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 Marija Buric och Tamara Kostic 

 
Denna studie handlade om arbetsmiljöfaktorer utifrån variablerna 
socialt stöd, krav, kontroll och rollförväntningar för lärare. 
Huvudsyftet var att undersöka om det fanns några skillnader mellan 
variablerna beroende på vart skolan är lokaliserad (förort, närförort, 
centrala Stockholm) eller typ av skola (friskolor och kommunala). 
Datainsamlingen skedde via webbenkäter. Urvalet bestod av 116 
lärare (32 män och 84 kvinnor, åldersspann 25-65). Det fanns 
signifikanta skillnader gällande socialt stöd; lärare som arbetade i 
friskolor hade mer socialt stöd än lärare vid kommunala skolor. Lärare 
som arbetade i friskolor hade mer stöd från chef och familj. Lärare 
som arbetade i grundskola hade mer stöd från arbetskamrater samt 
mer beslutskontroll än de lärare som arbetade i gymnasieskolor. 
Kommunala skolor hade mer rollkonflikter, positiva utmaningar samt 
mer inlärningskrav än lärare vid friskolor. Det fanns inga signifikanta 
skillnader på arbetsmiljöfaktorer beroende på skolans lokalisering.  
 
    Keywords: control, demand, social support, role expectations,   
teachers 
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Arbetsmiljöfaktorer och välbefinnande 
 
Theorell (2012) beskriver hur stress och känslan av att ha kontroll över en situation hänger 
samman på så vis att stressreaktionen “mobiliseras” när individen upplever att denne saknar 
kontroll över situationen och försöker göra allt för att behålla kontrollen. Theorell visar på att 
kontroll har stor betydelse för individen när denne upplever stress, vidare har författaren 
nämnt tre faktorer som kan påverka kontrollmöjligheterna för individen, dessa är 
beslutsutrymmet, socialt stöd och krav utifrån. Denna modell hade i början krav och kontroll 
som komponenter, men forskarna la till ytligare en komponent, nämligen socialt stöd.  
Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-socialtstödmodell bygger på ett samband där 
bland annat krav i arbetet, socialt stöd samt utrymme till individens eget bestämmande är 
viktiga faktorer (Johansson, 2005; Levi, 2005). Krav-kontroll-socialtstödmodellen är en 
populär modell som används när forskare vill undersöka individers subjektiva upplevelser av 
deras psykosociala arbetsmiljö. Krav är en komponent som poängterar det som kan vara en 



mental arbetsbelastning, så som deadlines och produktivitetskrav. Det finns olika 
psykologiska krav så som emotionella, kvantitativa, kognitiva och kvalitativa. De handlar om 
hur man utför en arbetsuppgift samt hur mycket mental kraft man gör sig av med. Kontroll är 
den andra komponenten som handlar om den behörighet man har i arbetet samt hur mycket 
möjlighet man har för att ta beslut. Tillsammans med krav så bidrar det till kontroll över 
situationen. Känslan av kontroll och stress hänger ihop, då stress ökar när man anser att man 
håller på att tappa kontrollen över en situation. Den sista komponenten är socialt stöd, det 
innebär att individer får stöd från kamrater och sin chef. Detta har visat sig minska stress, 
exempel på socialt stöd kan vara återkoppling eller vägledning i arbetet. För att en arbetsplats 
ska vara bra ska man ha en balans, där personen har någorlunda bra krav, arbetssituationen 
ska ha goda möjligheter att påverkas av individen och att arbetsplatsen har ett bra stöd i 
förhållande till de anställda.  Många undersökningar visar på signifikanta samband för att 
krav, kontroll samt socialt stöd har en viktig betydelse för individens hälsa och välmående i 
arbetslivet (Arbetsmiljöverket, 2001; Aronsson m.fl., 2000; Astvik 2003; Karasek m. fl., 
1998; Karasek & Theorell 1990; statistiska centralbyrån, 2001).  
I krav-kontrollmodellen kan fyra typer av arbeten urskiljas, dessa är aktiva arbeten, passiva 
arbeten, lågstressarbeten och högstressarbeten. Karasek (1979) menar i sin krav- kontroll-
modell att de två variablerna krav och kontroll är beroende utav varandra och att variablerna 
tillsammans gör det möjligt att identifiera den nivå av stress individen upplever, samt mäta 
den psykosociala arbetsmiljön. Modellen visar på att psykisk ohälsa till följd av stress uppstår 
när det finns en obalans mellan de krav individen har i arbetet och individens kontroll över 
situationen. Under aktiva arbeten ingår yrken som läkare, sjuksköterskor och lärare. Aktiva 
arbeten innebär höga psykiska arbetskrav samt hög grad utav egenkontroll. Enligt Karasek 
och Theorell (1990) är aktiva arbeten den arbetsgrupp som är den ideala psykosociala 
arbetsformen. Aktiva arbeten har höga psykiska krav på arbetarna men arbetarna har trots det 
ett stort handlingsutrymme, vilket leder till en upplevelse av kontroll över sin arbetssituation.  

 I WHO-rapporten beskriver Leka, Jain, Iavicoli, Vartia och Ertel  (2010) att utvecklingen av 
arbetsmiljö har genomgått en försämring snarare än förbättring, de beskriver vidare att den 
psykosociala arbetsmiljön och stress fått mer fokus. Vidare beskriver de hur ett socialt stöd på 
arbetsplatsen är av stor vikt och en viktig grund för individens hälsa.  De menar på att brister i 
och avsaknad av socialt stöd på arbetsplatsen leder till ökad sårbarhet vid stress och att det i 
sin tur kan leda till sjukdom för individen.  

Arbetsrelaterad stress kommer oftast utav för höga krav (Theorell, 2005). Att utsättas för höga 
krav i sig behöver inte vara negativt för välbefinnandet eller hälsan. Det kan däremot ge 
skadliga effekter om det blir en långvarig obalans mellan kraven och de resurser som finns för 
att kunna uppfylla kraven. Dessa resurser kan vara kunskap, socialt stöd, möjligheter till 
återhämtning, inflytande över arbetsförhållandena och erfarenhet för arbetsuppgifterna. Det är 
arbetsgivarens uppgift att se till att dessa krav inte leder till en ohälsosam arbetsbelastning. 
Kraven i arbetet kan ligga i innehållet i arbetsuppgifterna, sociala förhållanden och i 
organisationen. Enligt arbetsmiljöverket (2016) så bör kraven vara tydliga för arbetstagarna 
annars skapar de osäkerhet. För höga arbetskrav på arbetarna har visats i en studie till 
kopplingar för både missnöje och ohälsa (McClenahan, Giles, & Mallett, 2007).  
 



