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Inledning 

 

Detta är en rapport gällande medlemmar i Lärarförbundet Luleås upplevda 

arbetssituation. Rapporten bygger på en enkätundersökning som 

Lärarförbundet Luleå genomförde under 2019. Enkätundersökningen, som 

innehöll totalt 12 frågor, gick ut till våra yrkesverksamma medlemmar 

inom samtliga yrkeskategorier vi organiserar. Svarsfrekvensen var hög 

med 575 svar. 

Enkätundersökningen innehöll både så kallade ”öppna” och ”stängda” 

svarsalternativ. I de stängda svarsalternativen (ex. frågan om vad 

medlemmen har för anställning) valde medlemmen att klicka i en i 

förhand bestämd ruta som passade. En ”övrigt-ruta” fanns med, där 

medlemmen kunde specificera om inte rätt anställning redan fanns som 

alternativ. I de öppna svarsalternativen fick medlemmarna svara fritt, där 

fanns heller ingen begränsning i antalet ord. Detta har medfört att 

procentsatsen i svaren övergår 100 %, då en medlem kan ha uppgett 

flera olika alternativ, förslag och synpunkter (ex. när medlemmen har 

svarat på frågan om hur arbetsgivaren kan bli mer attraktiv).  

 

Bakgrund 
 

Förutom att vi i Lärarförbundet är intresserade av hur våra medlemmar 

har det på sina arbetsplatser inkom reaktioner och därtill önskemål från 

medlemshåll, som gjorde att vi tog beslutet att skyndsamt genomföra en 

enkätundersökning.  

Det som medlemmar reagerat på är ett påstående av dåvarande 

kommundirektören Mikael Lekfalk; ”Kommundirektören menar att en stor, 

modern skola attraherar bra och kunniga lärare, medan det är desto 

svårare att rekrytera till de mindre enheterna.” NSD den 20/2 2019.  

Med detta som bakgrund valde vi att inte endast ställa frågor kring 

medlemmarnas upplevda arbetsmiljö och arbetsbelastning utan även om 

vad som attraherar våra medlemmar när det kommer till arbetsplatser och 

arbetsvillkor. Vi ställde också frågor angående medlemmarnas upplevda 

erfarenheter och förväntade tankar kring fördelar och nackdelar vad gäller 

mindre och större skolenheter.  
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7 Vad kan arbetsgivaren göra för att fortsätta vara eller bli 

en attraktiv arbetsgivare? 

 

Sammanfattning 

Lärarförbundets medlemmar har flertalet förslag på vad arbetsgivaren bör göra för att 

vara en attraktiv arbetsgivare. Att höja lönerna är det som flest medlemmar tar upp. 

Medlemmarna önskar att bli lyssnade på av chefer på högre nivå samt av politiken, då det 

är lärarna som arbetar i verksamheten som verkligen är de som innehar kunskaperna och 

erfarenheterna. Att få ägna sina arbetsdagar åt det man utbildat sig till (att undervisa) har 

många lyft upp. Medlemmar ber enträget om att lärares arbetsuppgifter ska ses över och 

att lärarna tillåts arbeta i lugn och ro med det pedagogiska arbetet.  
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 Högre lön (31%) 

Återkommande kommentarer: 

- Se över lönerna 

- Konkurrenskraft, utbildade kollegor kommer tillbaka till läraryrket om lönen blir 

högre 

- Nyutexade har högre lön än mig  

- Lön efter yrkesverksamma år 

- Högre lön till de som är trogen sin arbetsplats 

 

 

 Lyssna på professionen (27%)  

Återkommande kommentarer: 

- Lyssna på professionen – vi som jobbar i verksamheten! 

- Lyssna på vad skolan verkligen behöver 

- Mer dialog mellan mellan BUF och arbetstagare 

- Lyssna på våra ideér  

- Lyhördhet 

- Inflytande  

- Besök oss i verksamheten  

- Lita på oss och vår profession! Ta vara på vår kompetens.  

- Mindre central styrning.  

- Lyssna på vad verksamheten behöver  

- Att tjänstemännen blir mer insatta i alla lärares verklighet  

- Vi måste själva få påverka vår arbetsmiljö 

 

 Se över lärares faktiska arbetsuppgifter (27%) 

Återkommande kommentarer: 

- Låt lärare göra sitt jobb – undervisa och planera 

- Mer administrativt arbete läggs på oss men inget tas bort 

- Vi ska inte göra andra yrkesgruppers arbete, ex städning, tvättning, förbereda och 

servera mat, schemaläggning, vaktmästeriarbete 

- Inte fixa datorer, fixa möbler och projektorer 

- Alla dessa nya projekt tar värdefull tid 

- Lärare ska inte behöva ägna tid åt inköp och vikarieanskaffning  

- Vi behöver tid för förberedelse, reflektion, efterarbete och återhämtning under 

arbetstid! 

- Låt oss arbeta i lugn och ro med det pedagogiska arbetet! 

- Dra inte ned på lärares planeringstid! 

- Se till att förskolan får mer planeringstid.  

- För hög arbetsbelastning! 
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- Ge oss förutsättningar att klara av vårt uppdrag och att lyckas med det 

- Minska inte bemanningen, öka den!  

