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Sammanfattning  
 
I dagens arbetsliv är lärarkåren en yrkesgrupp som är utsatt för stor press och stress. Detta 

bottnar i ett förändrat arbetsliv och skolans nära koppling till politiken. Den förändrande 

skolan leder till att lärarna får ökade psykiska och sociala besvär. Lärarnas situation är 

mycket omdebatterat med fokus på de ökade kraven för administration samt hur den 

generella arbetsbördan ser ut. Intresset för studien har varit att uppmärksamma stress, 

upplevelsen av administration samt hur den obesvarade frågan kring hur 

arbetslivserfarenheten torde påverka dessa områden. Detta har lett fram till syftet att 

undersöka olika påverkansfaktorers betydelse för upplevelsen av stress i arbetslivet. Studien 

baseras på en enkätstudie bland grundskollärare i årskurserna 1-9 i Uppsala och Knivsta 

kommun. För att få förståelse för enkätsvaren har tre modeller och begreppsliga 

referensramar använts. Dessa är Karasek och Theorells Krav- och kontrollmodell, Aronssons 

Kontroll inom en situation respektive kontroll över en situation samt Semmer med fleras 

Stress-as-offense-to-self. Studiens resultat visar att grundskollärarna upplever till störst del 

höga krav och låg kontroll som bekräftar att läraren är en stressad yrkesgrupp som verkar i en 

spänd arbetssituation. Lärarens situation består av tidspress och en låg möjlighet att 

kontrollera sin arbetssituation, där påverkansfaktorn attityd till administration har ett 

samband med stressupplevelsen. Däremot torde arbetslivserfarenhet inte påverka stressen hos 

läraren.  Grundskollärares inställning till administration är i det stora hela negativ eller 

kraftigt negativ.  Majoriteten anser att administrationen utgör en del av yrket och fyller en 

relevant funktion. Samtidigt har det framkommit en indikation på att vissa individer ser 

administrationen som en illegitim arbetsuppgift. 
 
 
Nyckelord: lärare, stress, administration 
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1. Inledning 

 
I detta första kapitel presenteras problemområdet som studien ämnar undersöka. 

Inledningsvis redogörs för bakgrunden som ger ett sammanhang för det som uppsatsen 

utreder. Vidare leder bakgrunden till en konkret syftesförklaring med tillhörande 

frågeställningar. Slutligen ges en översikt över uppsatsens avgränsning och disposition.   

 

1.1 Bakgrund 

Synen på arbetslivet och arbetet har inte alltid sett likadan ut. Idag kännetecknas arbetet av 

alltmer flexibilitet. Branscher och företag tvingas till anpassning efter yttre påverkningar i 

samhället som förändrar villkor och förutsättningar för verksamheten. Förändringen får 

konsekvenser för individen genom att det exempelvis ställs större krav på denne och att 

arbetet blir mer omväxlande. Utvecklingen får på så vis psykiska och sociala följder (Allvin 

et al. 2006 s. 23). Statistiska centralbyrån uppmärksammar hur besvär av stress ökar i 

arbetslivet. Under år 2014 drabbades var fjärde sysselsatt svensk av åkommor relaterade till 

arbetet. Stressrelaterade problem drabbar både kvinnor och män och återfinns i de flesta 

branscher (Ivarsson 2014).  

 

Ett konkret exempel på en bransch som på flera sätt färgats av det nya arbetslivet är skolan. 

Detta kan förstås genom skolans intima sammanlänkning med politiken, vars beslut direkt 

påverkar den operationella verksamheten ute på landets skolor. Utbildningsfrågor kan 

fungera som en bricka i det politiska spelet. De engagerar många samtidigt som 

reformprogram leder till stora konsekvenser för den löpande verksamheten ute i landets 

skolor (Liedman 2011 s. 12). Det nya arbetslivet visar sig även genom förväntningar som 

finns på lärares arbetssätt. Lärarförbundet beskriver yrkesutövningen som beroende av att 

läraren tar ett stort eget ansvar för det pedagogiska uppdraget och utbildningens innehåll. 

Detta kräver vidare att läraren kontinuerligt behöver underhålla sin kompetens så att den 

svarar mot aktuell forskning och samhällskrav (Lärarnas Riksförbund 2015).  

 

Skolan har inte bara förändrats i sin verksamhet utan det har också börjat märkas psykiska 

och sociala konsekvenser hos dess personal, som till exempel lärarkåren. Detta berörs i både 

politiska och mediala debatter där oron kring lärarnas tillvaro och arbetsförhållanden 
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diskuteras (Arvidsson 2014). Till exempel debatterade Miljöpartiet inför föregående val 

tydligt om att minska den administrativa bördan på lärare och ge dem mer tid åt sina 

huvuduppgifter (Fridolin & Amin 2013). Huvuduppgifterna definieras av Lärarnas 

Riksförbund som undervisning, för- och efterarbete till lektioner samt mer periodiserade 

uppgifter som nationella prov, utvecklingssamtal, klassmöten, kompetensutveckling, 

medarbetarsamtal och lönesamtal (Lärarnas Riksförbund 2011).  

 

Lärarna utgör en stor del av landets förvärvsarbetande och är en traditionell yrkesgrupp som 

troligen kommer att fortsätta ha en viktig roll och samhällsfunktion (Skolverket 2015). De 

allra flesta har en relation till skolan och yrket samt torde hålla med om att situationen 

behöver förbättras. För att nå en förbättring är det nödvändigt att uppmärksamma lärarnas 

egna attityder gentemot administrationen, den generella arbetsbördan samt hur dessa 

uppgifter hanteras av lärargruppen. En fråga som verkar vara obesvarad i debatten är 

huruvida svenska grundskollärares arbetslivserfarenhet påverkar stressbilden. Om det är så att 

det finns en grupp av lärare som är mer stresstålig finns också möjligheten att ta lärdom av 

dem. En tänkbar hypotes till det sagda i inledningen torde vara att arbetslivserfarenheten 

skulle kunna påverka en individs stressupplevelse.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka olika påverkansfaktorers betydelse för upplevelsen av 

stress i arbetslivet. Mot bakgrund av syftet har två frågeställningar formulerats, vilka avses 

besvaras genom denna studie. 

 

1. Vilka stressfaktorer påverkar lärare och har arbetslivserfarenheten inom branschen 

någon betydelse för stressupplevelsen? 

2. Hur påverkas lärarens stressituation av administrativa krav och har denna påverkan 

något samband med arbetslivserfarenhet?  
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1.3 Avgränsningar 

För att besvara studiens frågeställningar har några viktiga avgränsningar och definitioner 

gjorts vad gäller arbetslivet, stress, arbetslivserfarenhet och administrativa krav. En 

avgränsning av arbetslivet har gjorts genom att fokusera på grundskolelärare. Yrkesgruppen 

är som tidigare nämnts utsatt för stress och är av intresse då årskurserna 1-9 är obligatoriska i 

svensk skolgång. Stress är ett brett begrepp som grundas i en subjektivt upplevd känsla hos 

individer och kan mätas på olika sätt. Här används Karasek och Theorells (1990) teoretiska 

modell med två dimensioner, krav och kontroll för att kunna bedöma lärarnas psykosociala 

arbetsmiljö. Krav- och kontrollmodellen är tydlig och väl använd inom arbetsmiljöområdet. 

Den har utvecklats över tid och har kommit att tillföras en dimension av socialt stöd. Denna 

utökning av modellen tar stöd i upptäckten av att den aspekten kan ha betydelse för 

stressupplevelsen. Det sociala stödet omfattas dock inte i föreliggande studie där Karaseks 

och Theorells ursprungliga, tvådimensionella modell kommer att användas. Det finns mycket 

som potentiellt sett kan påverka upplevelsen av stress men fokus har här lagts på att 

undersöka stress i förhållande till arbetslivserfarenhet och administration.  

 

Arbetslivserfarenheten är intressant då den till stor del  inte diskuterats i svensk forskning och 

inte heller i Arbetsmiljöverkets återkommande rapport kring arbetsmiljö. Samtidigt visar 

internationell forskning att detta kan vara en påverkansfaktor till stress, vilket berörs 

utförligare i kommande kapitel. Arbetslivserfarenhet används här som ett uttryck för hur 

många år inom läraryrket som respondenten varit aktiv. Administrativa krav är av relevans då 

de ofta debatteras idag och har kommit att utgöra en allt större del av lärarens arbete. Även 

detta begrepp är svårt att fånga och mäta. Olika definitioner har använts i forskningen och det 

finns inget vedertaget mätinstrument, vilket i sin tur leder till att jämförbarheten är dålig och 

att det är svårt att uttala sig om huruvida administration ökar, minskar eller hålls konstant. 

Den använda definitionen av administration är skapande, insamling, bearbetning, 

sammanställning och rapportering av information. Det är alltså inte fråga om en specifik 

syssla, utan snarare en mängd olika aktiviteter som fyller en upprätthållande och 

samordnande funktion inom ett system (Forssell, Ivarsson & Westerberg 2014 s. 43).  
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1.4 Disposition 
 
I detta första kapitel presenterades en bakgrund till ämnesområdet följt av studiens syfte, 

frågeställningar samt avgränsningar. I det nästkommande kapitlet redogörs ett urval av den 

tidigare forskningen som bedrivits inom studiens område. I det tredje kapitlet presenteras 

studiens teoretiska perspektiv, begrepp och antaganden som skapar ramen för 

undersökningen samt ger möjlighet till analys av det empiriska underlaget. Dessa teorier är 

Karasek och Theorells Krav- och kontrollmodell, en ytterliga distinktion av krav- och 

kontrollmodellen görs av Aronsson genom kontroll inom en situation respektive kontroll över 

en situation samt en modernare referensram Stress-as-offense-to-self av Semmer med flera. 

Efterkommande kapitel är metodkapitlet som innehåller det metodologiska angreppssätt som 

använts i studien, hur data samlats in, avgränsats och bearbetats. I detta kapitel beskrivs även 

studiens validitet, reliabilitet samt etiska överväganden. I det femte kapitlet redogörs för 

studiens resultat där bakgrundsvariabler och intresseväckande resultat presenteras. Vidare 

presenteras sambanden mellan stress och dess påverkansfaktorer genom logistiska och en 

linjär regression. Därefter följs kapitlet där resultatet analyseras i relation till den teoretiska 

referensramen. Detta analyskapitel är uppdelat i tre teman: lärares stressbild, 

arbetslivserfarenhet som påverkansfaktor samt förhållandet mellan stress och administration. 

Slutligen i uppsatsens sjunde kapitel summeras studiens resultat och frågeställningar 

besvaras. Därefter följer ett avsnitt där studiens resultat diskuteras i relation till tidigare 

forskning, i relation till teori samt i relation till studiens metod. Avslutningsvis ges förslag till 

framtida forskning.   
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2. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel sammanfattas den tidigare forskning som bedrivits inom det område som denna 

studie tillhör. 

 

Forskning som rör lärare och deras stressituation har kommit att bli ett stort 

forskningsområde av högt internationellt intresse. Termen stress har haft en bred användning 

inom samhällsvetenskapen och dess innebörd har utvecklats över tid. Under 1970-talet börjar 

forskningen generera material som nämner stress i relation till lärande och lärare (Coates & 

Thoresen 1976). Sedan dess har flertalet studier indikerat att lärare hör till gruppen av yrken 

som kännetecknas av hög stress (Dunham & Varma1998; Kyriacou 2000). Det finns även 

forskning som visar huvudsakliga orsaker till stress hos lärare. Däribland tidspress, 

arbetsbelastning, förmågan att hantera förändring, administration och ledning, att utvärderas 

av andra och relationer med kollegor (Travers & Cooper 1996; Benmansour 1998; Pithers & 

Soden 1998).  

 

Det finns både likheter och variation i lärares stressupplevelser i världen, vilka beror av 

rådande förutsättningar. När en diskussion om stress äger rum är det viktigt att beakta att det 

handlar om en subjektivt upplevd känsla hos unika individer. Människan är komplex så 

tillvida att hon formats av sin personlighet, värderingar, förmågor och givna omständigheter. 

Även om statistiken visar tydliga internationella trender finns också variationer i 

stressfaktorerna relaterade till enskilda länders olika förutsättningar (Chan & Hui 1995). 

Exempel på regionala förutsättningar kan vara nationella utbildningssystem, rådande 

omständigheter för lärare och skolor inom landet samt utbredda attityder och värderingar 

kring läraryrket i samhället som helhet. Det har skett en decentralisering av läraryrket i 

Europa och inte minst i Sverige där makten har förflyttas ut i kommunerna. Detta innebär för 

läraren ett större individuellt ansvar för sin undervisning men också att fortsätta rätta sig efter 

förändringar som sker i skolvärlden (Vedder & O’Dowd 2006).  

 

Det har påvisats kopplingar mellan stress, administration, organisationsförändringar och 

arbetslivserfarenhet. Bland amerikanska lärare som undervisar på college syns en ökad 

stressnivå som följts av bidragande faktorer som ökade krav såväl som förändringar kopplade 

till administration. Den totala arbetsbördan för lärarna är hög och det finns mindre tid för 

undervisning, interaktion med studenter samt förberedelser. I det pressade läget med krav 
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från studenter och ledning är det de kompromisser som lärare gör gentemot de förstnämnda 

som leder till mest stress och skuldkänslor (King 2002).  Att se ändrade administrativa krav 

som en typ av organisationsförändring blir givande då forskning har påvisat att stressade 

medarbetare har svårare att acceptera och ha ett positivt förhållningssätt till just 

organisationsförändringar (Vakola & Nikolaou 2005). Vidare har lärares arbetslivserfarenhet 

ställts mot ett mått på självkänsla i en studie som jämför attityden mot arbetsuppgifterna 

administration respektive verksamhet i klassrummet. Sambandet var inte linjärt utan visar att 

självkänslan ökar i början av karriären, för att vara som högst i mitten för att sedan avta under 

den senare delen av karriären. De lärare som befann sig tidigt och sent i karriären tenderade 

alltså ha lägre självkänsla och upplevde stressfaktorn administration som mer positiv än andra 

delar av arbetet. Detta förklarades av att den typen av uppgift associerades med känslan av 

kontroll och hanterbarhet (Klassen & Chiu 2010).  

