4.1.3 Urval av intervjupersoner  

Rektorerna på alla tre skolorna intervjuades och två lärare och en grupp elever från 

skolorna valdes ut för att bli intervjuade. Anledningen till detta var att få en 

helhetsbild över skolorna.  Genom detta urval kom alla nivåer med i undersökningen 

och skapade på så sätt en röd tråd och en helhetsbild över ledarskapet och dess 

effekter. När det gällde lärarna frågade rektor vem som ville och kunde ställa upp på 

en intervju och lärarlaget kom överens om vem som skulle bli intervjuad. På två av 

skolorna intervjuades lärarna tillsammans och på en av skolorna intervjuades lärarna 

var för sig. Anledningen till detta var tidsbrist då lärarna hade begränsad tid för 

intervjuerna. Lärarna valde även ut två elever för en gruppintervju. Dessa två elever 

fick ta med sig två till fyra kompisar till gruppintervjun. Detta gjorde att eleverna 

kände sig bekväma med varandra och gruppintervjuerna gick mycket smidigt.  

 

4.2 Datainsamling 

För att se elevers medelvärde i meritvärde när de börjat på programmet och när de 

tog studenten togs statistik från SIRIS och Antagningsenheten fram. Medelvärdet av 

elevernas meritvärde från åk.9 togs fram och delades med antal betyg (16). Detta 

värde blev då jämförbart med medelvärdet av elevernas meritvärde vid studenten. På 

detta sätt kunde utvecklingen i meritvärde på den aktuella gymnasieskolan mätas. 

Om bara avgångsbetygen hade studerats hade det blivit en stor felkälla eftersom 

elever med höga meritvärden från grundskolan troligtvis söker sig till vissa 

gymnasieskolor. Då har eleverna på dessa gymnasieskolor höga meritvärde vid 
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studenten men det speglar egentligen inte hur väl den aktuella gymnasieskolan har 

utvecklat elevernas meritvärde.  

 

4.3 Intervjuer 
Undersökningen innehöll flera semistrukturerade intervjuer. Frågorna hämtades från 

Hanssons tankar om känsla av sammanhang på arbetsplatsen men utformades lite 

friare. Den semistrukturerade intervjun innehåller några frågor som intervjuaren 

utgår ifrån (Bryman 2011). På så sätt kan fler områden täckas in jämfört med en 

ostrukturerad intervju. Det innebar att det gick att ställa följdfrågor och gå på djupet 

på någon eller några frågor. Anledningen till att ha semistrukturerade intervjuer var 

att man skulle kunna ställa följdfrågor och gå på djupet med vissa frågor. Det 

fungerade bra. Frågorna utformades och sedan skrevs det följdfrågor om det skulle 

behövas. För det mesta behövdes det inte. Lärarna tog sig tid för intervjuerna och 

funderade mycket på svaren. De tyckte alla att intervjuerna hade gett dem något 

tillbaka och att det är bra att reflektera över ditt uppdrag. På två av skolorna 

(Solgymnasiet och Mångymnasiet) intervjuades lärarna tillsammans. 

 

För att lättare kunna analysera svaren var intervjufrågorna kodade i förväg. På så sätt 

gick det att urskilja till vilken del i det salutogena ledarskapet svaren hänvisade 

utifrån salutogen kultur och beståndsdelarna i KASAM (begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet). Det innebär dock inte att det är några vattentäta skott mellan 

frågorna. Tvärtom så gick svaren ofta in på alla beståndsdelarna.  

 

Innan intervjuerna genomfördes på skolorna gjordes en pilotstudie på en 

gymnasieskola med Vård och omsorgsprogrammet. En rektor, två lärare samt en 

grupp elever intervjuades. Efter pilotstudien formulerades vissa frågor om. 

 

En intervju måste dokumenteras på något sätt. Intervjuerna i undersökningen 

spelades in. En fördel med att spela in en intervju var att man ordagrant kunde återge 

vad den intervjuade sa (Kvale & Brinkman 2009). Det gick också att spela upp 

intervjun flera gånger. Eleverna intervjuades i grupp som en gruppintervju. Gruppen 

innehöll ca 6 personer. Anledningen till att det var en gruppintervju var att på så sätt 

få ta del av många åsikter utan att det tog för lång tid. På detta sätt fick man en lite 

bredare bild över problemområdet.  
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För att veta att metoden var tillförlitlig gjordes en respondentvalidering och de lärare 

som ingick i undersökningen fick komma med tankar om kommentarer om 

undersökningens riktighet.  

 

4.4 Enkäter  
För att få en mer heltäckande bild av lärarnas åsikter delades enkäter ut till hela 

lärarlaget. På så sätt kom det in ett stort underlag och det var lättare att se generella 

mönster. Enkäterna gjordes på olika sätt på de olika skolorna. På två av skolorna 

gjordes enkäten på google och delades med lärarna via internet. På den tredje skolan 

delades enkäten ut i pappersform. Innan enkäterna delades ut informerades lärarna 

om syftet med enkäten. På två av skolorna höll jag i denna information och på en av 

skolorna höll rektor denna information. Totalt blev det 6 bortfall på enkäterna (2 per 

skola) på totalt 37 lärare. 

 

Innan själva enkäten genomfördes gjordes en pilotundersökning. Tre av lärarna på en 

annan gymnasieskola med Vård och omsorgsprogrammet svarade på frågorna och 

gav feedback på enkätens utformning, frågornas tydlighet, antal svarsalternativ mm.  

 

När enkäten utformades var det viktigt att tänka på att den inte skulle vara för stor 

eller för svår så att den inte skulle avskräcka personen att svara. Hur layouten på en 

enkät ser ut är viktigt för svarsfrekvensen (Bryman 2011). Det är viktigt att tänka på 

standardisering och strukturering när man gör sin enkät. Med standardisering menas 

frågornas utformning och ordning och med strukturering menas hur fria frågorna är 

för egen tolkning (Patel & Davidsson 1994). Enkäten började med enkla och 

faktabaserade frågor och gick sedan över på mer komplicerade frågor. 

Utgångspunkten var Hanssons (2004) tankar om det salutogena ledarskapets fokus 

samt känsla av sammanhang på en arbetsplats (se tabell 1). Enkäten var förkodad 

utifrån beståndsdelarna i känsla av sammanhang (begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet) för att lättare kunna tolka svaren. Enkäten var i en skala från 1-10. 

Anledningen till att ha en given skala var att det skulle gå lättare att sammanställa. 

Eftersom enkäten var ett komplement till intervjuerna behövde enkäten inte gå på 

djupet med svaren utan syftet var snarare att se generella tendenser med själva 

enkätsvaren. 
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4.5 Etiska aspekter.  
Enligt vetenskapsrådets finns det fyra forskningsetiska principer som ska uppfyllas 

(Internet 4). Dessa är:  

 Informationskrav. Detta innebär att forskaren ska upplysas om deras 

medverkan i projektet ska se ut och att deltagande är frivilligt. I den aktuella 

undersökningen informerades alla lärare om detta innan enkäten delades ut. 

 Samtyckeskrav. Detta innebär att deltagarna måste samtycka om att delta i 

undersökningen. I den aktuella undersökningen var det frivilliga lärare som 

ställde upp på att bli intervjuade. 

 Konfidentialitetskrav. Detta innebär att uppgifter som lämnas ut ska skyddas 

för andra. I den aktuella undersökningen var enkäterna anonyma och svaren 

på frågorna i intervjuerna är avkodade från person i uppsatsen. Även skolorna 

är avkodade i uppsatsen och har fiktiva namn. 

 Nyttjandekrav. Detta innebär att uppgifterna endast får användas för 

forskningsändamål. I den aktuella undersökningen ingår uppgifterna endast i 

denna uppsats. 