- Se över SVA-verksamheten 

 

 

 För stora barngrupper (25%) 

Återkommande kommentarer: 

- Ta hänsyn till skolverkets rekommendationer  

- Alla barn ska räknas som ”hela” i förskolan! 

 

 Vikariesituationen (20%) 

Återkommande kommentarer:  

- Anställ vikariepool 

- Bättre med en och samma vikarie under en vecka än fem olika, som är verkligheten 

nu!  

- Vi behöver en fungerande vikarieförmedling! 

- Ta hand om vikarierna. De måste få bättre arbetsvillkor. Skicka inte runt dem på olika 

enheter/skolor.  

 

 

 Måna om personalen (17%) 

Återkommande kommentarer:   

- Värdesätt och respektera personalen 

- Visa uppskattning 

- Bry sig om, behålla sin personal 

- Inför friskvårdstimme! 

- Uppmuntra, ex med en sommarpresent 

- Bättre förmåner 

- Öka trivseln 

- Inför kostnadsfria hälsokontroller till all personal  

 

 Sluta ”effektivisera”/spara på verksamheten! (16%) 

Återkommande kommentarer: 

- Sluta presentera kortsiktiga och ogenomtänkta sparförslag på skolan  

- För att få en hög måluppfyllelse måste det finnas resurser och det kostar pengar! 

- Fördela resurser rätt! Barnen/eleverna får inte det de har rätt till.  

- Fördela resurser till de skolor och avdelningar som behöver det – barn med särskilda 

behov (med eller utan diagnos)!  
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- Arbetsgivaren ska se till att vi kan bedriva en verksamhet utifrån läroplanen 

- Återinför Välkomsten  

- Ersättning då man tagit någon annans lektion/arbetspass under sin planeringstid 

- Se till behov, arbetsmiljö och säkerhet i första hand, budget i andra hand 

- Ex. skolpaketet och andra projekt som inte ger oss arbetstagare någonting  

- Slopa semesterperioder i Förskolan 

- Tvinga oss inte att arbeta på sommaren  

- Svårt att få ut sin semester  

- Inse att många pedagoger är sjukskrivna pga stress 

- Vi går på knäna 

 

 

 Lägg ned projektet Framtidens Skola (12 %) 

Återkommande kommentarer: 

- Tänk om gällande stora skolor 

- Sluta bygga stora enheter 

- Bevara de små skolorna 

- Behåll skolor istället för att stänga  

- Renovera fungerande skolor istället för att bygga nytt  

- Satsa inte bara på skolorna i centralorten 

- Dålig idé med Högstadieby 

- Satsa på småskalighet - inte stora förskolor 

 

 

 Minska dokumentationskravet (9%) 

Återkommande kommentarer:  

- Minska pappersarbetet!  

- Arbetet med ”SKA-mallarna” tar för mycket tid av verksamheten och hinns inte med 

- Minska på antalet plattformar vi är ålagda att använda. Systembyten tar kraft, tid och 

energi.  

 

 Anställ fler pedagoger till skolan (8%) 

Återkommande kommentarer: 

- Vi behöver vara fler pedagoger, vuxna i skolan 

- Inför 2-lärarsystem i klasser fler än 20 elever 

- Anställ fler specialpedagoger och speciallärare 
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 Regelbunden, professionell kompetensutveckling under arbetstid (8%) 

Återkommande kommentarer: 

- Möjlighet till utveckling och fortbildning som är bra 

- Fler valmöjligheter  

- Lägg inte möten och kompetensutveckling på kvällstid 

 

 Övrigt 

 

- Erbjuda 80,90, 100 till de som önskar   

- Det fackliga arbetet på enheterna funkar inte alltid, ex Larsgrupperna 

- Satsa på elevhälsan, se till att de funkar  

- Ge Kulturskolan möjlighet att bedriva det högkvalitativa arbete de gör idag 

- Bättre förutsättningar för pedagoger i förskoleklass. Ex ändra anställningsform samt 

att vi inte ska behöva jobba på fritids  

- Digitalisering löser inte allt  

- Utse rektorer som fungerar, som finns på plats och är engagerade 

- Spara på chefer och andra administrativt anställda ovan rektor  

- Satsa på skolgårdar med aktiviteter  

- Fortsätta ge oss arbetskläder  

- Min arbetsgivare ska fortsätta jobba på samma sätt som nu  
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8 Hur skulle du beskriva din arbetsmiljö och 

arbetsbelastning? 

 
Sammanfattning 

En majoritet av medlemmarna anser att arbetsbelastningen är alldeles för hög. Arbetet 

beskrivs som mycket stressfyllt, slitigt och krävande samt att medlemmar hela tiden 

påläggs fler arbetsuppgifter utan att andra arbetsuppgifter tas bort. Pga vikariebristen får 

medlemmar täcka upp för varandra, då det är för få vuxna på plats. Brist eller förlust av 

planeringstid stressar mycket, och många medlemmar hinner inte ta ut sin rast.  

