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Stress och läraryrket  
 

Zeinab Rashid  

 

 
Stress räknas som ett av stora hälsoproblem i vår tid, och lärareyrket 

är ett av de stressigaste jobben som finns. Syftet med denna studie var 

att undersöka om det finns en könsskillnad mellan högstadielärarna i 

upplevd stress samt om de lärare som har barn upplever mer stress än 

de lärare som inte har barn. I en enkätundersökning skattade 80 

högstadielärare, varav 46 kvinnor och 34 män sina stressupplevelser. 

Antal lärare som hade barn var 54. Resultatet visade att det inte fanns 

några könsskillnader mellan lärarna i upplevd stress, samt det inte 

heller fanns någon skillnad i upplevd stress mellan lärare som hade 

barn och lärare som inte hade barn. Slutsatsen av studien är att lärarna 

upplever en viss stress, men undersökningens resultatet bekräftar inte 

de tidigare studierna. Ett förslag till framtida studier är att försöka 

kombinera både den kvalitativa och den kvantitativa metoden samt att 

ha större antal deltagare. 

 

Keywords : stress, teacher, family, gender, children 

 

Inledning  

 

Stress är förmodligen ett av de vanligaste begreppen inom psykologin. Begreppet stress 

kommer egentligen från det latinska ordet ”stringere” som innebär ”dra ihop” (Cooper, 2013). 

Stress är en del av det dagliga livet. Själva ordet stress förknippas oftast med 

accelerationssyndromet (jakten på tiden), informationsångest och en allt snabbare utveckling 

kring oss (McEwen, 2005). Ordet stress kommer ursprungligen från fysiken som innebär den 

kraften eller toleransen som ett material klarar av att utsättas för innan det bryts (Seaward, 

2006). Inom psykologin definierar stressforskaren (Selye, 1958) stress som en reaktion på en 

stimulus som kan utgöra både en utmaning och ett hot – alltså en reaktion på både positiva 

och negativa situationer. Han talar alltså om den totala belastningen på kroppen, något som 

har också en åldrande effekt.  Han identifierade något som han trodde var ett konstant mönster 

av hjärna-kropp-reaktion refererade till detta mönster som ”riv och slit på kroppen”.                                                                                                                                                    

     I motsats till Selye, de Amerikanska forskarna (Lazarus & Folkman, 1984) hävdade att 

individer reagerar olika på en stressor som är det stimuli som utlöser stress. Lazarus och 

Folkman (1984) betraktade också vikten av individens subjektiva värdering av situationen. De 

menade att det finns individuella skillnader i till exempel kognitiva funktioner och motivation 

som påverkar utfallet; hur reaktionen på en stressor blir (Kowalski & Westen, 2011). Lazarus 

och Folkman kallade detta samspel för ”bedömningsprocess”, dvs. hur samspelet mellan inre 

och yttre kraven uppfattas och värderas. Bedömningen kan vara antingen avsiktlig och 

medveten eller intuitivt och omedveten och sker i två olika faser. Den första fasen kallas för 

primärbedömning som går ut på att när individen står inför en stressor dvs. orsak eller källor 

till hoten uppstår frågan: är något på tok? En bedömning av situationen görs: innebär stressorn 

en skada, ett hot, eller en utmaning.  
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När bedömningen är gjord, så inleds nästa fas som kallas för sekundärbedömning med frågan: 

vad kan göras? Det leder till att tänkbara copingalternativ utvärderas. Bedömning och coping 

går hand i hand. När individen bedömer att kraven är mer än individens resurser, då startar 

copingprocesserna. Stress definieras som en fysisk och psykisk reaktion som uppstår då en 

individ direkt utsätts för krav eller press från sin omgivning (Lazarus & Folkman, 1984), men 

olika individer reagerar olika på olika situationer. Till exempel en lärare kan uppfatta en 

arbetsuppgift som mycket belastande, men en annan kollega kan uppfatta den som mindre 

belastande och kanske till och med stimulerande. Hur stressande en situation blir beror på 

vilka resurser som en person har för att klara de krav som ställs. Det är alltså balansen mellan 

krav och resurser som bestämmer själva stressnivån. Individer blir nästan hela tiden utsätta för 

händelser i livet som är stressande (Kurosh, Amir, & Puyesh, 2011). De flesta tänker på 

stressande händelser som något negativt, men även i grunden positiva hädelser, som 

giftermål, barnafödande och julfirande kan vara mycket stressande. De negativa effekterna av 

stress uppstår dock om personen på något sätt upplever eller subjektivt tolkar händelsen i 

fråga som negativ (Kowalski & Westen, 2011) 
 