Innan intervjuerna genomfördes klargjordes syftet med intervjun, hur individens 

bidrag kommer att användas, om svaren kommer att vara anonyma eller inte. Detta 

är viktigt för att personerna ska känna sig bekväma och för att allt ska ske enligt ett 

etiskt förhållningssätt (Patel & Davidsson 1994).  

 

4.6 Avkodningsprocess 

Frågeställningarna i intervjuerna kodades i förhand till de olika delarna i ett 

salutogent ledarskap (se bilaga 1-3). Även enkätfrågorna var förkodade (se bilaga 4). 

Enkätfrågorna hämtades från Hanssons (2004) tankar känsla av sammanhang på 

arbetsplatsen. I bilaga 5 finns en sammanställning av alla svar på enkäterna. Där 

finns frågorna grupperade efter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och de 

olika skolornas svar går att jämföras med varandra. I denna bilaga ser man även 

spridningsfrekvensen på de olika frågorna. När materialet bearbetats, både teori, 

enkätsvar och intervjusvar, har utgångspunkten varit dimensionerna i KASAM och 

svaren har grupperats efter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  
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5. Resultat och analys 
Nedan presenteras resultatet av undersökningen på skolorna under beståndsdelarna i 

KASAM, dvs begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begreppen kultur, 

organisation och maktkonflikt kommer in under de olika beståndsdelarna. Under 

rubriken analys knyts alla delarna samman för att skapa en helhet över området 

utifrån tesen att ett salutogent ledarskap ökar elevers meritvärde enligt modellen 

tidigare. 

 

5.1 Resultat 
Det finns många likheter på de skolor som ingår i undersökningen. På alla skolorna 

finns en kultur att man vill se att människor lyckas, en salutogen kultur enligt 

Hansson (Hansson 2010). Det är fokus på framgångsfaktorer och att alla människor 

kan och vill. Generellt på skolorna anser lärarna att rektor är synlig i verksamheten, 

hon inger förtroende och lyssnar samt litar på var och ens kapacitet. Det finns även 

skillnader mellan skolorna på olika parametrar. Tabell 2 sammanfattar 

beståndsdelarna i KASAM, dvs. begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet för de 

olika skolorna utifrån enkäterna. I bilaga 5 finns en utförlig sammanfattning av de 

olika beståndsdelarna samt spridningsfrekvens. 

 

Tabell 2 Sammanfattning av beståndsdelarna i KASAM på de olika skolorna utifrån enkäterna.  
Siffrorna är medelvärdet på en skala 1-10 

 Solgymnasiet Mångymnasiet Lövgymnasiet 

Begriplighet 8,0 7,2 6,8 

Hanterbarhet 7,5 7,4 7,7 

Meningsfullhet 8,1 7,3 7,4 

Summa KASAM 7,9 7,3 7,3 

 

 

Generellt ligger alla beståndsdelarna högt vilket visar att lärarna har en känsla av 

sammanhang. Solgymnasiet och Mångymnasiet har högst ökning i meritvärde. 

Lövgymnasiet har lite lägre begriplighet än de övriga men har lite högre hanterbarhet 

än Solgymnasiet och Mångymnasiet. Det finns även avvikelser inom beståndsdelarna 

som redovisas nedan. 
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5.1.1 Begriplighet 

I nedanstående tabell kan man se medelvärdena på alla frågor under begriplighet i 

enkäten. På de skolor som har högst ökning av meritvärde (Solgymnasiet och 

Mångymnasiet) skattar lärarna högre på frågorna kunskap om skolan, tydlig egen roll 

samt tydligt ledarskap i enkäten.      

 

Tabell 3. Sammanställning över frågorna under begriplighet. Siffrorna är medelvärdet på en skala 1-10 

Begriplighet Solgymnasiet Mångymnasiet Lövgymnasiet 

Kunskap om skolan 8,0 7,6 5,9 

Tydlig egen roll 7,5 8,4 7,2 

Tydligt ledarskap 8,3 7,8 7,2 

Feedback 8,2 4,8 6,7 

Summa Begriplighet 8,0 7,2 6,8 

 

 

Vad gäller begriplighet är tydligt ledarskap en faktor som går igenom på alla 

skolorna. Lärarna på alla tre skolorna upplever rektor som tydlig. En lärare på 

Mångymnasiet uttrycker det på följande vis:  

 

(Rektor är) tydlig med vem som ansvarar för vad.  

 

Detta resultat går även igen i enkäterna. På frågan om hur tydligt rektors ledarskap är 

svarar alla skolorna med medelvärdena 8,3, 7,8 och 7,2. Den egna rollen är även den 

tydlig för medarbetarna och har medelvärdena 7,5, 8,4, 7,2. Det tydliga ledarskapet är 

en organisationsfråga på skolorna. Rektorerna är medvetet tydliga med att det finns 

vissa riktlinjer på skolan. Rektorerna på Solgymnasiet och Mångymnasiet berättar att 

dessa riktlinjer talas om redan när en lärare ska anställas. Ett krav på alla skolorna är 

att lärarna ska samarbeta mellan olika ämnen.  

 

Däremot verkar feedback av rektor ha en mindre betydelse för lärarna och indirekt 

för elevernas meritvärde. Detta går emot forskning av bl.a. Ahrenfelt (2001) som 

menar att feedback är en viktig del för att lyckas i sitt arbete. Jag kommer att 

analysera detta djupare i analysdelen 5.2. I undersökningen skiljer sig medelvärdet åt 

mellan de olika skolorna rejält. Medelvärdet är 8,2, 4,8 och 6,7. Resultatet på 

Solgymnasiet är högt och resultatet på Mångymnasiet är lågt. I intervjuerna uttrycker 
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några av lärarna att de inte får så mycket feedback men säger även att de inte behöver 

ha så mycket feedback. Alla lärarna säger att de får feedback i medarbetarsamtalen 

men utöver det skiljer det sig. På Solgymnasiet säger en lärare:  

 

När någon elev har berättat något bra så berättar hon (rektor) det vidare till mig. 

 

På Lövgymnasiet säger en lärare:  

 

Egentligen får man nog mer feedback som man inte tänker på men jag får ingen 

feedback på min undervisning.  

 

Lärarna på Mångymnasiet, där medelvärdet är lågt, menar att de skulle vilja ha mer 

positiv feedback av rektor genom att skapa en ”personalboost”. Lärarna reflekterar 

över att när de har haft ”elevboost” har det gett positiva resultat för eleverna så varför 

inte ha det för personalen också? Det finns även en stor spridning mellan lärarnas 

svar inom skolorna (se bilaga 5).  

 

Rektorerna på skolorna upplever alla tre att det inte alltid är helt lätt att ge feedback. 

Alla känner dock att de skulle vilja vara mer ute i verksamheten och på så sätt lättare 

kunna ge feedback men att tiden inte räcker till. Rektor på Lövgymnasiet säger: 

 

Jag vet att de inte tycker att jag ger tillräckligt med feedback. Man tror att jag inte tror 

och vet tillräckligt om deras jobb eftersom jag inte är på lektionsbesök (….. ) Jag 

försöker lyfta och berömma när jag hör något som är bra. 

 

Rektor på Solgymnasiet menar att hon vill ge mer feedback spontant. Hon säger att 

mycket handlar feedback först om att stötta och hitta hur personen tänker.  Sedan går 

feedbacken över till att se vad man kan göra tillsammans för att lösa problemet. 

Rektor på Mångymnasiet säger att hon försöker ge feedback både muntlig och 

skriftligt eftersom olika feedback passar olika personer olika bra. Dock ger hon alltid 

negativ feedback muntligt om personen inte begär något annat. Alla rektorerna ser 

medarbetarsamtalen som ett bra tillfälle att ge feedback och strukturerar för detta. 

