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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka högstadie- och gymnasielärares nuvarande 

arbetssituation och stressfaktorer samt att kunna påvisa om det finns några samband mellan 

dessa. Detta är en kvantitativ studie som baseras på 102 enkäter från lärare på högstadiet och 

gymnasiet i Uppsala kommun. Enkäterna har bearbetats i Excell för att få ut tabeller gällande 

lärarnas arbetssituation och upplevda stressfaktorer. De mest påverkande stressfaktorerna i 

lärarens arbete visade sig vara arbetsbelastning, arbetsmiljö samt förändringar. Gällande lärarnas 

olika arbetssituationer och deras upplevelse av stress kunde denna studie inte peka på några större 

skillnader, men vissa mönster kunde uppvisas. Dock var det tydligt att arbetsbelastning, 

arbetsklimat och förändring var de mest påverkande stressfaktorerna oberoende av lärarens 

arbetssituation eller bakgrund. Det fanns endast en faktor som verkade ha en betydande påverkan 

gällande lärares upplevelse av stressfaktorer. Denna faktor bestod av om lärarna arbetade på en 

friskola eller en kommunal skola, där de kommunala lärarna påverkades i betydligt större 

utsträckning av stressfaktorerna jämfört med friskolelärarna. Det är av intresse att i vidare studier 

genomföra en undersökning baserad på lärare i kommunala skolor och lärare i friskolor. Detta för 

att kunna urskilja vad det är som gör att friskolelärare enligt denna studie påverkas mindre av 

stressfaktorer. Det är även av interesse att undersöka andra faktorer i lärarens arbetssituation som 

inte denna studie berör för att vidare försöka hitta källor som bidrar till en ökning av lärares 

upplevelse av stressfaktorer.      

 

Nyckelord: Arbetssituation, Lärare, Enkät, Stressfaktorer. 
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Bakgrund  

Utbildningssystemet är på agendan i nästa alla länder i världen (Barber & Mourshed, 2007, s.1-

17). Trots stora försök och satsningar är de flesta skolsystem oförändrade det senaste decenniet 

och kvalitén i skolorna skiljer sig både nationellt och internationellt. Frågan om hur skolsystemet 

ska förändras till det bättre är ingen enkel fråga. Barber & Mourshed (2007, s.1-17) menar att 

kvalitén i ett utbildningssystem inte kan förbise kvalitén av dess lärare. 

De toppresterande skolsystemen i världen attraherar större antal passande kandidater in i 

läraryrket vilket visar sig påverka elevresultaten. För att få fler passande kandidater att söka sig till 

yrket har en del åtgärder tagits i dessa länder för att höja statusen på läraryrket och göra det mer 

attraktivt (ibid). 

För att göra yrket mer attraktivt i Sverige och för att höja skolans kvalitet bör 

arbetssituationen ses över för lärarna. Som det ser ut i dag är läraryrket det mest stressande yrket 

enligt Tjänstemännens centralorganisation (TCO, 2013). Lärare som övervägt att byta yrke har 

stigit kraftigt, varannan lärare 2012 uppger att de under det senast året allvarligt övervägt att byta 

yrke (Skolverket1, 2013 s. 43).  Med en bättre arbetssituation kan tänkas att yrkets blir mer 

attraktivt vilket leder till att fler passande kandidater söker sig till läraryrket samt att de redan 

verksamma lärarna kan prestera bättre och minska risken för stressrelaterade sjukdomar.   

Att arbeta som lärare ställer stora krav på en god flexibilitet. Arbetet består av många olika 

moment som planering, genomförande av undervisning, utvärdering med mera. 

Arbetssituationen är även under ständig förändring då bland annat nya kursplaner och läroplaner 

utarbetas som i sin tur ställer krav på läraren att anpassa sig till dessa. Det finns alltså flera 

faktorer som påverkar lärarnas arbetssituation och upplevda stress.  

Begreppet stress kan definieras som ett tillstånd av ökad psykologisk, fysiologisk och 

beteendemässigt beredskap, det vill säga kroppens alarmreaktion (Jonsdottir & Ursin, 2008, s 

571). Stress kan ha både positiv- och negativ inverkan på kroppen. Positiv stress skapas genom 

upplevelsen av meningsfullhet, trygghet, stimulerad och ha lagom utmanande 

omgivningsfaktorer. Positiv stress kan leda till goda prestationer och ett välbefinnande 

(Malmström & Nihlen, 2002). Negativ stress däremot kan leda till bland annat trötthet, 

sömnstörningar, minnesstörningar, huvudvärk, minskad ork, muskelspänningar samt förhöjt 

blodtryck (Malmström, 2004). Denna studie ämnar bidra med en förståelse av högstadie- och 

gymnasielärares arbetssituation och om deras upplevelse av stress och stressfaktorer i arbetet. 

Stressfaktorer definieras i detta arbete som de faktorer inom arbetssituationen som bidrar till 

ökad stress. Stressfaktorerna beskrivs mer ingående i litteraturöversikten.  

.     
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Litteraturöversikt  

I detta avsnitt presenteras först studiens teoretiska utgångspunkt och därefter tidigare forskning 

inom detta område. Valet att presentera den bakomliggande teorin tidigt i studien är 

förhoppningen om att läsaren snabbt ska få en förståelse av det grundläggande perspektivet som 

studien bygger på. Att läsaren genom förståelsen av det valda perspektivet på ett mer ingående 

sätt kunna ta till sig innehållet i den tidigare forskningen.  

Teoretisk utgångspunkt - Krav-kontroll och stödmodellen 

Till denna studie kommer krav-kontroll och stödmodellen att vara grunden till en del av vad 

denna studie vill undersöka. Modellen är vanligt förekommande då man vill kartlägga 

psykosociala arbetsförhållanden (Theorell, 2003, s 34). Modellen bygger på de tre dimensionerna 

krav, kontroll och stöd. Begreppet krav kan sägas stå för ”work load”, det vill säga bland annat 

hur stor arbetsbörda man har, om man upplever sig ha tillräckligt med tid för att hinna med 

arbetsuppgifterna samt hur mycket man arbetar. Begreppet kontroll kan delas upp i två 

grundkomponenter, påverkansmöjlighet och kunskapskontroll. Påverkansmöjlighet kan beskrivas 

som den anställdes möjlighet att påverka vad som ska göras samt hur arbetet ska utföras. 

Kunskapskontroll är baserat på att den anställda får använda sig av den kunskap som denna har 

samt att det finns möjligheter till kunskapsutveckling. Begreppet stöd beskrivs som goda 

relationer mellan anställda, mellan anställda och chefer samt en bra stämning på arbetsplatsen 

(Oxenstierna m.fl, 2008, s 19-23). 

Nedan följer en förklarande bild över krav- kontroll och stödmodellen (Figur 1). Denna bild 

beskriver hur de tre dimensionerna samverkar och utifrån detta bildar olika arbetssituationer för 

de anställda.  

 

Figur 1. Krav-kontroll och stödmodellen 

 



 

  7 

Figur 1 visar fyra olika arbetssituationer som skapas utifrån krav-kontroll och stödmodellen 

(avspänd, aktiv, passiv och spänd). Den avspända arbetssituationen präglas av högt 

beslutsutrymme (kontroll) och en hög grad av stöd på arbetsplatsen samt att kraven på de 

anställda är låga. Denna arbetssituation ses som gynnsam (Karasek & Theorell, 1990, s 36). Det 

finns dock få arbetsplatser idag som ställer låga krav på sina anställda. Så betäckningen på 

kravnivån i figur 1 går snarare utifrån rimliga krav till orimligt höga krav istället från lågt till högt 

(Theorell, 2003, s 35). En aktiv arbetssituation karaktäriseras högt beslutsutrymme och en hög 

grad av stöd samt med höga krav på den anställda. Denna arbetssituation är en av de mest 

utmanande för de anställda, men utan negativ stress. De gör att de anställda presterar på topp då 

de känner meningsfullhet och att de har kontroll över sin arbetssituation samt en hög grad av 

stöd trots de höga kraven. Dock kan även detta leda till en utmattning av den anställda om det 

blir för mycket. En passiv arbetssituation bildas av låga krav samt låg kontroll. Denna 

arbetssituation är negativ då de anställda inte känner att de får användning av sina kunskaper eller 

att de inte får tillåtelse att prova nya idéer för att göra ändringar. Detta leder till att 

produktiviteten och motivationen för den anställde försvinner. Detta kan även leda till minskat 

deltagande i även andra aktiviteter utanför arbetstiden som till exempel fritid eller politiska 

aktiviteter. Den spända arbetssituationen präglas av höga krav och lågt beslutsutrymme. Detta är 

den arbetssituationen som genom höga krav och låg kontroll av arbetet kan leda till stress, 

utmattning, depression och fysiska sjukdomar. Om man inte heller får stöd på arbetsplatsen är 

det verkligen en ansträngd arbetssituation (Karasek och Theorell, 1990, s 31-38).          

Till denna undersökning har enkätfrågorna relaterats till krav-kontroll och stödmodellen för 

att undersöka högstadie- och gymnasielärares arbetssituation. Enkätfrågorna tar i sin tur 

utgångspunkt i nedanstående elva stressfaktorer. Dessa stressfaktorer är hämtade från Prevent 

som är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet som har Svenskt näringsliv, 

Landsorganisationen (LO) och Privata tjänstemanna kartellen (PTK) som huvudmän (Prevent, 

2013). Deras uppgift är att förmedla kunskap om arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som 

stöd för varje enskild arbetsplats (Blomkvist & Skoglund, 2007, s. 1). 

Enligt Prevent är följande områden de mest påverkande faktorerna i arbetsrelaterad stress, 

dessa kallas stressfaktorer. För att förtydliga presenteras stressfaktorerna under områden från 

krav- kontroll och stöd modellen 

 

Krav 

 Arbetsbelastning.  

Syftar till arbetsmängd, för stort ansvar i arbetsuppgiften, psykiskt påfrestande arbetsuppgifter 

och tidspress i arbetet.  

 

Kontroll 

 Påverkansmöjlighet. 
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Syftar på möjligheten att kunna påverka planering och upplägg av arbetet, bestämma 

ordningsföljden av arbetsuppgifter, kunna bestämma takten i arbetet eller att vara bunden till 

”dealines”. 

 

 Återkommande förändringar 

Kan innebära ständiga förändringar i arbetet och att man inte känner sig delaktig i planering av 

förändringar. Det kan också handla om oro vid nedskärningar i verksamheten eller otrygga 

anställningsförhållanden.  

 

 Bristande kunskap/kompitens 

Innebär att man inte får den introduktion som arbetet kräver, att man saknar kunskaper för att 

lösa arbetsuppgifter på ett bra sätt. Det kan också handla om att man inte får användning av sin 

kompetens.  

 

Stöd 

 Socialt stöd.  

Syftar på möjligheten att få avlastning i sitt arbete, handledning och återkoppling på sin 

arbetsinsats. Socialt stöd innebär också känslan av social gemenskap med arbetskollegerna. 

Denna stressfaktor hör starkt ihop med begreppet stöd i krav-kontroll och stödmodellen. 

 

Övrigt 

 Riskfyllt arbete 

Innebär att hot och våld förekommer i arbetet eller att det finns olycksfallsrisker eller risk för 

ohälsa.  

 

 Dåligt arbetsklimat 

Handlar olika konflikter i verksamheten samtidigt som man upplever en oförmåga att hantera 

konflikterna på arbetsplatsen. Dåligt arbetsklimat kan även innebära påfrestande ljud eller andra 

störningsmoment. 

 

 Otydlig arbetssituation. 

Syftar på att man inte känner till alla sina arbetsuppgifter, arbetskamraters arbetsuppgifter och 

ansvarsområden eller att man inte vet vad arbetsledare och högre instanser förväntar sig av dig. 

Det kan också handla om att man inte vet vad arbetsuppgiften ska leda till.  

 

 Påfrestande arbetstider.  

Syftar på oregelbundna arbetstider, att man måste ändra arbetstider med kort varsel eller 

återkommande arbeta övertid.   
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 Brister i fysiska arbetsförhållanden 

Syftar på att utrustningen inte fungerar som den ska, att utrustningen inte motsvarar behoven. 

Det kan också innebära att man upplever sitt arbete som ensidigt.  