Familjeförhållanden och stress 
 

Familjen är troligen den viktigaste grupp vi tillhör i livet och den enskilt viktigaste miljön för 

skapandet av psykisk och fysisk hälsa (Busari, 2012). Att ha familj innebär en omställning 

som är svår att på förhand förstå eller förbereda sig på. Exempel på olika stressorer inom 

familjen är familjkonflikter, dödsfall, sjuka barn, ekonomin, olika aktiviteter, 

hushållsuppgifter etc. Alla dessa faktorer är källor till familjestress.  Familjestress är relativt 

sett vanligare hos kvinnor än hos män på grund av att kvinnornas arbetsbörda hemma är större 

än männens. Dock har studier visat att även män som har familj upplever mer stress än de 

som inte har familj. I en studie av (Khalil, Naeem, Yousafzai, & Gul, 2007) fick 200 

kvinnliga högskolelärare svara på en enkät. Resultatet visade att kvinnor som levde i en 

relation och hade barn upplevde mer stress än kvinnor som inte levde i en relation och inte 

hade barn, men även lärare oavsett kön som hade familj upplevde signifikant mer stress än de 

lärare som inte hade familj. Detta är kanske inte så märkvärdigt med tanke på att kvinnorna 

idag har dubbla arbetsbördor, de gör karriär samtidigt som de tar större ansvar i hemmet än 

vad männen gör. Att ha många roller och arbetsuppgifter behöver inte vara negativt för hälsan 

så länge den totala belastningen inte blir för stor (Kowalski & Westen, 2011).  

    Idag finns det ett stort glapp mellan de ideal som råder inom olika livsområden såsom 

familj, jobb, barn, hälsa, utseende, relationer, könsroller och den tid och ork som finns till 

förfogande för att leva upp till dem. Det är svårt att engagera sig lika mycket i allt (Arevius & 

Olsson, 2007). Den negativa stressen ökar betydligt om man försöker satsa maximalt på både 

jobbet och familjelivet. I en studie av (Orth-Gomér & Leinweber, 2005) där 292 kvinnor 

deltog, så visade resultatet att individer som hade familj och jobbade samtidigt var i 

genomsnitt mer stressade än individer som jobbade men inte hade familj. Resultatet visade 

också att risken för hjärtinfarkt var dubbelt så stor hos framför allt kvinnor som hade familj 

och jobbade samtidigt jämfört med kvinnor som inte levde i relation och inte hade barn. Detta 

är inte så märkvärdigt med tanke på att de flesta kvinnor har idag ett heltidsjobb samtidigt 

som de har huvudansvaret för hem och barn (Jain, Kumar, & Kumar, 2015). 
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    Att både ha en familj och ett jobb innebär ju många förväntningar och roller i livet. Om alla 

dessa förväntningar på till exempel en lärare är motstridiga, då kan det uppstå en rollkonflikt 

ibland. Varje individ har flera olika roller som ibland kommer i konlikt med varandra. Detta 

sker när skillnaderna mellan rollerna och de förväntningarna man upplever blir allt för stora. 

En lärare till exempel kanske känner förväntningar från elever, från arbetsledningen att göra 

skrivbordsjobb, från sin familj att utföra sina plikter som mamma, pappa, make eller maka. 

Alla dessa roller med motstridiga normer och förväntningar kan skapa en stor stress och 

ohälsa. Men att ha olika multipla roller behöver inte alltid leda till stress enligt 

rollexpansionsteori av (Barnett & Hyde, 2001), som inriktar sig på positiva erfarenheter i 

termer av fysisk och psykisk välbefinnande i samband med individens sociala interaktioner. 

Barnett och Hyde (2001) hävdar att multipla roller är en tillgång som förbättrar hälsan och ger 

individen verktyg för att hantera vardagslivet på olika sätt. Det gäller processer där rollerna 

kan användas som buffert, det vill säga negativa erfarenheter av en roll kan kompenseras med 

en annan, till exempel att ha dubbel inkomst där både kvinnan och mannen bidrar till 

försörjningen och detta bidrar till en positiv effekt för familjen. Att ha multipla roller är även 

bra för det sociala stödet som motverkar oro och depression samt möjligheter att uppleva 

framgång på arbetet eller fritiden. Den sociala interaktionen är en nödvändig för individens 

personliga utveckling och den sociala identiteten ger en känsla av tillhörighet. På så sätt 

motverkar multipla sociala roller stress och ohälsa och fungerar som en buffert när en 

misslyckad roll kan vägas upp av en annan (Barnett & Hyde, 2001). 