 

Resonemanget om de ovan nämnda problemen har konkretiserats av Semmer genom 

begreppet illegitima arbetsuppgifter, ett nytt koncept för att benämna stressorer som påverkar 

individens yrkesidentitet. Arbetsuppgifternas karaktär kan påverka hur individen upplever 

arbetsrelaterad stress. Uppgifterna kan värderas olika utifrån om de ligger nära, i närheten av 

eller utanför yrkets kärna. I professionella yrken finns även en viktig förbindelse mellan 

yrkesrollen och personens identitet. Denna leder till att utförda uppgifter som inte förknippas 

med professionen får individen att ifrågasätta sin yrkesidentitet och resulterar i en ökad 

stressupplevelse (Semmer et al. 2007; Semmer et al. 2015). Närliggande forskning i Sverige 

har fokuserat på sambandet mellan illegitima  arbetsuppgifter och stress hos läkare. Studien 

som utförts visar på att höga nivåer av illegitima arbetsuppgifter ökar risken med fem gånger 

att uppleva utmattning och anspänning. Läkare som uppgav hög grad av illegitima 

arbetsuppgifter redogör även för längre arbetstid, de är i åldersspannet 40-55 år och har 

mycket lång anställningstid (Aronsson, Bejerot & Härenstam 2012).  

 

En ytterligare risk med illegitima arbetsuppgifter är att de sammanlänkas med känslan av att 

känna sig förolämpad vilket i sin tur framkallar kontraproduktiva beteenden hos 

medarbetaren. Dessa kan riktas mot såväl organisationen som inom interpersonella kontakter. 

De anställda arbetar alltså fortfarande aktivt, men i fel riktning (Semmer et al. 2010). En 

första studie som visar på illegitima arbetsuppgifters biologiska påverkan på anställda 

publicerades år 2013. Den bekräftar och utökar tidigare forskning som rör illegitima 

arbetsuppgifter. Där undersöktes sambandet mellan upplevd hälsa, inställning till 
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arbetsuppgifter samt uppmätta nivåer av kortisol i saliv. Kortisol är ett hormon som vanligen 

används som ett biologiskt mått på stress. Resultatet visade att upplevelsen av god hälsa är en 

förmildrande faktor på inställningen till illegitima arbetsuppgifter. Denna blir således en 

viktig och personlig resurs hos den anställda. Omvänt reagerar de som upplever sin hälsa som 

sämre än starkare på denna typ av krav. Slutsatsen som dras är att det är viktigt att undvika 

illegitima arbetsuppgifter och att återställa personlig hälsa (Kottwitz et al. 2013). 

 

Svensk forskning som berör arbetsmiljö inom olika branscher har utförts genom 

arbetskraftsundersökningar samt arbetsmiljöundersökningar framställd av Statistiska 

centralbyrån på uppdrag av Arbetsmiljöverket (SCB 2015). Dessa undersökningar beskriver 

utvecklingen av den svenska arbetsmarknaden samt hur arbetsmiljön ser ut och vilka besvär 

som kommer till följd av detta. En studie som utgår från arbetskraftsundersökningens 

material berör arbetstimmar och övertid där trenden av det ökade övertidsarbetet diskuteras 

utifrån olika typer av yrken. Den offentliga sektorn är speciellt utsatt där lärare tas upp som 

exempel. Studien väcker frågor som berör arbetets karaktär utifrån nya krav som ställs av 

flexibilitet och hur individen möter organisationens roll att kontrollera den typen av arbete 

(Aronsson, 1999). Den andra stora studien, arbetsmiljöundersökningen, utförs vartannat år 

sedan 1989 och kartlägger arbetsmiljö utifrån fysiska och psykosociala aspekter samt hur de 

förändras från tidigare år. Undersökningen ämnar beskriva arbetsmiljön för den sysselsatta 

befolkningen i åldern 16-64 år. Bland annat beskrivs den psykosociala arbetsmiljön utifrån ett 

index skapat efter krav och kontroll i arbetet. Utifrån detta index kan utvecklingen på den 

svenska arbetsmarknaden och arbetsmiljön diskuteras över tid. Resultaten som kan utläsas i 

Arbetsmiljöverkets rapport gällande grundskollärare är tydliga. Yrket utmärker sig markant 

på flera punkter. Bland annat upplever en stor andel svårigheter att koppla bort tankar om 

arbetet under fritiden. Många är också trötta eller håglösa minst en dag i veckan och det har 

även visat sig att problem med sjuknärvaro är utbrett (Arbetsmiljöverket 2013).  

 

En ytterligare rapport för att undersöka arbetsmiljön inom olika yrkesgrupper har utförts av 

centralorganisationen för tjänstemän, TCO. Denna rapport kallas Stressbarometern och består 

av sammanställd data som berör förbundets medlemmar fördelade i fyra yrkesgrupper. I 

jämförelsen mellan lärarna och de andra yrkesgrupperna sticker lärarna tydligt ut som mest 

påverkade av stress. De största skillnaderna visar sig i graden av upplevd egen kontroll där 

lärarna har svårare att påverka när arbetsuppgifter ska utföras, hur arbetstiden ska förläggas 

samt om det finns möjlighet att lämna över arbete till kollegor. Vidare påverkas lärare i större 
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utsträckning av psykisk stress i form av sömnproblem, trötthet och upplevelsen av tidsbrist. 

Slutligen anser lärarna att de saknar tillräckliga resurser vilket är nödvändiga förutsättningar 

för att göra en gott jobb (Fromm 2013).  

2.2 Sammanfattning tidigare forskning  
 
Sammanfattningsvis redogör detta kapitel för tidigare forskning inom det ägnade 

forskningsområdet med relevans för studiens syfte och frågeställningar. Syftet är att 

undersöka olika påverkansfaktorers betydelse för upplevelsen av stress i arbetslivet. I det 

stora hela utgör utgör stress och lärare omfattande forskningsområden som är aktuella och 

engagerar. Flertalet studier indikerar att lärare är en yrkesgrupp som kännetecknas av stress 

samt att denna stressupplevelse är en subjektiv känsla som kan uppkomma av flertalet 

anledningar. En typ av påverkan är tidspress, att utvärderas av andra samt att 

organisationsförändringar förändrar kraven för läraren. Det har även påvisats att det finns 

kopplingar mellan stress och så kallade illegitima arbetsuppgifter. Där administrationen är 

extra intressant med avseende på dess genererande effekter och koppling till stress. Förenat 

med administration konstateras även ett visst samband med arbetslivserfarenhet. Det är mot 

bakgrund av en avsaknad av svensk forskning rörande lärares stress utifrån 

arbetslivserfarenhet som föreliggande studie ämnar att undersöka fenomenet tillsammans 

med den uppmärksammade faktorn administration.   
  



 13 

3. Teoretisk och begreppslig referensram 
 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv, begrepp och antaganden. Dessa 

skapar en ram för undersökningen och ger möjlighet till att analysera det empiriska 

underlaget. Först behandlas Robert Karaseks och Töres Theorells teori om krav-

kontrollmodellen vilken är relevant för att undersöka vilka stressfaktorer som påverkar 

grundskolelärarna. Därefter redogörs Gunnar Aronssons idéer om kontroll i respektive 

kontroll över en situation vilken blir tillämplig för analys av hur grundskolelärarnas 

stressupplevelse påverkas av administrativa krav. Slutligen berörs Norbert Semmers 

teoretiska referensram Stress-as-Offense-to-Self med en fördjupning i begreppet illegitima 

arbetsuppgifter som bidrar till förståelse av relationen mellan stressorer och individens 

yrkesidentitet. Värt att poängtera är att inga teorier specificeras eller testas i föreliggande 

studie. De används endast för att förstå och tyda det insamlade materialet.  

 

3.1 Krav- och kontrollmodellen 
 
Karasek och Theorell har tillsammans utvecklat Krav- och kontrollmodellen, ett verktyg för 

att skildra psykosocial arbetsmiljö utifrån faktorerna arbetskrav och handlingsutrymme.  

Modellen beskriver hur olika grader av krav och kontroll i arbetet kan leda till stress. Idén till 

teorin bottnar i tankar kring industrialismen, där jakten på produktivitet har lett till att stress 

uppkommit som en hälsorisk för arbetaren (Karasek & Theorell 1990 s. 2-3). Modellens ena 

dimension, kontroll, har två aspekter som yttrar sig genom dels decision authority, hur 

mycket påverkan individen har över sina arbetsuppgifter, dels genom skill discretion, 

förmågan att använda sin kompetens. Relationen mellan dessa begrepp skapar decision 

latitude, som kan översättas till beslutsfattande eller handlingsutrymme. Handlingsutrymmet 

omfattar kontroll över vilka arbetsuppgifter som ska utföras, hur och när arbetet utförs samt 

olika former av beslutstagande eller inflytande. Kontrolldimensionen har påverkan på både 

hälsa och beteende och kan främja utveckling, lärande samt motivation. Kan kontrollen 

däremot inte hanteras leder detta till stress hos arbetstagaren (Karasek & Theorell 1990 s. 58-

61).  

 

Modellens andra dimension utgörs av kvalitativa och kvantitativa krav som kan både främja 

och hämma individen. De kvalitativa kraven är intellektuella och stimulerar den anställde 
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medan de kvantitativa krav, så som tidspress inte gör det. Krav har påverkan på hälsan när för 

svåra uppgifter får individen känna sig obekväm och pressad. Ytterligare exempel är 

förhållanden när kunskapen hos den anställde inte är tillräcklig eller föråldrad samt då 

samordningen av arbetet inte kan styras. Försöket att hantera situationen framkallar på så sätt 

stress (Karasek & Theorell 1990 s. 63-65).  

 

Modellen består av fyra olika arbetstyper med olika nivåer av krav och kontroll. Den första 

typen är den spända arbetssituationen. Denna är den mest påfrestande arbetstypen där 

individen utsätts för höga krav och upplever låg kontroll i sitt arbete. Vid dessa 

förutsättningar uppstår hög stress som över tid blir skadlig och leder till stressrelaterade 

sjukdomar (Karasek & Theorell 1990 s. 32-34). Den andra typen benämns som aktiva jobb 

och kännetecknas av hög kontroll samt höga krav. Dessa villkor är en förutsättning vid 

utmanande arbeten, genom att den anställde får kontroll över sina arbetsuppgifter och 

färdigheter har denne möjlighet att arbeta effektivt utan att riskera påföljder i form av negativ 

stress (Karasek & Theorell 1990 s. 35). Den tredje typen utgörs av en avspänd 

arbetssituation. Här råder den lägsta graden av stress med hög grad av kontroll och låg grad 

av krav (Karasek & Theorell 1990 s. 36). Den sista typen kallas passiva arbeten och 

kännetecknas av låga krav och låg kontroll. Denna typ av arbete kan leda till 

understimulering där arbetaren inte får utnyttja sina färdigheter. Den största faran med detta 

är att den anställde kan känna sig obetydlig och över tid få minskad motivation och 

produktivitet som i sin tur ökar risken för psykisk ohälsa (Karasek & Theorell 1990 s. 37-38).  

  
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Figur 1. Krav- och kontrollmodellen 
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Karasek och Theorells modell för krav och kontroll har många fördelar. Modellen är väl 

använd inom arbetsmiljöforskningen och med dess breda vinkel förklaras hälsa och arbetets 

konstruktion på olika nivåer i relation till individen, arbetsuppgiftens utformning samt 

organisationen i stort (Karasek & Theorell 1990 s. 14-15). Med hjälp av modellen går det att 

se hur konsekvenser och beteenden kan komma att yttra sig utifrån hur ett arbete är  

organiserat. Alltså hur krav, förmågan att utföra arbetsuppgifter och huruvida man har 

kontroll över sina arbetsuppgifter påverkar individen (Karasek & Theorell 1990 s. 31). 

3.2 Ytterligare distinktioner av kontroll 
 

För att tydligare kunna diskutera exempel på kontroll och göra empiriska anknytningar görs 

följande distinktioner.  

3.2.1 Kontroll inom en situation respektive kontroll över en situation 
 
Kontrollbegreppet har inom psykologin en dimension som är situationsspecifik. Detta syftar 

till att den givna situationen styr hur kontroll utövas och vilken typ av kontrollförlust som 

uppkommer (Aronsson 1990 s. 70). Vidare görs ett särskiljande av kontroll inom och kontroll 

över en situation. Detta möjliggör att fånga den asymmetri som uppkommer i situationer 

kännetecknade av ojämlikhet i fråga om makt. Det så kallade utrymme som begreppet 

handlingsutrymme syftar till kan ligga mer eller mindre nära den aktuella arbetsuppgiften. 

Kontroll över handlar om stora övergripande beslut som sätter spelets regler och formar 

situationens kontrollstruktur. Kontroll inom handlar istället om mindre detaljer och att 

hantera reglerna inom situationen (Aronsson 1990 s. 76). På detta sätt har individen förmågan 

att utöva kontroll över omgivningen. I praktiken kan detta uttryckas genom att individen 

sätter upp mål och planer för att sedan målmedvetet arbeta mot att förverkliga de samma. 

Denna är förvisso begränsad men inte bestämd av yttre faktorer (Aronsson 1990 s. 77). 

Theorell reflekterar kring Aronssons begrepp och bedömer att “Globaliseringen och de tvära 

kasten i nationella och internationella processer gör att den enskilde blir alltmer påverkad av 

“kontroll över arbetet”.” (Theorell 2003 s. 33).  
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3.3 Stress-as-offense-to-self 
 
Som omnämnts under avsnittet för tidigare forskning har Semmer utvecklat ett nytt koncept 

för att visa på stressorer som har en inverkan på individens yrkesidentitet, kallat Stress-as-

Offense-to-Self (SOS). Sambandet mellan hot mot en persons självförtroende och 

upplevelsen av stress har påvisats genom forskning då det är viktigt för de flesta att bibehålla 

sitt egenvärde. Det är mot bakgrund av detta den teoretiska referensramen skapats för att 

möjliggöra att dimensionen kan lyftas fram inom arbetsrelaterad forskning. Självförtroendet 

utgör en viktig resurs som har en relation till stressupplevelsen i sig jämfört med den tidigare 

bilden där det snarare betraktats som en mildrande faktor i stressande situationer eller en 

beroende variabel som kan påverkas av stress (Semmer et al. 2007 s.43). Resonemanget har 

influerats av teori om ansträngning och belöning som belyser att stress framträder inom en 

social kontext som påverkar dess mening. Relaterat till tidigare teori i detta kapitel kan sägas 

att krav- och kontrollmodellen visar på om ansträngningen är möjlig att bära medan SOS 

snarare ställer frågan om huruvida ansträngningen är mödan värd. En annan viktig faktor i 

sammanhanget som behövt lyftas fram är således reciprocitet, en ömsesidig rättvisa som 

skapas genom växelverkan mellan den anställde och organisationen. Denna rättvisa är viktig 

för konceptet SOS då det påvisats att den har en koppling till självförtroendet. (Semmer et al. 