 

 Bristande återhämtning 

Kan innebära att man inte har möjlighet till pauser i arbetet eller för korta luncher där man till 

och med tvingas hoppa över sin lunch. Det kan också innebära att det inte finns några perioder 

av lugn i arbetet, det är alltså alltid mycket att göra 

 

Studien ska utifrån ovan beskrivna punkter försöka att placera in lärare i krav-kontroll och 

stödmodellen utifrån olika arbetssituationen och bakgrund. Mer om detta under rubriken metod. 

Modellen är även en tillgång för att analyser lärarnas upplevda stress, det vill säga att kunna förstå 

hur olika stressfaktorer påverkar varandra.   

Tidigare forskning 

Denna studies tidigare forskning kommer ta upp relevant litteratur som behandlar de aspekter 

som knyts an till syftet. Kapitlet behandlar grundläggande information kring stress och lärares 

arbetssituation för att ge en bild av vad detta innebär. Aspekter som symptom på stress kommer 

inte behandlas i någon vidare mening då denna studie inte syftar till att undersöka lärarnas 

symptom av stress utan enbart om de upplever sig stressade och vilka stressfaktorer som är 

betydande.  

Vad innebär stress 

Begreppet stress är väldig brett och inrymmer många olika aspekter. Därför har det inte varit helt 

enkelt att precisera en slutgiltig definition. Man kan påstå att definitionen av stress genomgått 

olika faser med tre stycken olika stressmodeller. Dessa stressmodeller kallas för 

stimulusmodellen, responsmodellen och transaktionsmodellen. Man kan tolka dessa modeller 

som en spegling av hur insikten om stressprocessens komplexitet vuxit med tiden då kunskaperna 

inom detta område ökat. Det vill säga att dessa modeller inte varit samtida. Stimulusmodellen 

bygger på att stress uppträder i omgivningen och som ställer krav på personen. Detta kan 

exempel visa sig på arbetsplatsen i form av arbetsuppgifter. Det kan även vara studenter som 

upplever krav att flytta hemifrån, leva med en snål ekonomi eller att lämna in arbetsuppgifter i tid. 

Denna modell kan sägas bygga på de yttre kraven som ställs på en person som sedan leder till 

stress (Cassidy & Zetterström, 2003, s 11-13). Responsmodellen är mer inriktad på individens 

upplevelse, det kan handla om att en person upplevs vara stressad. Detta kan yttra sig i form av 

olika symptom personen ger uttryck för, exempelvis irritabilitet, kraftlöshet, huvudvärk, 
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sömnstörningar och matsmältningsbesvär. Detta synsätt behandlar istället följderna av kraven 

eller försöken att hantera kraven (Cassidy & Zetterström, 2003, s 11-13). Transaktionsmodellen 

är den senaste modellen av dessa. Den beskriven stress som en transaktion mellan individen och 

omgivningen och därmed inkluderar både stimulus- och responsmodellen. 

Transaktionsmoddelen innehar ett holistiskt synsätt som omfattar både individ och kontext. Den 

uppvisar en mer komplex bild av stress i jämförelse med de två tidigare modellerna och är också 

det mest accepterade synsättet av teoretiker (Cassidy & Zetterström, 2003, s 11-13).  

Stress är dock inget ont utan en naturlig förutsättning i våra liv. Att inneha en balanserad 

stressnivå är något positivt. Det kan göra att vi kan prestera bättre på de utmaningar vi ställs 

inför, detta kallas för positiv stress. Om vi däremot inte tillåts att återhämta oss uppkommer den 

negativa stressen som bränner ut våra fysiska och psykiska krafter (Assadi & Skansen, 2000, s 12). 

Malmström och Nihlen (2002) beskriver positiv stress på följande sätt: ” en kombination av goda 

prestationer och höggradigt välbefinnande” (s.51).       

Stress i dagens samhälle 

I dagens samhälle ska allt gå fort. Nya tekniker och krav infinner sig vilket bidrar till att allt ska gå 

snabbare. Vi människor hinner inte med allt vad vi tänkt oss och de yttre kraven blir större än 

vad vi kan hantera. Detta blir problematiskt då våra kroppar inte utvecklas lika snabbt som den 

tid vi lever i utan vi har samma uppsättning organ, ben och leder som våra förfäder. Vi har även 

samma stressreaktioner inbyggda i oss men vi reagerar idag på andra situationer än förr 

(Olofsson, 2001, s13) 

För låt oss säga att för 15 000 år sedan reagerade stenåldersmänniskan på farliga situationer. 

Detta kan exempelvis vara då de ställs emot något rovdjur. Det blir då ett stresspåslag där alla 

överlevnadsfaktorer sätts igång medan andra kroppsliga funktioner går ned på sparlåga. Detta 

innebär att alla hans krafter samlas så att han på ett par sekunder blir dubbelt så stark och snabb 

för att kunna undkomma rovdjuret. Efter att han lyckat fly återgår alla funktioner till normalläget 

och återhämtning sker. I dagens samhälle finns det hela tiden saker som måste göras vilket gör att 

många personer ständigt går med ett högre stresspåslag än vad som är nyttigt och har inte tid för 

återhämtning. Att befinna sig i denna situation under en lång tid leder till stressrelaterade 

problem. Ett ännu värre fall är om man som innan lever med en hög stressnivå men även med 

jämna mellanrum påverkas av ytterligare stressmoment som leder till ett extremt stresspåslag. Då 

bryts kraftreserverna ned och utbrändheten närmar sig. Det finns alltså ett behov av balans i livet 

mellan stresspåslag och återhämtning. För att uppnå detta är det viktigt att finna en balans i tre 

nyckelområden: arbete, fritid och relationer (Ekstam, 2005, s 8-10). 
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Stressfaktorer 

I vår vardag möter vi ständigt olika påfrestningar som påverkar oss i olika utsträckning beroende 

på individuella egenskaper. Det finns dock en del generella faktorer som har ett samband med 

stress, dessa kallas för stressfaktorer. Stressfaktorer i arbetslivet kan vara hög arbetsbelastning, 

lågt inflytande, lågt socialt stöd etc (Blomkvist & Skoglund, 2007, s. 6). Reaktionerna på olika 

stressfaktorer skiljer sig mellan olika människor. Hur individer reagerar på stressfaktorer beror på 

tidigare erfarenheter och hur de upplever och tolkar olika händelser (Blomkvist & Skoglund, 

2007, s 7).       

Arbetsrelaterad stress 

Arbetsrelaterad stress kan vara Sveriges vanligaste psykosociala problem. Det är vanligt att 

individer betraktar arbetsrelaterad stress som ett personligt problem trots att negativ stress ofta är 

inbyggd i arbetsorganisationen. Dåligt ledarskap, otydliga mål och orealistiska förväntningar kan 

vara exempel på organisatoriska brister (Assadi & Skansen, 2000, s 38). Socialstyrelsen (2009) har 

publicerat en folkhälsorapport som visar att det blivit vanligare att förvärvsarbetare upplever sitt 

arbete som jäktande och psykiskt ansträngande. Det kan tyda på att hälsosamma och 

ohälsosamma faktorer har gått åt en riktning mot fler ohälsosamma faktorer och därmed mer 

ogynnsamma förhållande. De psykiska arbetskraven har visat sig stiga bland både män och 

kvinnor. En tänkbar orsak till att arbetet upplevs som jäktigt och psykiskt ansträngande är 

upprepade omorganisationer i verksamheten (Socialstyrelsen, 2009). 

Ekstam (2005, s 4) beskriver oron över att allt fler människor drabbas av stressrelaterade 

sjukdomar. Ekstam menar att kostnader för sjukskrivningar längre än ett år har mer än 

fördubblats från år 1997 till år 2003. År 2003 var hela 46 procent av nya sjukskrivningar orsakade 

av stress. 

Det krävs alltså en noggrann planerad arbetsorganisation, kompetens hos ledning och 

anställda samt kunskap och insikt hos alla inblandade hur man kan uppnå en balans mellan 

aktivitet och vila (Blomkvist & Skoglund, 2007, s 6). Man måste därmed vara medveten om vilka 

stressfaktorer som råder i organisationen för att kunna göra uttänkta insatser för att minska 

stresspåslagen. 

Stress kvinnor respektive män 

Gyllensten och Palmer (2005) har gjort en litteraturundersökning vars syfte är att undersöka 

könens roll gällande arbetsrelaterad stress. Författarna vill även ta reda på vilka stressfaktorer som 

har mest relevans för arbetande kvinnor. Metoden som användes till detta var att genom stora 

databaser leta upp relevanta studier gällande kön och arbetsrelaterad stress. I tidigare forskning 

tar författarna upp problematiken med att forskning runt kvinnor och arbetsrelaterad stress är 
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begränsad. Många studier gällande arbetsrelaterad stress är enbart utförd på manliga deltagare. I 

den teoretiska genomgången tar författarna upp studier som pekar på att det inte finns någon 

skillnad mellan män och kvinnor gällande arbetsrelaterad stress. De tar även upp flertalet studier 

som pekar på att det finns betydande skillnader mellan könen gällande arbetsrelaterad stress. 

Noterbart i avsnittet om skillnader i arbetsrelaterad stress mellan kvinnor och män är att 

författarna bara funnit en studie (utförd på läkare) som visar att män har en högre stressnivå än 

kvinnorna. Utöver denna studie pekar resterande på att kvinnor har en högre arbetsrelaterad 

stress. Studien tar även upp litteratur gällande stressfaktorerna ”multiple roles”, ”lack of career 

progress” samt ”discrimination and stereotyping”. Författarnas konklusion bygger på att det är 

omöjligt att utifrån denna litteratur dra en slutsats om könens roll i arbetsrelaterad stress. Av de 

stressfaktorer som nämndes i den tidigare forskningen var de mer vanliga för kvinnor än för män, 

och hade framförallt en negativ inverkan på kvinnorna. De anser även att det behövs mer 

forskning på detta område och att det finns många olika variabler att ta ställning till och 

undersöka utifrån detta perspektiv.  

Andeberg (2005, s 223) Beskriver att många stressrelaterade sjukdomar drabbar i större 

utsträckning kvinnor. Troligtvis finns det en större biologisk känslighet hos kvinnor som gör att 

dessa sjukdomar drabbar dem oftare. Forskning har dock visat att det beror på kvinnornas stora 

psykologiska påfrestning som består av att de måste inta många olika roller och krav. Det vill säga 

krav på att de sköter hem, barn och arbetsliv (Andeberg, 2005, s 223 ). Utifrån detta kan man 

fråga sig om det verkligen är biologiskt eller om kvinnorna fostrats in i dessa roller som också i 

slutändan leder till en större stress.    

Lärares arbetssituation 

I följande avsnitt presenteras lärarnas arbete, lärarnas tidsanvändning och slutligen lärarnas 

arbetsmiljö. Inledningsvis beskrivs under lärares arbete vilka mål och riktlinjer lärare måste 

förhålla sig till, detta för att ge en bild av vad läraryrket innebär. För att förstå läraryrkets 

koppling till stress och deras arbetsmiljö behandlas även lärares tidsanvändning och slutligen 

redovisas tidigare forskning om lärarnas arbetsmiljö. 

Lärares arbete 

De senaste 20 åren har lärarna ställts inför ökade krav. Huvuduppgiften i skolan har alltid varit att 

förmedla kunskaper men i läroplanen Lpo94 betonas också vikten att se till elevens totala 

personutveckling genom att förmedla värderingar och attityder (Kveli, 1994 s. 20-32). Detta ses 

även i den senaste läroplanen Lgr11 (Skolverket4, 2013). Arbetet i skolan ska beakta elevens liv 

även utanför skolan, det läggs därmed ett ansvar på skolan för ungdomarnas totala uppväxtmiljö. 

Skolan ska ha ett nära samspel med lokalmiljön för att förbereda eleverna på kommande liv i 

samhället, detta mål kräver samarbete och koordinering och visar att lärarnas yrke har utvidgats 
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från att mest handla om undervisning. Skolan har fått ett större ansvar i utvecklings och 

förbättringsarbete och innebär en kontinuerlig utvecklingsprocess där bedömnings och 

utvärderingsarbete är centralt. Detta ställer krav på lärarnas kvalifikationer och på en öppenhet 

för förnyelsearbete samtidigt ställer det krav på resurser, arbetsvillkor, organisation och ledning.  

