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Sammanfattning 2020-06-26 

• Över hälften av skolledarna anser att deras arbetsbelastningen ökat på grund av 

Coronapandemin 

• Fyra av tio arbetsgivare genomför riskbedömningar som rör rektorers arbetsmiljö 

• Nio av tio skolledare anser att deras arbetsgivare varit tydliga med informationen 

om det rådande läget och de beslut som fattas 

• En majoritet av skolledarna är oroliga för sina medarbetares arbetsbelastning 

• En majoritet av skolledarna är oroliga för att deras medarbetare ska bli sjukskrivna 

på grund av arbetsrelaterad stress om Coronapandemin fortsätter i höst 

• Fyra av fem skolledare anser att det är svårare än vanligt att ansvara för 

medarbetarnas arbetsmiljö 

• För skolledare är de viktigaste insatserna för att underlätta arbetssituationen 

under coronapandemin att de kan prioritera sitt huvuduppdrag och att 

Skolinspektionens granskningar ska stoppas under hela 2020. 

 
Lärarförbundet kräver att 

• Skolinspektionens granskningar under 2020 stoppas för att inte riskera att öka 
arbetsbelastningen för en redan ansträngd skolledarkår 

• Skollagen skärps så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att 
rektorer har tillräckliga förutsättningar för att klara hela sitt uppdrag 

• Regeringen tar initiativ till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i 
skolväsendet för att säkra goda arbetsvillkor för hela skolans personal 
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Inledning 

Arbetsbelastningen har ökat för över hälften av Sveriges skolledare, och endast en av 

fyra skolledare anser att de hinner med hela sitt uppdrag under ordinarie arbetstid. 

Siffrorna visar att en vår av stora prövningar ligger bakom oss, men än är inte 

problemen över. Coronapandemin riskerar att fortsätta påverka skolledares arbetsmiljö 

även framöver. 

 

Kantar Sifo har på uppdrag av Lärarförbundet genomfört två enkätundersökningar 

under Coronapandemin med syfte att kartlägga hur skolledare och lärare upplevt 

denna vår. Läs mer om undersökningarnas genomförande på sidan x. 

För att undersöka hur läget ser ut har frågor ställts kring fyra områden: 

• Arbetsbelastning 

• Stöd från arbetsgivaren 

• Oro för medarbetarna 

• Behov av insatser 

Resultatet kommer presenteras utifrån dessa områden och i slutet av rapporten 

presenteras Lärarförbundet Skolledares krav.  

Resultat 

Skolledares arbetsbelastning 

Det är allmänt känt att skolledares arbetsbelastning var hög och att det var en ständig 

tidsbrist att hinna med hela sitt uppdrag redan innan Coronapandemin. På grund av 

Coronapandemin har både personal och barn/elever haft en ökad frånvaro - antingen 

på grund av sjukdom och karantänskäl eller på grund av att föräldrar hållit sina barn 

hemma på grund av oro – vilket har fått konsekvenser för skolan. Mot bakgrund av 

detta har Lärarförbundet undersökt hur arbetsbelastningen har förändrats sedan 

Coronapandemin startade, och vilka konsekvenser det fått för arbetsmiljön.  

En majoritet av skolledarna svarar att deras arbetsbelastning ökat på grund av 

Coronapandemin. 15 procent av skolledarna svarar att deras arbetsbelastning ökat 

mycket på grund av Coronapandemin.  
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Diagram 1: Procentuell fördelning över huruvida arbetsbelastningen har påverkats av 

Coronapandemin. Baseras på enkät genomförd i maj, och svar från 159 skolledare från 

förskolan till högskolan. 

 

Vi frågade också skolledarna om hur oroliga de är för att de ska bli sjukskrivna på 

grund av arbetsrelaterad stress om Coronapandemin fortsätter i höst, och en fjärdedel 

av skolledarna är oroliga för att de ska bli sjukskrivna i höst. Dessa siffror korrelerar 

med det forskningen säger om skolledarnas risk för sjukskrivning i arbetsrelaterad 

stress.  