2007 s.45) Individen och dennes självförtroende kan påverkas både i positiv och negativ 

riktning. Rättvist bemötande kommunicerar respekt och uppskattning medan orättvisa på 

samma områden signalerar respektlöshet. SOS delar in potentiella hot i två kategorier, de som 

härrörs till den personliga självkänslan samt de som relaterar till att utvärderas av andra och 

skadar den sociala aktningen. De är inte helt åtskilda då anseendet kan påverka den 

personliga självkänslan men icke desto mindre kan den personliga självkänslan hotas även då 

man inte utvärderas av andra. En fördjupning i hot mot social aktning gör nedan genom en 

presentation av begreppet illegitima arbetsuppgifter (Semmer et al. 2007 s. 46). 
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3.3.1 Illegitima arbetsuppgifter 
 
Den teoretiska referensramen SOS omfattar flera sätt genom vilka den sociala aktningen kan 

hotas och illegitima arbetsuppgifter är ett sådant sätt. Gemensamt för hoten är brist på respekt 

vilket kan uttryckas mer eller mindre direkt och de illegitima arbetsuppgifterna är oftast ett 

exempel på det senare. Ordet illegitim syftar i det stora på hur något upplevs ur mottagarens 

eller den utsattes perspektiv. Mer specifikt är de illegitima arbetsuppgifterna en stressor på 

uppgiftsnivå som påverkar individens yrkesidentitet och därigenom också den 

arbetsrelaterade stressen. Bedömningen av vad som klassas som illegitima arbetsuppgifter 

bestäms således av två saker, dels individens subjektiva bild som kan ge dem epitet som 

orimliga och onödiga, dels värderingen av hur nära yrkets kärna uppgiften ligger. Om 

avståndet är litet upplevs stressoren som legitim, något som ingår i arbetet och blir därför 

lättare att uthärda. Ökar istället avståndet ökar risken samtidigt för att uppgiften ses som 

illegitim och blir en källa till stress. Alla yrken omfattar visserligen element som potentiellt 

sett kan leda till stress, men de som typiskt sett ses tillhöra yrket kan beskrivas som  

bejakande av den anställdes kärnroll och genom den en professionell identitet. Andra positiva 

effekter av denna typ av arbetsuppgifter är känslan av tillfredsställelse och inre motivation. 

Särskilt framträdande är denna typ av effekter hos professionella yrken (Semmer et al. 2007 

s. 46).  
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4. Metod  
 

I detta kapitel beskrivs vilket metodologiskt angreppssätt som använts för att på bästa sätt 

undersöka lärares upplevelse av stress, krav på administration och huruvida 

arbetslivserfarenheten har en inverkan på denna upplevelse. Inledningsvis motiveras och 

presenteras den metodologiska ansatsen. Vidare redogörs för den data varpå undersökningen 

grundas, hur denna samlats in, avgränsats och valts ut. Även skapade index specificeras. 

Därefter beskrivs under genomförande hur data bearbetats och analyserats. Slutligen 

diskuteras studiens validitet, reliabilitet samt etik. 

4.1 Metodologisk ansats 

I strävan att uppnå studiens syfte har en kvantitativ ansats valts. Denna analysmetod är 

lämplig för att se hur utbredda attityder och beteenden är (Hjerm och Lindgren 2010). Genom 

en enkätundersökning skapades studiens empiriska material som är en del av den kvantitativa 

ansatsen. Den data som genererades bearbetades med bivariat analys som undersöker 

samband mellan två egenskaper.  Undersökningen görs som en observationell enkätstudie 

med ett tvärsektionellt upplägg för att upptäcka samband mellan de undersökta variablerna.          

                                      

4.2 Datainsamling och urval   
 
Data som har använts i denna undersökning har inhämtats genom en enkät som har skickats 

ut till lärare verksamma i två kommuner, Uppsala kommun och Knivsta kommun, under 

hösten 2015. Respondenterna utgörs av ordinarie personal som arbetar hel- eller deltid i 

klassverksamhet på upptagningsområdets grundskolor och är således de enheter som studien 

undersöker. Uppsala och Knivsta kommun valdes för deras geografiska närhet till Uppsala 

universitet där arbetet med studien bedrivits. Urvalet skedde systematiskt då en mer 

omfattande studie inte var praktiskt möjlig med hänsyn till de tillgängliga resurserna. 

                             

Enkäten är skapad med Google Forms som är ett elektroniskt verktyg som passar sig för 

denna typ av datainsamling. Verktyget genererar en länk vilket möjliggör snabb och enkel 

distribution via e-post. Enkäten bestod av 11 frågor fördelade på dessa teman: 

bakgrundsfrågor, stress, krav och inflytande, upplevelser av det egna arbetet samt upplevelser 
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av administration. 10 frågor berörde krav och kontroll och var hämtade från 

Arbetsmiljöverkets undersökning (Arbetsmiljöverket 2014). Länken tillsammans med ett 

förklarande brev skickades ut till 400 lärare på grundskolor i kommunerna. 

 

4.2.1 Bortfall och problem vid datainsamling 
 
Av de totalt 400 utskickade enkäterna besvarades 124 stycken vilket ger en svarsfrekvens på 

31%. Studien avser att svara på frågeställningar som rör en yrkesgrupps upplevelser och 

attityd. Begränsningar i tillgången till fältet och faktorer som beror på praktiska problem samt 

begränsade resurser påverkar studiens dataunderlag. Genom att lärarnas mailadresser är 

hämtade på skolornas hemsidor har lärare valts ut som har titeln grundskollärare, det finns 

dock en risk att dessa hemsidor saknat tillräcklig information eller att de har bristande 

uppdateringar. En annan konsekvens av enkätens distribution är att den inte har nått lärare 

som vid tidpunkten för studien inte var verksamma. Detta kan gälla lärare som exempelvis är 

sjukskrivna (möjligen för stressrelaterade besvär) eller vikarier som saknat en individuell 

mejladress kopplad till arbetsplatsen. Detta skulle kunna jämföras med möjligheten att 

exempelvis distribuera enkäten via ett fackförbund och dess medlemsregister. Studien hade 

då omfattat samtliga medlemmar och hade kunnat påverka viljan hos respondenterna att 

delta. Slutligen sker ett bortfall i de respondenter som av någon anledning inte besvarat 

enkäten, vilket skulle kunna bero på en för stressad arbetssituation.  

 

Utformningen av frågorna i enkäten har spelat viss roll för det statistiska underlaget. Första 

halvan av enkäten var upplagd på ett sätt som inte gav utrymme för svar som inte bidrar till 

ett resultat. Andra halvan av enkäten lät dock respondenterna svara “Vet ej/obestämd” på 

frågorna. För att kompensera för dessa svar så delades antalet frågor som indikerade 

negativitet mot administration med antalet frågor som respondenten svarat något annat än 

“Vet ej/obestämd” på. Hur detta påverkar studiens reliabilitet samt validitet diskuteras under 

detta kapitels sista avsnitt. 
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4.3 Variabler 

Variablerna som använts i undersökningen delas upp i beroende och oberoende variabler. 

Med hänsyn till de två frågeställningarna i denna uppsats kommer den beroende variabeln i 

frågeställning ett att vara stress, men i frågeställning två kommer stress att också få rollen 

som oberoende variabel. Detta betyder att upplevelser av administration också kommer att 

vara både en beroende och oberoende variabel. I frågeställning ett är den en oberoende 

variabel och i frågeställning två en beroendevariabel. Variablerna kommer att förklaras 

närmare nedan.  

4.3.1 Beroende variabler 

4.3.1.1  Stress enligt krav- och kontrollmodellen 
  
Frågorna under temat frågor om stress, krav och inflytande samt upplevelser av lärarnas 

arbete avser mäta den arbetsrelaterade stress som lärarna utsätts för. Frågorna är utvalda för 

att överensstämma med arbetsmiljöverkets index för krav och kontroll i sin yrkessituationen 

och är denna undersöknings sätt att mäta stress. I enkäten berör fyra frågor graden av låg eller 

hög kontroll i sitt arbete, medan fyra frågor som berör graden av låga eller höga krav på 

arbetet (Se bilaga 1). 

 

Frågor som mäter krav består av lärarnas upplevelser av att dra in på luncher, arbeta över 

eller ta med jobb hem, samt huruvida de tidvis har det så stressigt att de inte hinner prata om 

eller tänka på något annat än arbetet. Vidare ställs frågan om arbetet kräver hela deras 

uppmärksamhet och koncentration samt om de upplever att de har mycket att göra på sitt 

arbete.   

 

 Frågor som mäter kontroll består av om de delvis kan bestämma när olika arbetsuppgifter 

ska göras, om de har möjlighet att bestämma arbetstakt, hur mycket inflytande de har och 

slutligen om de själva beslutar om uppläggningen av arbetet.  
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4.3.1.2 Upplevelser av administration 
  

Frågor under temat upplevelser av administration avser att mäta vad lärare anser om 

administrativa uppgifter. Frågorna är utvalda för att undersöka hur administration påverkar 

läraren i den vardagliga verksamheten. Temat för frågan är administration och består av 

åsiktsfrågor där respondenten får svara på hur väl denne instämmer på sju olika påståenden 

(Se bilaga 1). 

  

De påståenden om administration som fanns med i enkäten berörde om lärarna hade en 

administrativ börda, huruvida det administrativa arbetet inte var en viktigt del i läraryrket, 

huruvida de hellre koncentrerat sig på andra arbetsuppgifter än administration, om det erbjöds 

kompetensutveckling för att klara av administrativa krav, om det fanns tillräckliga resurser på 

arbetsplatsen för att hantera administrativa krav och om de upplevde sig kunna påverka 

omfattningen av deras administrativa börda. 

4.3.2 Oberoende variabler 

4.3.2.1 Bakgrundsvariabler 
  

De bakgrundsvariabler som fanns med i enkäten berör ålder, kön samt yrkeserfarenhet. Den 

sistnämnda är relevant för undersökningens ena frågeställning och beskrivs därför utförligare 

i nästkommande stycke. 

4.3.2.2 Yrkeserfarenhet 
  

Yrkeserfarenhet används som en oberoende variabel. Den mäts genom antalet år som 

respondenten varit aktiv inom yrket. Svarsalternativen är kategoriserade i fyra grupper. Den 

första gruppen avser fem års erfarenhet eller mindre, den andra gruppen avser mellan fem och 

tio års erfarenhet, den tredje gruppen avser mellan tio och tjugo års erfarenhet och den sista 

gruppen avser över tjugo års erfarenhet. Denna gruppering delar in lärarna efter vilket 

stadium i karriären de befinner sig i. Dessa grupper kan sedan utvärderas, få egenskaper 

tillskrivna och jämföras med varandra.  
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4.3.2.3 Index för negativitet gentemot administration  
 
Indexet för negativ inställning gentemot administration används som oberoende variabel för 

att se om respondentens stress påverkas av deras syn på administration. Hur indexet skapas 

beskrivs nedan. 

4.4 Genomförande 

4.4.1 Skapande av index och grupper 

Som tidigare nämnts har flera typer av index beräknats, dels utifrån stress enligt krav- och 

kontrollmodellen, dels utifrån upplevelsen av administration. Genom att få ut ett index för 

hur stor kontroll lärarna har över sin arbetssituation och ett index för deras upplevda krav 

appliceras krav/kontroll-teorin för att få ut ett stressindex. Stressindexet utgår, med botten i 

krav/kontroll-teorin, från att de som upplever höga krav och låg kontroll är mer utsatt för 

stress än personer vars arbeten präglas av någon av de andra kombinationerna av krav och 

kontroll. 

 

Fyra frågor (Se frågor 4-6 samt 10a i bilaga 1) bildar indexet för krav. Respondenter som 

svarat minst dessa nivåer på två av dessa fyra frågor hamnar i klassen höga krav: 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kodning av höga krav. 
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Fyra frågor (Se frågor 7-9 samt 10b i bilaga 1) bildar indexet för låg kontroll. Respondenter 

som svarat på minst två av dessa fyra frågor hamnar i klassen låg kontroll:  
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3. Kodning av låg kontroll 

 

De som svarar på ett sådant sätt att höga krav och låg kontroll indikeras (enligt definitionerna 

ovan) utgör den ena kategorin i en binär avgränsning mellan sådana som är stressade och 

sådana som inte är stressade. Stressindexet blir också en sammanslagning mellan de två 

indexen för krav och kontroll, där en åttagradig skala skapas för att indikera nivåer av krav 

och kontroll som kan ge en mer nyanserad bild och en mer kontinuerlig variabel.  

 

Det andra indexet visar mått på upplevelsen av administrativa uppgifter. Detta 

administrationsindex är skapat särskilt för denna studie och består av en gruppering av svaren 

på fråga 11: Vad är din upplevelse av administrativa arbetsuppgifter? Genom att räkna de 

frågor som respondenten har angivit en negativ inställning till administration i och dela med 

antalet frågor där respondenten har angivit antingen en positiv eller negativ syn på 

administration så kommer en skala fram mellan 0 och 1, där 1 indikerar enbart negativ till 

administration och 0 indikerar enbart positiv till administration. Indexet delas sedan in i tre 

klasser. Första klassen utgörs av de som är neutrala eller positiva till administration (mindre 

än 0,5), andra av de som är negativa till administration (0,5 till 0,8) och tredje de som är 

kraftigt negativa till administration (mer än 0,8). 
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Om man svarat att man instämmer till den grad som redovisas nedan klassas man att ha en 

negativ attityd till administrativa uppgifter enligt följande: 
 
 
  
0         0,1           0,2            0,3          0,4           0,5            0,6            0,7          0,8           0,9             1 
 
 

  
 

Neutrala/Positiva                       Negativa        Kraftigt negativa   
 
 

Figur 4. Kodning av administration 

  

 

Frågan om arbetslivserfarenhet är redan i enkäten uppdelad i fyra nivåer: mindre än 5 år, 5-10 

år, 10-20 år och mer än 20 års erfarenhet.                                                                       

4.5 Analysmetoder  

4.5.1 Stress    
Utifrån studiens syfte undersöks lärares stressbild och dess påverkansfaktorer med 

fördjupning av arbetslivserfarenhet och administration. För att göra detta tas först deskriptiv 

statistik fram med hjälp av tabeller och diagram. En korstabell skapas genom att 

operationalisera krav- och kontrollmodellens figur med fyra olika arbetstyper.  

