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SAMMANFATTNING 

Lärare tillhör den yrkesgrupp där sjukskrivningar på grund av psykiska besvär ökar mest 

samtidigt som prognoser pekar på en ökad lärarbrist de kommande 20 åren. Syftet med 

denna studie var att redogöra för arbetssituationen bland lärare utifrån psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer samt undersöka förekomsten av och eventuella samband mellan 

arbetsrelaterad stress och psykosomatiska besvär. Studien syftade även till att identifiera 

vilka psykosociala faktorer som hade störst inverkan på den arbetsrelaterade stressen. För 

studien användes en kvantitativ metod där datainsamlingen skedde med hjälp av enkäter. 

Urvalet bestod av lärare från grundskolan. Den insamlade datan redogjordes i form av 

frekvenstabeller samt analyserades med Spearmans korrelationskoefficient. Resultatet visade 

att en majoritet av respondenterna upplevde en hög arbetsbelastning samtidigt som de flesta 

ansåg sig ha goda möjligheter att påverka arbetet samt upplevde ett starkt socialt stöd. 

Många respondenter upplevde en bristande delaktighet vid organisationsförändringar samt 

små möjligheter till vila och återhämtning under och efter arbetstid. En positiv korrelation 

identifierades mellan arbetsrelaterad stress och antal psykosomatiska besvär. De 

psykosociala med starkast inverkan på den arbetsrelaterade stressen var arbetsbelastning 

samt möjlighet till vila och återhämtning. Resultatet har därefter diskuterats utifrån krav-

kontroll-stöd-modellen samt teorin Känsla Av SaMmanhang (KASAM). 

Nyckelord: Folkhälsa, lärare, psykosocial arbetsmiljö, psykosomatiska besvär, stress 



 

ABSTRACT 

Teaching is a profession where sick leave due to psychological issues is increasing at the 

fastest rate. At the same time prognosis predict an increasing shortcoming of teachers for the 

next 20 years. This study aim to investigate the working conditions for teachers from a 

psychosocial perspective and explore the occurrence of and relation between work-related 

stress and psychosomatic issues. The study also aim to identify which psychosocial factors 

has the strongest impact on the work-related stress. A quantitative method was used, 

teachers from elementary schools filled out questionnaires. The collected data were 

presented in frequency tables and analysed with Spearman’s rank correlation coefficient. The 

result showed that many respondents experienced an unacceptable work load, while a 

majority considered having major influence on their own work and a high sense of social 

support, both from colleagues and managers. Many respondents experienced a low sense of 

participation during organization changes and limited possibilities for recovery on and off 

work. A positive correlation was found between work-related stress and an increase in 

psychosomatic issues. Work load and recovery were identified as the strongest impact factors 

for the work-related stress. The results were discussed based on the theoretical perspective 

from the demand-control-support model and Sense of Coherence (SOC). 

Keywords: psychosocial work environment, psychosomatic issues, public health, teachers, 

stress 
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1 INTRODUKTION 

Den arbetande populationen utgör halva befolkningen i ett land och bidrar således till både 

social och ekonomisk utveckling (WHO, 2007). Arbetet är även en plats där många 

människor spenderar en stor del av sin tid, vilket gör arbetsplatser till viktiga arenor för 

folkhälsoarbete världen över. Samtidigt som det finns goda möjligheter att nå många 

människor med hälsofrämjande insatser riskerar ohälsosamma arbetsplatser att istället ha en 

negativ inverkan på folkhälsan i landet. Då WHO enligt sin deklaration om arbetares hälsa 

(WHO, 2006) ansåg att deras mål gällande alla arbetares rätt till full fysisk och psykisk hälsa 

var långt från uppnått togs år 2007 en global strategi för arbetares hälsa fram. Denna strategi 

betonar vikten av att skapa såväl fysiska som psykiska förutsättningar på arbetsplatser 

världen över för att inte riskera att dessa har en negativ inverkan på arbetares hälsa och 

välmående (WHO, 2007).   

I Sverige har arbetsrelaterad stress blivit ett allt mer vanligt förekommande problem. Enligt 

en undersökning från Arbetsmiljöverket (2016a) tillhörde stress och psykiska påfrestningar 

de vanligaste orsakerna bakom arbetsrelaterade besvär i Sverige. Även sjukskrivningar 

orsakade av psykisk ohälsa har ökat under de senaste åren och var enligt Försäkringskassan 

(2016) den vanligaste anledningen bakom sjukskrivningar både bland kvinnor och män. 

Stressrelaterade sjukdomar och besvär orsakade av arbetsmiljöfaktorer kan således ses som 

ett växande folkhälsoproblem i Sverige.  

Denna studie kommer fokusera på arbetssituationen bland lärare i Sverige. Intresset för just 

denna yrkesgrupp har funnits under en längre tid, både då arbetssituationen och välmåendet 

bland lärare och skolpersonal är ett område som varit omdiskuterat i media, men även då jag 

har många vänner och bekanta som arbetar inom skolan. De har delat med sig av både 

positiva och negativa aspekter med yrket samt stressfaktorer på arbetsplatsen som påverkar 

dem i deras yrkesliv. Tanken med denna studie är att undersöka om detta endast är 

subjektiva upplevelser av skolan som arbetsplats eller om det går att generalisera på 

skolpersonal i allmänhet. Tidigare forskning inom detta område har påpekat brister i samt 

undersökt konsekvenserna av lärarnas utsatta arbetssituation och stress i arbetslivet 

(Arbetsmiljöverket, 2016b; Arvidsson, Håkansson, Karlson, Björk & Persson, 2016; Yu, 

Wang, Zhai, Dai & Yang., 2015). Den aktuella studien är tänkt att utveckla kunskapsområdet 

genom att även identifiera vilka faktorer i arbetslivet som har starkast inverkan på den 

arbetsrelaterade stressen och hälsan bland lärare. 
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2 BAKGRUND 

Hälsa är ett begrepp som innefattar flera dimensioner vilket innebär att det inte finns någon 

entydig definition av hälsobegreppet. Den mest vanligt förekommande definitionen av hälsa 

myntade dock WHO i sin konstitution (1948) där hälsa beskrevs som ”ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaron av sjukdom eller 

handikapp”. Folkhälsoarbete handlar således om att arbeta med hälsan i en befolkning ur ett 

helhetsperspektiv, vilket innefattar både förebyggande insatser för att motverka ohälsa samt 

främjande insatser för att stärka hälsan i befolkningen (Pellmer, Wramner & Wramner, 

2012).  

2.1 Stress och dess inverkan på hälsa 

Stress i sig kan varken ses som någonting positivt eller negativt, utan är en naturlig reaktion 

som kan vara nödvändig för att en individ ska kunna hantera olika situationer som kräver 

fokus och uppmärksamhet. Inom stressforskning används vanligtvis tre definitioner av stress 

som antingen utgår från stress som ett yttre stimuli, som en fysiologisk respons, eller en 

kombination av dessa. Den senare definitionen är den mest vedertagna och beskriver stress 

som ett samspel mellan de yttre omständigheterna och individens inre resurser att hantera 

dessa (Butler, 1993). Kroppens reaktion vid både fysisk och psykisk stress är densamma som 

sker när en individ ställs inför en kamp-flykt-situation. Detta innebär att kroppsfunktionerna 

anpassas för att snabbt kunna avvärja ett potentiellt hot. Den fysiologiska responsen innebär 

således att hjärt- och andningsfrekvensen ökar, musklerna blir spända och pupillerna vidgas 

samtidigt som adrenalinnivån ökar och funktioner som matsmältning avstannar (Kostenius 

& Lindqvist, 2006).  

Att utsättas för stressfyllda situationer kan medföra positiva effekter i form av både fysisk och 

psykisk utveckling. Detta förutsatt att det finns möjlighet till vila och återhämtning (Persson 

& Oerbaek, 2014). När en individ däremot utsätts för långa eller upprepade perioder av stress 

ökar risken för en rad olika besvär och sjukdomar. Om kroppen under långa perioder går på 

högvarv utan möjlighet till återhämtning kan detta resultera både i kroniska trötthetsbesvär 

och utbrändhet (Kostenius & Lindqvist, 2006). Då detta även innebär en ökad hjärtfrekvens 

riskerar långvarig stress att orsaka en kronisk höjning av blodtrycket vilket är en riskfaktor 

för att drabbas av flertalet hjärt- och kärlsjukdomar (Rozanski, Blumenthal, Davidson, Saab 

& Kubzansky, 2005). Stress har även visat sig vara en bidragande faktor till psykosomatiska 

besvär. Studier av både Piccinelli & Simon, (1997) samt Natvig, Albrektsen, Andersen & 

Qvarnström (1999) har visat signifikanta kopplingar mellan psykisk stress och 

psykosomatiska symptom bland både kvinnor och män. 

2.1.1 Definition av psykosomatiska besvär 

Psykosomatiska besvär är ett samlingsbegrepp för olika kroppsliga (somatiska) besvär samt 

psykiska åkommor (Natvig et al., 1999), vilket innebär att det finns vissa svårigheter i att 

definiera detta begrepp. Denna studie kommer utgå från psykosomatiska besvär i form av 
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värk i axlar, nacke, skuldror, huvudvärk eller migrän samt sömnsvårigheter för att undersöka 

huruvida stress i arbetslivet påverkar dessa. 

 

2.2 Arbetsliv och hälsa 

Att ha ett arbete räknas som en social bestämningsfaktor för hälsa. Utöver det faktum att 

arbetet genererar en inkomst som gör det möjligt för individen att försörja sig kan det även 

ha en positiv inverkan på självförtroendet samt bidra till att skapa sociala nätverk (Naidoo & 

Wills, 2009). Arbetet behöver dock inte enbart medföra positiva effekter, utan det finns även 

många faktorer i arbetslivet som kan bidra till ohälsa. Ohälsa i form av psykiska besvär 

orsakade av arbetsrelaterad stress blir allt mer vanligt förekommande och är idag den 

främsta orsaken till både arbetsrelaterade besvär och sjukskrivningar bland kvinnor och män 

i Sverige (Arbetsmiljöverket 2016a; Försäkringskassan, 2016). Arbetsrelaterad stress är ett 

tillstånd som kan uppkomma när en individ av olika anledningar inte har möjlighet att möta 

de krav som ställs på denne i arbetet, vilket kan kopplas till den sociala och organisatoriska 

omgivningen på arbetsplatsen (WHO, 2010). 