En annan aspekt på läraryrket är att det som planerats för inte alltid är det som prioriteras i 

verkligheten, politiska mål och prioriteringar stämmer alltså inte alltid med verkligheten där t.ex 

en konflikt i skolan prioriteras högre. Utvecklingen i skolan hänger ihop med utvecklingen i 

samhället både ekonomiskt, politiskt och kulturellt. Samhällsutvecklingen är beroende av vad 

eleverna får med sig från skolan i form av kunskap, färdigheter, attityder och värderingar. Skolan 

har en krävande uppgift i kunskapssamhället, lärarna ska hålla jämna steg med tillväxt i 

kunskaper, teknik och samtidigt ha en balans med gammalt och nytt, mellan tradition och 

förnyelse. Mängden av information och påverkande faktorer kan leda till förvirring, 

identitetsproblem och passivering. Å andra sidan leder utveckling i samhället också till nya 

arbetssätt, nya insikter och uttrycksätt. I detta kunskapsflöde måste eleverna rustas med kritiskt 

tänkande, självständighet och värderingar av information vilket ställer krav på lärarna 

kunskapsmässigt och pedagogiskt. Målet är att lärarna ska kunna bemöta varje individs enskilda 

behov och ge stimulans och handledning för elevens personliga utveckling och ansvarstagande. 

De ekonomiska ramfaktorerna begränsar dock denna möjlighet av uppföljning av varje enskild 

elev och avståndet mellan ideal och verklighet kan bli stort (Kveli, 1994 s. 20-32).  

Lärare som vill eller behöver arbeta tillsammans måste både ha tid och lokaler för detta, 

packade scheman och dålig tillgång på lokaler försvårar samarbete mellan lärare. Även om lärarna 

har rast eller håltimma kan dessa ligga på olika tillfällen vilket försvårar arbetet mellan lärare. 

(Skolverket2, 2013 s.8). Lärarna i Pardings (2010, s.95-108) intervjustudie upplever att beslut om 

hur verksamheten skall organiseras tas uppifrån snarare än utifrån lärarprofessionens egen 

kunskapssyn. Lärarna var tidigare organiserade i sina ämnen och menar att de då i högre 

utsträckning kunde välja när och hur de skulle samarbeta. Idag premieras samarbete i 

tvärvetenskapliga arbetslag av ledningen vilket inte är infört av lärarna själva. Detta kan tolkas 

som att ledningen inte har tillit till att professionsutövarna själva kan reglera verksamheten på 

bästa sätt. Flera studier tyder på problematik med tvärvetenskapliga arbetslag på gymnasiet 

(Parding, 2010, s.95-108). 

Lärares tidsanvändning  

För att få en inblick i lärarnas arbetsdag och förstå vad som kan förändras för att ge lärarna bästa 

möjliga förutsättningar att bedriva sitt arbete har en del undersökningar gjorts på lärarnas 

tidsanvändning. Skolverket har i sin studie Lärarnas yrkesvardag tagit fram grundskolelärarnas 

tidsanvändning i och utanför klassrummet. Studien visar att undervisningen är det som upptar 

mest tid, ca 34 procent av arbetstiden. Utöver undervisning tar planering av undervisning, 

bedömning och dokumentation, omsorg och ordning samt administrativt och praktiskt 
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kringarbete omkring 10 procent vardera av den totala arbetstiden. De resterande 20 procenten 

lägger lärarna på reflektion och kompetensutveckling, återkoppling, återhämtning, förflyttning 

samt övriga arbetsrelaterade aktiviteter. 45 procent av den totala tiden lägger alltså lärarna på 

aktiviteter med eleverna (Skolverket3, 2013 s.20-30). I en studie av Göran Brante (2008) delas 

lärarnas undervisningsfria tid istället upp i kvalificerat arbete, icke kvalificerat arbete och semi 

kvalificerat arbete. Kvalificerat arbete kännetecknas av att lärarna bedriver arbete som möjliggör 

användandet av formell kunskap. 22.2 procent av sin arbetstid ägnade lärarna på kvalificerat 

arbete medan 40,5 procent gick åt på icke kvalificerat arbete. 29 procent av tiden utanför 

undervisningen upplever lärarna att det har ont om tid vilket tyder på att tidsfaktorn har betydelse 

för arbetet. Studien visar också på att lärarna lägger mycket tid på sådant som inte kräver en 

kvalificerad utbildning men som måste göras (Brante, 2008 s. 89-96). 

Arbetsdagen sträcker sig i genomsnitt från strax innan 8.00 till mellan 15.00 och 17.00. Cirka 

40-60 procent av arbetet med planering, bedömning, reflektion och kompetensutveckling sker i 

hemmet (Skolverket3, 2013 s.6-8). I genomsnitt ägnar en grundskolelärare ca 9 timmar och 40 

minuter om dagen på arbetsrelaterade aktiviteter vilket innebär en arbetsvecka på ca 48 timmar. 

Detta ser dock olika ut över året och vissa perioder arbetar lärarna 50 timmar i veckan. Gällande 

återhämtning ägnas endast 30 minuter om dagen till detta. Åtta av tio lärare arbetar även under 

helger. Den stora skillnaden i tidsanvändning går att se mellan högre och lägre åldrar på eleverna, 

ju äldre elever desto mer tid läggs på rättning, bedömning och administration (Skolverket1, 2013 

s.43-45). Nya arbetsuppgifter har tillkommit till lärarens arbete i form av dokumentation, 

administration, kontakter med föräldrar, elevers hälsa och psykosociala miljö men inget tyder på 

att tidigare arbetsuppgifter tagits bort eller att nya stödfunktioner tillkommit i skolan. Detta tyder 

på att fler arbetsuppgifter ska göras på samma tid. För att få ekvationen att gå ihop är det 

sannolikt tiden till planering och reflektion kring undervisningen och läraruppdraget som lärarna 

tar tid av till förmån för de nya arbetsuppgifterna (ibid). I Skolverkets1 (2013, s. 43-45) 

lägesbedömning är det just dessa arbetsuppgifter lärarna vill ha mer tid till. En majoritet i 

undersökningen uppger även att de lägger för mycket tid på administration och dokumentation, 

även elevvård och möten ansågs ta för mycket tid. Lärarna vill ha möjlighet att lägga mer tid på 

planering och genomförande av lektioner samt reflektion kring undervisning och sitt uppdrag. 

Lärares arbetsmiljö 

Som tidigare nämnts handlar lärarens arbete om att förhålla sig till regler, riktlinjer och lagar för 

att tillgodose statens, huvudmannen, föräldrar och elevers behov. Det grundläggande uppdrag 

skolan har är att ansvara för att elever uppnår bestämda mål. Samtidigt ställer rektorn krav på hur 

arbetet organiseras (Parding, 2010 s.95-108). I Skolverkets lägesbedömning 2013 redovisas att 

lärare som övervägt att byta yrke har stigit kraftigt, varannan lärare år 2012 uppgav att de under 

det senast året allvarligt övervägt att byta yrke vilket kan jämföras med tidigare mätningar mellan 

år 2000 och år 2009 då var tredje lärare allvarligt övervägt detta. De lärare som övervägt ett 
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yrkesbyte känner sig mer stressade och är mer skeptiska till skolledning och skolpolitiker än 

övriga lärare. Samma studie visar att de som upplever ett stöd från rektorn är mer nöjda med 

arbetsvillkoren och karriärval. Dessa lärare upplever också skolan som trygg och säker. 

(Skolverket1, 2013 s. 43). 

Berglund och Larsson (2006) undersökte vad som till störst del beskrev arbetsmiljön för 

lärare, det som beskrev yrket bäst enligt lärarna var jag kan få bra stöd och hjälp från andra, Jag kan 

räkna med att de flesta kollegor hjälper till, jag ger stöd och hjälp till andra samt Jag känner att jag har möjlighet 

att lära mig nya saker. Arbetet präglas alltså generellt av samarbete och kollegialitet vilket kan tänkas 

balansera den upplevda arbetsbelastningen och de stressfaktorer som är relaterade till denna. 

Lärarna i allmänhet visade sig vara nöjda med sitt jobb i termer av arbetstillfredställelse. 

Arbetsmiljörapporten från Lärarnas Riksförbund (2013) visar liknande resultat där lärarna 

beskriver sitt yrke som fritt och självständigt, intellektuellt stimulerande och att nytänkande 

värderas högt. Båda rapporterna pekar på att lärarna upplever en bra gemenskap med stöd och 

återkoppling av kollegiet och att yrket upplevs som meningsfullt (Lärarnas Riksförbund, 2013 s.5; 

Berglund & Larsson, 2006, s. 6-10). Även om lärarna beskriver att de har ett bra stöd från 

kollegor och att dem ser sitt arbete som meningsfullt finns det förändringar som gjort situationen 

allt mer kritisk för lärarna idag. 

Lärarnas arbetsmiljö beskrivs ofta som problematisk. De förändringar som kommit de senaste 

20 åren har skapat större arbetsbörda och osäkerhet och med ett minskat professionellt 

handlingsutrymme (Brante, 2008 s.89-96; Parding, 2010 s. 95-108). Även arbetsmiljörapporter 

visar att reformerna på senare år ökat arbetsbelastningen avsevärt (Lärarnas riksförbund, 2013, s. 

5). Alla förändringar är inte negativa men alla förändringar tar tid att implementera. Brante (2008, 

s.89-96) menar att detta är en av orsakerna till att lärarna upplever mer stress, osäkerhet och 

försämrade elevresultat. Lärare upplever en saknad av kontroll i arbetet på grund av en komplex 

arbetssituation och stora samhällsmässiga och kulturella förändringar vilka ställer krav på ny 

kunskap. Dessa förändringar hinner lärarna inte internalisera och sammantaget påverkas 

relationen till eleverna negativt (Ibid). Nästan 90 procent av lärarna känner behov av mer 

kunskap, jämfört med resterande delen av sysselsatta befolkningen rapporterar lärarna mindre 

akademiska fortbildningsmöjligheter (Holte & Grimsmo, 2006 s.32-33).  

Även Parding (2010 s.95-108 ) menar att läraren idag har fått ökade krav från många håll och 

att lärare upplever en minskad kontroll på grund av förändringar i organisationen. Parding menar 

också precis som Brante att lärarna fått en ökad arbetsbelastning med arbetsuppgifter som de inte 

själva kunnat styra över men trycker också på att handlingsutrymmet minskat avsevärt på grund 

av ökad styrning av verksamheten uppifrån (ibid). Samma resultat visas i en sammanställd studie 

utförd på alla nordiska länder, den politiska ledningen i kommunerna har fått större inflytande på 

skolledningens arbete vilket leder till en konflikt mellan administrativa uppgifter och pedagogisk 

vidareutveckling av skolan (Holte & Grimsmo, 2006 s.32-33). Det minskade handlingsutrymmet 

har satt lärarna i en arbetssituation som de inte upplever sig ha någon kontroll över eller själva har 
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valt (Parding, 2010 s. 95-108). Sammanfattningsvis kan sägas att det är samhälliga och 

organisatoriska förändringar som lärarna inte hinner med i tillsammans med ett minskat 

handlingsutrymme och minskad kontroll som satt lärarna i en mer stressad arbetssituation  

Berglund & Larsson (2006, s. 6-10) har i enkätstudier undersökt de vanligaste stressfaktorerna 

bland lärare vilket visade sig vara stora klasser, arbetsklimatet i klassrummet, avsaknad av stödfunktioner 

från skolledning samt administration. Lärarnas Riksförbund (2013, s. 5) menar att avsaknad från stöd 

av skolledning och administration var det lärarna var mest missnöjda med. Detta visar på att även 

arbetsklimatet och dåligt stöd från skolledning bidrar till stress. Att missnöjet med 

administrationen är stort stämmer överens med det som tidigare nämnts om att ökat kommunalt 

inflytande lett till en konflikt mellan administrativa uppgifter och pedagogisk vidareutveckling av 

skolan (Holte & Grimsmo, 2006 s.32-33). I en ytterligare undersökning utförd på 17 elementary 

och 25 high schools i Illinois har lärarnas stressfaktorer kartlagts. Undersökningen visar att 

lärarnas upplevelse av yrkesrelaterade stressfaktorer tenderade att skilja sig åt mellan lärarnas kön, 

ålder, lärarerfarenhet samt vilken skolnivå lärarna undervisar i. I undersökning har även de fem 

största anledningarna till stress kartlagts vilka är störande elever, elevers attityd mot lärande, lön, brist på 

tid att spendera med individuella elever samt tidsbrist för planering och förberedelser (Montalvo mfl, 1995). 