4.5.2 Stress och dess påverkansfaktorer  

Två typer av regressioner, logistiska och linjära, används för att undersöka samband mellan 

stress och dess påverkansfaktorer. Logistiska regressioner utförs för att undersöka om olika 

påverkansfaktorer har betydelse för upplevelsen av stress i arbetslivet. Vid regressionerna 

görs gruppjämförelser där en grupp behöver vara referensgrupp som man jämför de andra 

grupperna mot. Jämförelser mellan grupper görs för flera olika samband. Vid den första 

regressionen analyseras stress och arbetslivserfarenhet-grupperna där stressindexet är 

beroende variabel och variabeln som motsvarar arbetslivserfarenheten är oberoende variabel, 

medan referensgruppen är de som arbetat i fem år eller mindre. Den andra regressionen 
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analyserar stress och administration där stressindex är beroendevariabel och inställningen till 

administration är oberoende variabel, medan neutral inställning till administration som 

referensgrupp. 

 

En tredje logistisk regression analyserar sambandet mellan stress och frågan om upplevelsen 

av hög administrativ börda, där stressindex är beroende variabel och upplevelsen av 

administrativ börda (dikotom, hög/delvis hög börda gentemot låg/delvis låg börda) var 

oberoende variabel, med den låga gruppen som referensgrupp. I den fjärde och sista 

logistiska regressionen analyseras samband mellan administrativa krav  och 

arbetslivserfarenhet där grupperna för negativ/kraftigt negativ syn respektive neutral/positiv 

syn på administration är beroende variabel och arbetslivserfarenhet är oberoende variabel 

med <5 år som referensgrupp.   

 

Avslutningsvis utförs en linjär regression för att ytterliga undersöka sambanden mellan 

variablerna attityd gentemot administration, ålder, kön och arbetslivserfarenhet och deras 

påverkanskraft på stressupplevelsen. För denna regression används de månggradiga 

respektive indexen för de två variablerna attityden gentemot administration samt stress. Kön 

är binärt kodat (1 = kvinnor och 0 = män) och ålder uttrycks i år. En signifikant linjär 

regression skulle visa på vilka potentiella samband som finns mellan variablerna och ökad 

stressupplevelse. 

4.5.3 Diagnostik  

Vid en linjär regression är en förutsättning att variablerna är normalfördelade. 

Normalfördelning visar spridningen kring ett medelvärde, standardavvikelsen. Detta testades 

genom att göra histogram och scatterplots där mindre avvikelser godtas. 

Standardavvikelserna var inom ±2 som betyder att 95% av data ligger nära medelvärdet. Det 

är av vikt att ha normalfördelade variabler som förstärker säkerheten i analysen, annars kan 

snedfördelade värden ge signifikanta resultat som inte borde vara det.  

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
  

Validitet och reliabilitet är uttryck som säger något om studiens trovärdighet och kvalitet. 

Validitetsbegreppet berör studiens giltighet och huruvida det som avses mätas verkligen mäts. 
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(Eliasson 2006 s. 15-16) I detta fall avser undersökningen att mäta stress och dess 

påverkansfaktorer i läraryrket. Stress är ett brett begrepp som kan uttryckas och upplevas på 

olika sätt. Denna studie fokuserar på stress enligt den teoretiska referensramen grundad i 

krav- och kontrollmetoden, vilken tidigare omnämnts i avsnittet om avgränsningar. Detta är 

inte det enda sättet att mäta stress på eller hur stress kan upplevas och det kan därmed finnas 

en risk för både systematiska och slumpmässiga fel i studien. Det är dock viktigt att notera att 

studien endast ämnar mäta stress enligt denna modell. Frågorna som härrör ur krav- och 

kontrollmodellen är framtagna av arbetsmiljöverket och är noggrant utarbetade för att på ett 

neutralt och tillförlitligt sätt mäta krav och kontroll. Studien upprepas också vartannat år 

sedan ett tiotal år tillbaka med endast mindre förändringar över tid, vilket i sig indikerar en 

avsaknad av stor vaghet i frågorna. En sådan vaghet torde ha genererat en större spridning i 

resultaten mellan åren.  

 

Frågan som uppehåller sig vid respondenternas upplevelse av administration avser att uppnå 

samma nivå av neutralitet. Denna består i praktiken av en serie påståenden som kallas attityd- 

eller åsiktsfrågor. Den typen av frågor lämpar sig för att fånga den svarandes attityd till det 

efterfrågade, satt i relation till en värdering av i vilken utsträckning denne instämmer. Det 

finns dock en risk för att formuleringarna innefattar laddade påståenden som påverkar 

respondenten att svara på ett sätt som de inte annars skulle ha gjort. Dessa frågor har ett 

svarsalternativ benämnt “Vet ej/obestämd”. Detta alternativ utgör en kontroll av att frågorna 

inte är obegripligt formulerade, så till vida att det alternativet i så fall antagligen väljes av 

många respondenter. Samtidigt kan det finnas många möjliga anledningar till att detta 

alternativ väljs, vilka förvisso inte kan utläsas i denna studie.  

  

Reliabiliteten avser studiens pålitlighet och handlar om huruvida undersökningen kan ge 

samma resultat vid en upprepad undersökning under liknande förhållanden (Eliasson 2006 s. 

15).  Föreliggande studie bör ha en hög grad av reliabilitet av flera skäl. För det första lämpar 

sig den metodologiska ansatsen, d.v.s. en enkätstudie, väl för att fånga upp en yrkesgrupps 

upplevelser med ett standardiserat mått. För det andra är en stor del av frågorna redan 

använda i tidigare undersökningar av Arbetsmiljöverket. Detta möjliggör att denna studies 

resultat kan relateras till tidigare resultat, vilka även är rikstäckande och sträcker sig över 

lång tid. För det tredje finns möjlighet att göra om studien i en större omfattning. Urvalet 

hade enkelt kunnat byggas ut och på så sätt komma att innefatta lärare från andra kommuner. 

Vidare finns det möjligheter till att öka studiens reliabilitet genom förändringar som berör 



 27 

undersökningens urval, enkätens distribution samt databearbetning. Beträffande urvalet så 

hade studiens reliabilitet kunna ökats om urvalet ändrats till ett slumpmässigt urval, eftersom  

en risk med ett systematiskt urval gör att alla lärare inte fångas upp och endast en typ av 

upplevelser redovisas. Angående enkätens distribution finns vissa okända faktorer som 

medför en risk i reliabilitetshändelse. Dels saknas vetskap om varför vissa lärare valt att inte 

svara på enkäten, dels finns möjligheten att tidpunkten då enkäten skickades ut påverkar 

resultatet. Detta på grund av att lärares arbete inte ser likadant ut över året utan exempelvis är 

fördelat över terminer med lov, nationella prov och betygssättning. Vad gäller 

databearbetningen finns risk för systematiska fel kopplade till använda skalnivåer och 

indexeringar.  De sänkningar i skalnivån som indexeringarna innebär medför att 

respondenterna grupperas, vilket bidrar till eventuellt olika stor spridning inom dessa 

grupper. Användandet av index motiveras av att det ger jämförbarhet och tydlighet i analysen 

vilket vägs mot risk för något minskad reliabilitet. De slumpmässiga felen motverkas genom 

att studien innefattar ett stort antal respondenter, medan de systematiska felen är svårare att 

påverka. 

4.7 Etik 
  
I arbetet med studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

utifrån de fyra huvudkraven informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innefattar att forskaren ska informera respondenten om 

undersökningens syfte. Samtyckeskravet består av deltagaren ska ha möjligheten att avgöra 

om, hur länge samt att de kan avbryta sin medverkan i undersökningen när som helst. 

Konfidentialitetskravet inkluderar hur respondentens personuppgifter förvaras och att de 

skyddas på största möjliga sätt så att läsaren inte kan utläsa vilka de är. Nyttjandekravet 

omfattar att insamlad data endast kommer att användas till forskningens och inget annat. 

(Vetenskapsrådet 2014) I denna undersökning informeras respondenten om dessa fyra krav i 

missivbrevet som skickats ut tillsammans med enkäten. I detta missivbrev finns även 

kontaktuppgifter för att vid osäkerhet ha möjlighet att kontakta författarna av studien samt 

deras handledare. Respondenterna till enkätstudien kommer att skyddas med anonymitet i två 

avseenden. Dels medför detta att enkäterna förmedlats via e-mail att kommer inga 

personuppgifter att sparas ner och dels ger det begränsade antalet bakgrundsfrågor inte 

möjligheten att utläsa vilka personer det är som svarat på enkäten.  
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5. Resultat 
I detta kapitel redovisas studiens resultat, vilket avser att uppfylla studiens syfte som är att 

undersöka olika påverkansfaktorers betydelse för upplevelsen av stress i arbetslivet. 

Inledningsvis sammanfattas bakgrundsvariabler och intressanta resultat med hjälp av 

deskriptiv statistik. Vidare undersöks sambanden av stress och dess förklarande variabler 

utifrån logistiska regressioner. Avslutningsvis presenteras en linjär regression för att 

ytterligare undersöka sambandet mellan de två variablerna stress och inställning till 

administration. Därefter introduceras mer detaljerade siffror från studier som berörs i 

avsnittet om tidigare forskning, vilka blir relevanta i det avslutande diskussionskapitlet. De 

presenterade analysmetoderna har använts för att besvara studiens frågeställningar, vilka är:  

 

1. Vilka stressfaktorer påverkar lärare och har arbetslivserfarenheten inom branschen 

någon betydelse för stressupplevelsen? 

2. Hur påverkas lärarens stressituation av administrativa krav och har denna påverkan 

något samband med arbetslivserfarenhet?     

5.1 Deskriptiv statistik 

Resultatet baseras på totalt 124 enkätsvar där respondenterna utgörs av 25% män (31 

personer) och 75% utgörs av kvinnor (93 personer). Samtliga individer arbetar som 

grundskolelärare i Uppsala och Knivsta kommun. Åldern hos respondenterna är jämnt 

fördelad, där den yngsta är 24 år och den äldsta är 65 år. Medelvärde och median är 42 år och 

typvärde 41 år (7 respondenter).  

5.1.1 Arbetslivserfarenhet 

 
Tabell 1 nedan visar arbetslivserfarenheten hos grundskollärarna, uttryckt i antalet år 

respondenten varit verksam i branschen. Enkätfrågans svarsalternativ var utformade i fyra 

kategorier där respondenten valde det alternativ som gällde för denne. Fördelningen visas på 

två sätt. Dels uttryckt i antalet personer som hör till varje kategori och dels andel uttryckt i 

procent. Fördelningen kan ses som jämn, dock är det värt att uppmärksamma att tidsspannet 

för respektive grupp är olika lång.  
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Tabell 1. Fördelning av arbetslivserfarenhet uttryckt i antal och procent. 

Arbetslivserfarenhet  Antal Procent 

<5 år  24 19,4 % 

5-10 år  23 18,5 % 

11-20 år 47 37,9 % 

>20 år 30 24,2 % 

Total 124 100 % 

 

5.1.2 Stressindex 
 
Som tidigare nämnts i metodkapitlet kodades de personer som besvarat höga krav på minst 

två av fyra frågor till gruppen med höga krav. Detta illustreras i Tabell 2 nedan med utfallet 

att totalt 111 personer upplever höga krav och 13 personer upplever låga krav.  

 

Tabell 2. Lärarnas upplevelse av krav uttryckt i antal och procent. 

Krav Antal  Procent  

Höga krav  111 personer 89,5% 

Låga krav 13 personer  10,5% 

 
 
De personer som besvarat kontrolldimensionen med minst två av fyra utfall gällande låg 

kontroll har kodats till låg kontroll. Detta illustreras i tabell 3 nedan med utfallet att total 71 

personer upplever låg kontroll medan 53 personer upplever hög kontroll.  

 

Tabell 3. Lärarnas upplevelse av kontroll uttryckt i antal och procent. 

Kontroll Antal Procent  

Låg kontroll 71 personer  57,3% 

Hög kontroll 53 personer 42,7%  
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För att besvara den första delen av frågeställning ett gällande stressfaktorer undersöktes åtta 

möjliga stressfaktorer hos lärare där fyra faktorer berör graden av krav samt fyra faktorer som 

berör graden av kontroll.  

 

Tabell 4.  Stressfaktorer utifrån enkätens kravfrågor. 

Variabler Höga krav Låga krav  Varken eller  

Dra in på luncher, arbeta 

över eller ta med jobb hem  

107 personer 

86,3% 

17 personer 

13,7 % 

 

Inte tid till att hinna prata 

eller tänka på något annat än 

arbetet 

72 personer 

58,1% 

52 personer 

41,9% 

 

Arbetet kräver full 

uppmärksamhet och 

koncentration 

111 personer  

89,5 % 

13 personer 

10,5% 

 

Alldeles för mycket att göra  103 personer  

83,1% 

3 personer 

0,2%  

18 personer  

14,5% 

 
Tabell 4 visar utfallen av enkätens fyra frågor rörande kravdimensionen. Det kan utläsas 

tydligt från tabellen ovan att majoriteten har besvarat samtliga enkätfrågor på ett sådant sätt 

att upplevelser av höga krav dominerar, medan klart färre har angett upplevelser av låga krav.  

 

Tabell 5. Stressfaktorer utifrån enkätens kontrollfrågor. 

Variabler Låg kontroll Hög kontroll Varken eller  

Bestämma när olika 

arbetsuppgifter ska göras  

66 personer 

53,2% 

58 personer 

46,8% 

 

Har möjlighet att bestämma 

arbetstakt  

71 personer 

57,3 % 

53 personer 

42,7% 

 

För lite inflytande  32 personer 

25,8 %  

20 personer  

16,1 % 

72 personer 

58,1 % 

Beslutar om uppläggningen 

av det egna arbetet  

26 personer 

21% 

98 personer  

79%  
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Tabell 5 visas utfallen av enkätens fyra frågor rörande kontrolldimensionen. Det kan utläsas 

från tabellen ovan att graden av kontroll varierar mellan de olika stressfaktorerna. 