2.2.1 Faktorer som påverkar hälsan på arbetsplatsen 

Den sociala och organisatoriska omgivningen på arbetsplatsen brukar ofta omnämnas som 

den psykosociala arbetsmiljön, där fokus ligger på delar som ledarskap, delaktighet och 

påverkansmöjligheter samt sociala relationer (WHO, 2010). Det finns vissa svårigheter att 

definiera psykosociala arbetsmiljöfaktorer då hänsyn måste tas till den enskilde 

arbetstagarens subjektiva upplevelser samtidigt som det handlar om att skapa en helhetsbild 

av den omgivande miljön på arbetsplatsen. Enligt International Labour Organization (ILO, 

1986) kan den psykosociala arbetsmiljön ses som ett samspel mellan arbetets innehåll, 

organisations- och miljöfaktorer och arbetstagarens kompetens och behov. Brister i detta 

samspel kan således leda till negativa konsekvenser på hälsan. Cox (2000) beskriver 

psykosociala risker i arbetslivet som ”aspekterna av arbetsdesign, organisation och 

management och dess sociala och miljöbetingade kontext som har potential att orsaka 

psykisk eller fysisk skada” (s. 67). De psykosociala faktorer som denna studie kommer utgå 

från är arbetsbelastning, handlingsutrymme, organisatoriska faktorer, socialt stöd, ledarskap 

samt återhämtning. 

Karasek (1979) beskriver att hög arbetsbelastning, främst i kombination med ett begränsat 

handlingsutrymme är en riskfaktor för ohälsa på arbetsplatsen som kan leda till psykiska 

besvär. Bristande kommunikation och delaktighet inom organisationen har enligt WHO 

(2010) identifierats som en psykosocial riskfaktor både för arbetsrelaterad stress och ohälsa 

på arbetsplatsen. Positiva upplevelser av ledarskapet på arbetsplatsen har visat sig resultera i 

bättre psykisk hälsa medan negativa upplevelser bidragit till ohälsa (Gilbreath & Benson, 

2004). En studie av Stansfeld, Rael, Head, Shipley & Marmot (1997) påvisade att ett starkt 

socialt stöd från kollegor och chefer på arbetsplatsen resulterade i en lägre frekvens av 
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sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa. Möjlighet till återhämtning, både under arbetstid 

och efter arbetet är en faktor som kan förebygga såväl fysiska som psykiska besvär (Gard, 

2014). Det är således viktigt att kunna utnyttja raster och pauser för att koppla bort arbetet. 

Tidigare har fokus inom arbetsmiljöarbete varit att minimera de fysiska riskerna, i form av 

exempelvis olika ergonomiska brister, buller och kemikalier på arbetsplatsen. Då det under 

senare år har skett en förändring inom den arbetsrelaterade ohälsan har även den 

psykosociala arbetsmiljön och dess inverkan på arbetstagarnas hälsa blivit mer 

uppmärksammad (Persson & Oerbaek, 2014). 

2.2.2 Arbetsmiljöarbete utifrån psykosociala arbetsfaktorer 

År 2015 kom Arbetsmiljöverket ut med föreskrifter gällande social och organisatorisk 

arbetsmiljö (AFS 2015:4) som fokuserar på arbetsgivarens ansvar inom en rad nya områden 

på arbetsplatsen som även dessa ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Föreskrifterna belyser både ledarskap, delaktighet och inflytande som viktiga aspekter i 

arbetsmiljön (AFS 2015:4). Områden som behandlas i dessa föreskrifter är bland annat 

arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling. Med arbetsbelastning syftar 

föreskrifterna på arbetsgivarens ansvar att bland annat fördela arbetsuppgifter för att 

förebygga ohälsosam arbetsbelastning samt skapa förutsättningar för arbetstagaren att 

hantera de krav som ställs på denne. När det gäller arbetstid syftar föreskrifterna på att 

förläggning av arbetstid ska motverka ohälsa, exempelvis genom minskat övertidsarbete 

samt fokus på arbetarnas möjlighet till återhämtning. Utöver detta ansvarar även 

arbetsgivaren för att vidta åtgärder för att förebygga och motverka all typ av kränkande 

särbehandling på arbetsplatsen (AFS 2015:4).  

2.3 Den svenska skolan 

I svenska grundskolor arbetar för närvarande över 100 000 lärare vilket gör grundskolelärare 

till den tredje största yrkeskategorin i landet (SCB, 2016). Hälsan inom denna yrkeskategori 

har således en stor inverkan på folkhälsan i landet. Samtidigt har Sverige sedan många år 

tillbaka haft en lärarbrist som enligt Statistiska Centralbyrån (2016) förväntas öka fram till år 

2035. Detta kan enligt Stenlås (2009) delvis ses som en konsekvens av de 

organisationsförändringar som den svenska skolan genomgått de senaste 20 åren då skolan 

liksom andra organisationer ständigt måste genomgå förändringar för att anpassa sig efter 

nya förutsättningar i form av ökad globalisering, större konkurrensutsättning och 

teknologiutveckling (EU-OSHA, 2007).  

2.3.1 Svenska skolreformer 

Sedan början av 1990-talet har det svenska utbildningssystemet liksom de flesta 

utbildningssystem i Europa genomgått flera stora reformer vilket lett till en rad 

organisationsförändringar (Skolverket, 2013a). Tankarna bakom dessa förändringar 

grundades ur ett New public management-perspektiv, det vill säga att införa 
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styrningsmetoder från det privata näringslivet till den offentliga sektorn. Detta innebär bland 

annat att arbetet styrs och utvärderas utifrån mål och resultat där konkurrensutsättning 

anses bidra till både bättre effektivitet och kvalitet (SOU 2014:5). För den svenska skolan 

innebar detta att det tidigare statligt styrda utbildningssystemet decentraliserades och 

huvudmannaansvaret överlämnades till kommunerna som då fick ansvaret för att skolorna 

skulle uppfylla specifika nationellt uppsatta mål. Syftet med detta var att öka 

självbestämmandet där alla skolor skulle ges större möjligheter att själva ansvara för bland 

annat undervisningsmetoder och tidsplanering (Skolverket, 2013a).  

Då konkurrensutsättning ur ett New public management-perspektiv bidrar till både ökad 

effektivitet och kvalitet avskaffades i samband med decentraliseringen även det statliga 

utbildningsmonopolet (SOU 2014:5). I och med detta kunde allt fler friskolor skolor öppnas i 

hela landet. Med friskolor menas skolor som har en annan huvudman än kommunen eller 

landstinget (Skolverket, 2013a). Syftet med friskolereformen var att öka valmöjligheten för 

både elever och föräldrar att själva välja skola utifrån egna preferenser, vilket sin tur skulle 

göra skolan till en konkurrensmarknad som bidrar till ökad effektivitet och 

utbildningskvalitet (Stenlås, 2009).  

Det finns många risker med organisationsförändringar, främst då det innebär att gamla 

rutiner bryts och invanda arbetssätt förändras. Att implementera nya arbetssätt och införa 

förändringar gällande arbetsuppgifter och arbetsfördelning kan skapa osäkerhet och 

förvirring bland personalen vilket i sin tur kan leda till motsättningar (Bolman & Deal, 2015). 

Förutom att detta kan påverka produktiviteten negativt ökar även risken för stress och ohälsa 

bland de anställda. En studie av Dahl (2010) visade ett signifikant samband mellan 

organisationsförändringar och ohälsa i form av stressrelaterade besvär bland de anställda. 

Detta samband var särskilt starkt kopplat till organisationer som genomför flera betydande 

förändringar samtidigt. Bordia, Hunt, Paulsen, Dennis & DiFonzo (2004) menar att 

osäkerhet av vad förändringen kommer medföra är en av de främsta faktorerna som både 

kan orsaka psykiska påfrestningar och minskad arbetstillfredsställelse bland de anställda. 

Kommunikation är därför en viktig faktor för att lyckas med större 

organisationsförändringar. Genom att tydligt förmedla för de drabbade individerna vilken 

nytta förändringen innebär samt hur den ska gå till rent praktiskt finns det möjlighet att 

skapa större förståelse och trygghet (Jackson, 1983). En annan faktor som ligger till grund för 

lyckade organisationsförändringar är delaktighet. Att känna delaktighet i olika beslut på 

arbetsplatsen kan ha positiv inverkan både på förändringsprocessen och arbetstagarnas 

välmående och arbetstillfredsställelse i allmänhet (Bolman & Deal, 2015; Jackson, 1983). 

2.3.2 Lärares arbetssituation och hälsa 

Syftet med den svenska skolreformen var att höja undervisningskvaliteten i skolan genom att 

ge skolorna en ökad frihet att anpassa delar av undervisningen utefter de egna 

förutsättningarna samt skapa en större konkurrensmarknad. Detta är dock någonting som 

många lärare anser ha påverkat deras arbetssituation negativt. Studier som Skolverket 

(2013a) tagit del av visade att många lärare ansåg att förändringarna lett till ökade krav, som 
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i sin tur orsakat både tidsbrist, större arbetsbörda samt bidragit till en mer stressfylld 

arbetssituation. 

Utöver de organisatoriska förändringar som skolan genomgått har även förändringar skett 

gällande lärarnas ansvarsområden, från att till största del bestå av ämnesrelaterad 

undervisning till att idag även innefatta en rad olika administrativa områden (Stenlås, 2009). 

En studie från Skolverket (2013b) som undersökte lärares tidsanvändning visade på att 34 

procent av lärarnas arbetstid går till själva undervisningen och 10 procent till planering av 

arbetet. Endast 5 procent av arbetstiden kunde utnyttjas för återhämtning. Då skolan enligt 

de nya lärandemålen (Lgr11) idag även har ett större ansvar gällande barnens fostran och 

utveckling krävs att lärarna har ett nära samarbete med familjerna. Utöver detta ställs större 

krav på individanpassat lärande då läraren enligt Lgr11 även ska ”ta hänsyn till varje enskild 

individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2016, s.14). Dessa 

förändringar tillsammans har bidragit till att många lärare upplever minskade 

påverkansmöjligheter över sitt arbete och en mer kontrollerad arbetstid (Stenlås, 2009).  

Enligt en rapport från Försäkringskassan (2016) tillhörde lärare den yrkesgrupp i Sverige där 

sjukskrivningar på grund av psykiska besvär ökade mest mellan åren 2010 och 2014. I en 

studie av Johnson, Cooper, Cartwright & Donald (2005) som undersökte fysiskt välmående, 

psykiskt välmående samt arbetstillfredsställelse inom olika yrken tillhörde lärare en av 

yrkeskategorierna som låg under genomsnittet i alla tre kategorier. Även Arbetsmiljöverkets 

rapport Arbetsmiljön 2015 (2016b) visade att många lärare upplever brister inom en rad 

olika psykosociala områden på arbetsplatsen. I undersökningen framgick bland annat att 

många upplever att de har för hög arbetsbelastning samtidigt som deras möjligheter att 

påverka arbetsuppgifter och arbetstempo är begränsade. Dessutom upplevde en stor del av 

lärarna bristande delaktighet och inflytande i eventuella förändringar som sker på 

arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2016b). Trots stora påfrestningar i arbetet visade en 

europeisk undersökning från OECD (2009) att en stor del av lärarna trivs bra med sitt arbete. 