 

 
 
Figur 1. Krav-kontroll-stöd modellen (Karasek & Theorell,  
1990) hämtad från www.psoriasisforbundet.se  
 
Krav- och kontrollmodellen (se Figur 1) har olika stadium där individen kan befinna sig, 
dessa är avspänt, passivt, spänt och tänt läge (Levi, 2005; Theorell, 2012). De individer som 
befinner sig i ett avspänt läge är de individer som har hanterbara krav och beslutsutrymme, 
detta handlar om att individen upplever att det finns möjligheter samt utrymme till ett eget 
bestämmande i relation till de krav som ställs på denne samt känslan av att kraven var 
hanterbara. De individer som befinner sig i det passiva läget har  låga krav samt litet 
beslutsutrymme medan individer som befinner sig i spänt läge har höga krav och litet 
beslutsutrymme. Det innebär att den individ som befinner sig i det passiva läget upplever en 
lägre grad av engagemang i sitt arbete, medan den individ som befinner sig i det spända läget 
upplever en känsla av oro. De individer som befinner sig i spänt läge har en förhöjd 
sjukdomsrisk på grund av att de under en lång tid befinner sig i en uppvarvning som hämmar 
utveckling och lärande (Levi, 2005; Theorell, 2012). De individer som befinner sig i det tända  
läget har trots det att kraven är höga ett eget bestämmande vilket leder till att dessa individer 
har en känsla av kontroll och engagemang i sitt arbete, på grund av detta brukar det tända  
läget beskrivas ha en glad och positiv form av stress då individerna ser möjligheter och 
lösningar i situationer de hamnar i (Levi, 2005). 
 

 
Arbetskrav, den första komponenten 
 
Arbetskrav handlar om de belastningar personen möter på sitt arbete, både fysiska och 
psykiska. Fysiska krav handlar om ansträngningen individen behöver för att kunna utföra sitt 
arbete men det kan även handla om risker en person utsätts för t.ex. om en person arbetar med 
hälsofarliga ämnen (Karasek & Theorell 1990). Personer som i sitt arbete utsätts för hot- och 
våldsituationer upplever både fysiskt och psykiskt arbetskrav. Det som menas med psykiska 



arbetskrav är belastningen som individen upplever när omgivningens krav är större än 
individens kontroll. Det finns både kvalitativa och kvantitativa krav. Kvalitativa krav handlar 
om hur svår arbetsuppgiften är. Kvantitativa krav handlar om mängden arbete som ska 
utföras, under hur lång tid arbetet ska utföras samt i vilket tempo individen måste utföra 
arbetet. Kvantitativa krav handlar om att arbeta under tidspress samt om hur omfattande 
arbetsuppgiften är (Karasek & Theorell 1990). Arbeten med hög kontroll och låga krav kallas 
för avspända arbeten. I dessa är risken för negativ stress och sjukdom liten (Karasek & 
Theorell, 1990). Dock kan dessa arbeten innehålla för få utmaningar med tanke på individens 
behov av utveckling och kan på så sätt vara psykiskt påfrestande (Wadell & Larsson, 1998). I 
vad som benämns aktiva arbeten är både kontrollen och kraven höga. Kontrollen minskar 
risken för negativ stress och kraven innebär möjlighet till utveckling. Dessa arbeten upplevs 
ofta som tillfredsställande (Karasek & Theorell, 1990). De aktiva arbetena utgörs av det som 
kallas positiv stress. Dock kan motivationen i de aktiva arbetena bli så hög att individen ifråga 
hamnar i den så kallade ”honungsfällan”, där privatliv och vila ses som störande moment och 
kan till slut leda till ohälsa hos individen . Det menas att man varit entusiastisk och engagerad 
på arbetet och ansträngt sig för mycket, tackat ja, presterat väl, fått fler uppgifter och arbetat 
ännu hårdare. Riskerna är att man som individ tar på sig för mycket bara för man anser att det 
är roligt (Levi, 2005).  
 
Stress i arbetslivet uppstår när det är en obalans mellan de krav som ställs och de ambitioner 
som finns i relation till de resurser och färdigheter som individen själv upplever sig ha eller 
kunna använda sig utav. Arbetsrelaterad stress och stress i arbetslivet har varit ett växande 
folkhälsoproblem i Europa, detta har resultat av den enkätundersökning som görs var femte år 
vid European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Levi, 
2012) visat. 
 

Kontroll, den andra komponenten  
 
Enligt Karasek och Theorell (1990) är variabeln kontroll en komponent för att mäta hur en 
anställd har på arbetet. Den anställde kan ha olika möjligheter till inflytande som berör 
situationer i arbetet samt möjlighet att fatta egna beslut, ett besluts-och handlingsutrymme. 
Vanligtvis brukar man dela upp beslutsutrymmet i ’’kontroll över arbetet’’ och ’’kontroll i 
arbetet’’. Kontroll över arbetet innebär de beslut som är övergripande, medan kontroll i 
arbetet innebär småsaker som sker under arbetstid (Theorell, 1979). Det finns två 
grundkomponenter för besluts- och handlingsutrymme, dessa är uppgiftskontroll och 
påverkansmöjligheter. Uppgiftskontroll innebär vilka arbetsuppgifter man ska utföra i det 
dagliga arbetet samt när man ska ta en paus. Påverkansmöjligheter innebär strukturer för att 
skapa rättvisa relationer i arbetet (demokratiaspekt). Detta innebär att den anställde ska kunna 
vara delaktig i beslut, påverka om vad, hur och när arbetsuppgifterna ska utföras. 
Påverkansmöjligheter delas i sin tur in i uppgiftskontroll samt deltagande i beslutsfattande. 
Anställda med för mycket handlingsutrymme i deltagande i beslutsfattning kan sägas ha 
kontroll över arbetet, som t.ex. deltagande i beslut som rör omorganisationer (Karasek & 
Theorell, 1990).   
 



 

Socialt stöd, den tredje komponenten 

 
Enligt Chotai (1986) fungerar socialt stöd som ett skydd mot de konsekvenser stress ger. För 
att värdera hur individens sociala stöd ser ut bedöms individens sociala relationer i form av 
hur komplexa, omfattande och lättillgängliga de är. Det skall poängteras att det är skillnad på 
socialt nätverk och socialt stöd då ett starkt socialt nätverk inte tvunget behöver innebära ett 
starkt socialt stöd. Chotai menar att det är i de känslomässiga relationerna som det sociala 
stödet grundas och inte i de relationer som baseras på gynnsamma utbyten av till exempel 
förmåner eller tjänster. Thoresen, Jensen, Wentzel-Larsen och Dyb (2014) visade på att det 
finns ett samband mellan socialt stöd och den positiva påverkan det sociala stödet har för 
människans psykiska funktioner. Det finns en samverkan mellan psykiskt välbefinnande och 
socialt stöd då det sociala stödet påverkar den mentala hälsan positivt, på samma sätt påverkar 
upplevelsen av högt välbefinnande det sociala livet genom upplevelsen av att det sociala livet 
förbättras på grund av det höga välbefinnandet hos individen.  
 