Utstickande resultat utgörs av frågan om för lite inflytande med en hög frekvens av varken 

eller-svar (58,1%) samt frågan om uppläggning av det egna arbetet där majoriteten (79%) har 

svarat att de upplever hög kontroll.  

 

En sammanställning av grundskollärares stressnivå sammanställs i en Tabell 6 nedan, för att 

illustrera stress utifrån krav- och kontrollmodellen. Gruppen för Höga Krav - Låg Kontroll 

utgörs av 69 personer (55,6%) och är enligt den teoretiska modellen stressade med 

upplevelsen av höga krav och låg kontroll i arbetet. Övriga tre grupper faller utanför 

undersökningens definition av stress och klassas som icke stressade. Upplevelsen av låga 

krav och låg kontroll kan potentiellt sett kopplas till stress, men det gäller inte för 

kvalificerade yrken som i detta fall. Därmed följs den gruppen inte upp vidare i studien. 

Gruppen Låga Krav - Låg Kontroll utgörs av två personer (1,6%), gruppen Låga Krav - Hög 

Kontroll består av 11 personer (8,9%) och slutligen visar gruppen Höga Krav - Hög Kontroll 

en omfattning av 42 personer (33,9%). Detta innebär att 55,6 % av lärarna är stressade 

samtidigt som 44,4 inte är det. 

 
Tabell 6. Stressindex, stress mätt genom grad av krav och kontroll. 

 
	 Låga Krav  Högra Krav  

Hög Kontroll 8,9 % 11 personer 33,9% 42 personer 

Låg Lontroll 1,6% 2 personer 55,6 %  69 personer 
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5.1.3 Administrationsindex     

  
Figur 5. Inställning till administration uttryckt i andelen neutrala, negativa samt kraftigt 

negativa. 

 

En illustration av grundskolelärarnas inställning till administration återfinns i Figur 5 ovan. 

Ur denna går att utläsa att 16,1% (20 personer) av grundskolelärarna har en neutral 

inställning till administration, medan 46,8% (58 personer) har en negativ inställning till 

administration och 37,1% (46 personer) har en kraftigt negativ inställning.  
 

5.2 Belysning av intressanta resultat 
 
Här nedan presenteras fem stapeldiagram som återger framträdande resultat för enskilda 

frågor. Därefter redovisas den samtliga svarsfördelningen gällande administration. Dessa svar 

var utmärkande och kommer att analyseras och diskuteras i kommande kapitel.  

  

16,1%

46,8%

37,1%

Inställning till administration 

Neutral/positiv, 20 personer Negativ, 58 personer Kraftigt negativ, 46 personer
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5.2.1 Resultat som rör arbetsbördan 

 
 

Figur 6. Svarsfördelningen avseende frågan om hur betungande de svarande upplever att 

deras arbete är, på en femgradig skala från 1 = Alldeles för lite att göra till 5 = Alldeles för 

mycket att göra. 

 

I Figur 6 ovan kan tydligt utläsas att en stor del av lärarna har för mycket att göra och att 

mycket få upplever sig ha lite att göra. Uttryckt i siffror är fördelningen som följer. Alldeles 

för lite att göra: 1 person (0,8 %), svar 2: 2 personer (1,6%), Varken eller: 18 personer 

(14,5%), svar 4: 50 personer (40,3%) och Alldeles för mycket att göra: 53 personer (47,7 %).  

5.2.2 Resultat som rör administration 

 
Vid djupare undersökning av stressfaktorn administration är det däremot en ojämn fördelning 

när det gäller huruvida lärarna upplever en hög administrativ börda eller inte och den visas i 

Figur 7 nedan. Uttryckt i siffror är fördelningen som följer. Instämmer inte alls: 2 personer 

(1,6%), Tar delvis avstånd: 50 personer (40,3%), vet ej/obestämd: 9 personer (7,3%), 

Instämmer till viss del: 2 personer (1,6%) och Instämmer helt: 61 personer (49,2 %).  
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Figur 7. Fördelningen av antalet personer avseende deras upplevelse av hög administrativ 

börda, på en femgradig skala från 1 = Instämmer inte alls till 5 = Instämmer helt. 

 

 
 

 
Figur 8. Fördelningen av antalet lärare som tar ställning till att det administrativa arbetet 

inte är en viktig del i läraryrket, på en femgradig skala från 1 = Instämmer inte alls till 5 = 

Instämmer helt. 
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Den utsträckning i vilken respondenterna anser att administrationen inte är en viktig del i 

läraryrket varierar något bland dem, vilket åskådliggörs i Figur 8 här ovan. Uttryck i siffror 

fördelningen som följer Instämmer inte alls: 20 personer (16,1 %), Tar delvis avstånd: 75 

personer (60,5%), Vet ej/obestämd: 18 personer (14,5%), Instämmer till viss del: 2 personer 

(1,6% ), Instämmer helt: 9 personer (7,3%). Resultatet tyder på att en majoritet av 

respondenterna anser att administration utgör en betydelsefull del av läraryrket. 

 

Figur 9 nedan illustrerar en ojämn fördelning bland lärarna beträffande svaren på frågan om 

de hellre hade koncentrerat sig på annat än administrativa arbetsuppgifter.  
 

 
 
 
Figur 9. Fördelningen av antalet lärare som anser sig hellre skulle vilja koncentrera sig på 

andra arbetsuppgifter än administration, på en femgradig skala från 1 = Instämmer inte alls 

till 5 = Instämmer helt. 

 

Uttryckt i siffror är den fördelning över svarsalternativen som redovisas i Figur 9 följande. 

Instämmer inte alls: 2 personer (1,6%), Tar delvis avstånd: 37 personer (29,8%), Vet 

ej/obestämd: 8 personer (6,5%), Instämmer till viss del: 0 personer (0,0%) och Instämmer 

helt: 77 personer (62,1%). I Figur 10 här nedan återges avslutningsvis svarsfördelningen 

gällande frågan om de administrativa arbetsuppgifterna ryms inom arbetstiden. I siffror är 

svarsfördelningen som följer. Instämmer inte alls: 32 personer (25,8%), Tar delvis avstånd: 

68 personer (54,8 %), Vet ej/obestämd: 17 personer (13,7%), Instämmer till viss del: 1 person 

(0,8%) och Instämmer helt: 6 personer (4,8%). 
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Figur 10. Fördelningen av antalet lärare som upplever att administrativa arbetsuppgifter 

ryms inom deras arbetstid, på en femgradig skala från 1 = Instämmer inte alls till 5 = 

Instämmer helt. 

 

Som synes råder här en grovt sett omvänd svarsfördelning i jämförelse med den 

svarsfördelning som återgavs i Figur 9. Samtidigt som en majoritet anser att de administrativa 

arbetsuppgifterna inte ryms inom arbetstiden, så uppger en majoritet att de hellre hade kunnat 

ägna sig åt annat under arbetsdagen än de administrativa göromålen. Sett till dessa två frågor, 

förefaller alltså de administrativa arbetsuppgifterna vara betungande. I Tabell 7 här nedan 

sammanställs de ovan redovisade fördelningarna i tabellform. 
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Tabell 7. Svarsfördelningar gällande syn på administration 
 
 

  Instämmer 
inte alls 

Tar delvis 
avstånd 
 

Vet 
ej/obestämd 

Instämmer 
till viss del 
 

Instämmer 
helt 

Jag har hög 
administrativ börda 

2 personer 
1,6 % 

50 personer 
40,3 % 

9 personer 
7,3% 

2 personer 
1,6 % 

61 personer 
49,2 % 

Det administrativa 
arbetet är inte en viktig 
del i läraryrket 

20 personer 
16,1% 

75 personer 
60,5 % 

18 personer 
14,5 % 

2 personer 
1,6% 

9 personer 
7,3% 

Jag hade hellre 
koncentrerat mig på 
andra arbetsuppgifter 
än administration 

2 personer 
1,6% 

37 personer 
29,8% 

8 personer 
6,5% 

0 personer 
0 % 

77 personer 
62,1% 

Administrativa 
arbetsuppgifter ryms 
inom min arbetstid 

32 personer 
25,8 % 

68 personer 
54,8 % 

17 personer 
13,7 % 

1 person 
0,8% 

6 personer 
4,8% 

Jag får den 
kompetensutveckling 
jag anser mig behöva 
för att kunna hantera 
administrativa krav 

32 personer 
27,4 % 

52 personer 
41,9% 

27 personer 
21,8 % 

3 personer 
2,4% 

8 personer 
6,5% 

Det finns tillräckliga 
rutiner på arbetsplatsen 
för att kunna hantera 
administrativa 
uppgifter 

21 personer 
16,9 % 

72 personer 
58,1% 

25 personer 
20,2 % 

3 personer 
2,4% 

3 personer 
2,4% 

Jag kan påverka min 
administrativa börda 

65 personer 
52,4% 

45 personer 
36,3% 

11 personer 
8,9% 

1 person 
0,8% 

2 personer 
1,6% 
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5.3 Logistisk regressionsanalys 

Logistisk regression används för att undersöka sambandet mellan stress och 

påverkansfaktorerna arbetslivserfarenhet samt administrativa krav. I den logistiska 

regressionen är dummyvariabeln stress den beroende variabeln där stressad är 1 och icke 

stressad är 0. Som oberoende variabler är arbetslivserfarenhet uppdelad i fyra kategorier; 

Mindre än 5 år, 5-10 år, 11-20 år och Mer än 20 år samt administrativa krav uppdelade i 

neutral (0), negativ (1) och kraftigt negativ (2).  

 

De statistiska begrepp som kommer att användas är B-koefficient, signifikans , oddskvot samt 

Nagelkerke. B-koefficienten talar om regressionens riktning är positiv eller negativ och 

signifikansen är ett mått på den säkerhet med vilken resultatet inte kan antas ha uppkommit 

av en slump. En “enstjärnig” och “tvåstjärnig” signifikansnivå står för 95% respektive 99,5% 

säkerhet. Oddskvot är oddsen för att en händelse inträffar vid en jämförelse mellan två olika 

utfall. I detta fall görs en jämförelse mellan en utvald referensgrupp i relation till de övriga 

grupperna. Nagelkerke anger i procent hur stor andel av variansen hos den beroende 

variabeln som kan förklaras av modellen, d.v.s. av de oberoende variablerna tillsammans. 

 

5.3.1 Stress och arbetslivserfarenhet  

 
Tabell 8. Sambandet mellan stress och arbetslivserfarenhet utifrån referensgruppen Mindre 

än 5 år i relation till de övriga grupperna 5-10 år, 11-20 år och Mer än 20 år. 

 

Oberoende 
variabler 

  Beroende variabel 
 

Stress 
 

 B-koefficient Signifikans Oddskvot Nagelkerke 
 

<5 år 
(referensgrupp) 
 

    0,014 

5-10 år  
 

0,609 0,304 1,838   

11-20 år 
 

0,467 0,355 1,595   

>20 år 
 

0,435 0,429 1,545   
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Gruppen < 5 år blir den referensgrupp som övriga grupper jämförs emot. Sannolikheten för 

att drabbas av stress hos dem som har en arbetslivserfarenhet om 5-10 år, 11-20 år respektive 

mer än 20 år jämförs i förhållande till referensgruppen, d.v.s. de som har en 

arbetslivserfarenhet om mindre än fem år. Av tabellen framgår det att det inte finns något 

statistiskt samband för att sannolikheten att råka ut för stress skulle ändras ju längre 

arbetslivserfarenhet lärarna har i denna undersökning. Dock förefaller risken för att vara 

stressad för dem som har en arbetslivserfarenhet mellan 5-10 år vara förhållandevis hög, 

medan den blir något lägre jämfört med referenskategorin ju längre arbetslivserfarenhet det är 

fråga om. Oaktat den alltför låga signifikansen för de enskilda oddskvoterna, visar 

Nagelkerke-värdet 0,014 och att endast 1,4% av variansen hos den beroende variabeln skulle 

kunna förklaras av arbetslivserfarenhetens längd. Detta måste betraktas som en mycket låg 

förklaringskraft. 

5.3.2 Stress och administration  

 
Tabell 9.  Samband mellan stress och inställning till administration med de två utfallen: 

negativ och kraftigt negativ inställning till administration. 

 

 

 

Oberoende variabel                                               Beroende variabel  

                                                                                       Stress  

                                   B-koefficient           Signifikans          Oddskvot        Nagelkerke 

Neutrala till                                                                                                        0,044 

administration  

(referensgrupp)  

 

Negativ inställning        -0,726                       0,184                   0,484 

till administration         

  

Kraftig negativ               -0,795                       0,052                   0,452 

inställning  till    

administration  
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Tabellen ovan visar att  inställningen till administration har en negativ påverkan på stress. Ju 

mindre negativ till administration man är desto mindre är sannolikheten för att uppleva stress. 

Detta är nära till signifikans på 95 %-nivån (p=0,052) vilket ger 94,8 % sannolikhet att 

materialet inte skulle ha uppkommit av en slump, men detta resultat kan inte säkerställas.  

Detta resultat kommer att utgöra en grund för den senare diskussionen i nästkommande 

kapitel. Nagelkerkes värde är 0,044 som innebär att 4,4 % av variansen vad avser hög eller 

låg stress kan förklaras av inställningen till administration. Oddskvoten 0,452 ger 54,8% 

lägre odds för att råka ut för stress, i jämförelse med referensgruppen, bland personer som har 

kraftigt negativ inställning till administration.  

 

 

Tabell 10. Samband mellan stress och upplevelsen av hög administrativ börda (hög börda = 

0, låg börda = 1). 