Stöd från arbetsgivaren 

En grundförutsättning för att inte riskera stressrelaterad ohälsa är att det sker ett 

systematiskt arbetsmiljöarbete där den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 

riskbedöms. Men bara fyra av tio arbetsgivare genomför riskbedömningar som rör 

rektorers arbetsmiljö. Detta trots att arbetsgivaren bär det lagstadgade ansvaret för att 

se till att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete för rektorerna. Riskbedömningar 

ska göras regelbundet och är ett viktigt verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

När det sker förändringar som kan medföra risker i medarbetarnas arbetsmiljö ska 

detta undersökas. Det gäller naturligtvis vid budgetnedskärningar eller 

omorganisationer, men också i högsta grad under en pandemi som medfört förhöjd 

arbetsbelastning och förändrade förutsättningar. 
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Diagram 3: Procentuell fördelning över huruvida arbetsgivaren genomför riskbedömningar 

som rör skolledares arbetsmiljö. Baseras på enkät genomförd i mars, och svar från 207 

skolledare från förskolan till högskolan. 

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete som resulterar i en god arbetsmiljö för skolledare är 

en grundförutsättning för en välfungerande verksamhet. Siffrorna visar att det 

fortfarande är en bra bit kvar innan arbetsgivarna uppfyller sina arbetsmiljöåtaganden 

gentemot cheferna i verksamheten. I sammanhanget är det dock positivt att de flesta 

skolledare anser att den centrala ledningen varit tydlig med information om det 

rådande läget och de beslut som fattats under Coronavåren.  

 

 
Diagram 4: Procentuell fördelning över hur tydlig skolledarna tyckt att den centrala 

ledningen/huvudmannen varit i informationen om det rådande läget och de beslut som fattas. 

Baseras på enkät genomförd i mars, och svar från 207 skolledare från förskolan till 

högskolan. 

Oro för medarbetarna 

En självklar drivkraft för rektorer är att skapa de bästa förutsättningarna för barnens 

och elevernas lärande och utveckling. Det gör man genom att skapa och arbeta i en 

lärandeorganisation där alla medarbetare får utvecklas och håller sig friska. Tyvärr 
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saknade många rektorer förutsättningar att bedriva det ledarskap de ville redan före 

Coronapandemin. Balans mellan ansvar, krav, befogenheter och resurser var redan då 

en bristvara.   

Men om det saknades förutsättningar innan Coronapandemin, är det ingenting emot 

hur det varit under våren. Med stora delar av personalen hemma och ett stort tryck på 

verksamheten under rådande kris har ett ansträngt läge blivit ännu hårdare pressat. 

Resultaten från undersökningen i mars visar att en majoritet av skolledarna varit 

oroliga för sina medarbetares arbetsbelastning under Coronaepidemin. I 

undersökningen svarar en majoritet av skolledarna att de är ganska eller mycket oroliga 

för sina medarbetares arbetsbelastning.   

 

 
Diagram 3. Procentuell fördelning över hur orolig man som skolledare varit för sina 

medarbetares arbetsbelastning under Coronapandemin. Baseras på enkät genomförd i mars, 

och svar från 207 skolledare från förskolan till högskolan. 

Den höga arbetsbelastningen och dubbelarbetet med att undervisa både närvarande 

och frånvarande elever har självklart stora konsekvenser för den arbetsrelaterade 

stressen för vilket skolledarna är väl medvetna om. Från undersökningen i maj kan vi 

se att en majoritet av skolledarna dessutom är oroliga för att deras medarbetare ska bli 

sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress om Coronapandemin fortsätter i höst.  
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Diagram 4. Procentuell fördelning över huruvida man är orolig att sina medarbetare ska bli 

sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress om Coronapandemin fortsätter i höst. Baseras 

på enkät genomförd i maj, och svar från 159 skolledare från förskolan till högskolan. 

Hela fyra av fem skolledare upplever också att det varit svårare än vanligt att ansvara 

för medarbetarnas arbetsmiljö under Corona. Det har sannolikt att göra med att många 

varit sjuka eller hemma med symptom, samt haft en överhängande oro på grund av 

världsläget. Många rektorer uttrycker att en stor utmaning just nu är ”att få 

pedagogerna att hålla”, ”att få ordinarie personal som är på plats att orka” och ”att få 

verksamheten att fungera och samtidigt säkerställa en hållbar situation för elever och 

personal”.  