Lärarnas arbetsbelastning har visat sig vara större än befolkningen generellt, sett till de 

nordiska länderna. Det är främst den psykiska belastningen som är väsentligt större jämfört med 

den övriga sysselsatta befolkningen (Holte & Grimsmo, 2006 s.32-33). Jämförs läraryrket med 

läkare upplever lärarna mer tidspress, 45 procent av läkare uppger att det är under oacceptabel 

tidspress ofta medan 56 procent av lärarna uppger samma sak (Pifokus, 2013). I Statistiska 

centralbyråns jämförelse från år 1997-1999 mellan olika yrken var andelen grundskolelärare störst 

av dem som utsattes för höga krav i arbetet, hela 91 procent av lärarna upplevde för höga krav tät 

följt av läkare där 89 procent upplevd samma krav. På tredje plats sågs sjuksköterskor. Det görs 

dock en uppdelning av läraryrket där de praktisk estetiska ämneslärarna hamnar längre ned på 

listan, 78 procent av dessa lärare upplever höga krav i arbetet. Inom läraryrket skiljer det sig alltså 

mellan olika lärargrupper men även mellan män och kvinnor. Andelen kvinnor som upplever 

höga krav inom läraryrket är större än männen. Grundskolelärare låg tillsammans med läkare och 

sjuksköterskor högst upp inom övertidsarbete, stress och arbetsbelastning. På listan över minst 

egenkontroll fanns inte läraryrket med på listan vilket tyder på att egenkontrollen var bättre i 

läraryrket jämfört med andra yrken.  Däremot kommer läraryrket tillbaka högt på listan av yrken 

med högst andelar som upplever bristande stöd, 48 procent kvinnor och 58 procent män 

upplever ett bristande stöd i arbetet och det är då främst stöd från chefer som saknas (Statistiska 

centralbyrån, 2001, s.17-52). Även om läraryrket är det yrke som har sämst socialt stöd enligt 

Statistiska centralbyrån (2001, s. 17-52) är det som tidigare nämnts enligt Berglund & Larssons 

(2006) just socialt stöd som beskriver läraryrket bäst. Dock visar Statistiska centralbyrån resultat 

att det främst är chefens stöd som är bristande (Statistiska centralbyrån, 2001, s.17-52).  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva högstadie- och gymnasielärares nuvarande arbetssituation 

och stressfaktorer samt att redogöra för ett eventuellt samband mellan dessa. 

Frågeställningar 

 Hur förhåller sig lärarnas nuvarande arbetssituation till deras upplevelse av stress? 

 Vilka stressfaktorer upplever lärarna påverka dem i störst utsträckning? 

 Skiljer sig lärares upplevda stress och stressfaktorer utifrån olika förhållanden så som 

ålder, kön, yrkesverksamma år och arbetssituation? 
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Metod 

Utifrån syftet och frågeställningarna till den aktuella studien användes enkät som 

datainsamlingsmetod. Detta medförde att ett större antal respondenter kunde medverka i 

jämförelse med om intervjuer hade används under samma tidsperiod. Enkäten var utformad med 

svarsalternativ på en skala från 1-7 där respondenten värderade i vilken grad han eller hon höll 

med (Se Bilaga 1). Enkäten berörde även frågor om lärarnas bakgrund och arbetssituation för att 

kunna utföra kategoriseringar vid resultatsammanställningen.  

Metod för datainsamling 

Som nämndes ovan var metoden för datainsamling enkät. Det fanns en rad fördelar med enkät 

som datainsamlingsmetod. Det var tidseffektivt då flertalet enkäter skickades eller fylldes i på en 

och samma gång. Det medförde ingen så kallad intervjuareffekt, det vill säga om forskaren inte 

befinner sig på platsen enkäterna fylls i av respondenterna påverkar inte forskarens närvaro 

utfallet av svaren. Det är visat att intervjuer påverkar respondenternas svar beroende på faktorer 

hos intervjuaren. Dessa faktorer kan bestå av etnicitet, kön och social bakgrund. Användandet av 

enkät innebar även mindre variation, det vill säga att frågorna alltid är samma och att 

ordningsföljden alltid såg likadan ut. Det fanns även nackdelar med användandet av enkät. Detta 

kunde vara att respondenten inte förstod vissa frågor, och var inte ansvarig för studien 

närvarande kunde inte vägledning ges. För att inte respondenterna skulle tröttna på enkäten fick 

frågorna inte heller bli allt för många. Bortfall var en viktig fråga att ha i bakhuvudet gällande 

enkät. Det fanns en risk att respondenterna inte skulle svara eller fullfölja enkäten, vilket skulle 

kunna leda till bortfall (Bryman, 2011, s. 228-250). För att minimera negativa konsekvenser var 

utformningen av enkäten viktig. Enkäten skulle innehålla begripliga frågor som var lätta att förstå. 

Detta innebar att enkäten inte innehöll komplicerade ämnen, svåra och vaga ord samt att 

frågorna hölls så korta som möjligt. Enskilda frågor skulle även enbart rymma en fråga 

(Esaiasson, 2012, s. 244-245).  

Utformningen av enkäten till denna studie gjordes så tät som möjligt för att därigenom 

inbjuda respondenten att genomföra enkäten. En för tät utformad enkät kan dock upplevas som 

arbetssam att besvara eller leda till att vissa frågor av misstag utelämnas av respondenten 

(Bryman, 2011, s. 233). Med tanke på vikten av utformning skapades den aktuella enkäten utifrån 

en redan befintlig enkät av Prevent (Prevent, 2013). Prevents uppgift är att förmedla kunskap om 

arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som stöd för varje enskild arbetsplats (Blomkvist & 

Skoglund, 2007). Svarsalternativen till denna studie bestod av en skala från 1-7 då forskning på 

området visat att en sjugradig skala med tre negativa, tre positiva samt ett neutralt alternativ ger 

bäst svar (Esaiasson, 2012, s. 246).     
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Urval 

Urvalsramen bestod av lärare på högstadieskolor och gymnasieskolor i Uppsala kommun. Utifrån 

urvalsramen utgick sedan urvalet från bekvämlighetsprincipen vilket innebar att respondenterna 

bestod av de personer som fanns tillgängliga för tillfället. Flertalet högstadium och 

gymnasieskolor inom Uppsala kommun kontaktades för tillstånd att besöka skolorna i syfte att 

genomföra en enkätstudie. Urvalet av skolor styrdes av huruvida vi fick tillstånd eller ej att besöka 

dem samt vilka lärare som fanns tillgängliga för tillfället. Sammanlagt besöktes tolv skolor. Det 

insamlade materialet bestod av 102 besvarade enkäter. 68 svarande från högstadium (11 från 

friskolor) och 34 svaranden från gymnasium (14 från friskolor). 183 enkäter delades ut med ett 

bortfall på 81 enkäter, dock var bortfallet näst intill obefintligt på de skolor där enkäten samlades 

in direkt på plats och var större där enkäterna lämnades för senare uppsamling.  

Genomförande  

Enkäten bestod av två delar där första delen behandlade respondentens bakgrund och 

arbetssituation, detta för att kunna jämföra bakgrund och arbetssituation med stressfaktorer. 

Exempel på frågor i första delen är ålder, kön, yrkesverksamma år, antal elever, tid på nuvarande 

arbetsplats, skolform på aktuell skola, utbildningsnivå och så vidare. I enkätens andra del 

användes Prevents kategorier för de mest betydande stressfaktorerna i arbetslivet. Till varje 

stressfaktor hörde tre påståenden, respondenten uppskattade utifrån en skala från ett till sju i 

vilken grad hon eller han instämde. Nedan följer stressfaktorerna som behandlades i 

undersökningen. Vi har själva placerat in stressfaktorerna under krav kontroll och stöd. Dock 

kunde inte alla stressfaktorer placeras in under något av begreppen, utan har då hamnat under 

rubriken övrigt. 

Krav 

 Arbetsbelastning 

 

Kontroll  

 Påverkansmöjlighet. 

 Återkommande förändringar 

 Bristande kunskap/kompitens 

 

Stöd 

 Socialt stöd. 

 

Övrigt   

 Riskfyllt arbete 

 Dåligt arbetsklimat 
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 Otydlig arbetssituation. 

 Påfrestande arbetstider. 

 Brister i fysiska arbetsförhållanden 

 Bristande återhämtning 

 

Sista frågan i enkäten behandlade huruvida lärarna upplevde sig stressade generellt och tillhörde 

ingen kategori. En pilotstudie genomfördes på två lärarstudenter för att säkerhetsställa att 

frågorna var begripliga och att inget var otydligt i enkäten. 

Enkäterna delades ut i utskriven form i personalrummet till de lärare som ville ställas upp och 

samlades in på plats eller hämtades in vid senare tillfälle. Studiens syfte och anonymiteten 

presenterades kort muntligt för varje deltagande lärare. Till varje enkät följde även ett 

informationsbrev (se Bilaga 1). Beroende av överenskommelse med rektor lämnades i vissa fall 

enkäter ut i personalrum eller lärarfack för senare uppsamling. För att säkerhetsställa anonymitet 

lämnades då en förseglad låda för uppsamling av enkäterna. 

I denna studie har stora delar utarbetats gemensamt. Vi har tillsammans utformat bakgrund, 

syfte och frågeställningar samt insamling av empirin. Henrik har sedan ansvarat för stress i 

tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Mirjam har ansvarat för kapitlet om lärarnas 

arbetssituation och metodkapitlet. I resultat och analysdelen har Henrik skapat tabeller och 

analyserat områdena ”Stressfaktorer lärare”, ”Klasstorlek”, ”Kön”, ”Yrkesverksamma år”, 

”Anställningsgrad” samt ”Ämnen”. Mirjam har i denna del skapat tabeller och analyserat 

”Arbetsvecka”, ”Ålder”, ”Skolnivå”, ”Skolform”, ”Klasstorlek”, Totalt antal elever”. Det 

avslutande diskussionsavsnittet författades gemensamt, där dock Mirjam ansvarade mer för 

rubriken arbetssituation och Henrik ansvarade mer för rubriken krav-kontroll och stödmodellen.   

 

Databearbetning och analysmetod 

Data från enkäterna fördes in i Excel (Microsoft Excel 2010). Till en början sammanställdes 

lärarnas bakgrund och arbetssituation utifrån anställningsgrad, utbildning, antal elever, klasstorlek 

och tidsfördelning för att få en bild av de deltagande lärarna och deras arbetssituation. Varje 

stressfaktor baserades på tre påståenden i enkäten som lades ihop till ett medelvärde för varje 

respondent. Sedan räknades ett medelvärde ut utifrån samtliga respondenter vilket resulterade i 

en sammanlag bild av vilka stressfaktorer som påverkar lärare i högst grad. Utifrån detta resultat 

gjordes sedan ett försök att placera in lärarna i krav-kontroll och stödmodellen. För att vidare 

analysera resultatet jämfördes stressfaktorernas värde utifrån kategorier som bland annat kön, 

skola, skolform, klasstorlek samt yrkesverksamma år m.m. Ett påstående handlade om lärarnas 

allmänna upplevelse av stress och tillhörde inte stressfaktorerna. Denna fråga sammanställdes för 

sig och jämfördes utifrån arbetssituation och bakgrund.  
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För att placera in lärarna i krav kontroll- och stöd modellen räknades ett ungefärligt värde ut 

av stressfaktorerna under respektive rubrik krav kontroll och stöd (se Genomförande). Detta värde 

följde också skalan ett till sju och placerades ut genom att krav- och kontroll axeln i modellen 

graderades ett till sju. Stöd-axeln går i djupled och placerades därför inte ut. Resultatet presenteras 

dock skriftligt i undantag för friskola/kommunal skola där en markering gjorts i modellen för 

kommunala lärare och friskolelärare. Denna modell visas under kapitlet Diskussion.  