 

 

Personlighetsfaktorer och stress 

Människan kan reagera olika på stress, beroende på vilken personlighet individen har. 

Begreppen typ A och typ B personligheter myntades av två amerikanska hjärtläkarna Meyer 

Friedman och Ray Rosenman. De kom fram till att hjärt-kärlsjukdomar hos män i åldern 35-

60 var starkt förknippade med en stressig livsstil av den typ de kallades för the "type A" 

behavior (Friedman & Rosenman, 1974). Personer med typ A-personlighet karaktäriserades 

som mycket prestationsinriktade, aktiva, nervösa, otåliga, aggressiva och fientliga. Medan 

motsatsen till A-personligheten är typ B-personligheten (Friedman & Schustack, 2012). 

     De personlighetsdrag som oftast förknippas med stress är typ A-personligheten. Typ B- 

personligheten definieras utifrån en avsaknad av de typiska typ-A egenskaperna. En annan 

stor skillnad mellan typ A och typ B- personlighet är att typ B-personligheten anses vara den 

som har en mer stabil självkänsla, som inte är beroende av hur prestationen utvärderas av sig 

själv eller av andra.  Det kan bland annat leda till en mer avslappnad inställning till livet. 

Dessa personer lever i ett lugnare tempo och har inte samma behov av att konkurrera med 

andra och detta beteende anses generellt vara mer gynnsamt för hälsan, både mentalt och 

fysiskt (Friedman & Schustack, 2012). 

     Personer med typ A-beteende löper större risk jämfört med personer med typ B-beteende 

för hjärt-kärlsjukdomar, utmatning och hög upplevd stress. Enligt en studie av 

(Mmaduakonam & ObiIfeoma, 2015) som undersökte 6000 högstadielärare visar att lärare 

med typ A-beteenden var i genomsnitt mer stressade än lärare med typ B-beteenden. Studien 

visade också lärare med typ A-beteenden var mer sårbara för stress. Individer med typ A-

beteenden verkar ha gott självförtroende men de kan lida av ett ständigt tvivel på sina egna 

förmågor, vilket får dem att hela tiden försöka uppnå mer och mer på allt mindre tid. Risken 

för fysisk ohälsa och stress är hög hos personer med typ A-personligheter på tre olika sätt. För 

det första går dessa personer så intensivt upp i sitt arbete och andra aktiveter att de inte kan 

leva hälsosam, t.ex motionera eller laga hälsosam mat. De tenderar att röka mer, dricka mer 

kaffe och sova mindre jämfört med personer med typ B personligheter. För det andra hamnar 
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de oftare i stressade situationer, t.ex upplever en stor tidspress på grund av att de har många 

bollar i luften, blir irriterade när hinder uppstår eller när andra inte hänger med. Slutligen är 

personer med typ A- beteenden fysiologiskt mer lättretliga. De reagerar mer och snabbare 

fysiologiskt på stress än personer med typ B-beteenden. De befinner sig oftare, för att 

använda sig av Selyes term, i larm och motståndsstadiet än andra (Kowalski & Westen, 

2011). 

     En annan psykologisk personlighetsfaktor som förklarar varför variansen i individers 

stressreaktioner är så olika är härdighet ”hardiness”. Begreppet härdighet myntades av den 

amerikanska forskaren Kobasa (1979). Härdighet består av tre olika komponenter (Hasel, 