 
Diagram 5. Procentuell fördelning över hur skolledarna upplevt det varit att ansvara för 

medarbetarnas arbetsmiljö under Coronapandemin. Baseras på enkät genomförd i maj, och 

svar från 159 skolledare från förskolan till högskolan. 

Forskningen visar att chefer som har många medarbetare är mer arbetsbelastade och 

stressade. Forskningen visar också att många medarbetare per chef bland annat medför 
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högre personalomsättning, sämre kommunikation med chefen och mer missnöje med 

arbetsmiljön bland medarbetarna.  

I kvinnodominerade yrken har cheferna vanligen många fler medarbetare än i 

mansdominerade yrken. Det finns inga rationella skäl till denna skillnad. De flesta av 

Lärarförbundets offentligt anställda skolledare ansvarar närmast för omkring 30–40 

medarbetare. Detta är jämförelsevis mycket höga siffror eftersom en ”vanlig” chef på 

arbetsmarknaden inte ens har hälften. Tittar vi exempelvis på byggverksamhet, 

offentlig förvaltning, fastighet och kommunikation är den genomsnittliga siffran lägre 

än 14. Omkring 10 procent av rektorerna har över 50 medarbetare, vilket är 

anmärkningsvärt i sammanhanget.  

 

Insatser som behövs för att minska arbetsbördan 

Siffrorna visar att läget för skolledarna har varit väldigt ansträngt den här våren. För att 

få ett grepp om vad skolledarna behöver för att situationen ska bli bättre, frågade vi 

dem vilka insatser de anser är viktigast för att arbetssituationen ska underlättas under 

Coronapandemin. 44 procent av skolledarna anser att den viktigaste insatsen är att 

huvuduppdraget prioriteras, och 33 procent av skolledarna anser att Skolinspektionens 

granskningar hela 2020 bör stoppas. 26 procent tycker att kraven i lagar och läroplaner 

bör sänkas, och 25 procent skulle vilja se mer stödpersonal i förskolan och skolan.  

Vilka av följande insatser är viktigast för att underlätta din arbetssituation 

under coronapandemin?  Max 3 svar  

Prioritera mitt huvuduppdrag 44% 

Stoppa Skolinspektionens granskningar hela 2020 33% 

Sänk kraven i lagar och läroplaner  26% 

Mer stödpersonal i förskolan/skolan 25% 

Riskgrupper ska kunna jobba hemifrån  16% 

Riskgrupper ska få stanna hemma med ersättning/lön  15% 

Ta bort extraarbetet med att undervisa både närvarande och frånvarande 
elever  13% 

Annat, vad? 9% 

Tveksam, vet ej  9% 

Ta bort tjänstgöring i matsal och liknande arbetsuppgifter 8% 

Skjut upp betygsättningen tills efter avslutningsdagen 4% 

Tabell 1: Procentuell fördelning över vilka insatser skolledarna anser är viktigast för att 

underlätta arbetssituationen under Coronapandemin. Flera svar var möjliga. Baseras på 

enkät genomförd i maj, och svar från 159 skolledare från förskolan till högskolan. 

 

Lärarförbundets krav 

• Lärarförbundet Skolledare kräver att Skolinspektionens granskningar under 

2020 stoppas för att inte riskera att öka arbetsbelastningen för en redan 

ansträngd skolledarkår 

• Skollagen måste skärpas så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om 

att rektorer har tillräckliga förutsättningar för att klara hela sitt uppdrag 
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• Regeringen måste ta initiativ till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per 

chef i skolväsendet för att säkra goda arbetsvillkor för hela skolans personal 

Undersökningarnas genomförande 

• De två undersökningarna är gjorda i Lärarförbundets medlemspanel hos Kantar 

Sifo och genomfördes under perioden 31 mars–6 april respektive 15–25 maj 

2020.    

• I undersökningen från mars svarade 3499 respondenter, varav 207 skolledare, 

vilket ger en svarsfrekvens på 75 procent.  

• I undersökningen från maj svarade 2852 respondenter, varav 159 skolledare, 

vilket ger en svarsfrekvens på 58 procent.   

• Personal från förskola till högskola ingår i panelen. 

• Syftet med undersökningen är att ta reda på hur Coronapandemin påverkar 

lärarnas och skolledarnas arbetssituation.    
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