Reflektion över metoden 

Först och främst kan urvalet diskuteras då de lärare som tackade nej till deltagande ofta nämnde 

just tidsbrist eller stress som orsak. Det kan tänkas innebära att de mest stressade lärarna inte 

deltog i undersökningen. Detta är ett bortfall som dock är svårt att styra över då bortfall är ett 

ofrånkomligt fenomen i kvantitativa undersökningar. Å andra sidan var svarsfrekvensen mycket 

hög på de skolor enkäten delades ut personligen vilket sannolikt innebar svar från både stressade 

och mindre stressade lärare. Det märktes tydligt att svarsfrekvensen påverkades av personlig 

närvaro och en kort muntlig introduktion av undersökningens syfte. I och med att urvalet styrdes 

utifrån bekvämlighetsprincipen och att svarsfrekvensen var relativt låg från gymnasium och 

friskolor kan inte resultatet generaliseras för lärare i Uppsala kommun, men kan ändå ligga till 

grund för en diskussion. 

För att minska bortfall är det viktigt att enkäten inte är för svår eller för lång (Bryman, 2006 s. 

149). En möjlig anledning till bortfall bland de lärare som påbörjade enkäten var frågan angående 

tid lärarna lägger på olika aktiviteter under en arbetsvecka, detta ansåg många lärare var svårt att 

uppskatta vilket kan ha lett till att enkäten uppfattades som svår och tidskrävande. Med fem 

förutbestämda kategorier kan tänkas att den totala arbetstiden inte stämmer med verkligheten då 

lärarna kanske lägger tid på annat som inte kunde placera in i någon kategori t.ex. elevvård och 

föräldrakontakt. Det är dock svårt att göra en mer detaljerad fråga utan att frågan upplevs som 

svår och tidskrävande. Även om resultatet av tidsanvändningen är grovt uppskattad kan det 

användas för att skapa en överblick över lärarnas arbetsvecka. 

Reliabiliteten i undersökningen kan diskuteras då resultatet förmodligen skulle skilja sig i hög 

grad beroende på vilken tid under terminen undersökningen genomfördes. Under tider av 

utvecklingssamtal eller betygsättning är arbetsbelastningen högre vilket kan tänkas ge stora 

skillnader i upplevd stress över terminen. Skulle undersökningen däremot genomföras samma tid 

på terminen ett annat år skulle reliabiliteten vara högre. En annan möjlig faktor till att resultatet 

inte skulle vara stabilt är det faktum att de nya läroplanerna Lrg 11 och Gy11 infördes relativt 

nyligen, som vi tidigare nämnt tar förändringar tid att implementera vilket kan påverka den 

upplevda stressen (Brante, 2008 s.89-96).  

Validitet har att göra med om ett mått för ett begrepp, i detta fall stressfaktorer, verkligen 

mäter begreppet i fråga. Syftet med enkätens andra del är att få fram ett värde på de elva 

vanligaste stressfaktorerna inom arbetsmiljön, de specifika frågorna är inte alltid förknippat med 
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hög stress men blir ett verktyg för att urskilja vilka faktorer som kan ligga bakom upplevd stress. 

Enkätfrågorna är utformade av Prevent och används för kartläggning av stress hos individer och 

större arbetsgrupper vilket vi ansåg ha betydelse för validiteten. 

I tidigare forskning presenteras tidigare studier om lärares stress där det framkommer att stödet 

är högt bland kollegiet men i vissa undersökningar lågt från ledning och chef. I den aktuella 

enkäten finns tre frågor under stressfaktorn stöd varav en handlar om arbetskamrater och en om 

ledningen. En förbättring i enkäten skulle kunna vara att skilja på stöd från arbetskollegor och 

ledning för att eventuellt få fram ett mer rättvist resultat. 

Tillvägagångssättet har begränsats till att endast analysera en variabel i taget. Till exempel 

friskolor/kommunala skolor. En analysmetod som tar hänsyn till fler variabler samtidigt skulle 

kunna ge andra resultat. Exempelvis skulle en jämförelse mellan män på friskolor med få elever 

och kvinnor på kommunala skolor med många elever ge ett mer nyanserat resultat. En sådan 

analys blir svår med bara 100 respondenter och vi har med det statistiskt sätt begränsade 

materialet gjort det mesta möjliga.  

Etiska aspekter 

I insamlandet av empirin användes informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Genom informationskravet blev deltagarna informerade om forskningens 

syfte och i stora drag hur undersökningen genomfördes.  I enkäten framgick även namn på 

projektansvariga samt institutionsanknytning. Innan deltagarna fyllde i enkäten blev de också 

upplysta om att det var frivilligt att medverka samt att de kunde avbryta när de ville. 

Samtyckeskravet innebar att vi hade ett samtycke från deltagarna som medverkade i 

undersökningen. Samtycke utfördes även av ansvariga rektorer för de aktuella skolorna. I enlighet 

med konfidentialitetskravet gavs deltagarna största möjliga konfidentialitet och personuppgifter 

förvarades otillkomligt för obehöriga. I utformandet av enkäten hölls både individ och skola 

anonym. En del av de medverkande lärarna undervisade i väldigt specifika ämnen vilket skulle 

kunna äventyra deras anonymitet, detta visas dock inte i resultatet då undervisningsämnena 

delades in i praktiska och teoretiska. Nyttjandekravet till denna studie baseras på att all insamlad 

data om enskilda personer endast kommer att användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 

2002).  
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Resultat och analys 

Resultatet baseras på 102 enkäter från 68 lärare från högstadiet och 34 lärare från gymnasiet i 

Uppsala kommun. Målet är inte att redovisa enskilda svar utan att sammanställa olika kategoriers 

svar utifrån upplevda stressfaktorer och arbetssituation. Exempel på kategorier som visas i 

resultatet om stressfaktorer är bland annat ålder, kön, yrkesverksamma år samt skolform. 

Resultatet av enkäterna illustreras i form av diagram vilka visar lärarnas upplevda stressfaktorer 

utifrån bakgrund eller arbetssituation. Stressfaktorerna i diagrammen är riktade i positiv mening 

vilket innebär att ett lågt resultat i diagrammet visar en hög stressfaktor hos lärarna. En fråga 

ligger utanför stressfaktorerna och handlar om lärarnas allmänna upplevelse av stress. Även 

denna fråga utgår från skalan ett till sju där sju istället innebär hög upplevd stress och ett innebär 

låg upplevd stress. Det är alltså skillnad i redovisningen mellan stressfaktorer och frågan om 

upplevd stress. 

Resultatdelen är uppdelad i två avsnitt där första delen behandlar lärarnas arbetssituation. Här 

kartläggs utbildning, elevantal, klasstorlek och tidsanvändning. Andra delen behandlar lärarnas 

upplevelse av stressfaktorer i arbetet samt om deras upplevelse av stressfaktorerna skiljer sig 

utifrån olika kategorier. Andra delen försöker även placera in lärare i den tidigare nämnda krav-

kontroll och stödmodellen.      

Arbetssituation lärare 

Av alla svarande lärare var 75 heltidsanställda och 27 deltidsanställda. Gällande lärarnas 

utbildning hade de flesta lärare utbildning för den nivån de undervisade i. Endast två lärare av de 

totalt 102 uppgav att de saknar lärarutbildning för det ämne eller den skolnivå de undervisade i. 

En lärare uppgav ”annan utbildning” vilket kan tolkas som att även denna var obehörig lärare.  

Klasstorlek och totalt antal elever 

Vad gäller lärarnas klasstorlekar varierade detta mycket från lärare till lärare (se figur 2 nedan). 
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Figur 2. Antalet lärare med en viss klasstorlek  

 

Tabell ovan utgår från fem förutbestämda klasstorlekar där lärarna fick ange vilket av dessa 

alternativ som passade in i deras arbetssituation . De vanligaste klasstorlekarna visade sig vara 

mellan 21-25 elever och mellan 26-30 elever. Men det var även 20 lärare som hade mindre än 15 

elever och 23 lärare som hade mellan 15- 20 elever. Antalet lärare till de respektive klasstorlek var 

således ganska jämt utspridda. Den enda markanta skillnaden var att endast fem lärare hade mer 

än 30 elever. Riktades blicken istället mot lärares upplevelse av stress baserat på klasstorlek kunde 

en tendens ses genom att lärarnas upplevda stress ökade med stigande klasstorlek (se figur 3) med 

två undantag. Det ena undantagen var att lärare med mindre än 15 elever upplevde högre stress 

än lärare med 15-20 elever. Det andra undantaget gällde lärare med större klasser än 30 elever. 

Dessa lärare upplevde mindre stress än lärare med 26-30 elever.  

 

 
Figur 3. Lärares upplevda stress baserat på klasstorlek 

Angående lärares totala antal elever kunde större skillnader ses jämfört med klasstorlek. Spannet 

gick från 7 till hela 340 elever. Det skiljde sig självklart mycket beroende på deltid- eller 
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heltidsanställning. Elevsnittet för heltidsanställda lärare var 119 elever per lärare. Gällande 

anställda på deltid gick denna siffra ned till ett snitt på 91 elever per lärare. Detta är en väldig 

generell siffra då deltidsspannet sträckte sig från 33-90 procent. 

Tidsanvändning 

Nästa område handlar om lärares tidanvändning under en arbetsvecka. Figur 4 nedan illustrerar 

hur mycket tid heltidsanställda kontra deltidsanställda lade i snitt på undervisning, planering, 

bedömning/administration, återhämtning samt arbete i hemmet under en arbetsvecka. 

 

.  

Figur 4. Antal timmar lärare med heltid respektive deltid ägnar åt respektive arbetssyssla under en arbetsvecka. 

 

Av de lärare som arbetade heltid lades ungefär 18 timmar på undervisning i veckan. Cirka åtta 

timmar i veckan lade heltidslärarna på planering, bedömning/administration samt arbetsrelaterad 

sysselsättning i hemmet. I kategorin arbetsrelaterad sysselsättning i hemmet ingick sannolikt 

planering och bedömning/administration vilket innebär att totala mängden planering och 

bedömning/administration troligtvis var högre än åtta timmar vardera i veckan. Lärarna lade i 

snitt 2,5 timmar i veckan på återhämtning, i denna kategori ingick även lunch. Heltidsanställda 

hade mer tid för återhämtning, de lärarna lade i snitt 3 timmar i veckan på återhämtning vilket 

innebär 36 minuter om dagen.  

De heltidsanställdas arbetsvecka var i snitt totalt 45,5 timmar. Gällande deltid och 

heltidsanställdas allmänna upplevelse av stress visar resultatet att lärare med deltid upplevde sig 

mer stressade än heltidsanställda. Där deltidsanställdas upplevelse låg på ett värde av cirka 4,55 

och heltidsanställda lärare på ett värde av cirka 4,22.   
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Stressfaktorer lärare 

Detta avsnitt behandlar de stressfaktorer lärare på högstadiet och gymnasiet upplevde till största 

del. I nedanstående diagram (figur 5) visas alla lärares sammanlagda upplevelse av de utvalda 

stressfaktorerna. I efterföljande diagram delas lärarna upp i olika kategorier för att kunna utläsa 

om upplevelsen av stressfaktorerna skiljer sig utifrån dessa. 

 

 
Figur 5. Lärares upplevelse av stressfaktorerna 

 

Ovanstående diagram visar att stressfaktorerna arbetsbelastning, arbetsklimat och återhämtning 

är de tre faktorer som hade lägst värde, vilket betyder att dessa var de största stressfaktorerna i 

lärarens arbetssituation. De tre högsta staplarna är socialt stöd, kunskap/kompetens och tydlig 

arbetssituation. Detta betyder att dessa tre faktorer var de minst stressande faktorerna för lärarna 

i sitt arbete. 

Detta tyder på att lärarna upplevde störst stress på grund av arbetsbelastning, att de inte hade 

tid för återhämtning samt att arbetsklimatet på skolan upplevdes som stressande. Arbetsklimatet 

innehåller faktorer så som störande ljud och konflikter på arbetsplatsen, vilket skulle kunna vara 

mellan lärare och elev eller mellan kollegor. Denna punkt inkluderade även hur väl 

arbetsorganisationen hanterar uppkomna konflikter. 