Socialt stöd är den tredje variabeln i krav- och kontrollmodellen. Krav-kontroll- och stöd 
modellen handlar om relationen mellan psykiska arbetskrav, kontroll (beslutsutrymmet) och 
socialt stöd utav kollegor och chefer på arbetsplatsen. Krav- och kontrollmodellen 
utvecklades och socialt stöd lades till som en egen variabel då det framkom i Karasek och 
Theorells (1990) forskning att förekomsten av socialt stöd i arbetet hade en betydelse för 
individen och hur denne hanterade psykiska krav på arbetet. Johnson (1986) menar att socialt 
stöd innebär att individen har en möjlighet att prata och ha ett socialt samspel med kollegor, 
både under arbetstid och under raster. Resultat i Johnsons forskning visar på att socialt stöd på 
en arbetsplats kan förebygga negativ stress för individen samt även öka känslan av kontroll 
för individer i arbeten med höga psykiska krav. Enligt Johnson har socialt stöd en viktig 
betydelse för en hälsosam arbetssituation för individen. 
 
Lärarnas arbetssituation 
 
Enligt Aloe, Amo och Shanahan (2013) finns det en världsomfattande oro då det gäller 
utbrändhet hos lärare. Studier visar att läraryrket har en benägenhet för emotionell utmattning 
i en större utsträckning än andra liknande sociala yrken. Detta samband har presenterats i både 
Amerika, Norden och Sverige, många studier kring sambandet mellan socialt stöd på arbetet 
och bättre mental hälsa presenterades dock från början i Amerika (Sundin, 2009). Det som har 
hänt inom skolan under 1900-talet har lett till att läraryrket tillsammans med läkaryrket har 
den tyngsta psykiska belastningen, förändringar som till exempel nya läroplaner, nya mål, 
spridning av politiskt ansvar, nytt betygssystem samt privatisering av skolor m.m.   
(Backman, 2000; Månsson & Person, 2004). Backman menar att utbrändhet är en konsekvens 
av ett intensivt emotionellt åtagande i kombination med höga arbetskrav samt avsaknad av tid 
för återhämtning. Backman menar också att 50 % av 1300  aktiva lärare inom Stockholm Stad 
befinner sig i riskzonen för att drabbas av utbrändhet.  McGrath, Brennan, Dolan och Barnett 
(2012) menar på att det sociala stödets betydelse för individens välbefinnande är 
väldokumenterat, inte bara utmärkande kriser eller tillfällen utan också i individens 



vardagsliv. Att definiera precis vad det är som utgör det sociala stödet är svårt då den 
grundläggande delen i det sociala stödet är att individen får just det stöd som är väsentligt för 
just denne. Det sociala stödet som upplevs genom reaktioner, agerande och verbal 
kommunikation beror på den aktuella situationen och det rådande förhållandet.  
 
 
Enligt Coates och Thoresen (1976) är stress ett begrepp som har utvecklats över tid och har 
använts mycket inom samhällsvetenskap. Det var runt 1970-talet då man började nämna stress 
kring lärare och lärande i forskning. Därefter så har det visat sig att lärare hör till ett av de 
yrken som påverkas mest av stress inom arbetet. Travers och Cooper (1996) talar om att det 
finns skäl till varför stress uppstår som förmågan att handskas med förändring, tidspress, 
relationer med kollegor, arbetsbelastning och att utvärderas av andra. Stress är ett fenomen 
som kan medföra både positiva och negativa psykiska följder. Det positiva bidrar med 
möjligheter och det negativa kan anses som hot, när individen upplever möjligheter så kan de 
bidra till en ökad uppmärksamhet, motivation och utökad presentation. Det negativa kan 
upplevas som en ansträngning och som en belastning vilket kan leda till att förmågan 
förvärras (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  
 

Parker (2007) talar om att i många fall uppstår arbetsrelaterad stress till följd av att 
arbetskraven inte går att bemöta utfrån de verktyg och hjälpmedel som individen har. Alla 
individer kan uppskatta utmaningen utav ett arbete, men om uppgifterna och kraven inte är 
realistiska kan uppgiften upplevas som ansträngande vilket i sin tur kan leda till 
utmattning.  Hartney (2008) beskriver begreppet stress som en känslomässig, fysisk, mental 
reaktion på antingen en eller flera ansträngande händelser. De individer som upplever stress 
av en hög grad och under en längre period, påverkas av känslomässiga, mentala och fysiska 
effekter men även oro och ångest.  
 
Enligt Weisberg och Sagie (1999) så är lärare ett av de yrken som upplever arbetsrelaterad 
stress och det har blivit ett populärt ämne som debatteras mycket om i litteratur om 
utbrändhet. Enligt Hopkin, Hoffman och Moss (1997) har stress påverkat lärare i negativ 
utsträckning, i denna undersökning så upplevde  40 % av deltagarna allvarliga stressfaktorer 
på grund av press och arbetsbörda av elever. Orsaken till stress för lärare är ; upplevelsen av 
isolering,  arbetsbörda, tidspress, relationer till kollegor och studenter (Boyle, Borg, Falzon, & 
Baglioni, 1995). Lärare har även påverkats av flertal stressorer;  krav för fortsatt utbildning, 
låg lön, bibehållning av kunskaper och svårigheter gällande skolpolicy. Stressrelaterade 
problem har orsakat utbrändhet, oro och depression och det blir vanligare att söka hjälp 
(Tuettemann & Punch, 1992). Enligt Lärarförbundet (2015) finns det en betydligt större risk 
att drabbas av depression eller att bli utbränd som lärare jämfört med andra yrken. 
Lärarförbundet har tagit fram siffror från försäkringskassan och  funnit en ökning av 
sjukskrivningar när de kommer till stressjukdomar bland lärare, arbetsbelastning var den 
främsta anledningen. Socialstyrelsens folkhälsorapport från år 2009 visade på att de yrkena 
med mest stress och psykisk ansträngning bland kvinnor i Sverige var fritidspedagoger, 
grundskollärare och förskollärare (Danielsson, Heimerson, Lundberg, Perski, Stefansson, & 
Åkerstedt, 2009). Resultaten visade också att det även för män i Sverige var yrken inom 



grundskola, gymnasium och universitet som hade högst upplevelse av stress. Att yrken inom 
skolan och särskilt lärare hade hög upplevelse av stress kan bero på att arbetsbördan ökade 
under lågkonjunkturen då både skattemedel och resurser minskade och drogs in på. En annan 
faktor som spelar in och nämns är att omorganisation på arbetsplatsen och i arbetet kan vara 
en bidragande orsak till psykisk ohälsa och långtidssjukskrivningar för individen. Det bör 
nämnas att det i resultaten uppmärksammades att det faktum att individer mådde sämre och 
upplevde högre grad av stress inte berodde på omorganisationen i sig utan det som faktiskt 
påverkade individen negativt var att dennes arbetsförhållanden försämrades.  
       