Detta skulle enligt Månsson & Persson (2004) kunna bero på att många lärare upplever sitt 

arbete som meningsfullt.  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

2.4.1 Krav-kontroll-stöd-modellen 

Krav-kontroll-stöd-modellen som introducerades år 1990 av forskarna Robert Karasek och 

Töres Theorell är en vanligt förekommande modell inom arbetslivsforskning vilken utifrån de 

tre dimensionerna krav, kontroll och stöd syftar till att förklara orsaker till negativ stress och 

ohälsa i arbetslivet. Med krav menar Karasek & Theorell (1990) både de yttre krav som ställs 

på en individ i form av exempelvis krav på ökad produktivitet och prestation från 

arbetsgivare, chefer och kollegor, men även de inre krav som individen ställer på sig själv. 

Kontrollen innebär både vilket beslutsutrymme som ges att själv påverka sina arbetsuppgifter 

och samtidigt vilken kompetens individen besitter för att klara av dessa. Med stöd syftar 

Karasek & Theorell (1990) på det sociala stöd individen har i sin omgivning. Detta innebär 
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främst stödet på arbetsplatsen från kollegor och chefer, men även utanför arbetet i form av 

familj och vänner.  

Enligt modellen är det samspelet mellan dessa tre dimensioner som antingen kan orsaka, 

eller motverka stress och ohälsa i arbetslivet. Exempelvis behöver inte höga krav i sig 

innebära någonting negativt då detta tillsammans med ett stort beslutsutrymme över sina 

arbetsuppgifter istället kan bidra till att individen känner sig stimulerad och motiverad. När 

de högra kraven däremot kombineras med en låg kontroll ökar risken för en negativ stress 

och ohälsa. Det sociala stödet utgör ytterligare en dimension som påverkar individens 

möjligheter att hantera svåra situationer (Karasek & Teorell, 1990). Att känna stöd och 

uppskattning från kollegor och chefer är således en förutsättning för god hälsa på 

arbetsplatsen. 

Krav-kontroll-stöd-modellen är relevant i detta sammanhang, både då det är en modell som 

ofta används inom arbetsrelaterad forskning, men även då lärare är en yrkesgrupp som det 

ställs höga krav på och under senare år fått allt fler arbetsuppgifter. Denna studie syftar 

därför att använda modellen för att undersöka huruvida lärarnas möjligheter att själva 

påverka sitt arbete, deras möjlighet till delaktighet vid förändringar på arbetsplatsen samt 

stödet från kollegor och chefer inverkar på den arbetsrelaterade stressen och hälsan. 

2.4.2 Känsla av sammanhang (KASAM) 

KASAM är en teori grundad av Aaron Antonovski (2005) som utgår från ett salutogent 

perspektiv. Detta innebär att fokus inte ligger på att identifiera faktorer som kan motverka 

ohälsa, utan snarare vad som gör att individer kan bibehålla eller till och med främja sin 

hälsa trots yttre påfrestningar. Teorin består av de tre komponenterna begriplighet, 

hanterbarhet samt meningsfullhet, vilka en individ kan känna i olika hög grad. Med 

begriplighet syftar Antonovski (2005) på i vilken grad individen förstår sig på sin nuvarande 

situation, hur denne har hamnat där och varför. Hanterbarheten handlar om vilka verktyg 

individen har att hantera eller påverka situationen denne befinner sig i. Meningsfullheten 

menas i vilken utsträckning individen känner en mening med att förändra eller handskas 

med sin situation. Denna komponent omnämns ofta som den mest betydelsefulla 

komponenten i KASAM-teorin då meningsfullheten kan fungera både som drivkraft och 

motivation (Hanson, 2015). Då skolpersonal är en grupp som utsätts för många yttre 

påfrestningar på sin arbetsplats syftar denna studie till att undersöka huruvida deras känsla 

av sammanhang kan påverka hälsan och välmåendet. Enligt Månsson & Persson (2004) 

upplever många lärare sitt arbete som meningsfullt vilket är den mest betydelsefulla delen i 

KASAM-teorin.  

2.5 Problemformulering 

Den svenska skolan står inför en stor utmaning under den närmaste tiden då det redan i 

dagsläget råder en lärarbrist som enligt en prognos från Statistiska Centralbyrån (2017) är ett 

problem som endast ser ut att växa under de kommande 20 åren. Samtidigt tillhör lärare den 
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yrkesgrupp som snabbast ökar i antalet sjukskrivningar på grund av stress och psykiska 

besvär (Försäkringskassan, 2016). Detta är någonting som kan ses som ett växande 

folkhälsoproblem ur två olika perspektiv. Dels handlar det om ett personligt och ekonomiskt 

lidande för många lärare som antingen mår dåligt på jobbet eller blir tvungna att sjukskriva 

sig. Ur ett bredare perspektiv kan detta i sin tur leda till att många barn och unga riskerar att 

inte få det stöd de behöver för att klara av skolan. Då utbildning enligt (Dahlgren & 

Whitehead, 1991) är en bestämningsfaktor för hälsa riskerar även detta att ha en negativ 

inverkan på folkhälsan i Sverige. I ett läge där skolan är i behov av nya resurser kan dessa 

rapporter tendera till att avskräcka unga personer från att söka sig till läraryrket.  

För att lösa detta problem samt göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats dit nya personer 

söker sig krävs fler studier som skapar en förståelse för lärares arbetssituation och hälsa. 

Tidigare undersökningar har bland annat påvisat flertalet brister inom den psykosociala 

arbetsmiljön i skolan (Arbetsmiljöverket, 2016), samt vilka konsekvenser detta kan leda till 

för lärarna (Arvidsson, et al., 2016; Yu, et al., 2015). Däremot finns det ett forskningsbehov 

gällande vilka faktorer i lärares yrkesvardag som har starkast inverkan på den 

arbetsrelaterade stressen. Således kan studier som denna fungera som underlag vid framtida 

åtgärder och organisationsförändringar inom skolan. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att redogöra för arbetssituationen bland lärare utifrån psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer samt undersöka förekomsten av och eventuella samband mellan 

arbetsrelaterad stress och psykosomatiska besvär. Studien syftar även till att identifiera vilka 

psykosociala faktorer som har störst inverkan på den arbetsrelaterade stressen. 

3.1 Frågeställningar 

• Hur ser arbetssituationen ut för lärarna ut gällande de psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna? 

• Hur ser förekomsten av arbetsrelaterad stress och psykosomatiska besvär ut bland 

lärarna? 

• Finns det några samband mellan arbetsrelaterad stress och psykosomatiska besvär? 

• Vilka psykosociala arbetsmiljöfaktorer har störst inverkan på den arbetsrelaterade 

stressen bland lärarna? 
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4 METOD 

4.1 Metodval och studiedesign 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvantitativ metod använts. 

Kvantitativa metoder används för att objektivt granska och redogöra förekomsten av ett 

fenomen samt undersöka relationer i form av samband och skillnader mellan olika variabler 

(Bryman, 2011). Då studien syftade till att objektivt redogöra för arbetssituationen bland 

skolpersonal utifrån psykosociala arbetsmiljöfaktorer samt undersöka eventuella samband 

mellan arbetsrelaterad stress och psykosomatiska besvär ansågs en kvantitativ metod mest 

lämplig att användas.  

Studien genomfördes med hjälp av en tvärsnittsdesign, vilket är en studiedesign som 

används för att undersöka en population vid ett specifikt tillfälle (Ejlertsson, 2012). Genom 

att använda sig av en tvärsnittsdesign är det även möjligt att undersöka flera olika samband 

mellan hälsorelaterade tillstånd och dess påverkansfaktorer. Denna studiedesign kräver inte 

heller några större resurser vilket innebär att studien kan genomföras inom en begränsad tid 

(Merril, 2013). Då den aktuella studien syftar till att undersöka förekomsten av olika 

fenomen samt identifiera samband mellan flera variabler lämpade sig en tvärsnittsdesign 

bäst. Studien är även begränsad till en 10-veckorsperiod vilket är ytterligare en anledning till 

att just denna studiedesign ansågs bäst lämpad för ändamålet. Nackdelar med 

tvärsnittsstudier är att det inte är möjligt att undersöka kausala samband vilket innebär att 

det inte går att avgöra orsak och verkan (Ejlertsson, 2012). 

4.2 Studiepopulation och urval 

Populationen som denna studie syftar till att undersöka är grundskolelärare. Då syftet inte 

har varit att jämföra arbetssituationen mellan olika typer av lärare har respondenter valts ut 

som i största möjliga mån befinner sig i en liknande arbetssituation. Således har urvalet 

avgränsats till att enbart innefatta lärare som arbetar i grundskolor. Deltagarna i studien har 

valts ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenterna består av 

individer som varit tillgängliga för forskaren vid det aktuella tillfället (Bryman, 2011). I den 

aktuella studien kontaktades i första hand rektorer på olika grundskolor i Västerås för att 

undersöka möjligheten att dela ut enkäter till skolans lärare. Studiedeltagarna skulle därefter 

väljas ut utifrån vilka rektorer som godkände att enkäter delades ut till personalen på skolan. 

Sammanlagt kontaktades rektorer vid 25 olika grundskolor i Västerås varav endast två 

rektorer gav sitt samtycke till att enkäter delades ut på skolan. Då detta urval ansågs för litet 

skapades även ett webbfomulär med hjälp av verktyget Survio för att öka antalet 

respondenter. Även dessa respondenter valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval då 

formulären skickades ut till de mailadresser som fanns tillgängliga vid det aktuella tillfället. 

Det slutliga urvalet uppgick till sammanlagt 100 grundskolelärare som besvarade enkäten. 
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4.3 Datainsamling 

Datainsamlingen för studien har skett med hjälp av en enkätundersökning. Fördelen med 

enkätundersökningar är att datainsamlingen sker vid ett specifikt tillfälle vilket innebär att 

de är billiga att genomföra samt möjliggör datainsamling från en större population inom en 

begränsad tid (Bryman, 2011). Enkäterna var till en början tänkta att delas ut fysiskt till 

skolpersonal efter godkännande från rektorer. Då endast två rektorer godkände utlämnande 

av enkäter på skolan kunde enbart 15 enkäter delas ut på plats. Dessa överlämnades till en 

kontaktperson på skolexpeditionen som skulle ansvara för att dela ut enkäterna till berörda 

personer samt samla in dessa. Innan enkäterna lämnades över informerades 

kontaktpersonen om studiens syfte. Det fanns ingen utsatt tid eller plats för respondenterna 

att fylla i enkäterna utan dessa fylldes frivilligt i på egen tid. För att komplettera detta 

material skapades även ett webbformulär via tjänsten Survio som respondenterna kunde 

besvara både via dator och mobiltelefon. Webbformuläret skickades ut till tillgängliga 

mailadresser tillhörande skolpersonal som samlats in från skolornas hemsidor. 