 

 Hög arbetsbelastning (88%) 

 

Återkommande kommentarer:   

- ”slitigt” 

- ”krävande” 

- Ensamarbete i förskolan  

 

 

 Mycket stressfylld  

 

Återkommande kommentarer om vad som stressar:  

- Oklara arbetsuppgifter 

- Sjuka kollegor  

- Inga vikarier 
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- Många barn med särskilda behov som inte får det stöd de behöver 

- Inte nog med tid till uppdraget 

- Ligger efter i mitt arbete  

- Hinner inte planera  

- Nödlösningar  

- Besparingar,  

- En icke närvarande chef  

- Dålig framförhållning och otydligheter från chef  

- Dåligt ledarskap 

- För stor organisation - för långa kommunikationsled  

 

 För få utbildad personal/pedagoger/vuxna i förskolan/skolan/fritids  

 

 

 För många bisysslor/vi påläggs fler arbetsuppgifter  

 

Återkommande kommentarer:  

- Dokumentation 

- Administrativt arbete 

- Beställningar  

- Hinner inte vara med barnen 

- Möten 

- Vara kurator 

- Vara specialpedagog 

- Städa, servera mat, torka  

 

 Ingen eller för lite tid till för- och efterarbete/reflektion och planering  

 

 Ok/bra arbetsbelastning  

 

Återkommande kommentarer: 

- Det funkar just nu 

- Min arbetsbelastning är lagom 

 

 Ingen rast/paus/hinner inte äta lunch  

 

 Kravfylld  

- Från vårdnadshavare 

- Från arbetsgivare  
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Sammanfattning 

Flertalet medlemmar känner sig trötta och utmattade. Flertalet medlemmar nämner 

sjukdomssymptom som högt blodtryck, att de mår dåligt, sover dåligt och känner sig 

oroliga. Återhämtningen är minimal. Flera medlemmar nämner en minskad 

arbetstillfredsställelse, att de känner sig otillräckliga och inte lyckas fullt ut med sitt 

uppdrag.  

Det som nämns som positivt är trevliga, fina kollegor och ett meningsfullt, kreativt arbete 

som skapar trivsel.  

 

 Dålig psykisk arbetsmiljö (72%) 

 

Återkommande kommentarer:  

- Mår dåligt 

- Högt blodtryck 

- Ingen återhämtning 

- Orolig  

- Psykisk och fysiskt utmattad 

- Svårt känna glädje 

- Minskat arbetstillfredsställelse 

- Känner mig otillräcklig 

- Jag misslyckas med mitt uppdrag  

- Kränkningar och hot av barn/elever/vårdnadshavare  

- Brist/avsaknad av resurser för barn i behov av särskilt stöd  
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 Ok/bra psykisk arbetsmiljö (28%) 

 

Återkommande kommentarer: 

- Givande arbetsmiljö 

- Roligt 

- Kreativt  

- Bra kollegor 

- Bra miljö 

- Trivsel 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Stimulerande miljöer bidrar till att medlemmarna trivs med den fysiska arbetsmiljön på 

arbetsplatsen. Dock är det många som anser att lokalerna, både äldre och nyare lokaler, 

inte är lämpliga för undervisning, eller att de är för små för antalet barn/elever. Den 

stundtals höga ljudvolymen bidrar till stress och trötthet. Skillnaden mellan olika enheter 

är stor.  

 

 Ok/bra fysisk arbetsmiljö (61%)  

 

- Bra arbetsplats (skrivbord och stol) 

- Trevliga lokaler 
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 Dålig fysisk arbetsmiljö (39%) 

 

Återkommande kommentarer: 

- Slitna klassrum 

- Ej anpassade lokaler 

- Vilorum saknas för personalen 

- Brist på toaletter 

- Ventilationen undermålig 

- Gamla möbler 

- Dålig ljudisolering 

- Mögel i källaren 

- Trångt  

- Bullrigt 

- Tvåvåningsförskola  

- Hög ljudvolym 

- För stora barn- och elevgrupper  

 

Kommentarer i urval:  

”Stressig och påfrestande arbetsmiljö med stora barngrupper under hela dagar. För få vuxna 

med barnen under dagen. För många uppdrag, krav och för mycket administrativt arbete 

dränerar barngrupperna på vuxna med barnen. Stor otillfredsställelse i min profession.”  

- Förskollärare, förskolan, Luleå kommun 

 

”Arbetsbelastningen är bra men inte arbetsmiljön, ex missnöjda medarbetare. Ledarskapet 

gör att arbetsplatsen inte utvecklas med tiden. Man vill göra det man alltid har gjort och det 

vill säga så lite som möjligt. Eleverna är definitivt inte i fokus.” 

- Gymnasielärare, Luleå kommun 

 

”Mycket hård arbetsbelastning på fritidspersonalen, som ska vara delaktig i flera 

verksamheter under dagen, utan planering. Arbetsmiljön och belastningen är utan tvekan 

svår med stora grupper och många barn med funktionsnedsättningar.” 

- Fritidspedagog, Luleå kommun 

 

”Jag hanterar min arbetsbelastning just nu. Dock blir det sämre och tyngre varje år pga 

effektiviseringar och neddragningar.” 

- Grundskollärare, 7-9, Luleå kommun 
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”Bra arbetsmiljö men hög arbetsbelastning.” 

- Förskollärare, förskola, Luleå kommun 

 

”Arbetsmiljön på min arbetsplats är bra. Trevliga och samarbetsvänliga kollegor, bra rektor. 