Abdolhoseini, & Ganji, 2011). Den första är kontroll, som i huvudsak är vår föreställning om 

var kontrollen över händelser i vårt liv finns, om vi förelägger den inom eller utanför oss 

själva. Till exempel individer med inre kontroll lokus personlighetsdraget, som innebär att de 

snarare förlägger orsakerna till händelser hos sig själva än hos omgivningen medan personer 

med yttre kontroll-lokus, tenderar ha en bättre förmåga att ta kontroll över den egna 

livssituationen och upplever stress mindre hotande än de personerna med yttre kontroll-lokus 

personlighetsdraget. Den andra komponenten av härdighet är engagemang som handlar om 

hur involverad individen är i livets alla aspekter. Detta är baserat på hur mycket individen tror 

på sig själv och tror på meningen med livet. Här har individen en inre motivation eller känsla 

av att vara involverad i olika livsområden som arbete, relationer, och sig själv. I och med att 

individen är involverade i sina relationer, skapar detta ett socialt stöd som fungerar som en 

resurs i stressfulla situationer. Den tredje och sista komponenten kallas för kampvilja som 

speglar en föreställning om att det är normalt med förändringar, vilket leder till en tendens att 

betrakta livets problem som utmaningar snarare än hot, samt möjligheter till lärande och 

utveckling. På så sätt uppfattar individen olika stressorer som möjligheter till utveckling 

(Hasel et al., 2011). 

 

Läraryrket och stress 

Lärarrollen är idag inte renodlad utan komplex och varierande. En lärare ska kunna 

strukturera kunskap, undervisa, sammanställa studieuppgifter, handleda och ge anvisningar. 

En lärare ska även ge eleven frihet att själv forma sin kunskap, inspirera, uppmuntra, ge 

återkoppling och bedöma eller betygsätta sina lärare. Allt det här kan orsaka stor stress för en 

lärare. Lazarus stressmodell (Lazarus & Folkman, 1984) kan tillämpas på lärares vardagliga 

situation. En lärare förväntas ständigt att jobba över och handskas med den tunga 

arbetsbördan utan att ofta få något stöd eller extra betalt (Arevius & Olsson, 2007). Samtidigt 

försöker läraren balansera familjelivet också. Han eller hon upplever att det inte finns 

tillräckligt med tid för att göra allting, och därför kan vissa saker falla bort emellanåt, och det 

tycker läraren är otillfredsställande och har hela tiden dåligt samvete över att inte hinna med 

allting. Det är den typen av övervägande som Lazarus och Folkman beskriver genom 

begreppet ”värdering”- läraren tar ställning till situationen. Detta kallads för den primära 

värderingen, är någonting fel? (Lazarus & Folkman, 1984). Den här kognitiva processen som 

pågår inne i läraren huvud, dvs. lärarens tankar om situationen kan pågå under en lång tid, 

innan läraren kan komma in i nästa fas som är den sekundära värderingen. I den andra fasen 

försöker personen göra någonting åt situationen. Hotet har skapat en obalans mellan miljön 

och personen . Här kommer personen att försöka avlägsna obalansen, eftersom obalansen i sig 

själv gör av med energi. Denna obalans aktiverar de fysiologiska stressreaktionerna med 

kanske obehagliga psykiska stressymptom som följande: sömnproblem, dåligt minne, lätt 

irriterad, koncentrationssvårigheter, nervositet, ångest, trötthet, otrygghet, förkylningar, 
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infektioner och magsår osv. Man kan säga att personens sätt att fungera i vardagen har nu 

förändrats (Urdan & Midgley, 2001).  

      Läraryrket är ett av de stressigaste yrken som finns (Arevius & Olsson, 2007). Enligt 

Arevius och Olsson (2007) kan rädsla och stress förknippas med läraryrket på två sätt. För det 

första innehåller läraryrket mycket ansvar, många arbetsuppgifter och små tidsmarginaler. 

Läraren måste fatta många beslut under tidspress och möta konsekvenserna av sina 

handlingar. För det andra gör de många utmaningarna att lärare kontinuerligt måste förhålla 

sig till dem, inte bara på kort sikt utan även på lång sikt. När lärarna pratar om stress syftar de 

inte på den situation i vilken de befinner sig, utan snarare på det obehag som de känner i både 

kroppen och själen, till exempel oro, irritation, tidsbrist, spändhet, hjärtklappningar, ont i 

magen, sömnproblem osv (Parrav, Kumar, & Awasthi, 2016). 

     Enligt en studie av Dean (2000) så uppgav 40% av lärarna i undersökningen att de 

upplevde allvarliga stressymptom på grund av sin tunga arbetsbörda, tidsbristen, bristen på 

kontroll över situationen samt pressen från eleverna. Situationen för var och en av lärarna kan 

utåt ses väldigt olika ut. Några exempel på dessa situationer är tung arbetsbörda, konflikter 

med elever och kollegor, att tänka på kommande omorganisationer, oroa sig för privat 

ekonomin, hur man ska klara av att kombinera familjliv och arbetskrav samt brist på kontroll 

över sin situation. En studie av Friedman och Kass (2002) har visat att om lärarna som var 

nybörjare ställde höga krav på sig själva, ofta misslyckades med att leva upp till de 

förväntningarna och tenderade att stressa mer och blir känslomässigt och fysiskt utmattade. 