4.3.1 Enkätutformning och variabler 

För att använda frågor som ansågs relevanta att besvara studiens syfte och frågeställningar 

utformades enkäten till största del med hjälp av frågor från både Folkhälsomyndighetens 

nationella enkät ”Hälsa på lika villkor?” (Folkhälsomyndigheten, 2018) samt Prevents 

arbetsmiljöenkät ”Psykosocial arbetsmiljö” (Prevent, 2016).  

Bakgrundsvariablerna som användes var kön, självskattad hälsa samt huruvida arbetet 

ansågs som meningsfullt eller inte. Frågan gällande kön syftade endast till att undersöka 

svarsfördelningen mellan kvinnor och män i studien. För att undersöka den självskattade 

hälsan hämtades frågan Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? från ”Hälsa på lika 

villkor”, som besvarades med hjälp av alternativen mycket bra, bra, någorlunda, ganska 

dåligt samt dåligt. Frågan gällande arbetets meningsfullhet var egenskapad och tänkt att 

bidra med en ytterligare en dimension som ansågs vara relevant i sammanhanget. Denna 

fråga besvarade respondenterna genom att ange på en skala mellan 1–6 huruvida de ansåg 

sitt arbete som meningsfullt där 1 innebar Stämmer inte alls och 6 innebar Stämmer helt 

(Bilaga A). 

Psykosomatiska besvär mättes med hjälp av tre frågor som hämtades från ”Hälsa på lika 

villkor?” (Folkhälsomyndigheten, 2018), där förekomsten av värk i (1) skuldror, nacke eller 

axlar, (2) huvudvärk eller migrän, samt (3) sömnsvårigheter efterfrågades. För varje fråga 

fanns tre svarsalternativ, Nej, Ja lätta besvär samt Ja, svåra besvär. 

För att undersöka den arbetsrelaterade stressen användes frågan Känner du dig för 

närvarande stressad i ditt arbete?, vilken inspirerades av ”Hälsa på lika villkor?”, men 

kompletterades genom att lägga till en dimension gällande stress i arbetet då studien syftade 

till att undersöka arbetsrelaterad stress. Frågan besvarades utifrån svarsalternativen Inte 

alls, I viss mån, Ganska mycket samt Väldigt mycket. 

För att undersöka de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna hämtades totalt 15 frågor från 

Prevents arbetsmiljöenkät ”Psykosocial arbetsmiljö” (Prevent, 2016). Faktorerna som 
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undersöktes var (1) arbetsbelastning (acceptabel arbetsmängd, tillräckligt med tid att utföra 

arbetsuppgifter, acceptabla krav), (2) handlingsutrymme (kan påverka planering av arbetets 

upplägg, kan prioritera arbetsuppgifter), (3) ledarskap (är införstådd med arbetsuppgifter, 

förstår förväntningar från arbetsledare/chef), (4) organisation (ständiga förändringar i 

organisationen, delaktighet vid organisationsförändringar), (5) stöd (har personer att tala 

förtroligt med, kan få hjälp av kollegor att lösa arbetsuppgifter, känner stöd från chef), samt 

(6) återhämtning (kan koppla bort arbetet under pauser/matraster, kan koppla bort arbete 

på fritiden, har ork kvar att göra annat efter arbetsdagen). Frågorna bestod av påståenden 

som respondenterna skulle besvara genom att kryssa i alternativ mellan 1–6 där 1 innebar 

Stämmer inte alls och 6 innebar Stämmer helt (Bilaga A). 

4.4 Svarsfrekvens och bortfall 

Bortfall delas in i kategorierna externt bortfall respektive internt bortfall. Med externt 

bortfall menas de enkäter som delats ut men respondenterna valt att inte besvara. Det 

interna bortfallet är de fall där en eller flera respondenter valt att inte besvara en eller flera 

frågor i enkäten (Bryman, 2011). Av de 15 enkäter som delades ut på plats besvarades tre 

stycken. Detta innebar ett externt bortfall på 12 respondenter vilket resulterade i en 

svarsfrekvens på 20 procent. Gällande webbformuläret fanns ingen begränsning utan detta 

skickades ut till dess att det totala antalet respondenter uppgått till minst 100 stycken. 

Sammanlagt skickades 408 webbformulär ut varav 97 av dessa besvarades. Urvalet för 

studien består således av 100 från 423 respondenter, vilket innebär en svarsfrekvens på 23,6 

procent. 

Sammanlagt kunde 10 interna bortfall noteras. Dessa inträffade på fråga 6 Jag har en 

arbetsmängd som känns acceptabel (n=2), fråga 8 Jag tycker andras krav på mig är 

acceptabla (n=2), fråga 9 Jag känner att jag kan påverka planeringen och upplägget av 

arbetet (n=1), fråga 10 Jag kan själv prioritera i vilken ordning mina arbetsuppgifter ska 

utföras (n=1), fråga 12 Jag vet vad min chef/arbetsledare förväntar sig av mig (n=1), fråga 

14 Jag känner mig delaktig vid planering av förändringar (n=1), fråga 17 Jag får stöd av 

min närmaste chef/arbetsledare (n=1), fråga 18 Jag kan nyttja matraster och pauser till att 

koppla av från arbetet (n=1), respektive fråga 20 Jag har ork kvar för att göra andra saker 

efter arbetsdagen (n=1). 

4.5 Databearbetning och analys 

För att analysera datan från de insamlade enkäterna änvändes programmet SPSS version 22 

som hjälpmedel. Inför databearbetningen och analysen påbörjades fick alla enkäter en unik 

kod mellan 1–100 för att kunna särskilja dessa. Därefter kodades frågor och svarsalternativ i 

SPSS innan svaren från enkäterna matades in i programmet. 

För att besvara den första frågeställningen Hur ser arbetssituationen ut bland skolpersonal 

utifrån psykosociala arbetsmiljöfaktorer? användes en deskriptiv analysmetod. Med en 
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deskriptiv analys innebär att det endast redogörs för förekomsten av ett fenomen utan att 

undersöka eventuella samband och skillnader (Merrill, 2013). Denna analysmetod ansågs 

mest användbar då frågeställningen enbart syftade till att redogöra för hur respondenterna 

besvarat frågorna gällande sin arbetssituation. Innan analysen påbörjades dikotomiserades 

samtliga svar på frågorna 6–20 (Bilaga A). Med dikotomisering innebär att svarsalternativen 

delas in i två kategorier (Ejlertsson, 2012). I detta fall användes kategorierna Stämmer inte 

respektive Stämmer. Svarsalternativ 1–3, som bildade kategorin Stämmer inte kodades som 

1. Svarsalternativ 4–6, som bildade kategorin Stämmer, kodades som 2. Resultatet återgavs 

därefter med hjälp av en frekvenstabell. 

Även för den andra frågeställningen Hur ser förekomsten av arbetsrelaterad stress och 

psykosomatiska besvär ut bland skolpersonalen? användes en deskriptiv analysmetod då 

även denna frågeställning enbart syftade till att redogöra för förekomsten av dessa två 

fenomen. Frågeställningen besvarades med hjälp av enkätfrågorna 3 respektive 4 (Bilaga A), 

där förekomsten av arbetsrelaterad stress samt de olika psykosomatiska besvären återgavs 

med hjälp av frekvenstabeller. 

För att besvara den tredje frågeställningen Finns det några samband mellan arbetsrelaterad 

stress och psykosomatiska besvär? användes en bivariat korrelationsanalys. 

Korrelationsanalyser används för att undersöka förhållandet mellan två variabler, exempelvis 

om mer av det ena leder till mer av det andra. Då båda variablerna som skulle undersökas var 

i ordinalskala, det vill säga att värdena kan rangordnas utan att det går att avgöra avståndet 

mellan dessa användes Spearman’s korrelationskoefficient. Testet visar sedan ett resultat (r-

värde) mellan -1 och 1 beroende på om det är en negativ eller positiv korrelation. Om r-värdet 

visar 0 innebär detta att det inte finns någon korrelation mellan variablerna. En positiv 

korrelation innebär att höga värden på x-axeln resulterar i höga värden på y-axeln medan en 

negativ korrelation innebär att höga värden på x-axeln resulterar i låga värden på y-axeln 

(Ejlertsson, 2012). Syftet med att använda denna analysmetod var att undersöka samspelet 

mellan arbetsrelaterad stress och psykosomatiska besvär, det vill säga om det fanns ett 

samband mellan ökad arbetsrelaterad stress och fler psykosomatiska besvär bland 

respondenterna. Inför analysen slogs samtliga indikatorer från fråga 3 (Bilaga A) som 

undersökte förekomsten av besvär med värk i skuldror, nacke och axlar, huvudvärk eller 

migrän samt sömnsvårigheter bland respondenterna ihop och bildade tillsammans variabeln 

psykosomatiska besvär. I denna analys innebar höga värden på y-axeln fler psykosomatiska 

besvär och höga värden på x-axeln ökad stress i arbetet.  

Den fjärde frågeställningen Vilka psykosociala faktorer på arbetsplatsen har störst 

inverkan på den arbetsrelaterade stressen? besvarades med hjälp av Spearman’s 

korrelationskoefficient då även dessa variabler var i ordinalskala. Inför denna analys slogs 

frågorna i enkäten s0m undersökte arbetsmängd, tid att utföra arbetsuppgifter samt krav 

ihop och bildade variabeln Arbetsbelastning, frågorna gällande planering och prioritering av 

arbetsuppgifter bildade variabeln Handlingsutrymme, frågorna gällande förståelse för 

arbetsuppgifter och förväntningar från chef bildade variabeln Ledarskap, frågorna gällande 

organisationsförändringar och delaktighet under förändringar bildade variabeln 

Organisation, frågorna gällande stöd från kollegor och chefer/arbetsledare bildade variabeln 

Socialt stöd och frågorna gällande möjlighet till vila under och efter arbetsdagen samt ork att 
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göra annat efter arbetsdagen bildade variabeln Återhämtning (Bilaga A). Syftet med 

korrelationsanalysen var att undersöka samspelet mellan de olika psykosociala 

arbetsmiljöfaktorerna och den arbetsrelaterade stressen. Genom att undersöka vilka faktorer 

som hade starkast samband med den arbetsrelaterade stressen ansågs det möjligt att 

identifiera vilka av dessa som hade starkast inverkan på stressen i respondenternas 

yrkesvardag. I denna analys innebar ett lågt värde på y-axeln en mer acceptabel 

arbetsbelastning samt mindre möjlighet till vila och återhämtning och ett högt värde på x-

axeln innebar ökad stress i arbetet.  

4.6 Kvalitetskriterier 

För att avgöra huruvida en kvantitativ studie utförts korrekt samt att resultatet kan överföras 

till en större population används de tre kvalitetskriterierna validitet, reliabilitet samt 

generaliserbarhet (Bryman, 2011).  