Rektor ser till att min arbetsbelastning inte blir för hög.” 

- Speciallärare, F-6, Luleå kommun 

 

”Hög arbetsbelastning i en tuff skolmiljö. Framtidens skola dvs storskolor kommer öka denna 

arbetsbelastning där antalet utbrända lärare och elever med behov av särskilt stöd kommer 

att öka markant. Fler elever kommer att fara illa. Tragiskt.” 

- Fritidspedagog, Luleå kommun 

 

”Har en klass med 27 elever, flera barn i behov av extra stöd, flera nyanlända. När vi är flera 

vuxna i klassrummet går det bra. Men alla gånger jag är ensam, då fritidspedagogen är sjuk 

är det inte roligt. Det finns knappt några vikarier. Ständigt sparande och minskade resurser 

är inte alls önskvärt. En fantastisk rektor som ständigt är pressad av att få det att gå ihop. 

Fina kollegor som när de är friska gör allt de kan. Men alldeles på tok med alla sparkrav. 

Sammanslagningen av skolorna gick alldeles för fort. Min klass ska delas och tiden vi ska fixa 

inskolning på har varit galen. Samtidigt skulle vi hinna ha utvecklingssamtal, flera kollegor 

kämpade med rättning av nationella prov och dessutom ska vi hinna med att städa och 

packa för en sammanslagning. ” 

- Grundskollärare, F-3, Luleå kommun  

 

”Så otroligt mycket tyngre nu än för några år sedan. Lärare kommer att sluta pga 

arbetsbelastningen. Vi kommer inte att orka och inget görs trots att detta faktum varit känt 

länge. Fina ord i senaste avtalet men verkligheten är en annan. Ett ökat behov av resurser 

pga allt fler vilsna barn.” 

- Grundskollärare, 4-9, Luleå kommun 

 

”Det kommer ofta nya saker som vi lärare måste göra utan att något annat tas bort. Nya 

datasystem införs med minimalt med utbildning, uppmaningen är ”lär av varandra”, ”prova 

med eleverna” och lär er eftersom eller ”gör en webbkurs!”. Klasstorlekarna ökar hela tiden 

och det är okade krav på inkludering. Men ökade klasstorlekar gör det svårare att inkludera 

och individanpassa så det är en stor stress att det känns som att vi misslyckas att nå de 

elever som behöver mest stöd. Kraven från föräldrar ökar också, ibland känns det hopplöst 
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att både leva upp till skolledares och föräldrars förväntningar. Arbetsmiljön är stressig och 

arbetsbelastningen är hög.” 

- Grundskollärare, 4-6, Luleå kommun  

 

”Jag har arbetat över 600 minuter mer per vecka som bara lagts på utan att få erbjudande 

om någon ersättning, det innebär att planeringstiden krymper och mötestid med BUP, 

kurator, APT osv äter upp all planeringstid jag har. Arbetsmiljön och arbetsbelastningen blir 

därmed vidrig. Rektor lyssnar inte på det utan kör vidare tills man tar in facket. Så ska det 

inte vara. 

- Specialpedagog, Luleå kommun 

 

”Fin arbetsmiljö, vi hjälper varandra. Rektorn gör vad hen kan. Positiv anda.”  

- Förskollärare, Förskoleklass, Luleå kommun 

 

”Arbetsbelastningen är för närvarande rimlig och den psykiska arbetsmiljön är positiv. Den 

fysiska arbetsmiljön är dålig. Lokalerna är inte anpassade för dagens skola. Slitna möbler 

(bänkar, stolar, skåp), lokaler och skolbyggnad. Periodvis brister i ventilation och temperatur. 

Klassrummen har dålig ljudvolym. Skolgården är inte anpassad efter barnens lek. Matsalen är 

liten och dåligt ljudisolerad. Aulan är i stort behov av renovering.”  

- Grundskollärare, F-3, Luleå kommun 

 

”Omväxlande och intensiv miljö full av lust och fina möten. Belastningen blir däremot tung 

när det inte finns hjälp att få i form av fler vuxna i klassrummet och specialpedagog i önskad 

utsträckning då det behövs.” 

- Grundskollärare, F-3, Luleå kommun 

 

”Hög bullernivå trots adekvata åtgärder. Stora barngrupper resulterar i känslan av att inte 

räcka till samt att inte hinna se alla barn varje dag och tillgodose alla individers individuella 

behov. Planerings- och reflektionstid uteblir då inte vikarier finns att tillgå. Det i kombination 

med viljan att göra ett bra jobb tillsammans med barnen gör att stressen ökar. Känner 

förväntningar från både arbetsgivare/chef samt mig själv på att prestera på samma nivå 

trots sämre förutsättningar pga vikariebristen.”  

- Förskollärare, förskola, Luleå kommun  
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”Eftersom jag jobbar på en liten enhet är det ok, men förbättringar behövs, ex färre barn i 

gruppen. Allt för många möten och dokumentationskravet, samt kringarbete gör att vi 

kommer allt längre från barnen – kärnverksamheten, vilket leder till en etisk stress – vem är 

vi där för?!” 

- Förskollärare, förskola, Luleå kommun 

 

”Vi arbetar dubbelt så mycket nu är vår skola kanske ska läggas ned. Det är tufft. 