I relation till Krav- kontroll och stödmodellen visar detta resultat att dimensionen krav 

påverkade lärare i hög grad. Detta eftersom arbetsbelastning var en av de tre mest påverkande 

stressfaktorn i lärarens arbetssituation. Gällande dimensionen kontroll visar resultatet att både 

lärares upplevelse av påverkansmöjlighet i sitt eget arbete och sin upplevelse av kunskapskontroll 

var hög. Dock låg godtagbara förändringar under medeltalet fyra vilket tyder på en 

stresspåverkan. Godtagbara förändringar syftar till vilken mån lärarna upplevde ständiga 

förändringar samt om de upplevde sig delaktiga i dessa, även huruvida de upplevde sig trygga i 

sina anställningsförhållanden. Sammantaget upplevde lärarna en relativt hög grad kontroll i sin 
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egen arbetssituation men gällande organisatoriska förändringar upplevde sig lärarna inte lika 

delaktiga. Den sista dimensionen socialt stöd vara hög i lärarnas arbete. Detta är väldigt tydligt då 

stöd har det högsta värdet i tabellen och blir därmed den minst påverkande stressfaktorn för 

lärarna. Gällande lärarnas allmänna upplevelse av stress låg detta värde på cirka 4,31. 

Sammanfattningsvis kan utifrån krav-kontroll och stödmodellen sägas att lärarna hade en hög 

nivå gällande alla dimensionerna krav, kontroll samt stöd.  

Stressfaktorer baserat på kön 

Vidare kommer resultatet presenteras utifrån kategorin kön för att undersöka skillnader i 

stressfaktorer baserat kön. 

 

 

Figur 6. Kvinnliga och manliga lärares upplevelse av stressfaktorer. 
 

Figur 6 visar lärarnas upplevelse av stressfaktorerna fördelat på kön. Av de 102 svarade var 38 

män och 64 kvinnor. Det som kan utläsas är att det inte fanns några betydande skillnader mellan 

kön baserat på dessa stressfaktorer. Figur 6 visar att kvinnorna tenderade ha lägre värde än 

männen på de flesta stressfaktorerna, ett lågt värde innebär en högre stressfaktor.  

Det som emellertid är intressant är att männens allmänna upplevelse av stress hade ett värde 

på 4,5 och var högre än kvinnornas vars värde låg på cirka 4,2, även då kvinnorna upplevde en 

högre stress i de olika stressfaktorerna. 

Stressfaktorer baserat på ålder 

I nästa diagram visas stressfaktorerna utifrån lärarnas ålder för att se om det finns några 

betydande skillnader mellan ålder och upplevelsen av stressfaktorerna. 
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Figur 7 Lärares upplevelse av de olika stressfaktorerna fördelat på ålder. 

 

Figur 7 visar att lärare mellan 58-66 år upplevde sitt arbete som mer riskfritt än övriga 

ålderskategorier. De går att se mönster i påverkansmöjlighet då den verkar vara högre i de lägre 

åldrarna och minska med stigande ålder. Under återhämtning kan motsatta mönster ses där äldre 

lärare verkade bättre på att utnyttja raster till att vila samt koppla bort tankar om arbete under 

fritiden. Skillnaderna är dock små men visar på ett mönster. Resultatet i övrigt angående 

stressfaktorer och lärarnas allmänna upplevelse av stress påvisar inga större skillnader utifrån 

ålder.  

Stressfaktorer baserat på yrkesverksamma år 

Nästkommande diagram har ett visst samband med ålderskategorin då den handlar om lärares 

antal år av yrkeserfarenhet och upplevelse av stressfaktorer. 

 

 

Figur 8 Lärares upplevelse av stressfaktorer fördelat på yrkesverksamma år 
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Ovanstående figur illustrerar vilka stressfaktorer som påverkade lärarna utifrån yrkesverksamma 

år. Kategorierna av yrkesverksamma år är uppdelade på detta vis för att uppnå ett förhållandevis 

jämt antal lärare i varje kategori. Utifrån figur 8 rådde inga större skillnader mellan 

yrkeserfarenhet och de olika stressfaktorerna. Det kan dock utläsa att några av stressfaktorerna 

visar ett mönster gällande yrkeserfarenhet. Exempelvis ses i stressfaktorn påverkansmöjlighet 

likhet med kategorin ålder då upplevda påverkansmöjligheten för lärare sjunker med stigande 

yrkesverksamma år. Det går utläsa indikationer på att det sociala stödet sänks med stigande 

yrkeserfarenhet. Ett ytterligare mönster är att arbetet sågs som mer riskfritt ju mer erfarenhet 

lärarna skaffar sig samt att återhämtningen var mindre för de som har längre arbetserfarenhet. I 

likhet med ålderskategorin återfinns inga större skillnader gällande lärarnas generella upplevelse 

av stress baserat på yrkesverksamma år, dock verkar den upplevda stressen öka marginellt med 

åldern (1-9 år värde 4,09, 10-19 år värde 4,23, 20-42 år värde 4,69). 

Stressfaktorer baserat på anställningsgrad 

Nästkommande diagram presenterar lärarnas upplevelse av stressfaktorer beroende på heltid eller 

deltidsanställning. 

 

 

Figur 9. Lärares upplevelse av stressfaktorer fördelat på deltid och heltidsanställda 

 

Ovanstående tabell visar upplevda stressfaktorer utifrån om läraren arbetar deltid eller heltid. 

Tabellen visar på att det inte finns några större skillnader mellan deltid och heltidsanställda. Men 

generellt kan man se att heltidsanställda till största del har ett lägre värde i de olika 
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stressfaktorerna vilket innebär att de upplever en högre grad av stress inom dessa. Det finns dock 

två faktorer där heltid synbart har ett större värde vilka är kunskap/kompitens samt 

återhämtning. Vilket innebär att heltidsanställda upplever en högre kunskap/kompitens och en 

högra grad av återhämtning gentemot deltidsanställda. Vilket i sig inte är förvånande då de 

arbetar i större utsträckning samt att de då behöver ägna mer tid åt återhämtning. Det som dock 

är lite märkbart är att skillnaderna i övrigt inte är särskilt stora samt att de på något sätt följer 

varandra och att de då reagerar liknande på samtliga stressfaktorer. 

Stressfaktorer baserat på skolnivå 

Nästa diagram går in djupare på om skolnivån, det vill säga högstadiet eller gymnasiet, som lärare 

undervisar på gör någon skillnad på deras upplevelse av stressfaktorerna. 

 

 

                Figur 10. Lärares upplevelse av stressfaktorer utifrån skolnivå 

I figur 10 visas att högstadielärare upplevde sitt yrke som mer riskfyllt och med ett något sämre 

arbetsklimat än gymnasielärarna. Jämförs frågan om lärarnas allmänna upplevelse av stress var 

högstadielärarna något mer stressade. På skalan ligger högstadielärarna på 4,4 jämfört med 

gymnasielärarna som ligger på 4,1. 

Stressfaktorer baserat på skolform 

Istället för att jämföra gymnasium och högstadiet kommer nästa diagram att visa lärares 

upplevelse av stressfaktorer baserat på kommunal eller friskola. 
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Figur 11. Lärares upplevelse av stressfaktorer baserat på skolform 

 

Från friskolor deltog 25 lärare och 77 lärare deltog från kommunala skolor. Figur 11 visar relativt 

stora skillnader mellan friskolor och kommunala skolor i lärarnas upplevelse av samtliga 

stressfaktorer. Resultatet följer fortfarande ungefär samma mönster som övriga diagram då 

arbetsklimat, arbetsbelastning och återhämtning var de största stressfaktorerna. Lärare på 

kommunala skolor hade ett lägre värde i samtliga områden, vilket betyder att de upplevde en 

högre stress i dessa faktorer jämfört med lärare från friskolor. 

Jämförs svaren om lärarnas allmänna upplevda stress visar även detta att lärare på friskolor var 

mindre stressade. Lärare på friskolor skattade sin stress till 3,24 jämfört med kommunala lärarnas 

4,66. Störst skillnad mellan kommunala skolor och friskolor gällande stressfaktorerna visar sig i 

arbetsklimat, påverkansmöjlighet och godtagbara förändringar. Utifrån krav-kontroll och 

stödmodellen var dimensionen kontroll och stöd högre för lärarna på friskolor. Samtidigt var 

kraven mer acceptabla.  

För att vidare analysera jämfördes friskolor och kommunala skolor i andra aspekter som 

kunde spela in i resultatet. Till exempel arbetade 56 procent av de svarande från friskolor på 

gymnasium jämfört med de kommunala lärarna där endast 25 procent arbetade på gymnasium. 

Det var också en högre andel yngre lärare bland respondenterna från friskolor. En ytterligare 

aspekt var att de kommunala skolornas och friskolornas klasstorlekar skiljde sig. Granskades 

enbart friskolornas klasstorlek hade de flesta angett 15-20 elever per klass medan vanligaste 

klasstorleken bland kommunala lärare var 26-30 elever per klass.  
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Stressfaktorer baserat på klasstorlek 

Vidare i nästa diagram kommer klasstorlekens betydelse för lärarnas upplevelse av 

stressfaktorerna att presenteras mer ingående. 

 

 

Figur 12. Graden av de olika stressfaktorerna fördelat på genomsnittlig klasstorlek 

 

Figur 12 visar att värdena i stressfaktorerna minskar med stigande klasstorlek med undantag för 

de minsta och största klasserna, tydligast skillnad ses i acceptabel arbetsbelastning. Vilket innebär 

en ökad stresspåverkan inom kategori arbetsbelastning med stigande klasstorlek. De lärarna med 

26-30 elever ligger under medelvärdet på samtliga stresskategorier, vilket visar att en ökad 

klasstorlek påverkar helheten av den upplevda arbetssituationen. Detta gällde dock inte lärare 

med klasser på mer än 30 elever. För att vidare tydligöra arbetsbelastningen kontra klasstorlek 

jämfördes de ungefärliga arbetstiderna för lärare med olika klasstorlekar. De lärarna med störst 

klass (30<) la i snitt 50 timmar i veckan på arbete och därifrån går arbetstiden stegvis nedåt med 

minskad klasstorlek (45h, 44h, 42h, 35h). 

Stressfaktorer baserat på totalt antal elever 

Nedan följer ett diagram som visar om det totala antalet elever för en lärare spelar in i lärarens 

upplevelse av stressfaktorerna.  
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Figur 13. Graden av de olika stressfaktorerna fördelat på lärares totala antal elever. 

 

Figur 13 visar inga stora skillnader i stressfaktorer. De lärarna med 100-340 elever hade ändå 

något högre stressfaktor i arbetsbelastning. Samma lärare hade också sämre arbetsklimat och 

mindre tid för återhämtning. I frågan om den allmänna upplevda stressen visar det sig lärarna 

med 100-340 elever var något mer stressade med värdet 4,45 gentemot lärare med 1-99 elever var 

värde är 4,17.  

Stressfaktorer baserat på praktiska eller teoretiska ämnen 

Den sista kategorin som presenteras nedan behandlar om lärarens upplevelse av stressfaktorerna 

skiljer sig åt beroende på om lärarna undervisar i praktiska respektive teoretiska ämnen  

 

 

Figur 14. Lärares upplevelse av stressfaktorer baserat på undervisning i praktiska respektive teoretiska ämnen 
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Kategorierna är utformades genom att de lärare som hade minst ett praktiskt ämne blev de 

placerade i kategorin praktisk, resterande lärare blev placerade i kategorin teoretiskt. Exempel på 

praktiska ämnen är idrott, slöjd samt musik. Totalt 99 lärare har angett i vilka ämnen de 

undervisade och i figur 14 representerar 24 lärare praktiska ämnen och 75 lärare teoretiska 

ämnen.  Figur 14 visar att lärare med teoretiska ämnen tenderade ha ett lägre värde i de flesta 

faktorerna, vilket innebär en högre grad av upplevd stress på dessa jämfört med lärare i praktiska 

ämnen.  