Krav kan både komma från andra och från individen själv. Kraven att leva upp till andras 

förväntningar kan komma från familjen, kollegor, studenter eller rektorer. Krav att passa in i 

normen, se ut på ett visst sätt, bete sig på ett visst sätt, uppföra sig, göra val och prestera 

(Friedman & Schustack, 2012). En annan stor källa till stress är lärarnas brist på kontroll över 

sina situationer, det vill säga att de saknar makt, inflytande och påverkansmöjligheter 

(Tuettemann & Punsch, 1992). En arbetssituation kan uppfattas som mer eller mindre stressig 

beroende på vilka krav och kontroll som den präglas av. Att uppleva brist på kontroll över sin 

situation på jobbet dvs sakna makt, inflytande, påverkansmöjligheter, att inte ha någonting att 

säga rörande till exempel schema och planeringstider kan upplevas väldigt stressande för 

lärarna. Detta leder bland annat till svårigheten att förutse hur en arbetsvecka kommer att se ut 

(Ravichandran & Rajendran, 2007).  

 

Könskillnader och stress 

Arbetsrelaterad stress är ett område som har väckt stort intresse under det senaste decenniet. 

Idag talas det mycket om att lärarna är alltför stressade och att det finns en stor skillnad 

mellan könen i upplevd stress. Det är först under de senaste decennierna som könsskillnader i 

stress börjat uppmärksammas i vetenskapliga studier (Busari, 2012). Flera studier (Antoniou, 

Ploumpi, & Ntalla, 2013; Kumar, Wani, & Parrey, 2013; Nagra, 2013; Ravichandran & 

Rajendran, 2007) har visat att kvinnliga lärare är mer stressade än manliga lärare. Resultaten 

visade också att kvinnors hälsa allmänt hade försämrats, åtminstone avseende subjektivt 

upplevd hälsa och att kvinnliga lärare hade mer stressrelaterade besvär än manliga lärare, 

såsom utmattning och depression.  Detta beror delvis på att kvinnor har större arbetsbörda i 

hemmet. Oftast klagar kvinnor på att tiden är otillräcklig. Och varför uppfattas tiden 

otillräcklig? Jo, det finns ju så mycket att göra. Dessa kvinnor kan ha en hög arbetsbörda både 

i arbetslivet och i hemmet. Till exempel ska det städas, tvättas, handlas, lagas mat och diskas. 

Barn ska skjutsas till och från aktiveter. Läxornas ska göras, proven ska rättas och lektionerna 

planeras etc. När alla plikter är fullbordade återstår inte det minsta lilla utrymmet att 

återhämta sig och för nära relationer (Busari, 2012). Tuffast är det för småbarnsföräldrarna, 
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där många lider av tidsbristen. De mest tidspressande är de kvinnorna som försöker 

kombinera en karriär med höga krav och låg påverkansmöjligheter som till exempel en lärare 

med att vara mamma utan att få tillräckligt med stöd hemifrån (Khalil, Naeem, Yousafzai, & 

Gul, 2007).  

     Det finns en hel del studier som visar att kvinnor stressar mer än män, men det finns även 

motsatta studier. Resultaten av dessa studier (Bhadoria & Singh, 2010; Chan, Chen, & Chong, 

2010; Ravichandran & Rajendran, 2007) har visat att det inte finns några skillnader mellan 

kvinnliga och manliga högstadielärare i fråga om stress. Däremot har dessa studier visat att 

kvinnliga lärare tenderade att klaga mer på utbrändhet och stress än manliga lärare. Det finns 

mycket som tyder på att kvinnor känner sig mer stressade än män. Kvinnor upplever tidspress 

oftare än vad män upplever. Oftare upplever de maktlöshet och fullgör oftare sina plikter till 

varje pris. Men intressant nog beskriver sig kvinnor som mer empatiska än vad männen gör. 
     En studie av (Toussaint & Webb, 2005) har visat att kvinnor hade högre empati än vad 

män hade, däremot visade resultatet att kvinnor var något mindre förlåtande än män. Kvinnor 

i yrken som ställer stora och långvariga krav på empati, t.ex. lärare, vårdpersonal osv. löper 

större risk för att denna empatiska förmåga också kan bli till en stressor. Detta är kanske inte 

så märkvärdigt med tanke på att medkännande med en annan person betyder en stark känsla 

men också maktlöshet. 