Rektor på Lövgymnasiet reflekterar vidare över feedback och menar att det skulle gå 

att strukturera feedbacken mer genom att ge mer feedback till de hon vet vill ha det 

och mindre på de som inte säger sig behöva feedback. På så sätt skulle tiden kanske 

räcka till. 
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Eleverna upplever att de får mycket feedback och formativ återkoppling av sina lärare 

hela tiden. Ingen av eleverna tar upp begreppet formativ återkoppling utan uttrycker 

sig på andra sätt, t.ex. ”vi får feedback både under arbetets gång och efter att arbetet 

är klart”. Feedbacken går ut på vad man gör bra och vad man kan göra bättre. 

Eleverna uppskattar lärarnas feedback mycket och ser att den gör att de presterar 

bättre än vad de hade gjort utan feedback. 

 

5.1.2 Hanterbarhet 

I nedanstående tabell kan man se medelvärdena på alla frågor under hanterbarhet i 

enkäten. På de skolor som har högst ökning av meritvärde skattar lärarna högre på 

frågan om stöd från rektor i enkäten. 

 

Tabell 4. Sammanfattning av frågorna om hanterbarhet. Siffrorna är medelvärdet på en skala 1-10 

Hanterbarhet Solgymnasiet Mångymnasiet Lövgymnasiet 

Stöd från rektor 8,9 7,6 7,1 

Balans egna krav och 

resurser 

6,5 6,6 7,1 

Balans omgivningens 

krav och resurser 

6,1 5,8 6,6 

Inflytande vilka 

arbetsuppgifter 

6,5 6,6 7,1 

Inflytande när uppgifter 

ska göras 

7,4 8,4 7,7 

Delaktig i beslut 7,4 5,6 6,9 

Yrkeskunnande 8,1 9,0 8,5 

Fysisk ork 9,1 8,6 9,1 

Psykisk ork 7,0 7,0 8,0 

Summa Hanterbarhet 7,5 7,4 7,7 

 

När det gäller hanterbarheten verkar stöd från rektor vara en viktig faktor. I 

enkäterna ligger medelvärdet på 8,9, 7,6 och 7,1 på denna fråga. Alla lärarna som 

intervjuades berättade att rektor gav mycket stöd. Lärarna beskriver att rektors dörr 

alltid är öppen om man behöver bolla något och få stöd i en svår fråga och att man 

alltid känner sig uppbackad. Framförallt handlar det om hur man som lärare ska 

hantera svåra elevärenden. En av lärarna på skolan 1 uttrycker det på följande vis: 
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Ibland känns det som alla vill åt en, eleverna vill åt en, föräldrar vill åt en och 

inspektionen vill åt en. Då är det väldigt skönt att veta att rektor är ett stöd.” 

 

En lärare på Lövgymnasiet säger följande: 

 

Jag går alltid till henne (rektor) när jag behöver stöd och jag blir alltid bra bemött. Det 

känns lätt att komma till henne. 

 

Alla rektorerna berättar att de tycker att det är viktigt att vara ett stöd och att lärarna 

ska våga komma och berätta om allt. Rektorerna berättar även om hur de försöker ge 

stöd genom att sätta in olika insatser, t.ex. avlasta lärare i elevärenden med hjälp av 

elevhälsan. 

 

En annan faktor som är viktig för att lärarna ska känna hanterbarhet är inflytande 

och delaktighet. Många av lärarna nämner spontant i början av intervjuerna att det 

som gör det bra att arbeta på den aktuella skolan är att man har mycket inflytande 

och får vara delaktig i både stora och små beslut. Alla lärarna berättar att de får vara 

med och påverka vilka kurser de ska undervisa i och att de är fria i att lägga upp sin 

undervisning. Det finns vissa krav uttalade hos alla skolorna varav ett gemensamt är 

att man ska samarbeta mellan lärare och ämnen. Förutom inflytande på de egna 

arbetsuppgifterna anser lärarna även att de har stort inflytande på skolan som helhet 

och om man vill vara delaktig får man vara delaktig hur mycket som helst. En lärare 

på Lövgymnasiet uttrycker att han är nöjd med hur det är och vill för närvarande inte 

vara med i någon påverkansgrupp medan en lärare på Mångymnasiet uttrycker att 

hon är med och skapar programmet och programmets utveckling. En av lärarna på 

Solgymnasiet säger: 

 

Jag tycker alltid att det finns en stor öppenhet för förslag och det finns en längtan att 

skapa rutiner om det inte finns. 

 

Även enkätsammanställningen visar på samma sak som lärarna i intervjuerna 

uttrycker. Medelvärdet på frågan om man har inflytande på vilka arbetsuppgifter som 

ska göras är 6,8, 8,2 och 7,7. Medelvärdet på frågan om man har inflytande på när 

arbetsuppgifterna ska göras ligger på 7,4, 8,4 och 7,7. På frågan om delaktighet ligger 

medelvärdet något lägre 7,4, 5,6 och 6,9. På Mångymnasiet är resultatet lägre än på 
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Solgymnasiet och 3 vilket är anmärkningsvärt utifrån att lärarna i intervjuerna sa att 

de skapar programmet och står för programmets utveckling (se ovan.) 

 

Alla rektorerna menar även de att lärarna har inflytande och är delaktiga i nästan allt. 

Rektor på Solgymnasiet säger: 

 
 (Inflytande och delaktighet) är stort, vi gör skolan tillsammans 

 

Rektorerna strukturerar medvetet upp inflytandet på skolorna. Detta görs genom 

olika påverkansgrupper och genom att alla lärare får önska kurser att undervisa i. Det 

innebär inte att alla lärare får de kurser de önskar men alla lärare har inflytande i att 

önska kurser. 

 

Eleverna på skolorna anser, precis som lärarna, att de har stor inflytande. De får vara 

med och planera undervisningen med lärarna och examinationsformer. Lärarna 

lyssnar på eleverna och tar deras åsikter och tankar på allvar. En elev på 

Mångymnasiet säger: 

 

De (lärarna) låter oss påverka, de låter oss välja hur vi vill redovisa våra kunskaper, 

muntligt eller skriftligt. De säger ”Så här är målen, hur vill ni redovisa era 

kunskaper?”. 

 

Eleverna får även påverka skolan i stort. På Solgymnasiet och Lövgymnasiet lyfter 

eleverna själva upp att rektor lyssnar och vill höra deras åsikter om saker och de 

känner att de kan påverka sin skolmiljö genom att prata med rektor. En elev på 

Lövgymnasiet menar: 

  

Vi sa att vi ville ha ett pingisbord och vips stod det ett där. 

 

Enkätsammanställningen visar även på att lärarna har stort yrkeskunnande och 

mycket hög fysisk och psykisk ork (se tabell 4). Medelvärdet på dessa parametrar är 

mycket högt på alla tre skolorna. 

5.1.3 Meningsfullhet 

I nedanstående tabell kan man se medelvärdena på alla frågor under meningsfullhet i 

enkäten. På de skolor som har högst ökning av meritvärde skattar lärarna högre på 

frågorna om relation med rektor samt relation med kollegor.  
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Tabell 5. Sammanfattning av frågorna om meningsfullhet.  Siffrorna är medelvärdet på en skala 1-10 

Meningsfullhet Solgymnasiet Mångymnasiet Lövgymnasiet 

Arbetsglädje 7,4 7,8 7,4 

Meningsfullt arbete 8,1 8,4 7,9 

Diskussion om personliga 

mål 

7,1 3,8 5,9 

Skolans och egna 

värderingar 

överensstämmer 

8,0 6,0 7,0 

Relation med rektor 9,4 8,5 7,8 

Relation mellan kollegor 8,9 9,2 8,6 

Summa Meningsfullhet 8,1 7,3 7,4 

 

 

När det gäller meningsfullhet är relationer av avgörande betydelse. I 

enkätsammanställningen har dessa frågor mycket höga siffror. Relationen med rektor 

har medelvärdet 9,4, 8,6 och 7,8. På liknande sätt är medelvärdet på frågan om 

relation med kollegor 8,9, 9,2, och 8,6. Alla de intervjuade lärarna anser att de har en 

bra relation både med rektor och med sina kollegor. Lärarna upplever att rektor 

stimulerar dem i sitt arbete genom att fråga och vara intresserad av vad de gör. En av 

lärarna på Lövgymnasiet uttycker under frågan vad som stimulerar henne att: 

  

Samhörigheten med kollegor stimulerar mig. 