Belastningen är hög. Många extra möten stressar, och mycket annat.” 

- Grundskollärare, F-3, Luleå Kommun  

 

”Arbetsbelastningen ökar hela tiden. Mer arbetsuppgifter för färre anställda.” 

- Förskollärare, förskola, Luleå kommun 

 

”Stressigt, ständiga nödlösningar för att lösa brist på vikarier, för många arbetsuppgifter för 

att känna sig väl förberedd för dagen och för lite tid till efterarbete och analys, mycket och 

ofta ”skjuta från höften”.” 

- Grundskollärare, F-3, Luleå kommun 

 

”Tung! Ekonomistyrd verksamhet. Det finns inte pengar för elever med särskilda behov och 

det finns flera av dem som är utan resurs. Jag och övrig personal är på gränsen till utbrända.” 

- Lärare i fritidshem, Luleå kommun  

 

”Min arbetsmiljö och arbetsbelastning på Regionen följs upp månatligen av min chef som 

också uppmanar till att vi ska ta hand om oss själva så vi mår bra under varje arbetsdag. Den 

fysiska och psykiska arbetsmiljön är mycket bra nu till skillnad från hur det var då jag var 

anställd inom BUF, Luleå kommun.” 

- Specialpedagog, övrig (Kyrka, Region) 

 

”Vi har en resurs för barn med funktionsnedsättningar vilket underlättar mycket i arbetet 

med barngruppen.”  

- Förskollärare, förskola, Luleå kommun 
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”Stressig och osund!” 

- Fritidspedagog, Luleå kommun 

 

”Den etiska stressen ökar – vi hinner inte med våra arbetsuppgifter. Jag mår dåligt – det ger 

psykisk ohälsa. Kommunen har storsatsat på att behålla personal kvar i verksamheten istället 

för at gå i pension vid 61. Av den satsningen har jag inte sett några resultat. Ett stort projekt 

som kostat stora pengar. Bortkastade pengar!” 

- Förskollärare, förskola, Luleå kommun 

 

”Psykosociala arbetsmiljön är bra, mycket bra arbetskamrater och fina barn. 

Arbetsbelastningen är hög.” 

- Fritidspedagog, Luleå kommun 

 

”Gamla slitna lokaler som har mögel lite här och var. Stengolv som sliter på fötter och rygg. 

Inga ljuddämpande dörrar, golv eller väggar. Blir väldigt hög ljudvolym som skadar hörseln. 

Inga vikarier vid sjukdom.” 

- Fritidspedagog, Luleå kommun  

 

”Fruktansvärd arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Ej närvarande chef. Okunnighet från 

ledare vad en god arbetsmiljö är. Jag vill lämna yrket, det är alldeles för stressigt och jag får 

ingen uppskattning av Luleå kommun.” 

- Förskollärare, Förskola, Luleå kommun 

 

”Arbetsmiljön fungerar bra, vi är en lite förskola med snabba beslutsvägar och ett glatt 

klimat. Planeringstiden är dock inte tillräcklig för att göra ett bra jobb dör man känner sig 

nöjd utan mycket arbete görs hemifrån på obetald tid.” 

- Förskollärare, förskola, Luleå kommun 

 

”Det är svårt att hinna med alla uppgifter. Periodvis väldigt stressigt. När vikariesituationen 

är som den är och man får gå kort känns inte verksamheten ok utifrån vad styrdokumenten 

kväver.” 

- Förskollärare, förskola, Luleå kommun 
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”Stressigt. Dålig tillgång på vikarier. Man får aldrig känna sig nöjd med sitt jobb. 

Otillräcklighet. Hög ljudnivå. Många barn med särskilda behov. Dåligt att utbildning och 

möten ska ske på kvällstid, man får inte tillräckligt med tid för återhämtning.” 

- Förskollärare, förskola, Luleå kommun 

 

”Svårjobbad arbetsmiljö (jag jobbar på en tvåvåningsförskola), små lokaler, för många barn 

med tanke på ytan och pedagogantal, för många arbetsuppgifter som inte ingår i min 

arbetsbeskrivning, en vikarieförmedling med makt som försvårar istället för att underlätta 

anskaffning av vikarier.” 

- Förskollärare, förskola, Luleå kommun 

 

”Barn har rätt till stöd som de nu inte får.” 

- Förskollärare, Förskola, Luleå kommun 

 

”Stor förskola utan ytor, trångt och två våningar. Barnen har ingenstans att dra sig undan, 

svårt att ex sitta och läsa med barnen. Personalkrävande då vi inte har överblick, samtidigt 

som vi inte blir fler lärare. Slitigt för ryggen att hjälpa små barn i trappan, oro att någon ska 

ramla/knuffas. Outbildade på förskollärarvikariat, även långa vikariat, vilket ökar 

belastningen på den som är ordinarie. Både äldre och yngre funderar på alternativa yrkesliv. 

Eller tidig pension.” 

- Förskollärare, förskola, Luleå kommun 

 

”Ibland stressig arbetsmiljö, vakanta tjänster tillsätts inte och det betyder mer arbete för 

mig/oss. Fysiskt tungt då vi måste bära de instrument och material vi behöver. Dåliga eller 

obefintliga lokaler för musiklärare i skolorna. För att kunna utföra arbetet krävs att vi 

använder våra privata bilar i tjänsten.”  