 

Syfte, frågeställning och hypoteser 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns en skillnad mellan kvinnliga och 

manliga lärare i fråga om upplevd stress i högstadiet. Syftet är också att undersöka om lärarna 

som har barn upplever mer stress än de lärare som inte har barn.  

 

Hypotes 1: Kvinnliga lärare upplever mer stress än manliga lärare i högstadiet. 

Hypotes 2: Högstadielärare som har barn upplever mer stress än högstadielärare som inte har 

barn. 

 

 

Metod 

 

Deltagare  

Enkäterna skickades till 247 lärare i 11 skolor. Totalt ingick 80 lärare från 11 olika skolor i 

undersökningen. Deltagarna bestod av 46 kvinnor och 34 män i åldern 25-66 år (M = 46.78, 

SD = 11.29). Sjuttiotre lärare arbetade på heltid och 7 lärare arbetade på deltid. Fördelningen 

av lärarna som undervisade årskurserna 7, 8, 9,7-8 och 7-9 var följande: 21, 26, 29,1 och 3. 

Antalet lärare som hade barn var 54 och antalet lärare som inte hade barn var 26 lärare. 

Fördelningen av lärarnas familjesituation var följande: gift = 34, sambo = 15, särbo = 5 och 

singel = 26. Antal lärare som arbetade på heltid var 73 och antalet lärare som arbetade på 

deltid var 7. Det finns inget internt bortfall att rapportera.  Studiens externa bortfall bestod av 

167 enkäter (67.61%).  
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Material  
 

Mätinstrumenten som användes var the Perceived Stress Scale av (Cohen, Kamarck, & 

Mermelstein, 1983). Syftet med the Perceived Stress Scale (PSS) var att mäta respondenternas 

upplevelse av stress under den senaste månaden. Enkäten innehöll 22 frågor. De första sex 

frågorna var bakgrundsfrågor (ålder, kön, årskurs, familjesituation, föräldraskap och 

anställningen) med svarsalternativ som respondenterna fick välja genom att kryssa i rätt 

alternativ. Enkätens andra del bestod av 16 frågor varav två egenformulerade frågor som 

handlade om deltagarnas sömnvanor. Antalet skalvända frågor var sex. Frågorna handlade om 

personens stressupplevelse under den senaste månaden, till exempel hur ofta har du under 

den senaste månaden har du blivit upprörd över något som har skett helt oväntat? 

Svarsalternativen till andra delen av enkäten var graderade enligt en 4-gradig Likertskala från 

1 = aldrig till 4 = mycket ofta. Cronbachs alfa var .76. 

 

Procedur 

Undersökningsledaren kontaktade rektorer på 24 olika grundskolor från tre olika kommuner 

via e-post för att få deras godkännande att utföra undersökningen. Bara 11 rektorer gick med 

på att ta emot enkäterna. Vid första kontakten med rektorerna via e-post, så skickades 

missivbrevet som innehöll en presentation av undersökningsledaren, och de villkor som gällde 

för deltagandet i undersökningen. I missivbrevet uppgavs det att syftet med denna studie var 

att undersöka om det fanns en könsskillnad mellan högstadielärarna (årskurs 7-9) i upplevd 

stress, och om de lärare som hade barn upplevde mer stress än de lärare som inte hade barn.  

Missivbrevet tillsammans med enkätformuläret skickades som bifogad fil till samtliga 

rektorer. Sedan fick rektorerna skicka ut filen till lärarnas e-postadress. De besvarade 

enkäterna förväntades att bli återsända inom två veckor. Hänsyn togs till de olika 

forskningsetiska riktlinjerna. Deltagarna informerades om själva undersökningen samt syftet 

med den. Alla deltagare fick ta del av missivbrevet tillsammans med enkäten. I missivbrevet 

stod all information som de behövde för att delta i undersökningen. Uppgifterna som 

lämnades av alla personer i undersökningen behandlades så konfidentiellt som möjligt. All 

data som de lämnade in fick enbart användas för uppsatsskrivandet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Resultat 

För att testa hypoteserna gjordes en 2 (kön: kvinna/man) x 2 (föräldraskap: med barn/utan 

barn) ANOVA för oberoende mätningar med upplevd stress som beroendevariabel (se Tabell 

1). 