Skolorganisation som saknar stöd som policy samt har ett lågt stöd för sina lärare leder till 
både utmattning och utbrändhet samt sämre prestationer i yrkesrollen som lärare (Aloe m.fl., 
2013). Utbrända lärare i sin tur leder till sämre välbefinnande och skolanda. Brist på 
erfarenhet gör att det är svårare för unga lärare att hantera elever som är oengagerade och har 
svårbemötta beteenden vilket leder till att de lättare drabbas av utbrändhet då de två ovan 
nämnda beteenden är de två största riskfaktorerna för stress hos lärare (Dicke, Marsch, Parker, 
Kunter, Schmeck, & Leutner, 2014). Enligt Edling (2013) visar var tredje lärare tecken på 
utbrändhet under sina första arbetsår. Edling menar också hur introduktionen lärare får ofta är 
under all kritik då de ofta lämnas ensamma med en gång. Månsson och Persson (2004) säger 
att bråk och konflikter mellan individer på arbetsplatser är dubbelt så vanligt bland lärare än 
inom andra yrkesgrupper.   
 
Då det på de flesta arbetsplatser och organisationer sker en interaktion och socialisation 
mellan medarbetarna som arbetar där ibland sker detta omedvetet – kan det leda till att 
individerna börjar agera och känna likadant efter en tid. Det kan leda till stress och bli en stor 
stressande faktor då individer påverkas av andra i interaktionen och det sociala samspelet, 
vilket i sin tur leder till att tecken har en tendens att uppkomma tidigare än vad det eventuellt 
hade gjort annars menar Mauno m.fl. (2013). Månsson och Persson (2004) menar att det finns 
bevis som visar på att för att kunna må bra behöver alla bekräftelse och stöd från sina chefer 
samt trygga arbetsförhållanden. De förändringar som skett inom skolreformen under 1900-
talet har lett till en ökad press på lärare. Det är ett känt faktum att utbrändhet har en negativ 
påverkan och stor betydelse för individens potential till att prestera bra på sitt arbete (Aloe 
m.fl., 2013) samt att det sociala stödet kan motverka psykisk ohälsa och att individer som 
upplever ett socialt stöd tenderar att få bättre psykisk hälsa då det enligt Chotai (1986) finns 
bevis för att det sociala stödet motverkar den psykiska ohälsan.  
 

Friskolor och kommunala skolor  
 
Kommunala grundskolor får mer i skolpeng än vad friskolor får, en förklaring till detta är att 
det finns fler resursstarka elever i friskolor än i kommunala skolor. Lägre skolpeng leder i 
praktiken till att friskolor inte har samma resurser som kommunala skolor för att kunna 
anställa lärare. Skillnaden på lärartätheten mellan en kommunal skola och en friskola ligger 
på 9%. Studier har dock visat på att lärare som arbetar i friskolor lägger mer tid på 
undervisningen än vad lärare som arbetar i kommunala skolor gör vilket leder till att elever får 



bättre studieresultat trots begränsade resurser (Expertgrupp, 2016). Skolenkäten är en del utav 
Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för att samla in synpunkter från 
lärare, elever samt föräldrar och används som underlag inför bedömning av skolorna. Enkäten 
besvarades under hösten 2016 utav 160 000 personer, elever, föräldrar och lärare. De lärare 
som besvarade enkäten var lärare för grundskola, gymnasieskola samt grundsärskola i 86 
kommuner och 32 utbildningsföretag. Frågorna i enkäten handlar bland annat om synen på det 
pedagogiska ledarskapet samt möjligheter till särskilt stöd åt elever. De resultat som redovisas 
utav Friskolornas riksförbund har sammanställts av Skolinspektionen och sammanställningen 
av svaren på personalenkäten är uppdelad mellan friskolor och kommunala skolor 
(Friskolornas riksförbund, 2016)  

En friskola ägs av en enskild huvudman, det är inte kommunen som driver den utan den ägs 
privat.  I en sammanställning av Skolinspektionens skolenkät som genomfördes under hösten 
år 2016 visar resultat att lärare som arbetar på friskolor ger bättre betyg till sin arbetsplats på 
alla frågor som Skolinspektionen ställt jämfört med lärare på kommunala skolor. Statistiken 
visar att lärare som arbetar i friskolor i snitt svarar högre på varenda fråga i enkäten, några av 
frågorna där skillnaden i svar är som störst handlar om ledarskapets kärnområden som att 
skolans rektor är insatt i och har kunskap om lärarens dagliga arbete samt om rektorn främjar 
elevernas kunskapsutveckling samt huruvida rektorn tar ansvar över det pedagogiska arbetet. 
På frågor som handlar om huruvida det finns rutiner för att introducera nyanställda lärare på 
skolan svarar lärare vid kommunala skolor 5.8 jämfört med 7.1 för lärare vid friskolor på en 
tiogradig skala. Även på frågan om det finns rutiner för att handleda nyanställda lärare på 
skolan är svaret 5.4 för lärare vid kommunala skolor jämfört med 6.8 för lärare vid friskolor. 
Resultatet visar på att lärare vid friskolor är mycket nöjdare med beredskapen de har för att i 
sitt dagliga arbete hantera situationer som kräver elevhälsogruppens kompetenser än vad 
lärare vid kommunala skolor är, 8.2 jämfört med 7.3 på en tiogradig skala. På frågan ”Rektor 
ser till att uppföljningen av mitt och mina kollegors arbete leder till relevanta förändringar i 
arbetssätt” visar resultatet att lärare vid friskolor är mycket nöjdare än lärare vid kommunala 
skolor, 7.5 jämfört med 6.4 (Friskolornas riksförbund, 2016).  

 

Lokalisering  
 
Under samma period som skolreformens genombrott i samhället, genomgick stadsbyggandet 
ett skifte. Under slutet av 1900-talet var idealet för stadsutvecklingen att separera bostäder, 
service och verksamheter. Vart grundskolan skulle placeras var tydligt utpekat, låg- och 
mellanstadieskolor skulle placeras i bostadsgrannskapen (Perry, 1939). Det har genomförts 
utvärderingar gällande segregationseffekter inom skolan efter skolreformerna från 1900-talet 
(Bunar, 2001, Holmlund et al.2014, Böhlmark et al.2015), det som utvärderats har varit 
friskolornas geografiska etableringsmönster i relation till ekonomiska och sociala faktorer 
(Angelov & Edmark, 2016), skolvalets effekter på kommunernas prognosarbeten och 
lokalstatergier (Hellström, 2014), samt geografiska effekter av pendling för elever i 
gymnasieskolan (Skolverket, 2011). Kommunerna anpassar lokaliseringen av skolor samt 



lokalplaneringen för skolorna efter skolreformen samt stadsbyggnadsprinciperna vilket 
innebär att hänsyn tas för olika städers fysiska egenskaper och skolans plats i staden.  