 

Oberoende variabel                                             Beroende variabel 

                                                                                   Stress  

                                       B-koefficient      Signifikans        Oddskvot          Nagelkerke 

Upplevelsen av låg                                                                                              0,087 

administrativ börda  

(referensgrupp)  

  

Upplevelsen av hög            -1,063                0,005*              0,346 

administrativ börda 

 

 

Upplevelsen av att ha hög administrativ börda är statistiskt signifikant i förhållande till 

upplevd stress (p=0,005). Resultatet kan därmed säkerställas med 99,5 % säkerhet. Denna 

regression har ett negativt samband (-1,063) där ökad stress har samband med att uppleva en 

hög administrativ börda med oddskvoten 0,346. Upplevelsen av den administrativa bördan 

kan förklara stressnivån med 8,7 % (0,087).  
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5.3.3 Negativ attityd till administration i förhållande till arbetslivserfarenhet  

 
Tabell 11. Samband mellan attityd till administration och arbetslivserfarenhet 

 

Oberoende variabel  Beroende variabel 

Attityd gentemot administration 

 B-koefficient Signifikans Oddskvot  Nagelkerke 

<5 år (referensgrupp)    0,048 

5-10 år -0,049 0,955 0,952  

11-20 år 1,168 0,219 3,214  

>20 år -0,074 0,928 0,929  

 

Utifrån tabellen så ser man tydligt att det inte finns något statistiskt samband mellan 

arbetslivserfarenhet och synen på administration i denna undersökning. Den beroende 

variabeln Attityd gentemot administration har kodats enligt följande: 0 = neutral/positiv och 1 

= negativ. 
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5.4 Linjär regression 
I figuren nedan ses stress relaterad till potentiella påverkansfaktorer i form av 

kontrollvariablerna samt de för den föreliggande studien mest relevanta variablerna attityd 

gentemot på administration samt arbetslivserfarenhet. Respondenternas utfall för 

stressindexets frågor om krav respektive kontroll fördelas över nio nivåer för ökad översikt 

och plottas mot det antal frågor där negativ inställning gentemot administration påvisats, mot 

den binära variabeln kön, respondenternas ålder uttryckt i år samt de fyra nivåerna av 

arbetslivserfarenhet. 

 

Relationen till stress är störst för variabeln kön med ett beta-värde på 0,194 och en enstjärnig 

signifikans (p<0,05) på 0,030. Funktionen som är linjärt anpassad till respondenternas svar 

gällande deras attityd gentemot administration är också signifikant på på en enstjärnig-nivå 

(p<0,05) med värdet 0,037. Beta-värdet för attityden gentemot administration relaterat till 

stress är 0,193 vilket är väldigt närliggande motsvarande siffra för variabeln kön. De andra 

variablerna, arbetsliverfarenhet och ålder, visar inte på någon signifikans och visar därför inte 

någon påverkan på stressupplevelsen. 

 

Figur 11. Olika variablers förhållande till stress. 

Oberoende variabel    Beroende variabel  
Stress  

 

 Beta Signifikans  R R Square   

Kön 

Attityd gentemot administration 

Ålder 

Arbetslivserfarenhet 

0,194 

0,193 

-0,121 

-0,002 

0,030* 

0,032* 

0,458 

0,992 

0,294 

 

0,086 
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6. Analys: resultat i relation till teoretisk referensram  
 
I detta kapitel görs en analys av studiens resultat för att uppfylla syftet som är att undersöka 

olika påverkansfaktorers betydelse för upplevelsen av stress i arbetslivet. För att enkelt kunna 

följa resonemanget presenteras tre teman som var och ett ställs i relation till aktuell teori. 

Temana utgörs av lärares stressbild, arbetslivserfarenheten som påverkansfaktor, upplevelsen 

av administration samt förhållandet mellan stress och administration som också skapats med 

hänsyn till studiens frågeställningar: 
 
1. Vilka stressfaktorer påverkar lärare och har arbetslivserfarenheten inom branschen någon 

betydelse för stressupplevelsen? 

2. Hur påverkas lärarens stressituation av administrativa krav och har denna påverkan något 

samband med arbetslivserfarenhet? 

 

6.1 Lärares stressbild 

I detta avsnitt besvaras frågan om grundskollärarna är stressade eller inte samt vilka 

stressfaktorer som påverkar dem. Den deskriptiva statistiken i resultatkapitlet gällande 

stressindexet analyseras och förklaras utifrån den teoretiska referensramen.  

6.1.1 Lärares krav  

Det visas tydligt i resultatet att en stor övervägande grupp av lärarna upplever höga krav 

gentemot en liten grupp som upplever låga krav. Kraven uttrycks i kravindexet som består av 

fyra faktorer som antingen får utfallet höga krav eller låga krav. Med hänsyn till dessa 

faktorer är det en stor majoritet av lärarna som upplever höga krav på samtliga kravfaktorer. 

Den tydligaste stressfaktorn är upplevelsen av att arbetet i hög grad kännetecknas av att ha 

för mycket att göra. Vidare är stressfaktorerna att dra in på lunch, arbeta över, ta med arbetet 

hem samt att arbetet kräver full uppmärksamhet och koncentration tydliga indikationer på 

höga krav. Den fjärde stressfaktorn som är att inte ha tid att hinna prata eller tänka på något 

annat än arbetet är inte lika stark, men visar också den ett samband med höga krav.  

 

Utifrån Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell består kravdimensionen av 

kvalitativa och kvantitativa krav. En tolkning av detta är att den anställde gynnas av 
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kvalitativa krav och hämmas av kvantitativa krav, vilka i sin tur leder till stress. Detta 

uttrycks i denna studie inom ramen för de olika stressfaktorerna. Ett kvalitativt krav omfattas 

av stressfaktorn att arbetet kräver full uppmärksamhet och koncentration. Detta intellektuella 

tankearbete kan gynna läraren och stimulerar arbetssituationen. Dock kan det innebära att den 

kunskap som krävs inte räcker till eller är föråldrad och att läraren hamnar i en påfrestande 

situation. Grundskollärare är ett yrke som kräver stor uppmärksamhet och koncentration, men 

som dock kan falla på en avsaknad av resurser. Med skolans nedskärningar och mindre stöd 

till klassläraren räcker inte lärarens kunskap till och läraren får själv inte tid att ta till sig ny 

kunskap för att hantera situationen. Detta kopplas även ihop med de kvantitativa kraven på 

lärare. Kvantitativa krav kan uttryckas i tidspress som är ett av de hårdaste kraven och kan 

tydligt utläsas av resultatet att lärarna har alldeles för mycket att göra. Detta bekräftas även 

med stressfaktorerna att dra in på lunchen, arbeta över, ta med arbetet hem samt att de inte 

hinner prata eller tänka på något annat än just arbetet. Utifrån detta arbetar läraren under 

pressade krav. Resultatet består av övervägande kvantitativa krav som i sin tur belastar och 

stressar läraren. Den totala arbetsbördan blir för stor för läraren när det kommer till att klara 

av de kvalitativa och kvantitativa krav som ställs. I och med att läraryrket har ett stort ansvar 

för samhällets unga ställs inte bara krav utifrån, utan även krav från dem själva med hög 

ambition att prestera bra.  

6.1.2 Lärares kontroll 

 
Resultatet har visat att det är fler lärare som upplever låg kontroll i jämförelse med hög 

kontroll. Den lägsta graden av kontroll påträffas i stressfaktorn rörande möjligheten att 

bestämma arbetstakt och den näst mest betydelsefulla stressfaktorn är kontroll över när olika 

arbetsuppgifter ska göras. Med fäste i Karasek och Theorells (1990) krav- och kontrollmodell 

kopplas dessa resultat till båda decision authority, hur mycket påverkan individen har över 

sina arbetsuppgifter.  Utifrån dessa två stressfaktorer finns en upplevd grad av låg kontroll. 

Denna låga kontroll  som uppkommer när lärarna inte kan bestämma över sitt egna arbete 

framkallar en situation som inte kan hanteras och som leder till stress.  

 

En ytterligare dimension på kontrollbegreppet ger Aronsson (1999) genom kontroll inom en 

situation respektive kontroll över en situation. Aronssons begrepp “kontroll över” handlar om 

stora övergripande beslut som sätter spelets regler och strukturen i arbetet. Theorell (2003) 

för vidare en reflektion kring denna “kontroll över” och hävdar att globaliseringen och tvära 
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kast i såväl nationella som internationella processer påverkar individen med ökad kontroll 

över arbetet. Med beaktande av kontroll över, kan den låga kontrollen peka på att läraryrket 

kännetecknas av en viss del kontroll över. Skolan är en stor del av det politiska spelet där 

reformer snabbt kan kasta om och förändra lärarens övergripande struktur i arbetet. Med flera 

styrande organ så som staten, kommun och medborgare behöver läraren anpassa sig efter 

samhällets lagar och regler som är utanför deras kontroll.  

  

Det finns ett avvikande resultat i kontrolldimensionen vad gäller beslut om upplägget av det 

egna arbetet där majoriteten av lärarna har upplevt en hög grad av kontroll. Med applicering 

av krav- och kontrollmodellen kan detta uttryckas genom kontrolldimensionens skill 

discretion. Skill discretion yttrar sig i förmågan hos individen att använda sin kompetens. I 

detta fall yttrar det sig i att läraren har möjligheten att använda sin kompetens för att kunna 

prioritera, dels beträffande hur arbetet ska skötas samt beträffande vem de ska arbeta 

tillsammans med. I likhet med detta appliceras även Aronssons (1999) distinktion av kontroll 

som ovan med kontroll över en situation respektive inom en situation. Där “kontroll inom” 

betyder att mindre detaljer och regler i arbetet hanteras av individen, i detta fall läraren själv. 

Det tycks möjligt att detta resultat beror på att läraryrket har traditionellt sett varit ett yrke där 

läraren har haft stort ansvar över sina elever och undervisningen i klassrummet. Detta skulle 

även vare en möjlig förklaring att en ytterligare kontroll inom arbetet har skett i och med 

framväxten av decentraliseringen i organisationer. Resultatet i relation till dessa teorier ger 

därmed stöd för att läraren har kontroll inom sin kompetens och hur den ska användas.  

 

Sammanfattningsvis påvisas två sidor av lärarnas stressbild rörande kontroll, där låg grad av 

kontroll ökar stressen medan ökad kontroll i arbetet ger läraren makt över sitt eget arbete. 

Den ökade kontrollen ger inte bara mer inflytande hos läraren utan den främjar även 

utveckling och motivation. I ett kvalificerat yrke som grundskollärare är det av vikt att ha 

denna motivation och drivkraft för att orka med arbetet och främja hälsan. Sammanställs 

dock samtliga kontrollfaktorerna utifrån krav- och kontrollmodellen genom graden av 

handlingsutrymme, decsion latitude, överväger dock graden av låg kontroll som blir skadlig 

för hälsan och resulterar i stressade lärare.   

6.1.3 Samlad stressbild 

Utfallen för respondenternas svar på frågorna som rör krav och kontroll sammanställs och 

visar att 69 personer (55,6 %) uppfyller kriterierna för att uppleva höga krav och låg kontroll. 
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Detta innebär att de är stressade enligt föreliggande undersöknings definition. Kopplat till 

teorin om krav- och kontroll faller läraryrket till största delen inom arbetstypen spänd 

arbetssituation. Det är den mest påfrestande arbetstypen där individen utsätts för höga krav 

och upplever låg kontroll i sitt arbete. Den spända arbetssituationen blir problematisk för 

lärarkåren och framförallt skapas över lång tid risk för stressrelaterade sjukdomar, 

sjukskrivningar och missnöje med sin arbetssituation. Detta överensstämmer med den 

pågående debatt som berör olika krav som ställs på yrkesgruppen och deras arbetssituation i 

stort. 

  
Det finns samtidigt en annan betydande grupp bland lärarna som faller inom typen aktiva 

jobb som karaktäriseras av höga krav men också hög kontroll. Detta stämmer överens med 

bilden av läraryrket som en profession som tar ett stort eget ansvar för det pedagogiska 

uppdraget och utbildningens innehåll. Det kräver vidare att kontinuerligt underhålla sin 

kompetens som ska svara mot aktuell forskning och samhällskrav. Har läraren hög kontroll 

blir det lättare att arbeta effektivt och uppnå dessa mål. Denna grupp är inte associerad med 

samma negativa stress utan villkoren är snarare en förutsättning för ett utmanande arbete.  

6.2 Arbetslivserfarenheten som påverkansfaktor 

Arbetslivserfarenheten jämfördes med tester gentemot både stress och synen på 

administration. De logistiska regressionerna användes för att se om någon 

arbetslivserfarenhetsgrupp skiljde sig mot resterande. Resultatet gav inga indikationer på 

statistiskt signifikanta samband mellan de beroende variablerna och de olika åldersgrupperna. 

 

Det finns teori som indirekt skulle kunna tyda på orsaker till skillnader i upplevelsen av stress 

och administration beroende på hur länge man har varit yrkesverksam. Karasek och Theorell 

(1990) använder som nämnts begreppet skill discretion som handlar om förmågan att kunna 

använda sin kompetens. Man kan tänka sig, likt uttrycket “övning ger färdighet”, att den 

professionella förmågan utvecklas över tid. Det närliggande begreppet, kontroll inom en 

situation (Aronsson 1990), kan ses som kompletterande då det handlar om hur man hanterar 

sitt dagliga arbete. Det är ett viktigt sätt för individen att utöva kontroll och det vore rimligt 

att erfarenhet leder till möjlighet att bli bekvämare i situationen och öka sin kontroll. 
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En koppling mellan arbetslivserfarenheten och förändringar som påverkar läraryrket är också 

möjlig. Attityder och värderingar som skiftat över tid kan ses som en förändring av vissa 

lärares kontroll över situationen. Det nya arbetslivet omfattar ökade nivåer av övertid samt 

uppluckrande av gränsen mellan arbete och privatliv som kan ha förändrat lärarens kontroll 

över situationen. Arbetsuppgifter som administration utgör ett sådant exempel där krav ökat 

som ett resultat av politiska beslut. För nya lärare är troligen villkoren mer självklara och en 

del av vad det innebär att vara lärare. De mer erfarna lärarna som har varit med om 

förändringen skulle kunna uppleva en större avsaknad av kontroll över situationen då 

premisserna var annorlunda när de valde att ge sig in i yrket.  

 

6.3 Upplevelsen av administration 
 
Inledningsvis kan sägas att resultatet inte pekar på en entydig bild av grundskollärares 

inställning gentemot administration. Indexeringen av respondenternas svar visar visserligen 

att de flesta individerna har en negativ eller kraftigt negativ inställning till administration, 

men samtidigt är enskilda frågors svarsfrekvens värda att diskutera närmare och ställa i 

relation till varandra.  