Validiteten syftar till huruvida måtten som använts mäter det som är tänkt. I en enkätstudie 

handlar detta om att frågorna mäter rätt saker samt att frågor som är tänkta att undersöka 

samma fenomen visar liknande resultat (Bryman, 2011). För denna studie har enkäten till 

största del utformats utifrån frågor från Folkhälsomyndighetens enkät ”Hälsa på lika 

villkor?” samt Prevents enkät ”Psykosocial arbetsmiljö”. Frågorna som hämtats från ”Hälsa 

på lika villkor?” är enligt Folkhälsomyndigheten (2016) välbeprövade samt i största möjliga 

mån validitetstestade vilket stärker validiteten för den aktuella studien. De frågor gällande 

psykosocial arbetsmiljö som hämtats från Prevents arbetsmiljöenkät kan även dessa, trots att 

de inte är validitetstestade i samma utsträckning, i viss mån anses validerade. Främst sett till 

dess ytvaliditet, vilket innebär att experter inom ett område avgör huruvida ett mått speglar 

det aktuella området (Bryman, 2011). Även om Prevent inte är experter arbetar de mycket 

inom just detta område vilket till viss del bör kunna styrka frågornas ytvaliditet. De 

egenskapade frågorna i enkäten kan däremot inte anses vara validerade vilket har en negativ 

inverkan på studiens validitet i helhet. 

Studiens reliabilitet syftar till att beskriva hur väl studiens mätningar kan anses som pålitliga 

samt huruvida resultatet från studien kan replikeras vid ett senare tillfälle (Bryman, 2011). På 

grund av studiens begränsade tidsomfattning har det inte varit möjligt att göra om studien 

vid ett senare tillfälle, således kan studiens stabilitet ej undersökas. Däremot har det 

redogjorts noga för samtliga steg som gjorts gällande både datainsamling, urval, 

databearbetning och analys, vilket gör det möjligt för andra forskare att replikera studien vid 

ett senare tillfälle. Studien har även till viss del tagit hänsyn till den interna reliabiliteten, 

vilket innebär att flera olika indikatorer används för att tillsammans mäta ett begrepp 

(Bryman, 2011). I detta fallet har samtliga psykosociala arbetsmiljöfaktorer undersökts 

genom att använda två eller fler indikatorer som hämtats från Prevents arbetsmiljöenkät. För 

att undersöka de psykosomatiska besvären användes tre indikatorer som hämtats från ”Hälsa 

på lika villkor?”. För att inte enkäten skulle bli för omfattande användes dock inte alla 

indikatorer från dessa enkäter, utan en begränsning sattes till max tre indikatorer per 

begrepp i studien. Inga ytterligare tester gjordes heller för att undersöka korrelationen 
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mellan de olika indikatorerna. Att den arbetsrelaterade stressen endast undersöktes med 

hjälp av en indikator som även till stor del var egenskapad kan även detta ha påverkat den 

interna reliabiliteten negativt.  

Generaliserbarheten syftar till hur väl resultatet kan generaliseras till en större population. 

Detta påverkas främst av hur väl urvalet speglar studiepopulationen samt hur eventuella 

bortfall kan påverka resultatet. När det kommer till urvalsmetoder anses slumpmässiga urval 

mer pålitliga gällande studiers generaliserbarhet jämfört med bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011). I den aktuella studien har ett bekvämlighetsurval använts vilket innebär att 

möjligheten att generalisera resultatet på en större population är begränsad. För att öka 

generaliserbarheten har urvalet avgränsats genom att enbart innefatta lärare som arbetar i 

grundskolan. Den sammanlagda svarsfrekvensen var 23,6 procent vilket anses vara en låg 

svarsfrekvens som även denna påverkar den aktuella studiens generaliserbarheten negativt 

då det finns en risk att resultatet på grund av den låga svarsfrekvensen är missvisande. 

4.7 Etik 

All samhällsvetenskaplig forskning måste förhålla sig till de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Med 

informationskravet menas att alla deltagare i en studie ska informeras om studiens syfte samt 

att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att alla deltagare måste lämna sitt 

samtycke till att deltaga i studien. Konfidentialitetskravet handlar om att allt insamlat 

material ska hanteras konfidentiellt vilket innebär att ingen utomstående ska kunna ta del av 

det insamlade materialet. Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får 

användas för ändamålet som deltagarna informerats om och lämnat samtycke till (Bryman, 

2011). 

I den aktuella studien medföljde ett missivbrev (Bilaga B) alla enkäter, vilket skriftligen 

informerade respondenterna om syftet med studien samt att deltagandet var frivilligt. I 

missivbrevet meddelades även att en ifylld enkät innebar att personen lämnade samtycke till 

att deltaga i studien samt att all insamlad data skulle förvaras så att ingen utomstående skulle 

kunna ta del av materialet. Resultatet har även presenterats på gruppnivå för att ingen 

enskild individ eller skola som deltagit i studien ska kunna identifieras. Slutligen 

informerades respondenterna om att de besvarade enkäterna endast kommer användas för 

den aktuella studien och kasseras vid studiens avslut.  

5 RESULTAT  

Totalt deltog 100 personer i studien, varav 78 respondenter var kvinnor och 22 respondenter 

var män. Majoriteten av respondenterna, 62 procent (n=62), bedömde sitt allmänna 

hälsotillstånd som bra, medan 5 procent (n=5) angav sitt allmänna hälsotillstånd som dåligt. 



15 

Resultatet visade även att majoriteten av skolpersonalen (n=64) i hög grad upplevde sitt 

arbete som meningsfullt.  

5.1 Skolpersonalens arbetssituation utifrån psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer 

Resultatet gällande skolpersonalens arbetssituation kommer presenteras utifrån de 

psykosociala arbetsfaktorerna arbetsbelastning, handlingsutrymme, organisation, stöd, 

ledarskap samt återhämtning. En sammanställning av resultatet presenteras i tabell 1. 

Utifrån arbetsbelastning påvisade studien en relativt jämn fördelning mellan de som ansåg 

arbetsmängden som acceptabel (n=54) och de som ansåg att den inte var acceptabel (n=46). 

En majoritet av respondenterna (n=63) svarade dock att de inte ansåg att det fanns 

tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter. Samtidigt ansåg flertalet av 

respondenterna (n=64) att kraven som ställdes på dem från andra var acceptabla. När det 

kom till handlingsutrymme upplevde de flesta både att de hade möjlighet att påverka både 

sin planering av arbetet (n=82) samt arbetsordning och prioritering av arbetsuppgifter 

(n=78). En majoritet av respondenterna (n=78) ansåg att det sker många förändringar i 

organisationen. Endast 37 procent kände sig delaktiga vid planering av eventuella 

förändringar.  

Gällande det sociala stödet visade undersökningen att en klar majoritet av respondenterna 

kände att de kunde få stöd både från kollegor (n=87) samt chefer/arbetsledare (n=82). De 

flesta (n=81) ansåg även att de kunde få hjälp från kollegor att utföra sina arbetsuppgifter. 

Endast 11 respondenter upplevde att de inte förstår förväntningarna från sina 

chefer/arbetsledare. När det gällde möjlighet till vila och återhämtning visade 

undersökningen att 59 procent (n=59) av respondenterna inte ansåg att de hade möjlighet att 

utnyttja matraster och pauser för återhämtning. En majoritet (n=56) ansåg att de inte kunde 

lägga tankar på arbetet åt sidan på sin lediga tid. Fördelningen var jämn mellan personer som 

ansåg att de hade ork att göra andra saker efter arbetet (n=46) respektive de som inte hade 

ork att göra saker efter arbetet (n=53). 

Tabell 1. Redogör för skolpersonalens upplevelser av psykosociala arbetsmiljöfaktorer (n=98-100) 

PSYKOSOCIALA ARBETSFAKTORER 

STÄMMER 

INTE 

N (%) 

STÄMMER 

 

N (%)  

ARBETSBELASTNING   

ACCEPTABEL ARBETSMÄNGD 

TILLRÄCKLIG TID ATT UTFÖRA ARBETSUPPGIFTER 

ACCEPTABLA KRAV 

46 (46 %) 

63 (63 %) 

34 (34 %) 

54 (54 %) 

37 (37 %) 

64 (64 %) 

HANDLINGSUTRYMME   

KAN PÅVERKA PLANERING OCH UPPLÄGG 

KAN PRIORITERA ARBETSORDNING 

17 (17 %) 

21 (21 %) 

82 (82 %) 

78 (78 %) 
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LEDARSKAP   

ÄR INFÖRSTÅDD MED ARBETSUPPGIFTERNA 

FÖRSTÅR FÖRVÄNTNINGAR FRÅN CHEF 

8 (8 %) 

11 (11%) 

92 (92 %) 

88 (88 %) 

ORGANISATION   

DET SKER STÄNDIGA ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 

KÄNNER DELAKTIGHET VID FÖRÄNDRINGAR 

22 (22 %) 

62 (62 %) 

78 (78 %) 

37 (37 %) 

STÖD   

KAN TALA FÖRTROLIGT MED KOLLEGOR 

KAN FÅ HJÄLP MED ARBETSUPPGIFTER 

KAN FÅ STÖD FRÅN CHEF 

13 (13 %) 

19 (19 %) 

17 (17 %) 

87 (87 %) 

81 (81 %) 

82 (82 %) 

ÅTERHÄMTNING   

KAN KOPPLA AV UNDER PAUSER/MATRASTER 

KAN KOPPLA BORT ARBETET PÅ FRITIDEN 

HAR ORK KVAR EFTER ARBETSDAGEN 

59 (59 %) 

56 (56 %) 

53 (53 %) 

40 (40 %) 

44 (44 %) 

46 (46 %) 

 

5.2 Förekomsten av arbetsrelaterad stress samt psykosomatiska besvär 

bland lärarna 

Resultatet visade att en majoritet av respondenterna för närvarande känner sig stressade i 

viss mån (n=49) eller ganska mycket (n=32). Endast ett fåtal respondenter (n=10) svarade 

att de inte alls kände sig stressade. Detsamma gällde de som kände sig väldigt stressade 

(n=8).  

Det mest vanligt förekommande psykosomatiska besväret bland respondenterna var värk i 

skuldror, nacke och axlar där en majoritet av respondenterna (n=55) antingen hade lätta 

besvär (n=45) eller svåra besvär (n=10). Det minst vanligt förekommande besväret bland 

respondenterna var huvudvärk eller migrän (tabell 2).  

 

Tabell 2. Redogör för förekomsten av psykosomatiska besvär (n=100) 

 Nej 

N (%) 

Ja, lätta besvär 

 N (%) 

Ja, svåra besvär 

N (%) 

Värk i skuldror, 

nacke, axlar 

45 (45 %) 45 (45 %) 10 (10 %) 

Huvudvärk eller 

migrän 

62 (62 %) 32 (32 %) 6 (6 %) 

Sömnsvårigheter 57 (57 %) 34 (34 %) 9 (9 %) 
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5.3 Samband mellan arbetsrelaterad stress och psykosomatiska besvär 

Korrelationsanalysen visade på en stark signifikant positiv korrelation (r=.437, p<.05) mellan 

arbetsrelaterad stress och psykosomatiska besvär vilket i detta fallet innebar att det finns ett 

samband mellan ökad stress i arbetet och ökade psykosomatiska besvär. 