Ett nytt lokaliseringskriterium för skolor är närhet till parker, när det byggs nya större skolor 
samtidigt som städer utvecklas måste skolverksamheten och lokalerna effektiviseras samtidigt 
som det ska ges plats för många nya bostäder i staden (Westford, 2017). Att skolors 
lokalisering även ska gynna den växande staden och byggandet av nya bostäder innebär att 
kompromisser gällande skolors utemiljö samt lokalisering måste göras.  

Generellt sett lokaliseras högstadieskolor oftare i stadens centrum och i centrala stadsdelar 
medan lägre årskurser placeras där behovet finns. På grund av små markresurser, 
planeringspraktiken och effektivitetskrav ökar avståndet mellan bostäder och skolorna, på 
grund av detta kan centrala stadsdelar få ökad tillgång till skolor medan ytterområden i 
städerna får ett minskat skolutbud. 

De flesta kommuner har en vilja och intention att motverka social segregation i skolan, 
inpendling av elever från olika delar av staden (närförorter och förorter) till centrala stadsdelar 
har gjort att de skolorna som ligger centralt också är de skolorna som är mest socialt 
integrerade. Detta innebär dock att skolor längre ut att få allt färre elever. Det drabbar både 
skolor och områden med sociala problem och skolor och områden som inte räknas som socialt 
utsatta. Samtidigt bromsas denna utveckling då det i dagens samhälle finns ett stort behov 
utav skolplatser och skolor som tidigare har haft lediga platser pga. elevbrist nu fylls på 
(Westford, 2017).  

Det finns politiska förväntningar om att integrationen i skolan bör ökas och skolorna försöker 
på olika sätt att möta dessa förväntningar, ett sätt som ofta förekommer är genom att rita om 
de geografiska upptagningsområdena för skolor som finns så att barn från olika stadsdelar 
blandas. Linköping och Malmö är två städer som har prövat att lokalisera skolor mellan två 
stadsdelar som har olika social status för att elever från båda städerna ska kunna gå i den 
skolan och på så vis blandas eleverna. En erfarenhet som finns hos flera olika kommuner är 
att de skolor som är belägna i områden med högre social status oftare har en elever från olika 
områden jämfört med skolor som är belägna i områden med låg social status, oftast beror det 
på att föräldrar väljer att inte placera sina barn i skolor som är belägna i områden med låg 
social status (Westford, 2017). I Stockholm kan detta leda till att kommunen väljer att bygga 
och placera fler nya skolor i områden med hög status när kommunen kan välja mellan olika 
lägen, det på grund av att den nya skolan får förutsättningarna att vara attraktiv för elever från 
olika områden med olika social status.                                                
 
 

 
Syfte och frågeställning 
 
Det finns en världsomfattande oro då det gäller utbrändhet hos lärare (Aloe m.fl., 2013) och 



det finns ett samband mellan socialt stöd och den positiva påverkan det sociala stödet har för 
människans psykiska funktioner (Thoresen m.fl., 2014). Det har dock forskats lite om lärares 
arbetssituation i förhållande till vilken regi arbetsplatsen tillhör samt vart den är lokaliserad. 
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka huruvida det fanns någon skillnad 
mellan arbetsplats och lokalisering gällande arbetsmiljöfaktorer för lärare. 
Arbetsmiljöfaktorer mäts utifrån variablerna socialt stöd, kontroll, krav samt 
rollförväntningar. Det förväntades att lärares upplevelse av arbetsmiljöfaktorer skulle se olika 
ut beroende på arbetsplatsens regi och lokalisering.  
 
Frågeställning är följande: 
1) Finns det skillnader mellan friskolor och kommunala skolor gällande arbetsmiljöfaktorer?  
2) Finns det skillnader på arbetsmiljöfaktorer beroende på skolans lokalisering? 
 
 
 

                                                             Metod 

 
 

Deltagare 
 
I denna studie räknades även pedagoger och fritidspersonal som lärare även om dessa ej hade 
en högskoleutbildning eller var utbildade lärare då dessa var anställda och arbetade som lärare 
på olika skolor. Av de lärare som besvarat enkäten var 50.9%  högskoleutbildade.      
 
Undersökningsdeltagarna i denna studie var lärare vid olika skolor i Stockholm och dess 
förorter. Urvalet av skolor skedde genom ett bekvämlighetsurval, genom att författarna själva 
kontaktade åtta av sina tidigare lärare som i sin tur kontaktade samtliga lärare vid deras 
lärosäten och bad dem delta. Ytterligare 80 skolor kontaktades utifrån en offentlig lista på 
Stockholm stads hemsida, både grundskolor och gymnasieskolor. Mail skickades ut till 
rektorerna på de 80 skolorna som i sin tur vidarebefordrade studien till lärarna vid deras 
lärosäten. Av de 80 skolorna som kontaktades deltog med säkerhet 12, hur många utöver de 
som bekräftade att de skulle delta vid studien är oklart.  Externt bortfall (12/80X 100= 15=> 
85%) 

Totalt deltog 120 deltagare, men enbart 116 deltagare fullföljde och besvarade hela enkäten 
medan fyra valde att inte besvara alla frågor i studien. De fyra personer som valde att avbryta 
sitt deltagande under studiens gång valde samtliga att avsluta deltagandet efter att de hade 
besvarat enkätens demografiska frågor.  Internt bortfall var 3.33%. 

Bland de kvarstående 116 deltagare var 51 lärare vid skolor belägna i en förort, 43 lärare var 
lärare i skolor belägna i närförort samt 21 var lärare i skolor belägna i centrala Stockholm. 
Deltagarna i studien var  lärare i varierande klasser från årskurs 1 i grundskolan till årskurs 3 i 
gymnasiet. Totalt deltog 32 män i studien och 84 kvinnor, i ålder från 25-65. Tjugotvå var 
mellan 25-30 år, 22 var mellan 30-35, 29 var mellan 35-40, 30 var mellan 45-50 och 13 var 



mellan 50-65. Av lärarna som deltog hade 4 grundskoleutbildning (3.4%), 20 hade 
gymnasieutbildning (17.2 %), 59 hade universitets/högskoleutbildning (50.9%) och 33 hade 
en högre akademisk utbildning på 16 år eller mer (28.4%). Av lärarna som deltog i studien så 
var 85 heltidsanställda, 23 var deltidsanställda, 7 var anställda som vikarie och 1 av 
deltagarna svarade annat. Enbart resultat av de lärare som besvarade hela enkäten räknades 
med i uppsatsens resultat.  