Det finns dock några stressfaktorer där lärare i praktiska ämnen upplevde en högre stress än 

lärare i teoretiska ämnen. Den första är stressfaktorn godtagbara förändringar där en marginell 

skillnad kan ses då lärare i praktiska ämnen inte upplevde sig lika inkluderade i förändringar 

gällande arbetsförhållanden. I stressfaktorn riskfritt arbete kan en synlig skillnad ses mellan lärare 

i praktiska kontra teoretiska ämnen. Det går utläsa att lärare i praktiska ämnen inte upplever 

arbetet lika riskfritt.  
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Diskussion  

Arbetssituation 

Resultatet i denna undersökning visar att lärarnas upplevelse av stress i arbetssituationen ligger på 

ett medelvärde av 4,31 på en skala upp till 7. Lärarnas upplevelse av stress ligger således nästan i 

mitten på skalan och kan därför tolkas som ett relativt positivt resultat då de knappt överstiger 

medelvärdet på skalan. Det ska dock påpekas att det är ett medelvärde vilket innebär att 

individuella svaren skiljer sig. Lärarnas upplevelse av stress var lägre än väntat då bland annat 

tjänstemännens centralorganisation (TCO) visat att lärare var det mest stressade yrket (TCO, 

2013.). Även Statistiska centralbyrån (2001, s.17-52) har visat att grundskolelärare toppade listan 

på de yrken som utsätts för högst krav i arbetet. En möjlig anledning till att den allmänt upplevda 

stressen inte visade sig så hög i den aktuella undersökningen kan vara tidpunkten på terminen då 

undersökningen utfördes. Stressen för lärare svänger troligtvis över tid och är betydligt mer 

påtaglig under tider av betygsättning, utvecklingssamtal eller rättning av nationella prov. Hade 

undersökningen ägt rum senare på terminen är det möjligt att den upplevda stressen varit 

annorlunda. Det är dock viktigt att lärarnas arbetssituation är acceptabel under hela året för att 

minska risken för stressrelaterade sjukdomar. Det finns två intressanta aspekter gällande lärarens 

allmänna upplevelse av stress. Den första är att deltidsanställda lärare upplevde sig mer stressade 

än heltidsanställda. Vilket kanske kan bero på att de inte kände sig lika trygga i sina 

arbetsförhållanden eller att de tidigare varit sjukskrivna av stressrelaterad grund och av den 

anledningen inte arbetar heltid. Dock är det inte någon stor skillnad med ändå anmärkningsvärt. 

Den andra aspekten är att manliga lärare upplever sig mer stressade än kvinnor. Detta trots att 

resultatet även visade att kvinnor påverkades i större utsträckning av stressfaktorerna. Detta 

betyder att kvinnorna har värderat sin upplevelse av stressfaktorerna högre än män. Men på 

frågan om lärarnas allmänna upplevelse av stress som ligger utanför stressfaktorerna upplever sig 

männen mer stressade än kvinnor. Skälet till detta är svårt att avgöra i denna undersökning. 

Förklaringar kan vara att männen ändå påverkas mer av stressfaktorerna trots en lägre grad av 

upplevelse av dessa. Eller att de manliga lärarna påverkas i större grad än kvinnor av någon 

ytterligare stressfaktor som inte denna undersökning inkluderar. 

Tidsanvändning 

Den genomsnittliga arbetsveckan var 45,5 timmar vilket var mindre än resultatet från Skolverket3 

(2013, s.7-8) där arbetsveckan sträckte sig från 48-50 timmar. Heltidsanställda lärare lade i snitt 18 

timmar i veckan på undervisning och i 3 timmar på återhämtning. Detta stämmer överens 

ungefärligt med Skolverkets undersökning där 17 timmar lades på undervisning och cirka 3 

timmar på återhämtning (Skolverket3, 2013 s.20-30). I övriga kategorier (planering, 
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bedömning/administration, arbetsrelaterad sysselsättning i hemmet) lägger heltidsanställda cirka 8 

timmar på detta i veckan. Gällande heltidsanställdas återhämtning lades 36 minuter om dagen på 

detta. Detta är något mer än Skolverkets rapport visat där 30 minuter om dagen användes till 

återhämtning (Skolverket3, 2013 s.20-30). 36 minuter upplever vi som väldigt lite tid då även 

lunch skall hinnas med inom den tiden. Återhämtning är en viktig del då det måste finnas balans 

mellan stresspåslag och återhämtning för att minska risken för stressrelaterade problem (Ekstam, 

2005, s 8-10). Undersökningen visar inte när lärarna hade rast men det kan tänkas att största 

delen återhämtning lades vid lunch och att det under resterande delar av dagen fanns få 

möjligheter till återhämtning. För återhämtning krävs ett schema som tillåter detta utan för tätt 

liggande lektioner. Detta är dock inte enbart ett schemamässigt problem, även då det finns tid till 

återhämtning på schemat är det mycket möjligt att arbetsbelastningen (som visat sig vara en hög 

stressfaktor) inte tillåter detta. 

Klasstorlek 

Gällande lärarens arbetssituation baserat på klasstorlek och elevantal visar resultatet att 

heltidsanställda lärare ansvarar i snitt för 119 elever i sin undervisning. Klasstorlekarna varierade 

men de vanligaste klasserna innehöll mellan 21-30 elever. Lärares upplevda stress visade sig också 

öka med stigande klasstorlek, med två undantag. Det ena undantagen var att lärare med mindre 

än 15 elever upplevde högre stress än lärare med 15-20 elever, vilket kan bero på att dessa mindre 

klasser kanske bestod av elever med behov av särskilt stöd som kan tänkas öka krav och 

belastning på läraren. Det andra undantaget var lärare med större klasser än 30 elever, dessa lärare 

upplevde mindre stress än lärare med 26-30 elever. Detta kan yttra sig på grund av endast fem 

respondenter fanns i kategorin mer än 30 elever och därför inte ger ett pålitligt resultat. 

Stressfaktorer 

Utifrån denna undersökning var de mest påverkande stressfaktorerna arbetsklimat, 

arbetsbelastning och förändringar i lärarens arbetssituation. Detta var inte helt oväntat då tidigare 

studier visat att just arbetsklimatet påverkar lärarnas stressituation i stor utsträckning (Lärarnas 

riksförbund, 2013, s.5; Berglund & Larsson, 2006, s.6-10). Resultatet angående arbetsbelastning 

och förändringsarbete stämmer även det bra överens med vad Parding (2010, s. 95-108) och 

Brante (2008, s. 89-96) betonar om lärarnas ökade arbetsbelastning och ständiga förändringar. 

Arbetsbelastningen kan tänkas komma från olika mål och riktlinjer i styrdokumenten, nya 

arbetsuppgifter i form av dokumentation och administrativt arbete samt ett stort antal elever.  

De stressfaktorer som påverkade lärarna i minst utsträckning var socialt stöd, 

kunskap/kompetens och tydlig arbetssituation. Socialt stöd har visat sig vara högt i tidigare 

undersökningar av lärare (Berglund & Larsson, 2006, s.6-10) och i de fallen ett bristande stöd 

visats i resultaten handlar det ofta om stöd från rektor och ledningen (Statistiska centralbyrån, 
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2001, s. 17-52). Det sociala stödet bland kollegiet är en viktig skyddande faktor mot stress då högt 

socialt stöd är en bidragande faktor till en avspänd arbetssituation (Karasek & Theorell, 1990, s 

36).   

Utifrån kategorierna så som ålder, kön, yrkeserfarenhet visades till största del inga större 

skillnader i stressfaktorerna. Det som dock kan konstateras är att upplevelsen av stressfaktorerna 

i de olika kategorierna följer samma mönster. Det vill säga att arbetsbelastning, arbetsklimat och 

förändringar var de mest påverkande stressfaktorerna överlag i alla kategorier. Samt att stöd, 

kunskap/kompetens och tydlig arbetssituation var de tre faktorerna som påverkade lärarna i 

minst utsträckning i samtliga kategorier. Dock kunde det skilja i vilken grad som lärarna upplevde 

stressfaktorerna. Detta resultat skiljer sig ifrån Montalvo mfl (1995) undersökning som visade att 

yrkesrelaterade stressfaktorer tenderar att skilja sig åt baserat på lärarnas kön, ålder, 

lärarerfarenhet samt mellan vilken skolnivå läraren undervisade på. I följande avsnitt presenteras 

de skillnader och mönster gällande upplevelse av stressfaktorer som denna studie kunde påvisa. 

      De tydligaste skillnaderna i stressfaktorerna kan ses gällande friskolor och kommunala skolor. 

Där lärare inom friskolorna upplever sig att påverkas väsentligt mindre av samtliga stressfaktorer. 

Friskolelärarnas upplevelse av kontroll i sin arbetssituation är betydligt större än för lärarna på 

den kommunala skolan. Stödet är även högre på friskolor samt att upplevelsen av 

arbetsbelastningen (krav) är lägre. En tänkbar förklaring till detta kan vara att friskolorna leds av 

en annan huvudman än de kommunala skolorna och kan där av eventuellt styra mer över sin egen 

arbetssituation, vilket också skulle kunna leda till en bättre arbetssituation för lärarna på friskolor 

inom samtliga stressfaktorer. De kommunala skolorna har krav från både skolverket och 

kommunen vilket kan tänkas öka upplevelsen av krav och samtidigt minska lärarens upplevda 

kontroll.  

Gällande lärarnas klasstorlek visade resultatet att större klasser påverkade lärarnas upplevelse 

av samtliga stressfaktorer, märkbarast skillnad sågs i arbetsbelastning. Då arbetsbelastningen 

visade sig öka med större klasser. Med tanke på att arbetsbelastning generellt är en av de högsta 

stressfaktorerna för lärare är det intressant att klasstorlek verkar ha ett tydligt samband med 

arbetsbelastningen. Även lärarnas allmänna upplevda stress tenderar att öka med större klasser. 

Detta resultat stämmer överens med Berglund & Larssons (2006, s. 6-10) undersökning där 

främst klasstorlek påverkar lärarnas stressnivå. Det som även kunde utläsas var att lärarnas totala 

arbetstid ökade med storlek på klass. Med mindre klasser skulle troligtvis arbetsbelastningen 

minska för lärarna. Men blir då en fråga om resurser och kanske även om skolans organisation. 

Det som denna studie har visat är att klasser på 15-20 elever verkade mest gynnsamt för lärarnas 

allmänna upplevelse av stress. 

Angående lärarens totala antal elever visade resultatet inte på några stora skillnader i 

stressfaktorerna vilket är något förvånande då totalt antal elever kan tänkas påverka 

arbetsbelastning på liknande sätt som klasstorlek. De lärarna med 100-340 elever visade ändå ett 

marginellt högre värde i stressfaktorn arbetsbelastning. Dessa lärare visade sig också ha sämre 
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arbetsklimat och mindre tid för återhämtning än lärare med ett totalt antal elever på 1-99 elever. 

Detta kanske kan förklaras med att fler elever innebär större krav på läraren vilket bidrar till 

mindre tid för återhämtning. Det verkar även finnas ett samband mellan elevantal och lärarens 

upplevelse av arbetsklimatet. Sammantaget verkar det vara klasstorleken som är en större 

bidragande faktor till lärarens upplevelse av stressfaktorer samt upplevd stress än vad det totala 

elevantalet påverkar.  

Resultatet angående ålderns betydelse för upplevelsen av stressfaktorerna gick det att se 

mönster i att påverkansmöjligheten verkade vara högre i de lägre åldrarna och minskade med 

stigande ålder, samma resultat kunde även ses i yrkesverksamma år. Resultatet skulle kunna 

förklaras med att yngre lärare har en större drivkraft att påverka samtidigt som det kan tyckas att 

lärare med mer yrkeserfarenhet borde ha större påverkansmöjlighet. Inte helt oväntat följer 

godtagbara förändringar samma mönster då dessa faktorer är nära sammanlänkade. Under 

återhämtning kunde motsatta mönster ses där äldre lärare verkade bättre på att utnyttja raster till 

vila och koppla bort tankar på jobbet under fritiden, detta kan bero på att äldre lärare har mer 

rutiner och vana vilket gör att dem kan utnyttja raster bättre än de yngre lärarna. Det sociala 

stödet sänktes även med stigande yrkeserfarenhet. Kanske kan detta bero på att de som arbetat 

länge som lärare är tryggare i sin roll och därför inte behöver eller söker lika stort stöd som lärare 

med mindre arbetserfarenhet. 

Krav-kontroll och stödmodellen 

Enligt denna studies teoretiska utgångspunkt upplevde lärarna en relativt hög arbetsbelastning 

vilket kan relateras till dimensionen krav. Gällande kontroll (påverkansmöjlighet och 

kunskapskontroll) upplevde lärarna en god påverkansmöjlighet över sitt eget arbete. Dock 

verkade påverkansmöjligheten minska med stigande ålder och yrkeserfarenhet. 