- Lärare, Kulturskolan, Luleå kommun 

 

”För tung, högljudd, stressig, ofta utan rast och vila. Helgerna försvinner från familj och 

umgänge då arbetet väger över på helgen….” 

- Grundskollärare, F-3, Luleå kommun 

 

”Slitsamt. Jag deltar under skoldagen och sedan på eftermiddagen ansvarar jag för 

fritidshemmets undervisning. Får täcka upp om lärare är sjuka och helt oförberedd får jag ta 

klassen. Men det är sällan vi får hjälp tillbaka om en fritidspedagogkollega är sjuk på 
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eftermiddagen. Dåligt med planeringstid. Den jag har ska räcka till att planera rastaktiviteter, 

samverksam med klassläraren och undervisning i fritidshemmet.” 

- Fritidspedagog, Luleå kommun 

 

”Mycket hög arbetsbelastning. Har många barn i behov av särskilt stöd samt flera nyanlända 

som inte kan ett ord svenska. Allt ska klaras med befintlig personal. Extra resurser finns inte. 

Inom förskoleklassen får elever inte hjälp av varken SVA-lärare (SVA = Svenska som 

andraspråk) eller speciallärare. Blir någon sjuk får man dessutom klara sig utan vikarie.” 

- Förskollärare, F-3, Luleå kommun 

 

”Alldeles för hög arbetsbelastning. För mycket att göra som inte hör till lärande och 

undervisning.” 

- Grundskollärare, 4-6, Luleå kommun 

 

”Alldeles för mycket som läggs på förskollärare som egentligen inte har någonting med det 

pedagogiska uppdraget att göra, eller är våra uppgifter, ex städning, vikariebeställning, 

beställningar av olika förbrukningsvaror. Barns närvarotider som inte stämmer blir utan 

konsekvens för föräldrarna men tufft för oss. Alldeles för stora barngrupper och alldeles för 

hög ljudvolym under hela dagar.” 

- Förskollärare, Förskola, Luleå kommun 

 

”Hög arbetsbelastning = många elever, många arbetsuppgifter. Dålig arbetsmiljö = 

undermålig arbetsplats (kontor), klassrum ej anpassade för undervisning.” 

- Lärare, vuxenutbildningen, Luleå kommun 

 

”Stressfylld. Jag glömmer bort saker. Nationella prov att rätta gör att all annan planering går 

om intet. Många elever som behöver anpassningar som gör att jag får mer att planera. Jag 

har väldigt korta raster mellan mina lektioner, jag hinner inte gå på toaletten eller sitta ned 

för att ta en kopp kaffe. Jag är ofta sen till mina lektioner just för att jag måste gå på 

toaletten, eller för att en vårdnadshavare ringer, eller för att jag måste medla mellan två 

elever, eller låsa upp dörrar där elever glömt sin dator/bok osv. Jag känner mig överhopad 

med arbete, jag hinner inte städa mitt skrivbord som ser ut som ett bombnedslag. Jag hinner 

inte sätta mig in i nytt, ex Teams. Känner mig hela tiden efter i allt jag gör.” 

- Grundskollärare, 7-9, Luleå kommun  
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”Tidvis bullrig och stressig. Omstruktureringar och nya chefer tar mycket kraft och gör att vi 

tappar fart! Långsiktighet och hållbarhet kan vi väl försöka eftersträva?” 

- Förskollärare, Förskola, Luleå kommun 

 

”Svårt att beskriva då jag själv är sjukskriven pga arbetet, men det kanske säger allt!” 

- Förskollärare, förskola, Luleå kommun 

 

”Stressig, har ingen god relation med rektor, förtäckta hot att vara lojal mot 

skolan/arbetsgivaren. Man får med andra ord inte protestera mot det man tycker är felaktigt 

kring undervisningssituationer.” 

- Specialpedagog, Luleå kommun 
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9 Känner du att din arbetsgivare aktivt efterfrågar och 

lyssnar på dina åsikter kopplade till din arbetsmiljö och 

arbetsbelastning? 

 

Sammanfattning 

Upplevelsen bland medlemmarna är att chefen/rektorn lyssnar och efterfrågar 

synpunkter, men besvikelsen är stor över att de ekonomiska förutsättningarna inte finns. 

Många utrycker också en besvikelse över, och upplever att, chefer på högre nivå samt 

politiker inte lyssnar på dem som jobbar på golvet.  

Flertalet medlemmar menar att när de påtalar arbetsmiljöbrister för chef/rektor så 

upplevs man som medarbetare som besvärlig av arbetsgivaren. Flera medlemmar menar 

att chef/rektor påtalat att måendet på arbetsplatsen kan påverkas av arbetstagaren själv. 

Medlemmar upplever att arbetsgivaren inte stöttar då hjälp och stöd behövs, utan istället 

hänvisar arbetstagaren till att jobba med sig själv och sin egen utveckling, att prioritera 

sina uppgifter och till och med sänka sina egna ambitioner och krav.  