 
Material 
 
Författarna har inspirerats av QPS-Nordic frågeformulär (Dallner m.fl., 2000) om 
psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet utprovat i Danmark, Finland, Norge och 
Sverige, delar av frågeformuläret användes för att mäta arbetsmiljöfaktorer. Frågeformuläret 
utformades utifrån författarnas egna uppfattningar gällande arbetsmiljöfaktorer. Enkäten i 
studien bestod av totalt 43 frågor, men i analysen ingick 19 frågor, nio hämtades från QPS 
och resten var demografiska variabler. De nio frågorna behandlade kvantitativt krav, 
inlärningskrav, beslutskontroll i arbetslivet, positiv utmaning, roll tydlighet, rollkonflikt, 
socialt stöd från chef, socialtstöd från kollegor och socialtstöd från familj. De nio frågorna om 
arbetsmiljöfaktorer besvarades med en 5-gradig skala från alternativ 1 = Mycket sällan eller 
aldrig till alternativ 5 =Mycket ofta eller alltid. Exempel på frågan som behandlade 
kvantitativa krav var ’’ Har du för mycket att göra?’’. Exempel på frågan som behandlade 
inlärningskrav var ’’Kräver ditt arbete att du skaffar dig nya kunskaper och färdigheter?”. 
Exempel på frågor som behandlade positiva utmaningar i arbetet var’’ Tycker du att ditt 
arbete är meningsfullt?”. Exempel på frågan som behandlade rolltydlighet var: ’’ Vet du 
precis vad som krävs av dig i arbete?”. Exempel på frågan som behandlade rollkonflikter var: 
’’Innefattar ditt arbete arbetsuppgifter som är i konflikt med dina personliga värderingar?”  
Exempel på frågan som behandlade kontroll var ”Kan du själv bestämma din arbetstakt?”  
Under socialt stöd ingick en fråga som handlade om stöd från chef: ’’Om du behöver, är din 
närmaste chef då villig att lyssna på problem som rör ditt arbete?’’. Exempel på frågan som 
behandlade stöd från familj var ’’ Om du behöver, kan du då tala med din make/maka eller 
någon annan närstående om problem som rör ditt arbete?’’. Exempel på frågan som 
behandlade stöd från kamrater var: ’’Om du behöver, är dina arbetskamrater då villiga att 
lyssna på problem som rör ditt arbete?”  
 

 
Procedur 

Enkäten skapades via webbplats (Enuvo, 2017) och nåddes via en länk som deltagarna mottog 
via mail. I varje mail som skickades till rektorer samt lärare fanns information om studien, 
enkätfrågorna samt syfte, etiska aspekter samt ett missivbrev. Lärare och rektorer 
vidarebefordrade sedan mailet innehållandes information samt förfrågan om deltagande samt 
länken till enkäten till lärare vid respektive lärosäte . Slutligen fanns även ett missivbrev med 
information om deltagandet, etiska aspekter samt information om författarna till studien och 



undersökningen med kontaktuppgifter till dessa, placerat innan enkätens start. Data samlades 
in via länken och kunde exporteras till Excel och slutligen in i SPSS. I denna undersökning 
har ingen teknik för att hantera bortfall använts utan författarna har endast använt svar från de 
deltagare som har besvarat hela enkäten samt de som besvarat alla delar av enkäten. 
 
Vetenskapsrådets riktlinjer gällande individskyddskravet och de etiska aspekter som handlar 
om att skydda deltagaren i studien från skada (Vetenskapsrådet, 2011) används i denna studie 
för att skydda alla som valt att delta. De krav som tagits hänsyn till är informationskravet, 
samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet handlar 
om deltagarens rättighet att veta vad studien handlar om och vad som förväntas av deltagaren, 
samt att studien är frivillig att delta i och att deltagaren när som helst under studiens gång kan 
välja att avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet handlar om att den som deltar vid studien 
själv äger rätten till att bestämma om denne vill medverka vid studien eller ej samt själv 
bestämmer när denne vill avbryta sitt deltagande i studien. Konfidentialitetskravet handlar om 
att all data som samlas in till studien skyddar deltagarens identitet. Nyttjandekravet innebär att 
all data som samlas in till studien enbart kommer att användas i studien och inte till något 
annat ändamål.  

 
 

Resultat 
 

 
Medelvärdena och standardavvikelser för deltagarna beräknades gällande arbetsplats och 
lokalisering. Tabell 1 visar medelvärde och standardavvikelse för de beroende variablerna 
krav, kvantitativt krav, inlärningskrav, positiv utmaning, beslutskontroll, rollförtydlighet, 
rollkonflikt, socialt stöd från chef, från kollegor och från familj var för sig med de oberoende 
variablerna arbetsplats och lokalisering. 
 
För att se om det finns några signifikanta skillnader hos lärare gällande arbetsplats och 
lokalisering beroende på de beroende psykosociala arbetsmiljöfaktorerna genomfördes tre 
envägs ANOVA. 
 
 
I den första envägs ANOVAn, oberoende variabel var typ av skola (friskola kontra kommunal 
skola). Resultatet av ANOVA för de beroende variabler Kvantitativkrav, F (1, 114) = 0.37, p> 
.05, Beslutskontroll, F (1, 113) = 1.36, p > .05 och socialt stöd från kollegor, F (1, 113) = 
0.54, p> .05 visade inga signifikanta skillnader mellan kommunala och privata skolor. 
Däremot fanns signifikanta skillnader mellan kommunala och privata skolor gällande 
variabler Inlärningskrav, F (1, 114) = 5.50, p = .01, positiv utmaning, F (1, 114) = 11.19, p = 
.001, Rollkonflikt, F (1, 113) = 5.78, p = .01, Socialt stöd från chef, F (1, 113) = 9.69, p = 
.002, och Socialt stöd från familj, F (1, 113) = 3.77, p = .05. Detta visar att lärarna i friskolor 
fick mer socialt stöd från sin chef (M = 4.21, SD =  0.87) och från sin familj (M = 4.21, SD =  
0.84) än lärarna i kommunala skolor (M = 3.80, SD =  0.71 och M = 3.94, SD =  0.92, 
respektive), men lärarna i kommunala skolor upplevde  mer Inlärningskrav (M = 4.02, SD =  



0.85), Positiv utmaning (M = 4.65, SD =  0.55) och Rollkonflikt (M = 3.11, SD =  1.29)  i 
jämförelse med lärarna i privata skolor  (M = 3.66, SD =  0.81; M = 4.28, SD =  0.78, M = 
2.59, SD =  1.04, respektive). 
 