5.4 Faktorer med störst inverkan på den arbetsrelaterade stressen 

Korrelationsanalysen som utfördes visade starka negativa korrelationer både mellan 

arbetsbelastning och stress i arbetet samt mellan möjlighet till återhämtning och stress i 

arbetet. Den starkaste korrelationen som identifierades var mellan arbetsbelastning och 

stress i arbetslivet. Denna analys visade en stark signifikant negativ korrelation (r=-,678, 

p<.000), vilket tyder på att det finns ett samband mellan en mindre acceptabel 

arbetsbelastning och ökad stress i arbetslivet. Även möjlighet till återhämtning och stress i 

arbetslivet visade en stark signifikant negativ korrelation (r=-.537, p<.000), vilket innebär att 

det finns en koppling mellan en minskad möjlighet till återhämtning och ökad 

arbetsrelaterad stress. Även socialt stöd (r=-.292, p<.003) samt handlingsutrymme i arbetet 

(r=-.327, p<.001) påvisade negativa korrelationer med den arbetsrelaterade stressen. Dessa 

korrelationer var dock inte lika starka. 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att redogöra för arbetssituationen bland skolpersonal utifrån psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer samt undersöka förekomsten av och eventuella samband mellan 

arbetsrelaterad stress och psykosomatiska besvär. Studien syftade även till att identifiera 

vilka psykosociala faktorer som hade störst inverkan på den arbetsrelaterade stressen. 

6.1.1 Metodval och studiedesign 

För att undersöka syftet samt besvara studiens fyra frågeställningar användes en kvantitativ 

metod. Denna metod ansågs mest lämplig för att besvara syftet och frågeställningarna då 

studien handlade om att objektivt redogöra för förekomsten av olika fenomen och relationer 

mellan olika variabler. Av samma anledning ansågs därför även en tvärsnittsdesign som den 

bäst lämpade studiedesignen, både för att besvara syfte och frågeställningar men även för att 

kunna utföra studien inom den begränsade tiden. Nackdelen med att använda en 

tvärsnittsdesign är att det med hjälp av denna studiedesign inte är möjligt att undersöka 
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eventuella kausala samband (Ejlertsson, 2012), vilket i detta fallet innebär att det i denna 

studie inte går att säkerställa vilken variabel som påverkar den andra.  

6.1.2 Urval, datainsamling och bortfall 

För denna studie var tanken att använda ett bekvämlighetsurval genom att dela ut enkäter till 

lärare på olika skolor då denna urvalsprocess enligt Bryman (2011) ofta resulterar i en hög 

svarsfrekvens samt att processen inte är lika tids- och resurskrävande som exempelvis ett 

slumpmässigt urval. Därför kontaktades rektorer för grundskolor för att få tillåtelse att dela 

ut enkäter till personalen. Då endast två rektorer godkände detta kunde endast 15 enkäter 

delas ut på plats, varav tre av dessa besvarades. En förklaring till den låga svarsfrekvensen 

bland dessa enkäter skulle kunna bero på brister gällande datainsamlingsmetoden. Det fanns 

inte någon avsatt tid att fylla i enkäterna utan det var upp till var och en av respondenterna 

att fylla i dessa på sin egen tid. En annan bidragande orsak till den låga svarsfrekvensen kan 

ha varit det faktum att enkäterna delades ut och samlades in av en kontaktperson på skolan. 

Då enkäten behandlade arbetsrelaterade frågor kan många respondenter känt sig obekväma 

att besvara och lämna ifrån sig dessa.  

För att komplettera det insamlade materialet skapades även ett webbformulär via tjänsten 

Survio. En nackdel med webbformulär är att svarsfrekvensen ofta tenderar att vara betydligt 

lägre jämfört med enkäter som delas ut fysiskt. Formuläret skickades därför ut till 408 

tillgängliga mailadresser tillhörande skolpersonal som samlats in från skolornas hemsidor, 

Detta resulterade i 97 svar vilket innebar en svarsfrekvens på 23 procent. En av fördelarna 

med webbformulär skulle kunna tänkas vara att det är möjligt få ett bredare urval då det i 

detta fallet fanns möjlighet att få respondenter från flera olika skolor och områden vilket i sin 

tur skulle kunna bidra till en bättre generaliserbarhet för studien. Dock skulle det även kunna 

argumenteras för att den låga svarsfrekvensen istället bidrar till en sämre generaliserbarhet 

då en låg svarsfrekvens riskerar att på olika sätt snedvrida resultatet (Bryman, 2011). I detta 

fallet finns det exempelvis en risk att personer som redan känner sig antingen stressade eller 

känner ett allmänt sämre hälsotillstånd väljer att inte lägga ner tid på att svara på en enkät 

som skickas ut via mail.  

Sammanlagt noterades 10 stycken interna bortfall. Då i stort sett samtliga interna bortfall 

inträffade på olika frågor har dessa troligtvis uppkommit på grund av att respondenterna 

missat att kryssa i dessa frågor. Således kan detta inte anses ha påverkat resultatet i någon 

större utsträckning. Om däremot många interna bortfall identifierats på samma fråga skulle 

utformningen av den specifika frågan kunnat diskuteras. 

6.1.3 Enkätutformning 

Med undantag för två av frågorna var enkäten utformad med hjälp av frågor som hämtats 

från andra enkäter. Fråga 4 (Bilaga A) som delvis var egenskapad med syfte att undersöka 

den arbetsrelaterade stressen bland personalen skulle eventuellt ha kunnat formuleras om. 

Alternativt skulle frågan följts upp med fler frågor då den endast efterfrågade om personen 

för närvarande kände sig stressad i sitt arbete. I och med detta skulle svaren kunna variera 
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beroende på vilken dag enkäten besvarades. En majoritet av respondenterna angav 

alternativet I viss mån på frågan vilket även detta kan vara svårt att avgöra hur pass stressad 

personen är. Eventuellt skulle det varit bättre att istället ange stressnivån på en skala 1–5 

alternativt 1–10. 

Även fråga 5 (Bilaga A) som syftade till att undersöka arbetets meningsfullhet var 

egenskapad. Då meningsfullhet tidigare visat sig ha betydelse för just lärares välmående 

ansågs en fråga angående detta vara relevant även för denna studie. Det finns validerade 

frågor som utifrån flera olika kriterier bedömer meningsfullheten i arbetet. Då detta inte var 

studiens huvudsakliga syfte att undersöka sammanfattades istället arbetets meningsfullhet 

med en fråga vilket skulle kunna ifrågasätta pålitligheten kring denna fråga.  

6.1.4 Databearbetning och analys 

För att besvara de första två frågeställningarna användes en deskriptiv analys som redogjorde 

för respondenternas upplevelser av olika psykosociala arbetsmiljöfaktorer, samt förekomst av 

arbetsrelaterad stress samt psykosomatiska besvär. Då denna analysmetod endast återger 

hur respondenterna svarat anses det inte föreligga några problem kring analysen för dessa 

frågeställningar. Dock skulle de dikotomiseringar som gjordes på frågorna gällande den 

psykosociala arbetsmiljön ha kunnat påverka resultatet till viss del då det är författaren som i 

och med dikotomiseringen valt att sätta gränsen för vad respondenterna ansåg stämma eller 

inte gällande de olika påståendena.  

Den tredje frågeställningen som undersökte eventuella samband mellan arbetsrelaterad 

stress och psykosomatiska besvär besvarades med hjälp av en korrelationsanalys. Riskerna 

med korrelationsanalysen är att denna inte tar hänsyn till confounders (Ejlertsson, 2012), 

vilket innebär att det finns risk att sambanden som identifierats egentligen beror på en eller 

flera utomstående faktorer som inte tagits med i undersökningen. Det är inte heller möjligt 

att avgöra kausala samband vilket innebär att det inte går att avgöra huruvida det är den 

ökade stressen som orsakar psykosomatiska besvär eller om det är de psykosomatiska 

besvären som orsakar en ökad stress i arbetslivet.  

Även den fjärde frågeställningen som undersökte vilka psykosociala faktorer som hade störst 

inverkan på den arbetsrelaterade stressen undersöktes med hjälp av en korrelationsanalys. 

På samma sätt som när det gällde de psykosomatiska besvären går det inte heller i detta fall 

att avgöra huruvida resultatet som uppkommit orsakats av en eller flera confounders. 

Exempelvis skulle den upplevda stressen i arbetet kunna orsakats av olika faktorer utanför 

arbetet. Då inga kausala samband kan undersökas skulle det även kunna diskuteras huruvida 

det är arbetsbelastningen som orsakar den arbetsrelaterade stressen eller om individerna 

som är stressade upplever arbetsbelastningen som mindre acceptabel. 

6.1.5 Kvalitetskriterier 

Enkäten utformades till största del utifrån frågor från Folkhälsomyndighetens nationella 

enkät ”Hälsa på lika villkor?” samt Prevents arbetsmiljöenkät ”Psykosocial arbetsmiljö” vilket 

till viss del styrker studiens validitet då dessa enkäter består av frågor som tidigare använts i 
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olika undersökningar. Främst gäller detta frågorna som hämtades från ”Hälsa på lika 

villkor?” då frågorna i den enkäten enligt Folkhälsomyndigheten (2016) genomgår flera 

validitetstester för att stärka begreppsvaliditeten. Huruvida frågorna som hämtats från 

Prevent kan anses validerade eller inte går att diskutera då dessa frågor inte är testade i 

samma utsträckning. Dock bör det tas i beaktning att Prevent arbetar mycket med 

psykosocial arbetsmiljö på olika arbetsplatser vilket innebär att de kan anses ha god 

kännedom om ämnet. Detta kan till viss del kan styrka ytvaliditeten kring dessa frågor. För 

att kunna stärka validiteten i den aktuella studien ytterligare hade dessa frågor dock behövts 

validitetstestas i större utsträckning. Som tidigare diskuterats var frågorna som skulle mäta 

arbetsrelaterad stress samt huruvida arbetet ansågs som meningsfullt eller inte egenskapade. 

Då frågan gällande arbetsrelaterad stress var en betydande variabel i undersökningen skulle 

studiens validitet delvis kunna försvagas ytterligare på grund av detta.  

I och med den aktuella studiens begränsade tidsomfattning har hänsyn endast kunnat tas till 

den interna reliabiliteten vilket innebär att studiens tillförlitlighet således kan anses vara 

begränsad. Vid undersökningen av de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna användes 

indikatorer från Prevents arbetsmiljöenkät vilket innebär att dessa till viss del kan anses 

trovärdiga för att mäta de tänkta begreppen. För att kunna styrka den interna reliabiliteten 

hade dock korrelationen mellan dessa indikatorer behövt testas i större utsträckning. 