Tabell 1 

Medelvärden (M) och standardavvikelsen (SD) för upplevd stress hos manliga och 

kvinnliga lärare med och utan barn 
__________________________________________________________________________________________________ 

 Med barn Utan barn Totalt 

Kvinnor 2.94 (0.72) 2.71 (0.45) 2.87 (0.66) 

Män 2.72 (0.67) 2.51 (0.54) 2.64 (0.63) 

Totalt 2.85 (0.70) 2.62(0.49)  
__________________________________________________________________________________________________ 

 



8 
 

 

Resultatet visade ingen huvudeffekt av kön (F(1.76) = 1.83, p = .830), hypotes 1 fick därmed 

inget stöd. Det fanns heller inte någon huvudeffekt av föräldraskap (F(1.76) = 2.02, p = .160), 

därmed fick inte heller hypotes 2 stöd. Det fanns ingen interaktion mellan kön och 

föräldraskap (F(1.76) = 0.009, p = .999. 

 

 

Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns en skillnad mellan kvinnliga och 

manliga högstadielärare i fråga om upplevd stress. Syftet var också att undersöka om lärarna 

som hade barn upplevde mer stress än de lärare som inte hade barn. Resultatet från 

undersökningen visade att det inte fanns någon skillnad mellan manliga och kvinnliga lärare i 

upplevd stress, vilket bekräftar resultat från denna studie är Chan et al. (2010) som visade att 

kvinnliga och manliga lärare var lika stressade. Resultat från denna studie visade också att det 

inte finns en skillnad mellan lärarna som hade barn och lärare som inte har barn i upplevd 

stress, vilket inte bekräftar resultaten från de tidigare studierna (Antoniou et al., 2013; Kumar 

et al., 2013; Ravichandran & Rajendran, 2007). Frågan är varför resultat från denna studie 

inte bekräftar de flesta tidigare studier.  

      Det finns styrkor och svagheter i alla studier och denna studie är inget undantag. En styrka 

med denna studie är att den interna bortfallet blev så pass lite att det inte kunde påverka 

resultat. En annan styrka är att Cronbachs alfa för hela instrumentet uppmättes till .76 , vilket 

visar en god intern reliabilitet. Att alla de etiska principerna har följts är också en styrka med 

den här studien. Men det finns tyvärr också svagheter med denna undersökning. En svaghet är 

att det kan vara så att enbart de som var mindre stressade som svarade på enkäterna i och med 

att det blev låga svarsfrekvenser från varje skola. En ytterligare svaghet med denna studie är 

det stora externa bortfallet i undersökningen som kan ha haft en påverkan på resultatet, av de 

247 enkäter som tilldelades, var det endast 80 lärare som valde att fylla i den. Rektorerna 

uppgav att de får mycket enkäter att svara på vilket kan förklara anledningen till att många 

lärare valde att tacka nej till att delta, eftersom undersökningen fick ske under höstterminen 

vilket är en hektisk period för lärarna. En spekulering är att endast lärare som hade låg 

arbetsbelastning valde att delta. Den låga externa validiteten gör det svårare för den aktuella 

studien att kunna generaliseras till andra motsvarande situationer. 
     En generell svaghet med enkätundersökningar är att undersökningsledaren inte kan delta 

vid själva datainsamlingen av enkäterna och därför inte kan hjälpa till vid eventuella 

oklarheter för respondenterna. En ytterligare svaghet med denna studie är att åldern till 

lärarnas barn är okända, och därför går det att spekulera utifrån medelåldern på alla lärare som 

var 46 år, att barnen till de flesta lärarna är vuxna och har redan flyttat hemifrån. Detta kan 

förklara varför det inte fanns någon signifikant skillnad mellan lärare som hade barn och 

lärare som inte hade barn i upplevd stress. 

     I och med att lärare oavsett kön och föräldraskap som deltog i denna studie inte skiljer sig 

signifikant från varandra i upplevd stress, så kan detta vara början på en samhällsutveckling, 

eftersom vi lever i Sverige idag som hela tiden strävar efter jämställdhet. Ett förslag till 

framtida studier är att försöka kombinera både den kvalitativa och den kvantitativa metoden 

samt att ha större antal deltagare. 
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