Kunskap/kompitens var en av de stressfaktorerna som påverkade lärarna minst, vilket betyder att 

de upplever sig inneha de kunskaper som behövs och har möjligheter till ny kunskap. 

Kunskapskontrollen är därför hög gällande lärare. Detta resultat visar på skillnad med Holte & 

Grimsmo (2006) vilka visade i sin undersökning av lärare att 90 procent av de tillfrågade kände 

behov av mer kunskap samt att lärarna kände små möjligheter till fortbildning (s. 32-33). Vad det 

gäller förändringar i organisationen tenderade resultatet i denna studie att ligga förhållandevis lågt. 

Lärarna upplever således att förändringar gällande andra områden än sina egna arbetsuppgifter 

innefattar en lägre påverkansmöjlighet. Sammantaget med kunskapskontrollen inräknad blir 

värdet på dimensionen kontroll förhållandevis hög. Dimensionen stöd är den stressfaktor som 

lärare påverkas minst av. Det finns alltså ett högt socialt stöd inom lärarens arbetsmiljö.  

Slås lärarnas arbetssituation ihop utifrån krav-kontroll och stödmodellen hamnar läraryrket i 

den aktiva arbetssituationen. Vilket enligt Karasek & Theorell (1990, s 31-38) är den mest 

utmanande då individen både har en hög kontroll samt ett högt krav. Svårigheten inom detta 

ligger i att hålla balansen så inte kraven blir allt för stora och att överbelastning inte sker en längre 
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period, vilket leder till negativ stress. Nyttjar man den aktiva arbetssituation som inte leder till 

negativ stress kan de anställda istället prestera på topp. 

Då de störta skillnaderna i stressfaktorerna återfanns mellan friskolor och kommunala skolor 

har en kartläggning utförts utifrån dessa kategorier för att placera in dem i krav-kontroll och 

stödmodellen. Modellen är uppbyggd utifrån lärarnas upplevelse av krav, kontroll och stöd. 

Skalan som har används för att placera in kommunala skolan samt friskolan är den samme som 

lärarna fick utgå från när de svarade på påståendena, det vill säga från 1-7. Figur 15 visar var 

kommunala skolan (röd prick) samt friskolan (blå prick) placerar sig i krav-kontroll och 

stödmodellen. Utifrån tidigare resultat upplever de kommunalanställda ett högt socialt stöd, 

relativt höga krav samt en upplevelse kontroll. Detta medföljer att de hamnar i den tidigare 

nämnda aktiva arbetssituationen. Man kan se att de kommunala lärarnas tyngdpunkt också ligger i 

närheten av den spända arbetssituationen, detta innebär att en del av de enskilda kommunala 

lärarna ligger i den spända arbetssituationen. Friskolorna upplever ett högt socialt stöd,  en hög 

kontroll samt en relativt låg upplevelse av krav. Därmed hamnar istället friskolorna i den 

avspända arbetssituationen som enligt Karasek & Theorell (1990, s 31-38) ses som den mest 

gynnsamma för de anställda.    

Figur 15 är uppskattad utifrån denna studies resultat som är baserad på 102 enkäter vilket gör 

att den inte kan generaliseras. Det som även bör nämnas är att kategorin friskolor innehåller 25 

respondenter och kategorin kommunala skolor innehåller hela 77 respondenter, vilket innebär en 

ojämn fördelning. Men hur som tyder resultatet på att lärarna från friskolor upplever utifrån krav- 

kontroll och stödmodellen en mer gynnsam arbetssituation än de kommunala lärarna. Det vore 

intressant att utifrån detta resultat i en ytterligare studie enbart fokusera på friskolor och 

kommunala skolor för att uppnå en jämvikt samt för att tydligare belysa vilka faktorer som är 

avgörande i skillnad på arbetssituation.  

 

 

Figur 15. Krav-kontroll och stödmodell baserat på lärare i friskolor och kommunala skolor 
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Konklusion 

Denna studies resultat har visat att faktorer som bakgrund och arbetssituation inte visar på några 

tydliga skillnader gällande lärarnas upplevelse av stressfaktorer. Det fanns dock ett resultat som 

visade på en större skillnad i lärarnas upplevelse av stressfaktorer. Detta hittades mellan friskolor 

och kommunala skolor. Lärarna inom kommunala skolor visade sig uppleva en betydligt högre 

stress i alla stressfaktorer. Utöver detta resultat fanns det inga tydliga skillnader men en antydan 

till olika mönster kunde utläsas. Bland annat att större klasstorlekar verkade öka lärarnas 

upplevelse av stress. Gällande lärarnas mest påverkande stressfaktorer i arbetssituationen var 

dessa: arbetsbelastning, arbetsklimat samt ständiga förändringar. Det som var intressant att se var 

oberoende av bakgrund eller arbetssituation var dessa tre stressfaktorer de mest påverkande till 

stress. Lärarnas bakgrund och arbetssituation skiljde sig alltså inte avsevärt mycket utifrån deras 

upplevelse av stressfaktorer. Kanske detta kan bero på att denna studies faktorer inte hittat källan 

till vad som påverkar upplevelsen av stress hos lärare i störst grad. Dock kan det utläsas att de tre 

mest påverkande stressfaktorerna är desamma oberoende bakgrund och arbetssituation samt att 

det hittades stora skillnader mellan friskolor och kommunala skolor. Vad som orsakar dessa 

skillnader är dock oklart. Det vore av intresse att utforma en studie enbart baserad på friskolor 

och kommunala skolor för att kunna identifiera vilka faktorer som skiljer dessa åt och som leder 

till att lärarna på friskolor påverkas mindre av dessa stressfaktorer. Enligt studiens teoretiska 

modell krav-kontroll och stödmodellen har tyngdpunkten av lärarna relativt hög arbetsbelastning 

och kontroll samt ett högt socialt stöd, vilket placerar dem i den aktiva arbetssituationen. 

Separerar man lärare från friskolor och kommunala skolor ser man en intressant skillnad. Då 

tyngdpunkten för de kommunala lärarna ligger i den aktiva arbetssituationen medan 

tyngdpunkten för friskolelärare ligger i den avspända arbetssituationen. Detta utgör ett ytterligare 

argument för intresset av en studie av lärare mellan enbart den kommunala och den fristående 

skolan. Intressant vore även att undersöka ytterligare faktorer som kan bidra till en ökning av 

lärares upplevelse av stress. 
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Bilaga 1. Enkät 

Enkät till högstadie- och gymnasielärare 

 

Denna enkät utförs inom ramen för ett examensarbete inom lärarutbildningen på Uppsala 

universitet. Undersökningen syftar till att få en bild av lärares arbetssituation samt för vilka 

stressfaktorer som i störst utsträckning påverkar dem i arbetsmiljön.  

 

Enkäten är helt anonym. Dina svar skyddas av sekretesslagen och personuppgiftslagen. Detta 

innebär att alla som arbetar med det insamlade materialet ansvarar för att inga enskilda svar kan 

utläsas på ett sätt som förknippas med dig som person eller med skolan du arbetar på. Det 

insamlade materialet kommer heller inte att användas till något annat än till denna undersökning. 

 

Vi är angelägna om att få en så korrekt bild som möjligt över lärarens arbetssituation samt 

lärarnas upplevda stress och därför ber dig att fylla i enkäten så noga du kan. Avsikten är inte att 

undersöka enskilda svar, utan att jämföra grupper av lärare. Vilka skillnader finns det mellan kön, 

åldrar, yrkeserfarenhet eller mellan högstadie- och gymnasielärare. 

 

Tack på förhand för din medverkan! Om du har funderingar eller synpunkter kontakta oss per e-

post eller telefon. 

 

Henrik Lindström, studerande på lärarprogrammet på Uppsala universitet. 

E-post henrik.lindstrom.7521@student.uu.se tel: 073-0215580 

 

Mirjam Ohlsson, studerande på lärarprogrammet på Uppsala universitet. 

E-post mirjam.ohlsson.5232@student.uu.se tel:073-0569488 

 

Handledare 

Tobias Dalberg. E-post tobias.dalberg@edu.uu.se  

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:henrik.lindstrom.7521@student.uu.se
mailto:mirjam.ohlsson.5232@student.uu.se
tel:073-0569488
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Bakgrund  

 

Kön: ☐ Kvinna  ☐ Man  Född år_____________ 

 

Skola: ☐ Kommunal     ☐ Friskola 

 

Skolform: ☐ Gymnasiet ☐ Högstadiet   

 

För vilka åldrar gäller din lärarutbildning? (fler än ett kryss möjligt)  

☐ Grundskolan 1-6  ☐ Högstadiet  ☐ Gymnasiet  ☐ Ingen utbildning  ☐ Annan 

 

Undervisningsämne__________________ 

 

Yrkesverksamma år______________________ 

 

Verksamma år på nuvarande skola_____________ 

 

Totalt antal elever som ingår i din undervisning______________ 

 

Genomsnittlig klasstorlek:(elevantal) 

☐ Mindre än 15  ☐ 15-20 ☐21-25  ☐ 26-30 ☐ Mer än 30 

 

Fyll i så gott du kan antal timmar som läggs i snitt på detta under en arbetsvecka 

Antal undervisningstimmar i veckan______________ 

 

Schemalagd planeringstid______________ 

 

Bedömning och administrativt arbete__________________ 

 

Återhämtning(fika, vila, lunch)__________________ 

 

Arbetsrelaterad sysselsättning utanför arbetstiden(ex i hemmet)______________ 
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Följande frågor handlar om din upplevelse av stress samt om olika stressfaktorer 

i arbetet. Besvara alla frågor så exakt du kan med hjälp av nedanstående skala. 

 

Stämmer      Stämmer 

inte alls                                          helt 

  1   2   3   4   5   6   7 

 

 

Jag har en arbetsmängd som känns acceptabel (Arbetsbelastning) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har tillräckligt med tid för att genomföra mina arbetsuppgifter 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag tycker att andras krav på mig är acceptabla 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag känner att jag kan påverka planeringen och upplägget av 

arbetet(påverkansmöjlighet)  

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har möjlighet att påverka beslut om stopptider/deadlines 

1 2 3 4 5 6 7 

  

Jag kan själv prioritera i vilken ordning mina arbetsuppgifter ska utföras 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag är införstådd med alla mina arbetsuppgifter(Otydlig arbetsorganisation) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag känner mig införstådd i kollegors arbetsuppgifter och ansvarsområden 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag vet vad min chef/arbetsledare förväntar sig av mig 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Det sker ständiga förändringar i arbetsorganisationen(Återkommande förändringar) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Jag känner mig delaktig vid planeringar av förändring 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag känner mig trygg med mina anställningsförhållanden 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har personer på mitt arbete som jag kan tala förtroligt med(socialt stöd) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag kan få hjälp från mina arbetskamrater för att lösa mina arbetsuppgifter 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag får stöd av min närmaste chef/arbetsledare 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har tillräcklig kompetens för att utföra mina arbetsuppgifter(Bristande 

kunskap/kompetens 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har möjlighet att få kunskaper när arbetsuppgifterna kräver det 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag känner att jag får utnyttja min fulla kompetens 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har ett arbete fritt från olycksfallsrisker(Riskfyllt arbete) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har ett arbete fritt från hot och våld 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har tillgång till första hjälpen och krisstöd i mitt arbete 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har ett arbete som är fritt från störande ljud(Dåligt arbetsklimat) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Jag har ett arbete fritt från påfrestande konflikter 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har en arbetsplats som har en god förmåga att hantera konflikter 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har arbetstider/arbetsschema som passar mig(Påfrestande arbetstider) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag jobbar aldrig övertid 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Mina arbetstider ändras ständigt med kort varsel 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag har all den utrustning jag behöver i arbetet(Brister i fysiska arbetsförhållanden) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Utrustningen som mitt arbete kräver fungerar alltid 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag upplever mitt arbete som ensidigt med upprepade arbetsmoment 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag känner mig pigg och utvilad när jag kommer till arbetet(Bristande återhämtning) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag kan nyttja matraster och pauser till att koppla av från arbetet 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Jag känner mig stressad över min arbetssituation 

1 2 3 4 5 6 7 
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