Detsamma gällde indikatorerna som mätte de psykosomatiska besvären som inhämtades 

från ”Hälsa på lika villkor?”. För att inte enkäten skulle bli alltför omfattande användes inte 

heller alla indikatorer, utan varje begrepp mättes med hjälp av de två eller tre indikatorer 

som av författaren ansågs bäst beskriva de aktuella begreppen. Detta kan ha haft en negativ 

inverkan på den interna reliabiliteten både gällande begreppen som undersökte den 

psykosociala arbetsmiljön samt de psykosomatiska besvären. Den interna reliabiliteten kan 

även ha påverkats negativt av att den arbetsrelaterade stressen bland respondenterna endast 

mättes med hjälp av en indikator som dessutom till viss del var egenskapad.  

Även studiens generaliserbarhet kan diskuteras då det finns det flera faktorer som kan ha 

haft negativ inverkan på denna. Att ett bekvämlighetsurval gjordes istället för ett 

slumpmässigt urval påverkar generaliserbarheten då bekvämlighetsurval enligt Bryman 

(2011) inte anses vara lika representativt för studiepopulationen som ett slumpmässigt urval. 

På grund av den låga svarsfrekvensen skulle även antalet respondenter (n=100) kunna anses 

vara i minsta laget. Både en låg svarsfrekvens samt ett litet urval kan ha en negativ inverkan 

på studiens generaliserbarhet då dessa faktorer riskerar att på olika sätt snedvrida resultatet 

(Bryman, 2011). I detta fallet var svarsfrekvensen 23,6 procent vilket således kan ha påverkat 

studiens resultat och därmed även dess generaliserbarhet. Som tidigare diskuterats är det 

exempelvis möjligt att personer som redan känner sig väldigt stressade på olika sätt mår 

dåligt har valt att inte svara på enkäten. Dock kan könsfördelningen bland respondenterna 

ses som en styrka i studien. Respondenterna i den aktuella studien bestod av 78 procent 

kvinnor och 22 procent män, vilket ganska väl speglar lärarpopulationen i Sverige över lag. 

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (2016) var 75 procent av yrkesverksamma 

grundskolelärare i Sverige kvinnor och 25 procent män. På så vis kan urvalet ganska väl ses 

som representativt för den undersökta populationen i helhet.  
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6.1.6 Etiska aspekter 

Denna studie har i största möjliga mån tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtliga 

enkäter som delats ut, både fysiska och via nätformuläret har inletts med ett missivbrev 

(Bilaga B) som tydligt klargjort både studiens syfte, användningsområde samt att deltagandet 

i studien var frivilligt. När det kommer till konfidentialitetskravet skulle detta dock kunna 

ifrågasättas, främst gällande de fysiska enkäter som delades ut. Att dessa delades ut och 

samlades in med hjälp av en person som arbetade på skolan innebar en risk då denna person 

hade möjlighet att ta del av svaren samt identifiera vilka personer som besvarat enkäterna. 

Dock var detta det enda sättet att få ut enkäterna då det inte fanns möjlighet att samla 

lärarna på samma ställe för att dela ut och samla in enkäterna. När det gäller nätformulären 

som skickats ut anses konfidentialitetskravet inte kunna ifrågasättas. Då formuläret skickats 

ut till så pass många mailadresser är det inte möjligt att identifiera vilka individer som 

besvarat detta. Då dessa även kunnat besvaras både via dator och telefon har det även varit 

möjligt för personerna att besvara formuläret på en plats utan risk att någon annan tagit del 

av svaren. 

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att en klar majoritet av skolpersonalen som besvarat enkäten hade en hög 

eller mycket hög självskattad hälsa medan endast ett fåtal skattade sin hälsa som dålig. Det 

visade sig även att de flesta ansåg att de till hög grad hade ett meningsfullt arbete, vilket även 

Månsson & Persson (2004) tidigare har påpekat gällande läraryrket. Då flera studier tyder på 

att meningsfullheten i arbetet spelar en viktig roll för lärares hälsa bör detta område 

undersökas vidare då det är en faktor som kan stärka både hälsan och välmåendet bland 

lärare.   

6.2.1 Arbetssituationen ut ett psykosocialt perspektiv 

Resultatet av studiens undersökning av den psykosociala arbetsmiljön i skolan visade på 

flertalet likheter med studier som både Skolverket (2013a) tagit del av samt rapporter som 

Arbetsmiljöverket (2016b) publicerat. Bland annat upplevde drygt hälften av skolpersonalen 

att de hade för stor arbetsmängd och en majoritet ansåg även att de hade för lite tid för att 

utföra sina arbetsuppgifter. Detta går emot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om social och 

organisatorisk arbetsmiljö där arbetsgivaren har ett ansvar att förebygga ohälsosam 

arbetsbelastning på arbetsplatsen (AFS 2015:4). Däremot ansåg större delen av personalen i 

denna studie att de hade goda möjligheter att själva prioritera och påverka sina 

arbetsuppgifter. Detta resultat motsäger Arbetsmiljöverkets (2016b) tidigare rapport 

gällande lärares arbetsmiljö som då visade att lärarna ansåg att deras möjligheter till att 

kunna påverka sina arbetsuppgifter var små. Vad det kan bero på är svårt att avgöra, men det 

skulle till viss del kunna bero på att frågorna gällande detta område kan vara ställda på olika 

sätt vilket har gjort att de uppfattats olika. Det skulle även kunna bero på att det faktiskt är 

stora skillnader gällande lärares beslutsutrymme mellan olika skolor eller i olika delar av 
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landet vilket gör att resultatet kan variera beroende på var undersökningen görs. De olika 

resultaten kan även tänkas vara en konsekvens av de senaste årens reformer inom den 

svenska skolan där skolorna enligt Skolverket (2013a) själva får ansvara för tidsplanering och 

undervisningsmetoder. Om det skulle visa sig vara så pass stora skillnader mellan lärares 

möjligheter att påverka sitt arbete beroende på i vilken skola eller i vilken del av landet 

läraren arbetar är detta ett problem då det skapar ojämlika förutsättningar till hälsa i 

arbetslivet.   

Utöver en hög arbetsbelastning visade studiens resultat även på brister både inom 

organisatoriska områden samt gällande möjlighet till vila och återhämtning. Den svenska 

skolan har sedan 1990-talet varit under förändring (Skolverket, 2013a), vilket fortfarande 

verkar vara fallet då denna studie visar att en majoritet av personalen anser att det sker 

många förändringar i organisationen. Endast en fjärdedel av respondenterna kände att de var 

delaktiga och hade möjlighet att påverka förändringarna. Även dessa resultat styrker den 

tidigare undersökningen från Arbetsmiljöverket (2016b) som påvisade brister i lärarnas 

möjligheter till delaktighet vid organisationsförändringar. Detta är en riskfaktor på 

arbetsplatsen då studier visat att omfattande organisationsförändringar, särskilt om 

arbetstagarna upplever lågt inflytande över förändringarna kan orsaka både stress och ohälsa 

bland de anställda (Bolman & Deal, 2015; Bordia et al., 2004; Jackson, 1983). Inför framtida 

organisationsförändringar inom skolan bör lärarna således vara mer delaktiga i 

förändringsprocessen. 

Även möjlighet till vila och återhämtning under och efter arbetsdagen är en förutsättning för 

att inte riskera att drabbas av både fysiska och psykiska besvär (Gard, 2014). Denna studie 

visade att mer än hälften av personalen anser att de inte har möjlighet att koppla av från 

arbetet under pauser och matraster, vilket även skulle kunna jämföras med Skolverkets 

(2013b) undersökning av lärares tidsanvändning som visade att endast 5 procent av lärarnas 

tid går till vila och återhämtning under dagen. Detta skulle delvis kunna förklaras med att 

många lärare äter lunch i skolmatsalen vilket gör det svårt att koppla bort arbetet på 

lunchrasterna då de ständigt är i kontakt med eleverna. Utöver möjligheten till återhämtning 

under dagen upplevde även många att de hade svårt att koppla bort arbetet på fritiden vilket 

utgör ytterligare en risk för ohälsa. Att många ansåg att de inte kunde koppla bort arbetet på 

fritiden skulle kunna kopplas till det faktum att de flesta inte heller ansåg sig ha tillräckligt 

med tid att utföra sina arbetsuppgifter. Tidsbristen skulle således kunna leda till att de inte 

hinner avsluta arbetet vilket gör att de har svårt att släppa tankarna på arbetet på fritiden. En 

annan orsak skulle kunna vara det ansvar lärarna enligt Lgr11 har att hjälpa föräldrarna 

fostra barnen (Skolverket, 2016) vilket skulle kunna innebära att lärarna måste vara 

kontaktbara för föräldrarna även utöver den schemalagda arbetstiden. Även anställdas 

möjlighet till vila och återhämtning är någonting som ska ingå i arbetsgivarens ansvar enligt 

AFS2015:4.  

Att personalen i denna undersökning rapporterade en god självskattad hälsa trots det faktum 

att studien påvisade flertalet brister inom flera psykosociala arbetsmiljöfaktorer skulle kunna 

kopplas till krav-kontroll-stödmodellen där handlingsutrymme och socialt stöd är två viktiga 

aspekter för att hantera höga krav i arbetslivet (Karasek & Theorell, 1990). Utöver att 

personalen i denna studie ansåg att de hade goda möjligheter att påverka och prioritera sina 
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arbetsuppgifter upplevde många även stöd både från kollegor och chefer. Resultatet visade 

att en klar majoritet av personalen i undersökningen ansåg att de har personer på 

arbetsplatsen som de kan prata förtroligt med samt att de kunde få hjälp från kollegor att 

utföra sina arbetsuppgifter. De flesta upplevde även att de kunde få stöd från sin närmaste 

chef. Det positiva resultatet av den självskattade hälsan trots de yttre påfrestningarna skulle 

även kunna kopplas till KASAM-teorin. Enligt Hanson (2015) är meningsfullhet den 

viktigaste komponenten i KASAM då den fungerar både som drivkraft och motivation. I detta 

fallet visade studien att en majoritet av lärarna ser sitt arbete som meningsfullt i hög grad. 

Utöver detta skulle även det sociala stödet från både kollegor och chefer samt möjlighet till 

att få hjälp med arbetsuppgifter bidra till både meningsfullhet och hanterbarhet. Studien 

visade även att personalen hade god förståelse för sina arbetsuppgifter samt möjlighet att 

påverka dessa vilket bidrar till både begriplighet och hanterbarhet. 