Tabell 1  
Medelvärde och standardavvikelse för de olika arbetsmiljöfaktorerna  
 

 
 
Variabler 

 Typ av skolan  Lokalisering 
 Friskola 

(n = 61) 
Kommunal 

(n = 54) 
 Förort 

(n = 50) 
Närort 

(n = 43) 
Central 
(n = 22) 

 M SD M SD 
 

 M SD M SD M SD 

Kvantitativt krav 
Inlärningskrav  
Utmaning 
   

 3.72 
3.66 
4.23 

0.76 
0.81 
0.78 

3.64 
4.02 
4.65 

0.75
0.85 
0.55 

 3.65 
3.90 
4.49 

0.69 
0.83 
0.67 

3.81 
3.79 
4.42 

0.82 
0.91 
0.69 

3.50 
3.73 
4.32 

0.74 
0.77 
0.84 

Beslutskontroll 
 

 3.61 1.07 3.39 0.96  3.56 1.05 3.37 0.98 3.64 1.05 

Rollförtydlighet 
Rollkonflikt 
 

 4.33 
2.59 

0.77 
1.04 

4.07 
3.11 

0.92 
1.28 

 4.36 
2.74 

0.78 
1.14 

3.98 
2.86 

0.99 
1.30 

4.32 
3.00 

0.72 
1.07 

Stöd från chef 
Stöd från kollegor 
Stöd från familj 
 

 4.26 
4.13 
4.26 

0.87 
0.84 
0.74 

3.08 
4.02 
3.94 

0.71 
0.90 
0.92 

 4.14 
4.14 
4.32 

0.76 
0.83 
0.77 

4.12 
4.00 
3.84 

0.73 
0.76 
1.07 

3.69 
4.09 
4.18 

1.09 
0.92 
0.59 

 
 
 
I den andra envägs ANOVAn, oberoende variabel var lokalisering (förort, närort, central). 
Resultatet av ANOVA för de oberoende variabeln lokalisering visade bara en signifikant 
skillnad gällande variabeln Stöd från familj, F (2, 112) = 3.68, p = .028. Ett Bonferroni post 
hoc test visade att lärarna i förort (M = 4.32, SD = 0.77) fick mer socialt stöd från familjen  än 
lärarna i närort  (M = 3.84, SD =  1.07), p =.025, men det fanns inga  signifikanta skillnader 
gällande socialt stöd från familj om lärarna var verksamma i förort och centrala Stockholm  
(M = 4.18, SD =  0.59) eller  lärarna som var verksamma i närort och centrala Stockholm. 
 
För att undersöka om det finns skillnader mellan lärarna som är verksamma i grundskolan och 
lärarna som är verksamma i gymnasiet gällande de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna 
genomfördes en ytterligare envägs ANOVA. Resultat visade att lärarna i grundskolan fick 
mer stöd från sina arbetskamrater (M = 4.21, SD = 0.78) än lärarna i gymnasieskolan (M = 
3.86, SD = 0.83), F (1, 113) = 5.01, p = .027. Resultatet visade även att Lärarna i grundskolan 
upplevdes ha mer beslutskontroll (M = 3.71, SD = 0.95) än lärarna i gymnasieskolan (M = 
3.14, SD = 1.05), F (1, 113) = 8.87, p = .004. 
 
 



 
                                                               Diskussion 
 
 
Den genomförda studien hade som syfte att undersöka variablerna socialt stöd, kontroll, krav 
och rollförväntningar hos lärare samt lärares upplevelser av arbetsmiljöfaktorer beroende på 
vart läraren arbetar med avseende på lokalisering: förort, tätort och centrala Stockholm samt 
under vilken regi skolan tillhör: kommunal eller friskola. Arbetsmiljöfaktorer mättes utifrån 
variablerna socialt stöd, kontroll, krav samt rollförväntningar. Författarna ville få en djupare 
förståelse för hur lärarens arbetssituation påverkas av socialt stöd, kontroll, krav och 
rollförväntningar i arbetet. Då det finns många studier på arbetssituationer för lärare ville 
författarna utvidga undersökningsområdet och se huruvida det finns skillnader på lärares 
arbetssituation i relation till olika arbetsmiljöfaktorer samt arbetsplatsens lokalisering och 
regi. Det förväntade utfallet var att lärarnas upplevelse av deras arbetssituation skulle se olika 
ut beroende på både regi och lokalisering av arbetsplatsen. 
 
Resultaten i denna studie visade att lärare som arbetade i friskolor hade mer socialt stöd än 
lärare arbetandes vid kommunala skolor. Lärare vid friskolor hade mer stöd från sina chefer 
samt från sina familjer. Resultatet visade även att lärare som arbetade i grundskola hade mer 
stöd från sina arbetskamrater samt mer beslutskontroll än lärare arbetandes i gymnasieskola. 
Lärare vid kommunala skolor hade mer rollkonflikter, mer inlärningskrav samt mer positiva 
utmaningar  än lärare vid friskolor. Det fanns signifikanta skillnader på arbetsmiljöfaktorerna 
beroende på skolans lokalisering. Stöd från familj skiljde sig åt mellan förort och närförort. 
Lärarna som arbetade i förort fick mer socialt stöd från familj i jämförelse med lärarna som 
var verksamma i närförortort eller centrala Stockholm   

 
Författarna tror att friskolor och kommunala skolor skiljer sig åt för att friskolorna ägs privat 
och att det kan finnas en upplevelse av att deras organisation inte direkt är jämförbar med 
offentliga organisationer (Friskolornas riksförbund, 2016). Gällande varför lokaliseringen av 
skolan blev icke signifikant, tror författarna kan bero på att lärarna anser att de kan ha goda 
förutsättningar för att trivas på sitt arbete oberoende av var skolan ligger. Lärare som känner 
ett bra socialt stöd från ledningen, tenderar att påverkas av vad som förhåller sig på gruppnivå 
inom organisationen. Detta visar även resultatet i denna undersökning gällande 
rollförväntningar (Mauno m.fl., 2013). Det fanns signifikanta skillnader för variabeln 
rollkonflikt, vilket betyder att lärare har sociala roller med olika  förväntningar som läraren tar 
på sig som inte fungerar. Uttrycket ’’honungsfällan’’ är ett bra exempel på detta för att 
individen tar på sig för mycket, har fler uppgifter, tackar ja och arbetar ännu hårdare. Riskerna 
är att man som individ tar på sig för mycket bara för man anser att det är roligt (Levi, 2005).  
 
Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-socialtstödmodell bygger på ett samband där 
bland annat krav i arbetet, socialt stöd samt utrymme till individens eget bestämmande är 
viktiga faktorer (Johansson, 2005; Levi, 2005). Familj och vänner är det som utgör det 
starkaste stödet, vilket även denna studie visar (MacGrath m.fl., 2012).  Vidyahrti m.fl., 



(2013) anser att ökad socialt ledarskap mellan chefer och anställda på arbetsplatser är en 
viktig faktor för individen då det bidrar till socialt stöd, detta då det handlar om arbetsrelaterat 
välbefinnande som stämmer överens med resultatet i denna studie.  
 