 

Alla rektorerna anser att de har bra relationer till sina medarbetare och att det finns 

ett öppet klimat både mellan rektor och medarbetare och medarbetare emellan. 

Rektor på Mångymnasiet känner dock att alla inte söker upp henne lika mycket och 

reflekterar över varför det är så: 

 

Jag är avspänd med mina medarbetare. Dock vill alla inte alltid komma till mig med 

tankar och funderingar. Jag har svårt att se vad som gör det, är det rollen eller är det jag 

som person som gör att de inte vågar. Jag är alltid noga med att säga är det något så säg 

det så kan vi se om vi kan lösa det. 

 

Rektor på Lövgymnasiet uttrycker sig på följande vis: 
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Min relation med medarbetarna är prestigelös med ömsesidig respekt. Jag känner inte 

att jag har respekt bara för att jag är chef utan mer kollegialt. Jag är tydlig och de 

märker när jag inte är med på vissa saker. 

 

Alla rektorerna lägger en stor del av arbetsdagen på möten och samtal med personal. 

I de flesta fall handlar detta om elevärende, t.ex. när en lärare har problem med att en 

elev inte når målen. Rektorerna uppskattar att de sätter av 40-70% av sin tid till 

samtal med personal och med elever. Alla rektorer vill göra detta ännu mer. De vill 

vara mer ute i verksamheten, göra fler klassrumsbesök och göra mindre 

administration. På de skolor som har högst ökning av meritvärde (Solgymnasiet och 

Mångymnasiet) säger lärarna att de bollar saker med rektor varje vecka, ibland varje 

dag. På Lövgymnasiet håller en av lärarna med om detta medan en av lärarna menar 

att rektor är otillgänglig och att hon bara träffar rektor var 14e dag. 

 

Rektorerna på skolorna beskriver sitt ledarskap med ord som dialog, 

relationsbyggande och pedagogisk ledare. Rektor på Solgymnasiet beskriver den 

viktigaste arbetsuppgiften som att alla ska se och känna att de kan komma och prata 

med henne om allting, att man kan vara delaktig och att man blir lyssnad på. Hon 

säger:  

 

(Den) viktigaste arbetsuppgiften är att finnas där för lärare och vara tillgänglig för 

eleven. 

 

Rektor på Mångymnasiet säger att hon alltid tar sig tid för att prata med 

människorna i skolan. Hon säger att:  

 

Den viktigaste arbetsuppgiften är att försöka se andra växa. 

 

Lärarna på alla tre skolorna känner även stor arbetsglädje och att de har ett 

meningsfullt arbete. I intervjuerna säger lärarna spontant att mycket handlar om att 

de får vara delaktiga och har inflytande på sitt arbete vilket gör att arbetet blir 

stimulerande och roligt. 

 

Det som skiljer sig åt på skolorna och som får lägre medelvärde i 

enkätsammanställningen är frågan som handlar om diskussion om personliga mål. I 
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enkätsammanställningen får den frågan ett medelvärde på 7,1, 3,8 och 5,9. 

Spridningen mellan skolorna är stor. Det kan hänga ihop med spridningen i frågan 

om feedback som även den var hög för Solgymnasiet men låg för Mångymnasiet. Jag 

kommer analysera detta mer under 5.2. I intervjuerna menar lärarna att de inte 

diskuterar sina personliga mål så ofta med rektor. Det görs på medarbetarsamtalen. 

Lärarna anser dock att de inte behöver diskutera målen oftare än så och en lärare på 

Solgymnasiet uttrycker det på följande vis: 

 

Jag tycker att framsteg är något som visar sig över längre tid så man kan inte ha det 

oftare för då kan man inte visa något. 

 

En annan lärare på Mångymnasiet säger på liknade sätt: 

 

Man behöver ett läsår på sig för att kunna jobba emot saker man har bestämt. 

 

Rektorerna säger att personliga mål sätts upp och diskuteras på medarbetarsamtalen 

och menar att målen även diskuteras på lönesamtal. På Solgymnasiet där 

medelvärdet är 7,1 menar rektor att hon försöker följa upp hur det går med de 

personliga målen på spontana möten. 

 

Eleverna på alla tre skolorna är mycket överens om att det finns ett positivt 

förhållningssätt till eleverna av både lärare och av rektor. De upplever att lärarna är 

tillgängliga och verkligen vill att de ska lära sig så mycket som möjligt.  Lärarna bryr 

sig om eleverna, lyssnar alltid och hjälper när de behöver hjälp. På Lövgymnasiet 

uttrycker eleverna det som:  

 

Vi är som en stor familj.  

 

På Solgymnasiet uttrycker eleverna det som:  

 

Lärarna bryr sig, det gör att man själv kan prestera bättre.  

 

På Mångymnasiet säger eleverna:  
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(Vi har) jättebra lärare som tycker om oss, de tycker att vi är ärliga och säger vad vi 

tycker och tänker och det tycker de är bra så de hela tiden kan utveckla sin 

undervisning. Lärarna är alltid tillgängliga för oss. 

 

Eleverna på skolorna lyfter spontant upp att det som är bra med skolan är lärarna och 

att de är bra på att motivera. De poängterar den personliga kontakten och att det 

märks att lärarna tycker att det är kul att undervisa och det märks att lärarna tycker 

att det är kul att lära eleverna. Lärarna vill motivera eleverna genom att pusha och 

inspirera.  I intervjuerna med lärarna nämner de även detta själva som en av sina 

viktigaste arbetsuppgifter. Lärarna benämner det som att det handlar om att 

motivera eleverna, ge dem självförtroende och att se var och en elev där han eller hon 

är.  

 

När det gäller effektiva undervisningsstrategier beskriver eleverna på alla skolorna att 

lärarna varierar sin undervisning och det är bra tycker eleverna. Eleverna på 

Lövgymnasiet säger: 

 

(Undervisningen) är bra varierad, det behöver vi annars blir vi uttråkade. 

 

Flera elever nämner att det är intressant när undervisningen blir 

verklighetsanpassad. Då eleverna går på ett yrkesprogram menar de att de vill veta 

hur det är på riktigt inom yrket. En elev på Solgymnasiet menar: 

 

Hon (läraren) har jobbat väldigt länge inom vården och hon berättar vad hon gjorde: 

Den här personen kom in och jag gjorde så och det blev så. Det är intressant. 

 

Generellt anser eleverna på skolorna att de lärare som undervisar i yrkesämnen 

(programgemensamma ämnen och/eller eller fördjupningar) har mer varierade 

undervisningsstrategier än lärare som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen. 