6.2.2 Arbetsrelaterad stress och psykosomatiska besvär 

Resultatet från studien visade att en klar majoritet av personalen upplevde någon form av 

stress i arbetet. Detta är någonting som även tidigare studier och rapporter påvisat när det 

kommer till läraryrket då det är en yrkesgrupp som utsätts för stora påfrestningar i 

arbetslivet (Försäkringskassan, 2016; Johnson, Cooper, Cartwright & Donald, 2005). I den 

aktuella studien var syftet även att undersöka eventuella samband mellan arbetsrelaterad 

stress och psykosomatiska besvär bland lärarna vilket är ett område som inte tidigare 

studerats i någon större omfattning. Tidigare studier som fokuserat på lärares hälsa i 

arbetslivet till stor del handlat om konsekvenserna av lärarnas utsatta arbetsmiljö, ofta med 

fokus på utbrändhet (Arvidsson et al., 2016; Yu et al., 2015). Tidigare har studier från både 

Piccinelli & Simon (1997) samt Natvig et al. (1999) kopplat samman psykisk stress med 

psykosomatiska besvär bland både kvinnor och män. Resultatet från den aktuella studien 

visade att psykosomatiska besvär i olika former var vanligt förekommande bland lärarna. 

Studien visade även starka samband mellan ökad stress i arbetslivet och fler psykosomatiska 

besvär. Då studien även visade att en majoritet av lärarna upplevde någon form av stress i 

arbetslivet innebär detta att många personer som ännu inte drabbats av besvär kan vara i 

riskzonen för detta.  

6.2.3 Psykosociala faktorer med störst inverkan på arbetsrelaterad stress 

De psykosociala faktorer som visade sig ha störst inverkan på den arbetsrelaterade stressen 

bland lärarna var arbetsbelastning i form av hög arbetsmängd och tidsbrist samt 

återhämtning i form av att kunna utnyttja matraster och pauser för att koppla bort arbetet 

och möjlighet att koppla bort arbetet på fritiden.  

Höga krav i arbetslivet har tidigare visat sig i flera studier varit orsak till stress och psykiska 

besvär, detta främst om möjligheten till att påverka sina arbetsuppgifter är små (Karasek, 

1979). Tidigare i denna studie har även Karasek & Theorells (1990) krav-kontroll-stöd-modell 

omnämnts där forskarna menar att ökat beslutsutrymme och socialt stöd på arbetsplatsen 

kan bidra till minskad stress och ohälsa bland arbetstagarna. Den aktuella studien 

identifierade korrelationer både mellan ökat handlingsutrymme och minskad stress samt 
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stort socialt stöd och minskad stress. Det innebär detta fallet innebar att det fanns samband 

mellan större handlingsutrymme och starkt socialt stöd och minskad stress vilket även 

stämmer överens med Karasek & Theorells (1990) krav-kontroll-stöd-modell. Den starkaste 

korrelationen som identifierades var dock sambandet mellan mindre acceptabel 

arbetsbelastningen och stress bland skolpersonalen. Detta skulle kunna tyda på att de 

skyddande effekterna som kontrollen och det sociala stödet innebär avtar om kraven blir 

alltför höga. Då flertalet studier påvisat en oacceptabel arbetsbelastning bland lärare och 

denna studie även identifierat ett mycket starkt samband mellan arbetsbelastning och 

arbetsrelaterad stress bör framtida forskning fokusera på vilka delar i lärarnas arbete som 

orsakar detta. För att få en djupare förståelse av problemet skulle detta material behöva 

kompletteras med kvalitativa studier där lärarna med egna ord får beskriva sin situation.  

Det finns även stora risker med att inte kunna koppla bort tankar från arbetet på fritiden då 

det innebär att kroppen inte får möjlighet att återhämta sig från de påfrestningar den utsatts 

för under arbetsdagen. Som Kostenius & Lindqvist (2006) tidigare nämnt är stress en 

naturlig reaktion som kan vara nödvändig för att en individ ska hantera vissa situationer. 

Detta förutsätter dock enligt (Persson & Oerbaek, 2014) att det finns möjlighet till vila och 

återhämtning för att individen inte ska riskera att drabbas av en rad olika sjukdomar och 

besvär. Denna studie har identifierat ett signifikant samband mellan en ökad arbetsrelaterad 

stress och ett ökat antal psykosomatiska besvär. Dock riskerar en långvarig stress att leda till 

ännu mer allvarliga konsekvenser. Kostenius & Lindqvist (2006) menar att långvarig stress 

kan orsaka både kroniska trötthetsbesvär och utbrändhet. Detta styrks även av rapporter från 

Försäkringskassan (2016) som visar att lärare tillhör den yrkesgrupp som ökar snabbast när 

det kommer till sjukskrivningar för psykiska besvär. Utifrån resultatet av den aktuella 

studien är detta ett problem som kommer fortsätta växa så länge inte bristerna gällande 

lärares arbetsmiljö åtgärdas. Enligt Rozanski et al. (2005) riskerar den långvariga stressen 

även att leda till en kronisk höjning av blodtrycket vilket är en riskfaktor för en rad hjärt- och 

kärlsjukdomar. Då detta kan orsaka allvarliga hälsokonsekvenser bör vidare forskning 

således undersöka de olika orsakerna bakom lärares bristande möjlighet till återhämtning 

både under arbetstid och efter arbetet.  
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7 SLUTSATSER 

• Över hälften av lärarna ansåg att arbetsbelastningen inte var acceptabel samtidigt 

som en majoritet upplevde både goda möjligheter att påverka arbetet samt stöd både 

från kollegor och chefer. Många lärare upplevde bristande delaktighet vid 

organisationsförändringar samt små möjligheter till vila och återhämtning under och 

efter arbetstid. 

• Majoriteten av lärarna upplevde någon form av stress i arbetet. Det mest vanligt 

förekommande besväret bestod av värk i nacke, axlar och skuldror. 

• Samband mellan arbetsrelaterad stress och psykosomatiska besvär identifierades i 

form av att en positiv korrelation mellan ökad stress och fler psykosomatiska besvär. 

• De psykosociala faktorerna på arbetsplatsen som hade störst inverkan på den 

arbetsrelaterade stressen var arbetsbelastning samt möjlighet till vila och 

återhämtning. 

7.1 Förslag för framtida forskning 

Denna studie bekräftar till viss del vad som tidigare förekommit i studier gällande lärares 

arbetsmiljö och dess brister. Tillsammans med tidigare forskning inom området bekräftar 

studien endast att det finns problem gällande flera psykosociala delar på lärarnas arbetsplats 

samt hur detta påverkar deras hälsa i form av psykosomatiska besvär. För att kunna arbeta 

förebyggande och främjande med lärares arbetsmiljö och hälsa måste det undersökas vad 

som behöver förändras för att lärarna ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt utan att 

riskera sin hälsa. Fortsättningsvis skulle det därför behövas fler studier som går in och 

undersöker problemet på djupet, förslagsvis med hjälp av kvalitativa studier som undersöker 

lärarnas subjektiva upplevelser av de olika delarna i arbetsmiljön. 
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BILAGA A, ENKÄT 

1. Kön 

☐ Kvinna ☐ Man  

2. Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 

☐ Mycket bra     ☐ Bra     ☐ Någorlunda     ☐ Dåligt     ☐ Mycket dåligt 

3. Har du något av följande besvär eller symptom? 

Nej     Ja, lätta besvär    Ja, svåra besvär 

Värk i skuldror, nacke eller axlar?     ☐       ☐  ☐      

Huvudvärk eller migrän?      ☐  ☐  ☐ 

Sömnsvårigheter?       ☐  ☐  ☐ 

4. Känner du dig för närvarande stressad i ditt arbete? 

(Med stress menas ett tillstånd då man känner sig spänd, rastlös, nervös, orolig eller okoncentrerad.)  

☐ Inte alls   ☐ I viss mån   ☐ Ganska mycket   ☐ Väldigt mycket 

Följande frågor handlar om din upplevelse av stress samt om olika stressfaktorer i 

arbetet. Besvara alla frågor så exakt du kan med hjälp av nedanstående skala. Ringa in 

ditt svar.  

Stämmer inte alls                        Stämmer helt 

1  2  3  4  5  6 

 

5. Jag anser att mitt arbete är meningsfullt 

1 2 3 4 5 6 

6. Jag har en arbetsmängd som känns acceptabel  

1 2 3 4 5 6 

7. Jag har tillräckligt med tid för att genomföra mina arbetsuppgifter  

1 2 3 4 5 6 

8. Jag tycker att andras krav på mig är acceptabla  



   

1 2 3 4 5 6 

9. Jag känner att jag kan påverka planeringen och upplägget av arbetet 

1 2 3 4 5 6 

10. Jag kan själv prioritera i vilken ordning mina arbetsuppgifter ska utföras  

1 2 3 4 5 6 

11. Jag är införstådd med alla mina arbetsuppgifter  

1 2 3 4 5 6 

12. Jag vet vad min chef/arbetsledare förväntar sig av mig  

1 2 3 4 5 6 

13. Det sker ständiga förändringar i arbetsorganisationen  

1 2 3 4 5 6 

14. Jag känner mig delaktig vid planering av förändringar  

1 2 3 4 5 6 

15. Jag har personer på mitt arbete som jag kan tala förtroligt med 

1 2 3 4 5 6 

16. Jag kan få hjälp från mina arbetskamrater för att lösa mina arbetsuppgifter  

1 2 3 4 5 6 

17. Jag får stöd av min närmaste chef/arbetsledare  

1 2 3 4 5 6 

18. Jag kan nyttja matraster och pauser till att koppla av från arbetet  

1 2 3 4 5 6 

19. Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid  

1 2 3 4 5 6 

20. Jag har ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagen 

1 2 3 4 5 6 



 

 

BILAGA B, MISSIVBREV 

Hej! 

Mitt namn är Mattias Sjöstrand och jag läser för närvarande min sjätte och sista termin på 

Folkhälsoprogrammet vid Mälardalens högskola. Jag ska nu påbörja mitt examensarbete 

som är tänkt att undersöka arbetssituationen bland skolpersonal i Västerås. Syftet med 

studien är att redogöra för arbetssituationen utifrån olika psykosociala faktorer i arbetslivet 

samt undersöka förekomsten av och eventuella samband mellan arbetsrelaterad stress och 

psykosomatiska besvär. Studien syftar även till att identifiera vilka faktorer som har störst 

inverkan på den arbetsrelaterade stressen. 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och du har möjlighet att avbryta ditt deltagande 

närhelst du önskar. Genom att besvara enkäten lämnar du härmed ditt samtycke till 

deltagande i studien. Det insamlande materialet kommer hanteras konfidentiellt då ingen 

förutom jag och min handledare kommer ha tillgång till de ifyllda enkäterna. Resultatet 

kommer presenteras på gruppnivå vilket innebär att inga svar kommer kunna härledas till 

enskilda skolor eller individer. Enkäterna kommer endast användas till denna specifika 

studie och kasseras vid studiens avslut. 

Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara. Lämna din ifyllda enkät i det vita kuvert som 

medföljer. 

Jag uppskattar verkligen ditt deltagande och om du skulle ha några frågor är du välkommen 

att kontakta mig, tack på förhand!   

Med vänliga hälsningar, 

Mattias Sjöstrand 

Mälardalens Högskola 

Folkhälsoprogrammet 

Msd15008@student.mdh.se 

070-223 71 45 
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