Det sociala stödet som upplevs genom reaktioner, agerande och verbal kommunikation beror 
på den aktuella situationen och det rådande förhållandet (McGrath m.fl., 2012). Det är viktigt 
att understryka en aspekt som kan ha påverkat resultatet i studien vilket är urvalet av 
deltagare. Deltagandet i studien var relativt lågt och det är svårt att dra slutsatser av resultatet 
som kan generaliseras på hela populationen.  Deltagarna rekryterades via bekvämlighetsurval 
vilket kan ha haft en viss påverkan på resultaten. I framtida studier skulle det ideala vara att 
använda ett mer systematiskt slumpmässigt urval. Även de skolor som valde att delta kan 
antas vara de skolor som hade tid att delta (enligt rektorn). På samma sätt som de skolor som 
valde att inte delta och tackade nej (rektorer) kan ha gjort detta val på grund av tidsbrist hos 
lärarna. Även de lärare som valde att aktivt delta i studien och besvara hela enkäten kan antas 
vara de lärare som hade tid till att göra det på samma sätt som det kan antas att de lärare som 
avböjde att delta i studien inte hade tid att göra det eller av andra anledningar valde att inte 
delta. 
 
En faktor i studien som kan ha påverkat resultatet är att metoden som användes var 
webbenkäter. Sammanhanget deltagarna befann sig i vid tillfället då de besvarade enkäten kan 
ha gjort att deltagarna på grund av olika omständigheter och anledningar valde att besvara 
frågorna och enkäten på ett visst sätt. Rådande omständigheter i miljön som kan ha påverkat 
resultatet kan ha förekommit detta är dock omöjligt att ta reda på (Spector, 1994). Dock finns 
ingen risk för undersökningsledareeffekten (Öhman, 2010) då undersökningsledaren inte 
under något tillfälle har närvarat fysiskt vid datainsamling tillfället, på grund av att risken då 
är mindre att deltagarna i studien på något sätt ska ha kunnat påverkas av 
undersökningsledaren. En risk som alltid finns med självskattningsskalor är risken för att 
deltagarna besvarar frågorna utifrån social önskvärdhet (Spector, 2014). Även att en 
enkätundersökning bara ger en kortfattad uppfattning och inte undersöker på djupet. 
Författarna föreslår därför en sammansatt kvalitativ och kvantitativ studie, med en mycket 
större undersökningspopulation. Vad gäller deltagarna i studien och den externa validiteten är 
det viktigt att poängtera att trots att undersökningen riktades till både kvinnor och män så var 
det 32 män samt 84 kvinnor som deltog. Detta trots att lärare på alla nivåer (från förskola till 
gymnasium) kontaktades och ombads delta. På grund av det bör större könsbalans vara något 
som eftersträvas hos eventuella framtida studier då även könsskillnader skulle kunna vara en 
aspekt att titta på. Att fler kvinnor än män valde att delta i studien kan bero på att läraryrket 
särskilt på grundskolenivå är ett kvinnodominerande yrke där mer än 60 000 kvinnor innehar 
yrket men knappt 17 000 män (Lundgren, 2012).   
 
Enligt Morera och Sokes  (2016) så är ett tillfredsställande värde på Cronbachs Alfa >.70 
medan alla resultat i denna studie hade ett lägre Cronbachs alfa vilket är en gigantisk brist i 
undersökningen. Att det i studien användes ett etablerat frågeformulär är en styrka i studien, 
dock bör det understrykas att endast delar av ett etablerat frågeformulär användes då 



författarna endast valde ut delar ur QPS Nordic frågeformulär och inte använde hela, även 
detta är en stor brist för undersökningen som genomfördes vilket också påverkar resultatet. 
 
Att lärares välbefinnande påverkar elevers prestationer är något som tidigare forskning har 
visat. Dysthe (1995) menar att detta beror på att lärarnas engagemang och tillit till elevernas 
kapacitet att utföra uppgifter skapar självtillit hos eleverna. Dysthe säger också att självtilliten 
eleverna känner är ett av grundkraven för att en som elev överhuvudtaget ska kunna lära sig 
och ta till sig kunskap. I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka hur stora 
skillnader det finns mellan kvinnor och män inom läraryrket gällande arbetsmiljöfaktorer, 
förutsatt att det är en studie med ungefär lika många kvinnor som män som deltar. Vidare 
skulle det också vara av intresse att undersöka varför yngre lärare befinner sig i riskzonen för 
att drabbas utav utbrändhet i större utsträckning än äldre lärare, dels utifrån de resultat som 
finns i tidigare studier och som tidigare nämnts, att yngre lärare har mindre erfarenhet samt att 
yngre lärare i större utsträckning får ett dåligt socialt stöd och introducerande samt 
omhändertagande då de börjar arbeta på nya arbetsplatser, men också för att undersöka och se 
ifall det finns andra signifikanta samband eller variabler som påverkar.    

Sammanfattningsvis var denna studies svagheter att externt bortfall inte kunde beräknas då 
metoden var en webbenkät, det var ett lågt antal deltagare samt att det var ett ojämnt antal av 
män och kvinnor som deltog vid studien. Studien saknade ett välbefinnande/stress mått vilket 
kan ha påverkat resultatet. Författarna gjorde misstaget att förkorta enkäten vilket påverkade 
datainsamlingen. Studiens styrka var att delar av ett etablerat frågeformulär användes samt att 
det inte finns många studier som undersöker lärares yrkessisutation i förhållande till 
arbetsplatsens lokalisering eller regin skolan tillhör.  

Resultaten i denna studie visade att lärare som arbetade i friskolor hade mer socialt stöd än 
lärare arbetandes vid kommunala skolor. Resultatet visade även att lärare som arbetade i 
grundskola hade mer stöd från sina arbetskamrater samt mer beslutskontroll än lärare 
arbetandes i gymnasieskola. För att en arbetsplats ska vara bra ska man ha en balans, där 
personen har någorlunda bra krav, arbetssituationen ska ha goda möjligheter att påverkas av 
individen och att arbetsplatsen har ett bra stöd i förhållande till de anställda.  Många 
undersökningar visar på signifikanta samband för att krav, kontroll samt socialt stöd har en 
viktig betydelse för individens hälsa och välmående i arbetslivet (Arbetsmiljöverket, 2001; 
Aronsson m.fl., 2000; Astvik 2003; Karasek m. fl., 1998; Karasek & Theorell 1990; 
statistiska centralbyrån, 2001). 
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