 

Angående frågan om huruvida administration utgör en viktig del av läraryrket visar denna 

studie att grundskollärarna till kraftigt övervägande del anser att den typen av uppgift fyller 

en viss funktion av betydelse. De är alltså inte nödvändigtvis negativt inställda till 

administrationen i sig. Detta är intressant då frågan skulle kunna tolkas som ett relativt direkt 

sätt att mäta om en arbetsuppgift upplevs som illegitim eller inte. Sett till endast denna del av 

enkäten utgör inte administrationen något problem utan verkar snarare vara legitim. Värt att 

poängtera är dock att det är flera saker som tas med av en individ i denna bedömning. Dels 

den subjektiva bedömningen och dels avståndet mellan arbetsuppgiften och verksamhetens 

kärna. Mot bakgrund av detta resonerar vi här vidare kring om frågan om huruvida 

respondenterna hellre hade koncentrerat sig på andra moment i arbetet. Resultatet gällande 

detta pekar mot att majoriteten av respondenterna hade föredragit att fokusera på andra 

arbetsuppgifter. Vad som utgör de så kallade andra uppgifterna framgår inte varken av det 

ställda påståendet eller lärarnas svar. Vad som kan poängteras är att denna önskan är ett 

tecken på att det finns ett avstånd mellan administrativa uppgifter och yrkets absoluta kärna. 

Avståndet ökar troligtvis risken för att administrationen upplevs som illegitim. 
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Sammanfattningsvis finns olika inställningar till hur arbetsuppgifter rangordnas, men 

villighet tycks finnas att kompromissa och hantera en del administrativ börda då det krävs i 

yrkesutövningen.  

 
Begreppen krav och kontroll aktualiseras också i koppling till upplevelsen av administration 

och några av de mest framträdande och intressanta resultaten. De påståenden som tas upp i de 

två följande styckena berör huruvida grundskollärarna upplever om de kan påverka sin 

administrativa börda, om hanteringen av administrativa uppgifter ryms inom arbetstiden samt 

vilken belastning som upplevs till följd av administration.  

 

Gällande möjligheten att utöva inflytande på den administrativa bördan uppger 88,7 % av 

respondenterna att de har en liten eller obefintlig chans till detta.  Resultatet är tydligt men 

föga förvånande. Relaterat till krav om administration är det naturligt att det i Sverige idag 

ställs krav för att skolväsendet ska erbjuda likvärdig och högkvalitativ skolgång för alla. 

Transparens och vissa gemensamma riktlinjer är snarast goda förutsättningar. Höga krav och 

ambitioner är inte nödvändigtvis negativa utan en del av branschen och innebörden av att 

utgöra en proffession. Det kan dock ses som att man påverkas av de som har kontroll över 

situationen. I detta fall påverkar det politiska landskapet mycket av hur 

branchförutsättningarna ser ut för grundskollärarna.  

 

Övertid har blivit utmärkande för branschen och 80,6 % av respondenterna i undersökningen 

ansåg sig inte hinna med administrationsarbetet inom sin arbetstid. Detta är en tydlig signal 

om problem då dygnsvila och möjligheten att koppla bort arbetet under sin fritid äventyras. 

Genom att ta med arbetsuppgifterna hem kompenserar läraren för att inte ha tillräckligt med 

kontroll under arbetstiden. Samtidigt är deltagarna tudelade när det kommer till frågan om 

huruvida de har en hög administrativ börda. En stor grupp instämmer helt med påståendet 

medan en annan stor grupp delvis tar avstånd. Fördelningen av svarsfrekvensen är vid en 

första anblick svårförklarad då den saknar normalfördelning och har en distinkt uppdelning. 

Tolkat genom den individuella, subjektiva uppfattningen av huruvida arbetsuppgifter är 

illegitima eller inte, kan mönstret förklaras. Troligen anser de instämmande lärarna att 

administrationen är av illegitim karaktär. Detta innebär att den kan upplevas som orimlig, 

onödig och framförallt oförenlig med vad yrket innebär. De som inte har samma uppfattning 

kopplar inte samma negativa känslor till arbetsuppgifterna och associerar inte administration 

med att utgöra en stressor. 
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Ännu ett viktigt resultat grundas i påståendena om kompetensutveckling och rutiner. Studien 

visar dyster statistik bakom dessa faktorer. Endast 8,9% av deltagarna upplever att de får 

tillräcklig eller delvis tillräcklig kompetensutveckling i förhållande till vad de behöver. 

Gällande rutiner anser hela 75% av respondenterna att det saknas tillfredsställande processer 

att arbeta efter. Bilden som målas upp lämnar mycket att önska kring lärarnas arbetssituation, 

men det finns möjlighet till förbättring på dessa punkter. Lärarnas kontroll i form av skill 

discertion bör kunna ökas genom förändringar på organisationsnivå. Genom att ge bättre 

resurser och förutsättningar kan den anställde i sin tur utnyttja sin fulla kompetens. Andra 

möjliga positiva följder är att de administrativa arbetsuppgifterna avverkas snabbare och 

förhoppningsvis inom  arbetstidens ramar. Bördan upplevs då troligen som rimligare och 

risken för att individen klassar administrationen som illegitim minskar. 

6.4 Förhållandet mellan stress och administration 

Som visats ovan är grundskollärarna en yrkesgrupp som har en utvecklad stressbild och sett 

till administration är de negativt inställda. Den linjära regressionen visade på ett linjärt 

samband mellan negativ inställning till administration och stressnivå. Den visade också på ett 

samband mellan kön och stress med närliggande signifikans och beta-värde. 

Kontrollvariabeln kön hade liknande men 0,001 högre betavärde jämfört med variabeln 

attityd gentemot administration. Detta visar på en av många möjliga påverkansfaktorer för 

stress hos grundskollärare som den föreliggande studien inte fokuserat på.  

 

Sett till de logistiska regressionerna fanns inget signifikant samband mellan de som var 

negativa till administration och stressnivå. Dock fanns ett nästan signifikant samband 

(p<0,052) mellan respondenterna som var kraftigt negativa till administration och deras 

stress. En av anledningarna till denna skillnad skulle tydligast kunna illustreras av frågan om 

hög administrativ börda. I svaren på frågan ser man två tydliga grupper: en som svarat att de 

helt instämmer med påståendet att de har hög administrativ börda och en grupp som delvis tar 

avstånd. Denna skillnad kan möjligen härledas till en olikartad syn på administrationen som 

en legitim eller illegitim arbetsuppgift. De som ser administrationen som något negativt, en 

stor börda och möjligtvis en illegitim arbetsuppgift är också signifikant mer stressade än de 

som tillhör den andra gruppen.  
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Kausaliteten mellan variablerna är dock inte fastställd. Det finns två möjliga orsakssamband. 

För det första kan stress leda till att personen inte är mottaglig för fler arbetsuppgifter som ett 

led av redan hög arbetsbelastning även om den nya arbetsuppgiften ses som en legitim 

arbetsuppgift. För det andra är det möjligt att arbetsuppgifternas illegitima karaktär skapar en 

ökad stressnivå hos individen. Det mest prominenta av dessa orsakssamband kan inte 

fastställas i föreliggande studie.  

 

Mot den teoretiska bakgrunden förklarar krav- och kontrollmodellen det första möjliga 

orsakssambandet då den totala bördan blir möjlig att bära vid tillräcklig kontroll. Samtidigt 

ger begreppsramen “stress as offence to self” (SOS) (Semmer m.fl. 2007) det andra 

orsakssambandet stöd då man kan föra en diskussion om huruvida lärarna anser bördan av 

administration värd ansträngningen. Huvuddraget i SOS är influerat av resonemang kring 

ansträngning och belöning. De lärare som befinner sig i gruppen som ser administrationen 

som en möjligt illegitim arbetsuppgift kan sakna känslan av reciprocitet då det finns en 

obalans i relationen mellan dem och organisationen. Troligen kan denna obalans även ses 

mellan individen och den samhälleliga bilden av vad en lärare ska vara samt de krav som 

uppkommer utifrån. Detta kan få läraren att känna brist på respekt och uppskattning och 

känna sig ifrågasatt. Detta skadar ens sociala aktning vilket också påverkar den personliga 

självkänslan. Självkänslan kan dock också påverkas utan att individen upplever avsaknad av 

kontroll över situationen, då denne kan känna sig otillräcklig av att inte klara av den totala 

arbetsbördan.  

 

Sammanfattningsvis är administration något som korrelerar med yrkets stressbild och de 

flesta lärarna har enligt indexeringen en negativ eller kraftigt negativ inställning gentemot 

administration. Att försöka befästa administration som en legitim eller illegitim arbetsuppgift 

för grundskollärare är inte möjligt då upplevelsen kring detta är delad. Dock finns en viss 

poäng i att försöka förstå hur beslut som rör branschen och administration påverkar lärarna 

och deras arbetsmiljö.  
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7. Diskussion  
I detta kapitel summeras inledningsvis studiens resultat samt analys för att besvara de 

aktuella frågeställningarna. Därefter följer ett avsnitt som diskuterar studiens resultat med 

utgångspunkt i den tidigare forskning som redogjorts för i kapitel 2. Vidare följer två stycken 

där studiens analys/resultat ställs i relation till de teoretiska valen respektive hur metodvalen 

kommit att påverka och forma utfallet. Slutligen läggs implikationer för framtida forskning 

och praktik fram. 

7.1 Slutsats 
Krav- och kontrollmodellen, kontroll inom situationen respektive över situationen, stress-as-

offense-to-self samt data från föreliggande enkätstudie har legat till grund för diskussion av 

resultaten. Studiens syfte var att undersöka olika påverkansfaktorers betydelse för 

upplevelsen av stress i arbetslivet utifrån frågeställningarna: 

 

1. Vilka stressfaktorer påverkar lärare och har arbetslivserfarenheten inom branschen någon 

betydelse för stressupplevelsen? 

2. Hur påverkas lärarens stressituation av administrativa krav och har denna påverkan något 

samband med arbetslivserfarenhet?  

 

De huvudsakliga undersökta påverkansfaktorerna utgörs av arbetslivserfarenhet respektive 

inställning till administrativa krav. För att få en djupare förståelse har även en diskussion 

förts om mer detaljerade stressorer som påverkar lärare i deras vardag.  

 

Lärare har till störst del höga krav och låg kontroll vilket gör dem till en stressad yrkesgrupp. 

De verkar alltså i en spänd arbetssituation, vilket är den mest påfrestande arbetstypen. Denna 

situation kan leda till problem, framförallt om den kvarstår över lång tid med en följd av 

stressrelaterade sjukdomar och missnöje hos de anställda. Den tydligaste stressfaktorn är hög 

belastning av kvantitativa krav. För att hantera dessa krav och handskas med tidspressen drar 

de anställda in på lunchen, arbetar över och tar med arbetet hem. Stressfaktorer som relaterar 

till kontroll visar att den anställde inte har möjlighet att bestämma sin arbetstakt eller när 

olika arbetsuppgifter ska utföras.  
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Samband har kartlagts via regressionsanalyser. För påverkansfaktorn arbetslivserfarenhet har 

inget signifikant samband kunnat påvisas, varken gentemot stress eller inställning till 

administration. Detta visar att hur länge en lärare varit verksam inte har någon påverkan på 

dennes stressupplevelse eller hur administrativa krav upplevs i denna bransch.  

 

Vad som däremot har kunna påvisas är ett signifikant samband mellan stress och inställning 

till administration. Den linjära regressionen visade två signifikanta resultat där föreliggande 

studie fokuserar på sambandet mellan attityd gentemot administration och upplevd stress. En 

möjlig tolkning av detta är att negativ inställning till administration leder till ökad stress. 

Ytterligare ett signifikant resultat visar att svaren för påståendet om hur lärarna upplever den 

administrativa bördan korrelerar med stressupplevelsen. Grundskollärares inställning till 

administration är i det stora hela negativ eller kraftigt negativ. Kraven på administration 

påverkar yrkets stressituation genom flera faktorer. Det mest betydande resultatet gäller hur 

synen på administration skiljer sig åt mellan lärarna. Majoriteten anser att administrationen 

utgör en del av yrket och fyller en relevant funktion. Samtidigt har det framkommit en 

indikation på att vissa individer ser administrationen som en illegitim arbetsuppgift. Tecken 

på detta är resultat som visar att respondenterna hellre hade koncentrerat sig på andra 

arbetsuppgifter än administration.  Det är även intressant att denna typ av arbetsuppgifter till 

övervägande del inte hinns med inom ordinarie arbetstid. I linje med denna problematik 

tillkommer organisatoriska problem med bristande kompetensutveckling och otillräckliga 

arbetsprocesser rörande administrativa arbetsuppgifter.  
 

7.2 Resultat i relation till tidigare forskning  
 
I detta avsnitt ställs resultatet för föreliggande studie i relation till tidigare forskning. En 

diskussion förs över hur resultatet överensstämmer, skiljer sig åt samt om aspekter som 

saknas gällande tidigare forskning. Den tidigare forskningen består av både närliggande 

svenska studier som breda internationella studier vilka berör lärares stressbild samt hur denna 

stress kan uppkomma av många anledningar. 

 

Som omnämnts i kapitlet om tidigare forskning utför Arbetsmiljöverket i samarbete med SCB 

kontinuerligt undersökningar som beskriver utvecklingen av arbetsmiljön på den svenska 

arbetsmarknaden. Denna studie har legat till grund för föreliggande studies mätningar av 
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stress uttrycket i krav och kontroll. Samma frågor har använts och ställts på samma sätt för att 

möjliggöra en avstämning med ett större och nationellt material (se bilaga 2). Jämförelsen 

visar på en tydlig skillnad när det gäller svaren mellan de två studierna, där föreliggande 

studie visar på en betydande skillnad i möjligheten att bestämma arbetstakten, I föreliggande 

studie upplever grundskollärarna i större utsträckning att de har möjlighet att själva bestämma 

sin arbetstakt. Huruvida detta beror på skillnader i kommunala förutsättningar och arbetssätt 

eller har andra orsaker kan inte säkerställas här. Jämförelsen bekräftar i övrigt bilden av 

grundskolelärarna som relativt stressade. 

 

Resultaten från denna studie styrker tidigare forskningsresultat inom området gällande att 

lärare är en stressad yrkesgrupp (Dunham & Varma 1998; Kyriacou 2000). Lärare har höga 

krav likt det resultat som Aronssons (1999) forskning gör gällande om att arbeta utöver 

arbetstid samt att de som är anställda i offentlig sektor är drabbade. Vidare överensstämmer 

resultatet med tidigare forskning så till vida att det är övervägande kvantitativa krav som i sin 

tur belastar belastar och stressar läraren. Detta var ett förväntat resultat där tidigare 

internationalla studier har påvisat att bland annat tidspress och arbetsbelastning är orsaker till 

stress bland lärare (Travers & Cooper 1996; Benmansour 1998; Pithers & Soden 1998). 