 

Kommentarer 

 Ja  

 

- Min närmsta chef lyssnar 

- Ja, min rektor gör det men saknar ekonomi till extra personal till barn som är i behov 

av extra stöd. 

- Ja, dagarna före och efter jag blev sjukskriven.  

- Ja, jag upplever att arbetsgivaren lyssnar, men det leder inte till något.  

- Ja, min närmsta chef, men uppger att det inte finns ekonomi.  
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- Ja, det tycker jag. Tyvärr handlar allt om ekonomin i slutändan. Vi vänder oss ut och 

in varje dag för att få ihop dagen med allt ansvar vi har.  

- Ja, jag har en bra dialog med min chef.  

- Ja, men det känns som att de har svårt att bemästra situationen.  

- Ja, jag anser att min rektor tar detta på stort allvar och vill att jag ska tänka på mig 

själv och inte vara tillgänglig hela tiden. 

- Ja, jag är skyddsombud på förskolan, och jag tycker att chefen lyssnar på mig.  

- Jo, lyssnar. Men tyvärr har jag inte möjlighet att tillgodose behoven, pga ”budget i 

balans”. 

- Ja, men pga hur skolan är organiserad samt budgeten så finns det inte så mkt att 

göra.  

- I viss mån ja, men eftersom att inget får kosta så blir det svårt att göra nått åt. Chefen 

lyssnar men det blir inte mycket gjort.  

 

 Nej  

 

- Nej, de menar snarare att det är vårt eget fel om vi är stressade, att vi behöver 

kompetensutveckling eller alternativa metoder för att hantera stressen.  

- Nej, vi får höra att individen ska jobba med sig själv. Men vilket ansvar arbetsgivaren 

har hör vi inte.  

- Nej, allting studsar tillbaka till en själv att saker ska göras på annat sätt så går det nog 

bättre.  

- Nej, arbetsbelastningen och stressnivån ökar hela tiden. Kvaliteten på undervisningen 

sjunker.  

- Nej, snarare tvärtom. De (rektorer/chefer och förvaltningen) tar in olika föreläsare 

som ska få oss att se nyttan av effektivisering, dvs att mindre personal ska utföra 

ännu mer arbete.  

- NEJ! De vill bara höra det som är bra, min närmsta chef tar in åsikter men de förs inte 

vidare.  

- Nej, de hittar på en massa svammel som digitalisering, skolpaketsprojektet mm) för 

att det ska se snyggt ut utåt. I verkligheten har dessa ”satsningar” skapat högre 

arbetsbelastning och bromsat vårt arbete i barngrupperna.  

- Nej! De vill att jag ska dö på jobbet! 

- Nej! Det känns som att jag blir ifrågasatt vid vissa tillfällen då jag uttrycker mina 

åsikter kring arbetsmiljön och arbetsbelastningen.  

- Nej! De ser bara effektiviseringar och att spara in pengar. Rektorn gör vad hen kan 

för att det ska fungera.  

- Absolut inte. Inget intresse överhuvudtaget från min rektor över hur medarbetare 

faktiskt har det. Däremot kommer ofta gliringar över hur vi beklagar oss, bland annat 

i mailform.  

- Nej, vi har vid flertalet ggr påtalat vår höga arbetsbelastning men ingen förändring 

har skett.  
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- Nej, grupperna av elever ökar hela tiden och antalet lärare i förhållande till 

elevgruppen räcker inte på långa vägar. Vi har 70 elever och 2-3 pedagoger på fritids.  

- Nej, lyssnar inte! Det blir fler och fler arbetsuppgifter och många som dessutom inte 

ingår i det pedagogiska uppdraget (ex. tvättning, städning). Nej, Luleås storpampar 

pratar bara om pengar, inte om barns välmående. Min närmsta chef gör så gott hen 

kan utifrån de premisser som erbjuds. 

- Nej, absolut inte. Har inte ens fått en rehabplan trots att jag varit sjukskriven i snart 3 

månader.  

- Nej, och de gör ingenting åt vår arbetsbelastning, snarare tvärtom då de sparar på 

skolan.  

- Kommunen efterfrågar inte våra åsikter.  

- Verksamhetscheferna och politikerna tar inte till sig av personalens rop på stöd och 

hjälp.  

- Nej, vi har inte kontinuerliga möten där arbetsmiljö eller arbetsbelastning diskuteras.  

- Nej, tvärtom! Vi blir tystade och det är väldigt vanligt att chefen säger att man kan 

söka annat arbete om man klagar.  

- Nej, de frågar aldrig hur vi har det på fritids.   

- Nej. Jag har jobbat i flera kommuner men ingen tar personalen så för givet som Luleå.  

- Nej, absolut inte. Verksamhetschef, skolchef och beslutande politiker borde komma 

ut och vara med oss i flera dagar.  

- Min chef/rektor har ju inget val. Hen har det budgetutrymme hen har. Arbetsgivaren 

Luleå kommun vinner inte arbetsgivarnas charmtopp precis eftersom 

skola/utbildning prioriteras så lågt! 

 

 

 Övrigt 

 

- Efterfrågar JA – lyssnar NEJ 

- Rektor JA – kommunen NEJ!  

- Min närmsta chef gör det, men inte politiken.  