 

5.2 Analys 

Sammanfattningsvis har alla skolorna en kultur där fokus ligger på 

framgångsfaktorer och att det finns ett öppet klimat mellan rektor och lärare samt 

lärare emellan. Rektorerna har stort förtroende för lärarna och deras kompetens och 

har fokus på framgångsfaktorer istället för misslyckanden. På alla skolorna finns det, 
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med andra ord, en salutogen kultur. Hansson (2010) menar att en salutogen kultur 

präglas av fokus på framgångsfaktorer och förtroende mellan medarbetarna i 

organisationen, vilket alla skolorna har. Rektorerna lägger mycket tid på lärarna och 

organiserar även för samarbete lärare emellan. På framgångsrika skolor strukturerar 

ledaren sin tid till medarbetarna och undviker maktkonflikter genom krav på 

sammarbete (Hoy & Miskel 2013). Alla lärare säger i intervjuerna att rektorerna litar 

på det lärarna gör och de får lov att prova olika saker. Rektorerna uttrycker samma 

sak, att de gör arbetet tillsammans och att de har en bra relation med sina 

medarbetare. Det är en framgångsfaktor att ha förtroende för sina medarbetare och 

våga och vilja tro på människor (Ahrenfelt 2001). Alla rektorerna beskriver sitt 

ledarskap i form av dialog, relationsbyggare och pedagogisk ledare. Det beskriver hur 

man ser på sitt ledarskap och på sina medarbetare och att man har en positiv 

förväntan på sina medarbetare. Det stämmer helt överens med det salutogena 

förhållningssättet (Antonovski 2005). Detta går även igenom till eleverna där 

eleverna tydligt upplever att lärarna har ett positivt förhållningssätt till dem och tror 

på deras förmåga. Enligt forskning är detta en viktig faktor för att eleverna ska nå 

målen (Hattie 2012). 

 

När det gäller individerna har lärarna på alla skolorna en hög känsla av 

sammanhang.  På alla beståndsdelar i KASAM har skolorna höga medelvärden i 

enkätsammanställningen. Dock skiljer det sig åt inom varje beståndsdel. De faktorer 

som verkar vara viktigast för lärarnas KASAM är inom begriplighet tydliga roller, 

både när det gäller sin egen roll och rektors roll. Det bekräftas av intervjuerna med 

lärarna där alla säger att rektor är tydlig. Om vi kopplar ihop detta med att inflytande 

och delaktigheten (hanterbarhet) är stor både i enkätsammanställningen och i 

intervjuerna får vi ett intressant resonemang. Rektor har förtroende för lärarna och 

ger dem inflytande på olika sätt, vilket ökar hanterbarheten enligt Hansson (2010), 

utan att ge avkall på tydligheten vilket är viktigt för begripligheten. Rektor har 

förtroende för sin personal och behöver då inte vara med överallt men har inte 

abdikerat som ledare. Det borde göra att man känner sig fri som lärare men trygg i att 

man vet vilka ramar som gäller. Många lärare säger i intervjuerna spontant att det 

bästa med att arbeta på programmet är att man får så stort inflytande. Inflytande och 

delaktighet är av avgörande vikt för hanterbarheten (Hansson 2004). Detta borde 

också göra att lärarna strävar åt samma håll vilket främjar elevernas meritvärde. 
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Detta stämmer överens med forskning om delaktighet och inflytande av Granberg & 

Ohlsson (2009) som menar att personalen ska vara delaktig så långt som möjligt. 

Eleverna i sin tur upplever att även de har stort inflytande på både undervisning och 

på skolan som helhet. Det stämmer bra överens med forskning som visar att 

inflytande leder till högre måluppfyllelse hos elever (Ahlström 2010). 

 

Det som inte verkar vara av lika stor betydelse för begripligheten är feedback. Det 

stämmer inte överens med vad forskning som säger att för att få förståelse för sitt 

uppdrag behöver man få regelbunden feedback av ledaren (Hansson 2010). Kan det 

vara så som en lärare uttrycker att man får mer feedback än man tror och därför 

känner sig trygg i sin roll? Rektorerna vill ge feedback och har många reflektioner om 

detta men de menar att de inte gör det tillräckligt. Det stämmer överens med vad 

enkätsammanställningen visar och vad lärarna säger i intervjuerna. Samtidigt säger 

inte lärarna att de vill ha mer feedback. Någon lärare utrycker att de vill ha mer 

positiv feedback, det är allt. Kan det vara så att man som lärare inte vill att rektor ska 

blanda sig in undervisningen och att man inte vill ha feedback då? Det skulle kunna 

vara fallet men det motbevisas av att lärarna har förtroende för rektor och känner att 

man kan prata med henne om allt. Vad är det då som kompenserar avsaknaden av 

regelbundet feedback? Är det stödet lärarna känner av sin rektor? Lärarna berättar 

utförligt om rektors stöd i intervjuerna och menar att hon alltid är tillgänglig. Stöd är 

en viktig paramenter inom hanterbarheten (Hansson 2010). På liknande sätt berättar 

rektor att hon sätter vikt vid att vara tillgänglig och vill vara det ännu mer. Hon vill 

organisera sin tid till medarbetare. Att ägna sin tid åt medarbetarna är en 

framgångsfaktor och en förutsättning för att kunna ge stöd (Tiller & Skrovstedt 

2012). 

 

Om vi kopplar ihop personliga mål (hanterbarhet) och feedback (begriplighet) ser vi 

att dessa siffror hänger ihop i enkäterna. På Solgymnasiet skattar lärarna högt både 

på personliga mål och på feedback medan lärarna på Mångymnasiet skattar lågt på 

båda faktorerna. Hoy & Miskel (2013) menar att kontinuerlig feedback på de 

personliga målen ökar medarbetarens motivation. Dock verkar det som att diskussion 

om personliga mål har mindre betydelse för hanterbarheten. Alla lärare och alla 

rektorer berättar om att de har personliga mål och att dessa diskuteras på 

medarbetarsamtal, men där stannar diskussionen. Är det så att det är denna 
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diskussion som är viktigt för att känna hanterbarhet? Det viktiga är kanske att mål 

sätts upp och följs upp, inte hur ofta man gör det? Hansson (2010) menar att det är 

viktigt att det finns personliga mål för att medarbetaren ska känna hanterbarhet men 

säger ingenting om hur ofta dessa mål bör diskuteras. 

 

Eleverna däremot upplever alla att de får bra feedback och formativ återkoppling, 

vilket ökar begripligheten. Lärarna berättar var eleverna ligger till och vad de ska 

göra för att nå målen. Att ge formativ återkoppling är en framgångsfaktor för att 

elever ska nå målen (Hattie 2012) 

 

Det är även intressant att titta på parametrarna ork och yrkeskunnande under 

hanterbarhet. Både fysisk och psykisk ork har höga siffror i enkäterna. Vad beror det 

på? Kan det vara så att en känsla av sammanhang gör att man orkar mer? På 

liknande sätt är det intressant att titta på yrkeskunnande, vilken även den har mycket 

höga siffror i enkätsammanställningen. Det hade varit intressant att koppla detta till 

kompetensutveckling som nämns som en viktig faktor för prestation i teoridelen. Kan 

det vara så att lärarna har hög kompetensutveckling och därför stort yrkeskunnande. 

Eller är det så att det är svårt att vara helt objektiv när man ska svara på sin egen 

kompetensutveckling (se metoddiskussion)? 

 

När det gäller meningsfullheten så sticker frågorna om relationer ut i 

enkätsammanställningen. Relationen med rektor och medarbetare emellan är mycket 

hög och det stämmer överens med vad lärarna säger i intervjuerna. Även rektorerna 

menar att de har en god relation med lärarna och att de lägger mycket vikt vid 

relationer och att ta sig tid med personalen. Här är det viktigt att diskutera vad det 

innebär att ha en bra relation med rektor. Det går ju att skapa bra relationer med alla 

människor utan att sätta krav men i det här fallet motbevisas det av att eleverna har 

en hög ökning av meritvärde på alla skolorna. På samma sätt skulle man kunna 

diskutera att på en arbetsplats där alla har personliga mål som diskuteras och har alla 

andra parametrar i KASAM men inte har en bra relation med sin chef borde 

resultaten inte vara lika bra oavsett hur professionell personalen och chefen är. 

 

Även elevernas meningsfullhet är hög. De upplever att lärarna motiverar och 

inspirerar samt har effektiva undervisningsmetoder. Lärarna trivs på sin arbetsplats 
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och sina elever vilket verkar visa sig i att engagera sig i eleverna och i deras 

måluppfyllelse. 