Resultaten tycks även överensstämma med annan forskning gällande en spretigare bild av 

kontroll, där Vedder & O’Dowd (2006) understryker ett ökat större ansvar medan Fromm 

(2013) presenterar en bild av låg kontroll. I föreliggande studie har tillförts en ytterligare 

distinktion när det gäller kontroll, kontroll inom situationen respektive kontroll över 

situationen, i ett resonemang kring olika typer av kontroll.    

 

Resultaten från denna studie tycks även överensstämma med Vakola och Nikolaou (1995) 

som funnit att personer som är stressade har svårare att ha ett positivt förhållningssätt till 

organisationsförändringar. Detta är inget som har mätts i föreliggande studie men i och med 

att skolan är utsatta för reformer och förändringar i arbetssättet kan de ökade kraven kring 

administration ses som organisationsförändringar. Därmed styrker föreliggande studies 

resultat tidigare forskning genom att de som är mest stressade även tenderar att uppleva en 

hög administrativ börda.  

 

Avvikande resultat gentemot tidigare forskning i relation till föreliggande studie avser 

Klassen och Chius resultat från 1995. Enligt Klassen och Chiu skulle den positiva 

inställningen till administration vara högre för lärare med lägre självkänsla samt att positiv 
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inställning till administration korrelerar med lärare som är i början av och slutet av sina 

karriärer. Självkänsla mäts inte i denna studie, men däremot mäts upplevelsen av 

administration i förhållande till arbetslivserfarenhet. Föreliggande studies resultat finner 

ingen korrelation mellan administration och arbetslivserfarenhet och står därmed i motsats till 

tidigare forskning. Det hade varit möjligt med annorlunda resultat om den internationella 

studien återskapats på svenska lärare. I detta fall omfattades endast arbetslivserfarenheten 

men utfallet torde bli annorlunda om även aspekten självkänsla omfattades.  

 

7.3 Resultat i relation till teori  
 
I följande avsnitt ställs resultatet för föreliggande studie i relation till den teoretiska 

referensramen. Teorivalet diskuteras gällande hur krav-och kontrollmodellen, kontroll inom 

en situation respektive kontroll över en situation samt Stress-as-offense-to-self (SOS) torde 

påverka studiens resultat. 
 
Krav- och kontrollmodellen används i studiens teori- och analysavsnitt och är en djupt 

förankrad stressmodell. Verktyget har skapats av Karasek och Theorell (1990) för att skildra 

den psykosociala arbetsmiljön utifrån krav och kontroll. Denna modell är väl använd inom 

arbetsmiljöområdet och lämpar sig till att mäta stress. Krav- och kontrollbegreppen valdes ut 

för att kunna mäta stressfaktorer och applicera dem i enkäten. Det finns både för- och 

nackdelar med detta. När datainsamling styrs av teori kan materialet färgas och viktiga 

aspekter falla bort. Dock motiveras detta val av att krav- och kontrollmodellen tillämpas på 

materialet och operationalisering av teorin möjliggjordes. Avgränsning gällande  teori gjordes 

även angående socialt stöd, dels för att reducera omfattningen av undersökningen och dels för 

att kunna reproducera Arbetsmiljöverkets enkätfrågor och på så sätt kunna möjliggöra en 

jämförelse av materialen.  

 

De resterande teoretiska referensramarna är kontroll inom situationen respektive över 

situationen av Aronsson (1999) samt SOS (Semmer et al. 2007). Dessa är nyare modeller och 

inte teorier i sin definition utan fungerar som en gemensam ram med inte lika väldefinierade 

begrepp. De nya och fria begreppen bidrar till att djupare kunna tyda lärarens arbetssituation 

med anknytning till dagens arbetsliv. För att förklara lärarnas stressupplevelse i relation till 

sina administrativa krav bidrar kontroll inom en situation respektive kontroll över en situation 
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med en djupare förklaring än vad krav- och kontrollmodellen medger. Detta med tillägg 

rörande olika typer av kontroll, hur lärarna kan ha egen makt men även styras utanför deras 

egen möjlighet att påverka. Vidare används SOS med fördjupning av begreppet illegitima 

arbetsuppgifter för att öka förståelsen av hur individens stressupplevelse är nära kopplat till 

yrkesidentiteten. Motivet till att använda dessa teoretiska referensramar är dels för att 

klarlägga komplexiteten av stressfaktorer och dels för att föra den tidigare forskningen 

framåt. I denna undersökning har resultat uppkommit som understryker att administration 

skulle kunna vara ett tecken på en illegitim arbetsuppgift men det har inte varit fokus på detta 

i undersökningen. Det skulle därför krävas mer av denna teori på materialet för att kunna 

uttala vilka typer av administration som anses illegitima hos lärarna och på så sätt kunna 

komma fram till vad som ska åtgärdas.  

 

SOS har som nämnts tidigare växt fram ur en annan stressmodell som kallas ansträngning- 

och belöningsmodellen och hade denna teori testats för istället för krav- och kontroll hade ett 

helt annat resultat framkommit. Detta hade skiftat fokus från krav och kontroll i arbetet mot 

balansen mellan vad individen lägger ner i arbetet och vad individen upplever att hen får 

tillbaka. 
 

7.4 Resultat i relation till metod  
 
I detta avsnitt kommer resultatet att ställas i relation till metoden. En kritisk diskussion 

kommer att föras över punkterna urval, enkätkonstruktion, frågeformulering, hantering av 

variabler, analysmetoder samt icke signifikanta resultat.  

 

Till att börja med skulle studiens urval kunna förbättras. Detta kan göras genom att utöka 

antalet respondenter, fler skolor samt det geografiska området. För att kunna generalisera 

resultatet till en större population, exempelvis Sveriges lärare hade ett slumpmässigt urval att 

föredra.  

 

Enkätens frågeformuleringar har delvis hämtats från Arbetsmiljöverket och är delvis 

egenkonstruerade. Gällande krav- och kontrollfrågorna har de hämtats från Arbetsmiljöverket 

och frågorna rörande administration har konstruerats med inspiration av samma modell. 

Denna enkät ämnade endast att undersöka stressfaktorerna utifrån krav- och kontrollmodellen 
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men detta medförde att ett begränsat antal stressfaktorer kunde testas för och att andra 

möjliga stressfaktorer uteslöts. Detta motiverades av att behålla enkäten kort, att den är 

möjlig att besvara under fem minuter och därmed får en ökad svarsfrekvens. Denna enkät är 

även väl använd av en statlig institution och har utvecklats under många år för att undersöka 

arbetsmiljön bland många yrken och har genererat i hög grad trovärdiga resultat.  

 

Förbättringar hade kunna göras gällande frågeformuleringar. Dock motiverades att behålla 

exakta frågeformuleringar från Arbetsmiljöverket för att frågorna skulle tolkas lika som i 

tidigare undersökningar och ge möjlighet till jämförelse av resultat. Gällande stressfaktorn 

om inflytande uppkom ett stort antal varken eller-svar vilket kan bero på ett flertal 

anledningar. Svarsalternativ likt vet ej/obestämd samt varken eller är svårtolkade då man inte 

vet varför respondenten valt det alternativet. Det kan innebära att ett mittalternativ blir mellan 

positiv och negativ, att det är en otydlig ställd fråga med avsaknad av exempel eller 

specificering samt att ämnet är mer komplext än vad frågan kan fånga in. För att undvika 

dessa problem kan frågor konstrueras utan ett mittalternativ eller vet ej-alternativ för att 

tvinga respondenten att ta ställning. Det är inte etiskt att tvinga fram ett svar när respondenten 

inte kan svara, det kan även ge snedvridna och svårtolkade resultat som motsäger varandra 

samt att återigen valdes identiska frågor och svarsalternativ att behållas lika 

Arbetsmiljöverket. Frågor med negationer kan även vara svåra för respondenten att fånga upp 

och därmed ge otydliga svar. Gällande upplevelsen om att det administrativa arbetet inte är 

en viktig del i läraryrket har ett överraskande resultat uppkommit. Det är många som inte 

håller med om att administrationen inte är en viktig del i läraryrket. Detta skulle kunna 

innebära att många blivit lurade av negationen i frågan. Det finns dock fördelar med omvänd 

riktning på frågor där respondenten får tänka till. Det hjälper respondenten att vara aktsam 

och fokuserad.  

 

Det insamlade materialet har hanterats genom att skapa index och variablerna har 

operationaliserats. På så sätt har det gjorts möjligt att ha ett samlat stressmått och samlat 

administrationsmått. Administrationsindexet består av alla administrationsfrågor men även de 

enstaka frågorna har analyserats för att undersöka olika moments funktioner och hur 

inställningen till dessa kan variera. Det nära signifikanta sambandet mellan kraftigt negativa 

till administration och stress resulterade att en vidare analys med linjär regression 

genomfördes där detta bekräftades. Om kontinuerliga variabler hade använts hade dessa 

tillfört linjära regressioner i större utsträckning och kunna visat linjära samband utöver de 
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jämförelser mellan grupper som görs i de logistiska regressionerna. Dock prioriterades 

anonymiteten av respondenterna och för specifik information samlades inte in samt att 

kontinuerliga variabler är svåra vid attitydundersökningar. Indexeringar medför även att 

nyanseringar bland de olika respondenterna och grupperna försvinner. En möjlighet att få 

veta mer om vad som ligger bakom svaren vore att genomföra en kvalitativ studie, där 

ytterligare förklaringar till upplevelsen av stress och arbetsuppgifter skulle kunna 

framkomma. 

 

Uppkomsten av icke signifikanta resultat gällande arbetslivserfarenhet och stress kan ha 

uppkommit på grund av ett för litet material. Det är möjligt att utläsa tendenser i materialet 

att ju längre arbetslivserfarenhet lärare har desto mindre stressade är de och denna hypotes 

vore det intressant att undersöka vidare. 

 

7.5 Framtida forskning 
 
Det finns flera möjliga inriktningar för fortsatt forskning att göra som en naturlig följd av 

föreliggande studie. Förslagsvis inom områdena för omfattning, inriktning och teoretisk 

bakgrund. 

 

Gällande omfattningen av studien så skulle den kunna utvecklas till att täcka hela landet utan 

större modifikationer. Jämförelser mellan andra länder skulle också kunna ge mycket insikt 

men också introducera många nya variabler att kontrollera för gällande skillnader i kultur och 

organisation. En nationell studie skulle öppna för jämförelser mellan olika kommuner, med 

varierande politik och organisation. Även skillnader mellan privata och kommunala skolor 

kan mätas. 

 

Inriktningsmässigt kan studien modifieras för att vidare undersöka de två grupperingar som 

antyds i föreliggande studies resultat gällande synen på illegitima arbetsuppgifter. Skulle 

denna skillnad kunna fastställas, så skulle samma studie kunna appliceras på flera 

yrkesgrupper och branscher. För att noggrannare studera stressoren administration hos 

grundskolelärare skulle en mer detaljerad operationalisering kunna vara givande. Detta skulle 

möjliggöra att skilja mellan de olika typer av administration som just lärare berörs av. 
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Den teoretiska bakgrunden till studien kan utvecklas till en mer komplett teoribild som 

sammanför krav och kontroll-metoden, stress as offence to self (SOS) med eventuella andra 

relevanta koncept. Delar av den teoretiska referensramen är ganska nya och forskningsfältet 

som rör illegitima arbetsuppgifter samt kontroll i och kontroll över situationer behöver fler 

riktade studier för att förstå hur individen påverkas. 
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Bilaga 1  
Missivbrev och enkät  
 
 
 

 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter vid Uppsala universitet som genomför en undersökning om grundskolelärare och 
deras upplevelse av stress samt administration. Detta görs som en del av vårt examensarbete inom 
sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal på c-nivå. Vår förhoppning är att 
öka kunskapen om vilka påverkansfaktorer som har betydelse för stressupplevelsen i denna 
yrkesgrupp som fyller en viktig roll och samhällsfunktion. I arbetet med undersökningen kontaktas 
grundskolelärare i Uppsala och Knivsta kommun för att nå minst 100 respondenter.  
 
Enkäten består av 11 frågor och tar cirka 5-10 minuter i anspråk. Följ nedanstående länk för att 
komma till enkäten. Ditt svar kommer hanteras anonymt och kan inte härledas till dig som enskild 
person. Deltagande i undersökningen är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas.  
 
Om Du har frågor kring undersökningen eller enkäten är Du välkommen att kontakta oss eller vår 
handledare Thomas Öst. 
 
Sista datum för att lämna svar är den 30/11. För att visa vår uppskattning skänks en krona för varje 
tillhandahållet svar till Rädda Barnen. 
 
På förhand tack för Din medverkan.  
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Bilaga 2  
Referensdata från tidigare forskning 
 
Följande data har inhämtats från SCBs hemsida och statistikdatabasen för 

arbetsmiljöundersökningen. Materialet inhämtades år 2011 och visar andelen av de 

sysselsatta efter valda arbetsmiljöfrågor för två grupper. Den ena gruppen är grundskollärare 

och den andra gruppen utgörs av samtliga yrken som alltså fyller funktionen av 

referensgrupp. 

 

 

Tabell 12. Svarsfrekvens för frågor gällande krav och kontroll från SCB respektive 

föreliggande studie. 

  

SCB Denna studie 

Samtliga Grundskollärare Grundskollärare 

kan som mest ½  arbetstiden själv 

bestämma arbetstakten 51 % 80 % 57 % 

har minst ½ arbetstiden så 

stressigt att man inte hinner 

prata eller tänka på annat än 

arbete .. .. 58 % 

kan för det mesta inte/aldrig 

delvis bestämma när olika 

arbetsuppgifter skall göras 41 % 61 % 53 % 

är för det mesta inte/aldrig med 

och beslutar om uppläggningen 

av det egna arbetet 26 % 21 % 21 % 

tvungen att dra in på luncher, 

arbeta över eller ta med jobb hem 

varje vecka 36 % 77 % 86 % 
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upplever att (instämmer helt eller 

delvis) man har alldeles för 

mycket att göra 51 % 84 % 83 % 

upplever att (instämmer helt eller 

delvis) inflytandet är för litet 25 % 25 % 26 % 

arbetet kräver hela din 

uppmärksamhet och 

koncentration mer än halva tiden .. .. 90 % 

 (“..” indikerar att statistik ej tillhandahålls från SCB för den aktuella frågan) 