- Nej. Möjligen rektor. Men inte högre upp  

- Vi får nya arbetsstolar och akustikplattor på väggarna om vi påtalar det. Vad gäller 

den fysiska arbetsmiljön får vi gehör, typ nya stolar. Men när det gäller 

arbetsbelastning – nej! 

- En stor förändring har skett de senaste åren - nu tas beslut snabbt utan att föra ett 

samtal med berörda för att få in deras synpunkter. Om alla yrkeskategorier har 

möjlighet att få information och tankar om förändringar tidigare ser man både 

möjligheter och framförallt problem innan beslut tas.  

- Kommunen går rakt emot oss lärare och hotar med att stänga alla de arbetsplatser vi 

faktiskt vill jobba på.  

- Nej, förändringar lutar ofta åt försämringar och kallas besparingar.  

- Rektorer idag ser för mycket till elevpengen och glömmer bort sina medarbetare i 

deras situation i stora barngrupper. Många rektorer utför snabba förändringar utan 

att utvärdera eller göra konsekvensanalyser. 
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- Min rektor lyssnar och försöker men är i händerna på sina överordnade så det händer 

inte så mycket. Undervisningstiden på vår enhet ökar. Kommunen lämnar bara siffror 

på hur mycket vi måste spara, de bryr sig inte om vår hälsa, det handlar bara om 

pengar. Snart finns inte nog med lärare för att undervisa.  

- Ja, min närmaste chef lyssnar. Problemet är att åtgärder uteblir trots beslut om 

åtgärd. Man hänvisar till att pengar inte finns. 

- Min rektor ja! Men ju längre från ”verksamheten” arbetsgivarrepresentanten 

befinner sig desto mindre lyssnar de på hur vi har det på ”golvet”. Ingen i 

beslutsfattande position har visat intresse att prata med mig och mina kollegor.  

- Delvis. När vi påtalar situationen så är vår rektor lyhörd och försöker hjälpa oss att 

lösa situationen samt ber oss sänka ambitionerna.  

- Ja, i de flesta fall men inte alls vid upphandlingar av tex system som vi lärare ska 

använda i vårt arbete med eleverna. 

- Jag känner att min närmsta chef gör detta men ju högre upp i hierarkin man kommer 

i organisationen så lyssnas det allt mindre.  

- Min chef frågar men har inga möjligheter att förändra pga sina chefer och den 

rådande ekonomin i kommunen. Pengarna läggs på fel saker. Å det sägs mellan 

raderna – ”Gör som vi säger eller gå!” 

- Någonstans känns det som att de åtgärder man påstår sig ha tagit initiativ till allra 

mest är ett spel för galleriet.  

- Delvis, men de vill inte höra det som återkommer om tung arbetsmiljö.  

- Ja, officiellt så är det så men det verkliga problemet görs inget åt. Man tittar på 

konkreta saker som ljudmiljö osv. som är lätta att åtgärda. De större och verkliga 

frågorna måste lösas med beslut högre upp i hierarkin. Jag upplever att chefer vara 

gör det de är tillsagda att utföra, man funderar om de känner etisk stress?  

- De ”lyssnar” men inget görs för att lösa situationen.  
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10 Vilka fördelar/nackdelar ser du med att arbeta på en liten enhet? 

 

Sammanfattning: Enkätsvaren visar betydligt fler synpunkter på vad medlemmarna anser 

vara fördelaktigt med att arbeta på en liten enhet jämfört med vad de anser vara 

nackdelar. Den största fördelen med att arbeta på en liten enhet är en upplevd känsla av 

samhörighet och trygghet, där lärarna känner alla barn/elever och även vårdnadshavarna. 

Som nackdel nämns främst att det på en liten enhet kan vara svårt att täcka upp för en 

frånvarande kollega.   

Fördelar 

Känner alla barn/elever 

Lättare att samarbeta 

Snabbare beslut 

Mindre mobbing och utanförskap 

Mer överblick över alla 

elever och deras behov 
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Nackdelar 

Svårt att täcka upp vid 

kollegors frånvaro 

Färre som kan dela på 

rastvakten 

Få ämneskollegor 

Lärare får undervisa i flera 

ämnen i brist på specifik 

kompetens 
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11 Vilka fördelar/nackdelar ser du med att arbeta på en stor enhet? 

 

Sammanfattning: Medlemmarna anser att den största fördelen med stora enheter är mer 

utbyte bland annat genom kollegialt lärande. Flertalet medlemmar anser att det inte finns 

några fördelar alls med större enheter.  

Den i särklass största nackdelen som medlemmar anser att en stor enhet skulle innebära 

är att det blir opersonligt och anonymt, främst för barnen/eleverna men även för 

personalen. Medlemmar upplever att större enheter innebär sämre kontakter och 

relationer. Medlemmar menar också att stora enheter är svåra att hålla ihop.   

Fördelar 

Kollegialt lärande 

Många kompetenser 

Fler kollegor 

Lättare att samordna resurser 

Lättare att täcka upp för 

varandra när vikarier saknas 
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Nackdelar 

Anonymitet 

Eleverna blir en i mängden 

Utanförskap 

Otrygghet 

Stressigare 

Beslut tar längre tid/ 

Trög organisation 

Fler kollegor att 

täcka upp för 
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