 

Rektorerna på skolorna organiserar och strukturerar för en salutogen organisation. 

Även om ingen av rektorerna nämner ordet salutogenes eller KASAM är det tydligt att 

de vill lägga mycket tid på lärare och på elever och de ser till att de är tillgängliga så 

mycket som möjligt. De organiserar medarbetarsamtalen på ett bra sätt då de 

fokuserar på personliga mål och feedback i medarbetarsamtalen och både rektorerna 

och lärarna upplever medarbetarsamtalen som ett bra forum. Rektorerna är även 

måna om inflytande och delaktighet och har former för det både på individnivå och 

på organisationsnivå. Detta är enligt Hansson (2004) av avgörande betydelse för att 

få en salutogen organisation. Rektorerna har även organiserat för att undvika 

maktkonflikter genom att de har krav på att alla lärare ska samarbeta.  

 

6. Tolkning och diskussion 
Nedan följer tolkning och diskussion av resultatet av undersökningen och om 

metoden.  

6.1 Resultatdiskussion 
I denna uppsats har jag valt att koppla salutogent ledarskap till ett effektivitetsmått i 

form av elevernas meritvärde. Anledningen till att koppla till ett effektivitetsmått är 

för att påvisa att ledarskapet påverkar elevernas meritvärde på olika sätt. Det kan 

vara lättare att se att det salutogena ledarskapet påverkar de sociala målen eftersom 

ledarskapet stämmer bra överens med läroplanen (se metoddiskussion), men det kan 

vara svårare att se att ledarskapet har en påverkan på elevernas meritvärde. Därför 

valde jag dessa mått för den här undersökningen. 

Resultatet från undersökningen visar att rektorerna på skolorna skapar en salutogen 

kultur genom att vara tillgängliga, tro på sina medarbetare etc. Detta i sin tur ger att 

lärarna har en positiv inställning till eleverna och tror på deras förmåga. Genom sitt 

ledarskap, som enligt rektorerna präglas av dialog, relationsbyggande och 

pedagogiskt ledarskap, skapar rektorerna en känsla av sammanhang hos lärare som 

in sin tur skapar detta hos eleverna.  



40 
 

Hur relateras dessa faktorer till Antonovski och Hanssons teori om KASAM? Enligt 

denna studie är lärarnas arbete begripligt då de vet vad de ska göra. Rollerna på 

skolan är tydliga vilket är viktigt för begripligheten. Arbetet är även hanterbart 

eftersom lärarna får stöd i att utföra sitt arbete samt inflytande över sina 

arbetsuppgifter. Dessutom känns arbetet meningsfullt för lärarna eftersom man ser 

organisationen som en helhet och man relaterar till rektor och till varandra. Dessa 

faktorer går vidare genom parallella processer till eleverna som känner sig sedda och 

viktiga. Lärarna har ett positivt förhållningssätt till eleverna och eleverna känner att 

de får formativ återkoppling så de vet vad de ska göra samt inflytande i hur de ska 

göra uppgifterna. Lärarna gör även studierna meningsfulla med hjälp av sin egen 

arbetsglädje och ser att deras viktigaste arbetsuppgift är att eleverna ska lyckas och 

att man som lärare gör kunskapen meningsfull. 

Ledarskapet skapar även en salutogen struktur via t.ex. medarbetarsamtalen och var 

rektor vill lägga sin tid. Alla rektorer vill lägga mer tid på lärare och elever, vilket 

tyder på ett salutogent engagemang i verksamheten. Man undviker även 

maktkonflikter genom att skapa former för delaktighet och samarbete mellan lärare. 

Resultaten från undersökningen visar alltså att rektorerna på alla tre skolorna har ett 

salutogent ledarskap. På de skolor som har högts ökning av meritvärde är det 

salutogena ledarskapet tydligare och mer genomsyrat på fler nivåer. Det tyder på att 

ett salutogent ledarskap är en faktor för måluppfyllelse och för elevernas meritvärde 

och det går att identifiera detta.  

 

6.2 Metoddiskussion 
Undersökningen utgår från teorin om det salutogena ledarskapet som handlar om 

människors hälsa och prestation. Teorin i denna uppsats är kopplad till 

skolutveckling och även till skollag och läroplan. En röd tråd genom skollag och 

läroplan är att elever ska utvecklas på olika sätt. Det gäller att kunna leda i detta och 

samtidigt leda så att eleverna får så höga meritvärde som möjligt. Eleverna ska nå 

höga meritvärde utan att kvalitén i läroplanen minskar. Det salutogena ledarskapet 

skulle kunna vara ett sätt att leda gör att lyckas med detta då teorin om KASAM 

stämmer bra överens med läroplan och skollag. Huvuduppgiften för gymnasieskolan 

enligt läroplanen är att eleverna ska få förutsättningar för att tillägna sig och utveckla 
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kunskaper.(skolverket 2009). Läroplanen beskriver skolans uppdrag och lägger 

mycket fokus på inflytande (hanterbarhet), återkoppling (begriplighet) och stimulans 

för att lära (meningsfullhet). Dessa dimensioner kan man koppla till det salutogena 

ledarskapet med beståndsdelarna i teorin om känsla av sammahang. 

Urvalet av skolor/program gjordes utifrån positiv ökning av meritvärde samt att 

skolan/programmet skulle ha haft samma rektor under mätningarna fram till nu. Jag 

valde att begränsa mig till yrkesprogram för att få så liknade förutsättningar som 

möjligt. Det var väldigt svårt att hitta skolor som hade haft samma rektor under tre år 

Enkäten är utformad efter Hanssons (2004) tankar om KASAM på arbetsplatsen. 

Teorin om KASAM har tagits fram under lång tid. Det gör att studien blir 

översättningsbar till andra studier. Det finns även olika sätt att mäta KASAM, både 

på individ och på organisationsnivå. I denna undersökning mäts KASAM på 

organisationsnivå. Enkäten tar dock inte upp alla faktorer vilket kan ha påverkat 

resultatet. Efter pilotstudien formulerade jag frågorna lite annorlunda för att öka 

förståelsen. De är ställda som påståenden vilket kan påverka hur personerna svarar. 

Dock påverkar det alla som är med i undersökningen då alla har svarat på samma 

frågor så det borde inte spela någon roll för resultatet. Jag hade få bortfall på 

enkäterna, totalt 6 stycken(2 per skola) på totalt 37 lärare. Anledningen till bortfallen 

vet jag inte. På de skolor där enkäten gjordes digitalt fick alla ett mejl med länken. 

Jag kunde inte se vem som svarade eller inte svarade. På den skolan där jag delade ut 

enkäter var det två personer som inte lämnade in enkäten.  

Spridningen på svaren i enkäterna är olika på olika skolor. Lövgymnasiet har flest 

lärare och där är spridningen störst.  

Det har också varit svårt att avläsa frågan om yrkeskunnande. Den har fått mycket 

höga resultat och det ställer mig frågan om den är rätt ställd. Kan man skatta sitt eget 

yrkeskunnande eller borde det vara någon annan som skattar ens yrkeskunnande?  

På Lövgymnasiet hade programmet bytt lokaler. Jag fick frågan hur man skulle svara 

på fråga 1, kunskap om skolan. Svaret blev att man skulle svara kunskap om 

programmet. Det kan dock ändå vara en felkälla i resultatet. 

Även intervjuguiden är utformad utifrån Hanssons tankar om det salutogena 

ledarskapet och känsla av sammanhang. Frågorna är dock lite öppnare ställda och var 
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semistrukturerade. Intervjuerna med rektorerna gick bra. Rektorerna upplevde det 

givande att få reflektera över sin yrkesroll och upplevde sig stärkta efter intervjuerna. 

Gruppintervjuerna med eleverna fungerade bra. Det var mer en diskussion mellan 

eleverna där jag flikade in olika frågor. Eleverna hade ett bra klimat och skojade med 

varandra. De tyckte olika saker i olika frågor och hade inget problem med att tycka 

olika. Anledningen till att låta eleverna själva välja vem som ska vara med i intervjun 

var mycket bra. Det skapade det öppna klimatet och det var lätt för mig att få svar på 

mina frågor.   

På två av skolorna (Solgymnasiet och Mångymnasiet) intervjuades lärarna 

tillsammans. Det innebar att svaren kan ha blivit påverkade av den andra personen. 

Dock var det god stämning mellan lärarna och man gav varandra bra utrymme att 

reflektera och tyckte inte alltid lika. Frågorna adresserades även till olika personer 

vilket gör att det blev en variation i vem som svarade först. På så sätt har det troligtvis 

inte påverkat resultatet av intervjuerna. 

7. Slutsats 
Det finns många sätt att öka elevernas måluppfyllelse och meritvärde. Däremot finns 

det färre sätt att leda lärarna mot elevers måluppfyllelse i Sverige med vår läroplan 

GY11. Huvuduppgiften för gymnasieskolan enligt läroplanen är att eleverna ska få 

förutsättningar för att tillägna sig och utveckla kunskaper. Läroplanen beskriver 

skolans uppdrag och lägger mycket fokus på inflytande, demokrati, återkoppling och 

betygssättning. Det salutogena ledarskapet har många beröringspunkter med 

läroplanen då det finns liknande tankar om lärande och utveckling. Syftet med denna 

undersökning var att studera hur rektors salutogena ledarskap påverkar lärares hälsa 

och presation och hur detta indirekt påverkar elevernas måluppfyllelse i form av 

meritvärde. Studien visar att det salutogena ledarskapet verkar vara en 

framgångsfaktor för att leda svensk skola med vår skollag och vår läroplan för att 

eleverna ska nå höga meritvärden. I de skolor som är med i undersökningen finns 

fakta som understödjer att det finns ett salutogent ledarskap av rektor och att det 

verkar vara en framgångsfaktor då skolorna har en kultur med ett salutogent fokus, 

lärarna har hög känsla av sammanhang och organisationen är salutogent utformad. 

Det viktigaste i det salutogena ledarskapet verkar vara att skapa övergripande 
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salutogen kultur samt att skapa en känsla av sammahang för individerna. De 

viktigaste delarna i KASAM verkar vara: 

Inom begriplighet 

 Kunskap om skolan 

 Tydliga roller 

Inom hanterbarhet 

 Inflytande och delaktighet 

 Stöd av rektor 

Inom meningsfullhet 

 Bra relation och samarbete med rektor och mellan kollegor 

 

En salutogen kultur och en känsla av sammanhang hos lärarna leder till att lärarna 

har ett positivt förhållningssätt till eleverna, ger eleverna formativ återkoppling och 

inflytande, motiverar och inspirerar eleverna samt har effektiva 

undervisningsstrategier. På så sätt lär sig eleverna mer och får högre meritvärde. 

 

I denna undersökning har skolor med ökning av meritvärde studerats. Det hade varit 

intressant att undersöka skolor med negativ förändring av måluppfyllelse, där 

meritvärden minskar. Hur leder dessa rektorer sin personal? Vad är skillnaden i 

mellan dessa skolor och de skolor som är med i denna undersökning? Vad gör lärarna 

i framgångsrika skolor för skillnad med lärare i skolor som har en minskning av 

meritvärde? Min tes är att rektorer i framgångsrika skolor har ett salutogent 

ledarskap på flera plan vilket gör att lärarna mår och presterar bra vilket leder till att 

elevers lärande och meritvärde ökar. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till lärare 

1. Hur kommer det sig att du blev lärare på just den här skolan?  

a. Hur länge har du varit lärare på den här skolan? 

b. Vad är det som tilltalar dig med den här skolan? 

2. Vad fokuserar du på i ditt lärarskap? (kultur) 

3. Vilken är din viktigaste arbetsuppgift? (kultur) 

4. Hur påverkas elevernas måluppfyllelse/meritvärde av ditt lärarskap? 

(kultur) 

5. Hur ser du på din rektors ledarskap? 

a. Vad fungerar bra? 

b. Vad kan bli bättre? 

6. I vilka sammanhang har du möte/samtal med din rektor? (kultur) 

a. Hur ofta? 

b. Vad handlar samtalen/möten om? 

7. Hur tydligt tycker du att rektor är i sitt ledarskap? (begriplighet) 

a. Beslutsfattande 

b. Delegering  

8. Hur och när får du feedback av din rektor? (begriplighet) 

a. I vilka situationer? 

b. Hur ofta? 

9. Hur ser stödet ut till dig från din rektor? (hanterbarhet) 

a. I vilka situationer? 

10. På vilket sätt är du delaktig i skolans uppdrag? (hanterbarhet) 

11. På vilket sätt har du inflytande på dina arbetsuppgifter? (hanterbarhet) 

a. Vilka arbetsuppgifter som ska göras? 

b. När de ska utföras? 

c. Hur de ska utföras? 

12. På vilket sätt stimulerar rektor dig i ditt arbete? (meningsfullhet) 

13. Hur ofta diskuterar du och rektor dina mål? (meningsfullhet) 

14. Hur skulle du vilja sammanfatta den här intervjun? 

15. Har du något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till Rektor 

1. Hur kommer det sig att du blev rektor för just den här skolan? 

a. Hur länge har du varit rektor? 

b. Hur länge har du varit rektor på den här skolan och det här 

programmet? 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag för dig ut? (kultur) 

3. Vad fokuserar du på i ditt ledarskap? (kultur) 

a. Vilken är den viktigaste arbetsuppgiften du har? 

4. Vad i ditt ledarskap skulle du vilja du göra mer eller mindre av? (kultur) 

5. Hur mycket tid lägger du på lärare, elever, administration/övrigt i veckan? 

(kultur) 

6. Kan du beskriva på vilket sätt du kommunicerar med dina lärare? (kultur) 

a. Hur ofta har du samtal med lärarna? 

b. Vad handlar era samtal om? 

7. På vilket sätt får lärarna kunskap om skolan och sitt uppdrag? (begriplighet) 

8. Hur och när ger du medarbetarna feedback? (begriplighet) 

a. Vad handlar feedbacken om? 

9. Hur ser stödet ut från dig till dina lärare? (hanterbarhet) 

10. I vilken grad är lärarna delaktiga i skolans uppdrag? (hanterbarhet) 

11. Hur får lärarna inflytande på sina arbetsuppgifter? (hanterbarhet) 

a. Vilka arbetsuppgifter? 

b. När de ska utföras? 

c. Hur de ska utföras? 

12. Beskriv relationen mellan dig och lärarna (meningsfullhet) 

13. Hur stimulerar du lärarna i deras måluppfyllelse? (meningsfullhet) 

14. Hur påverkas elevernas måluppfyllelse och meritvärde av ditt ledarskap?  

15. Hur skulle du vilja definiera ditt ledarskap? 

16. Har du något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor till elever 

1. Om någon som är ny och som aldrig har varit på den här skolan skulle komma 

hit, vad skulle de lägga märke till? (kultur) 

a. Vad är bra med er skola? 

b. Vad kan bli bättre? 

2. Vad tycker ni om lärarna på skolan? 

3. Vad tycker lärarna om er elever? (kultur) 

4. Hur påverkas era resultat av lärarna? 

5. Beskriv några undervisningssituationer ni har varit med om (meningsfullhet) 

6. På vilket sätt motiverar lärarna er? (meningsfullhet) 

7. Hur får ni feedback och återkoppling av lärarna? (begriplighet) 

8. På vilket sätt får ni inflytande på skolan i sin helhet? (hanterbarhet) 

9. På vilket sätt har ni inflytande på undervisningen? (hanterbarhet) 

10. Vad tycker ni om er rektor? (kultur) 

11. Hur påverkas era resultat av rektorn? 

12. Hur skulle ni vilja sammanfatta den här intervjun? 

13. Har ni något mer ni vill tillägga 
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Bilaga 4 

Enkät  
 

1. När började du arbeta på skolan? 

 Innan eller under läsåret 09/10 

 Efter läsåret 09/10 

 

 

2. Hur stor kunskap har du om historian för den skola du arbetar på? 

(begriplighet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                             
Inte alls stor     Mycket stor 

 

 

3. Hur tydlig upplever du att din roll är på arbetsplatsen? (begriplighet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                             
Inte alls tydlig    Mycket tydlig
                                       

 

 

4. Hur tydligt tycker du att ledarskapet från din rektor är? (begriplighet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                             
Inte alls tydligt    Mycket tydligt
                          
 
 

5. Hur upplever du att feedbacken från rektor, i relation till dig i din yrkesroll, är? 

(begriplighet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                            
Inte alls bra     Mycket bra 

                                          
 
 

6. Hur stort är stödet från rektor till dig i din yrkesroll? (hanterbarhet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                            
Inte alls stort     Mycket stort 
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7. Hur tycker du att balansen mellan dina egna krav och dina resurser är? 

(hanterbarhet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                            
Inte alls bra     Mycket bra 
                                           
 

 

8. Hur tycker du att balansen mellan omgivningens krav och dina resurser är? 

(hanterbarhet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                            
Inte alls bra     Mycket bra 
                                            

 

 

9. Hur stort inflytande har du över de uppgifter som ska utföras? (hanterbarhet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                            
Inte alls stort     Mycket stort 

                                         
 
 

10. Hur stort inflytande har du över när dina arbetsuppgifter ska utföras? 

(hanterbarhet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                            
Inte alls stort     Mycket stort 
                                          

 

 

11. Hur stor delaktighet har du i de beslut som fattas? (hanterbarhet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                            
Inte alls stor     Mycket stor 
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12. Hur stort yrkeskunnande har du för de arbetsuppgifter du har? (hanterbarhet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                            
Inte alls stort     Mycket stort 

                                          

 

 

13. Hur mycket fysisk ork har du för att utföra dina arbetsuppgifter? (hanterbarhet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                            
Ingen ork alls    Mycket ork 

                                            

 

 

14. Hur mycket psykisk ork har du för att utföra dina arbetsuppgifter? 

(hanterbarhet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                            
Ingen ork alls    Mycket ork 
                                           
 

 

15. Hur upplever du att din arbetsglädje är? (meningsfullhet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                        
Inte alls stor     Mycket stor 
      
  

16. Hur meningsfullt upplever du att ditt arbete är?  (meningsfullhet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                           
Inte alls meningsfullt    Mycket meningsfullt 

      

 

17. Hur ofta diskuterar du dina personliga mål med din rektor? (meningsfullhet) 

1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 

                                                                                                          
Aldrig     Mycket ofta 
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18. Hur väl stämmer skolans värderingar överens med dina egna värderingar? 

(meningsfullhet)        
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                            
Ingen alls bra    Mycket bra 

                                           
 

 

19. Hur upplever du att relationen mellan dig och rektor är? (meningsfullhet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                            
Ingen alls bra    Mycket bra 

                                            

 

 

20. Hur upplever du att relationen mellan dig och dina kollegor är? (meningsfullhet) 
1           2           3           4           5           6           7           8           9           10 
 

                                                                                                            
Ingen alls bra    Mycket bra 
                                            
 
 

Andra tankar du vill förmedla 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 5 
 

  

Sammanställning
Anställd på skolan Skola 1 Skola 2 Skola 3

Innan eller under 09/10 33% 40% 50%

Efter 09/10 67% 60% 50%

Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 1 Skola 2 Skola 3

Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet
Kunskap om skolan Stöd från rektor Arbetsglädje

Svar 1,2 6% 5% 5%

Svar 3,4 20% 17% 6% 6%

Svar 5,6 20% 33% 10% 28% 30% 17%

Svar 7,8 40% 40% 44% 10% 80% 33% 60% 80% 39%

Svar 9,10 40% 40% 80% 20% 28% 10% 20% 33%

Medelvärde medel 8,0 medel 7,6 medel 5,9 medel 8,9 medel 7,6 medel 7,1 medel 7,4 medel 7,8 medel 7,4

Tydlig egen roll Balans egna krav och resurser Meningsfullt arbete

Svar 1,2 10% 11%

Svar 3,4 10% 20% 6%

Svar 5,6 20% 11% 30% 17% 10% 11%

Svar 7,8 50% 60% 39% 40% 80% 44% 50% 60% 44%

Svar 9,10 30% 40% 50% 10% 28% 40% 40% 39%

Medelvärde medel 7,5 medel 8,4 medel 7,2 medel 6,5 medel 6,6 medel 7,1 medel 8,1 medel 8,4 medel 7,9

Tydligt ledarskap Balans omgivningens krav och egna resurser Diskussion om personliga mål

Svar 1,2 20% 20% 5% 20%

Svar 3,4 11% 20% 6% 40% 28%

Svar 5,6 11% 18% 10% 20% 39% 30% 40% 22%

Svar 7,8 44% 100% 50% 30% 60% 33% 60% 44%

Svar 9,10 44% 28% 20% 17% 10% 6%

Medelvärde medel 8,3 medel 7,8 medel 7,2 medel 6,1 medel 5,8 medel 6,6 medel 7,1 medel 3,8 medel 5,9

Feedback från rektor Inflytande vilka arbetsuppgifter som ska utföras Skolans och egna värderingar överensstämmelse

Svar 1,2 11%

Svar 3,4 10% 60% 6% 20% 6%

Svar 5,6 10% 17% 10% 20% 22% 40% 33%

Svar 7,8 10% 40% 44% 50% 40% 39% 70% 40% 44%

Svar 9,10 70% 22% 40% 20% 39% 30% 17%

Medelvärde medel 8,2 medel 4,8 medel 6,7 medel 6,8 medel 8,2 medel 7,7 medel 8,0 medel 6,0 medel 7,0
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Sammanställning forts. Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 1 Skola 2 Skola 3

Hanterbarhet Meningsfullhet
Inflytande när uppgifter ska utföras Relation med rektor

Svar 1,2

Svar 3,4 10% 17%

Svar 5,6 20% 20% 17% 11%

Svar 7,8 40% 56% 11% 60% 22%

Svar 9,10 40% 80% 17% 89% 40% 50%

Medelvärde medel 7,4 medel 8,4 medel 7,7 medel 9,4 medel 8,6 medel 7,8

Delaktighet i beslut Relation med kollegor

Svar 1,2

Svar 3,4 20% 17% 5%

Svar 5,6 20% 60% 22% 6%

Svar 7,8 50% 20% 44% 20% 20% 17%

Svar 9,10 30% 17% 80% 80% 72%

Medelvärde medel 7,4 medel 5,6 medel 6,9 medel 8,9 medel 9,2 medel 8,6

Yrkeskunnande

Svar 1,2

Svar 3,4

Svar 5,6 22% 11%

Svar 7,8 44% 40% 28%

Svar 9,10 33% 60% 56%

Medelvärde medel 8,1 medel 9,0 medel 8,5

Fysisk ork

Svar 1,2

Svar 3,4

Svar 5,6

Svar 7,8 20% 40% 39%

Svar 9,10 80% 60% 61%

Medelvärde medel 9,1 medel 8,6 medel 9,1

Psykisk ork

Svar 1,2

Svar 3,4 6%

Svar 5,6 30% 25% 11%

Svar 7,8 60% 50% 44%

Svar 9,10 10% 25% 39%

Medelvärde medel 7,0 medel 7,0 medel 8,0


