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Sammanfattning 

 

 
Lärarnas arbetssituation och arbetsmiljövillkor är ett omdebatterat ämne på grund av höga 

sjukskrivningstal, framför allt hos kvinnliga lärare. Syftet med denna fallstudie är att utifrån 

lärare i en grundskola belysa upplevelsen av jämställdhet i hemmet i relation till psykosocial 

hälsa. För att uppfylla syftet djupintervjuades sex lärare. Frågorna som ställdes behandlade 

deras upplevelse av jämställdhet i hemmet, hur de upplever krav, kontroll och socialt stöd i 

deras arbetssituation samt hur de uppfattar att deras psykosociala hälsa påverkas av relationen 

mellan arbetsliv och privatliv. Fallstudiens resultat visar att det ställs höga krav på lärarna, men 

att de i kombination med fungerande socialt stöd upplever kontroll över arbetssituationen. Med 

tanke på lärarnas förtroendetimmar som de ofta arbetar hemifrån, finns således risk för en skör 

arbetssituation. Lärarna är övervägande positiva gällande jämställdheten i deras privatliv. Detta 

torde vara en av de bidragande faktorerna till att lärarna i denna fallstudie inte i särskilt stor 

utsträckning har personlig erfarenhet av psykosociala hälsoeffekter på grund av deras 

arbetssituation. Studien indikerar härtill att lärarna sannolikt skulle gynnas av att arbeta mer på 

arbetsplatsen och minska antalet administrativa arbetsuppgifter, istället för att ta hem delar av 

sina arbetsuppgifter och skapa en diffus gräns mellan arbetsliv och privatliv. 
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Abstract 
 

 

Teachers' work situation and working conditions are a debated topic due to high sickness rates 

primarily among female teachers. The purpose of this case study is based on how teachers in a 

primary school illustrate their experience of gender equality at home in relation to psychosocial 

health. To fulfill the purpose six teachers were interviewed. Questions were asked about their 

experience of gender equality at home, how they perceive the demands, control and social 

support in their job and how they perceive that their psychosocial health is affected by the 

relationship between work and private life. The findings show that teachers have high demands, 

but that they in combination with functional social support feel in control regarding the work 

situation. Teachers often work from home, since some of their working hours are flexible. 

Therefore there is a risk of a fragile work situation. The teachers are generally positive regarding 

gender equality in their personal lives. This could be one of the contributing factors why the 

teachers in this case study not to any great extent have personal experience of psychosocial 

health effects as a result of their work situation. The study indicates that the teachers would 

probably benefit from working more in the workplace and of a reduction of the number of 

administrative tasks, instead of taking home some of their tasks, since this creates a diffuse limit 

between work and private life. 
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Inledning 

 

Problemformulering  
Arbetsmarknaden idag består av dels kvinnlig, dels manlig arbetskraft. Detta innebär dock inte 

att arbetsmarknadens yrken och olika sektorer är jämnt fördelade mellan könen. Detta har varit 

fallet under en lång period (Alvesson & Due Billing, 1999, s 61-68; Forsberg Kankkunen, 2010, 

s 101-102). I synnerhet organisationer som vistas i de olika kommunerna i landet aktualiserar 

denna problematik (Forsberg Kankkunen 2010, s 101). Försäkringskassan (2013, s 41) 

framhåller i en rapport om sjukfrånvaro att landsting och kommuner sysselsätter 34 % av 

landets förvärvsarbetande kvinnor. Här finns yrkesverksamma inom läraryrket, vilket är yrket 

i fokus för denna uppsats. Skolväsendet är (liksom vård och omsorg) sektorer vilka idag är 

kvinnodominerade på arbetsmarknaden (Försäkringskassan 2013, s 2). 

För att exemplifiera aktualiteten av lärarfrågan behöver blicken bara vändas mot 

en lokal dagstidning. Enligt Nerikes Allehanda (www.na.se) är lärarnas situation den viktigaste 

valfrågan inför valet år 2014. 57 % av 3 000 personer inom Örebro län vilka har rangordnat de 

tre viktigaste frågorna har prioriterat skolan och poängterat att lärarna behöver få en god 

arbetsmiljö med fokus på undervisningen. I en artikel i veckotidningen Örebroar’n framhålls 

att stressvarningar från olika arbetsplatser rullar in. Särskilt betonar Lärarförbundet lärarnas 

situation: ”Vi har en lärarkår som tvingas arbeta under helt orimliga förhållanden” (Örebroar’n, 

2013, s 5). I artikeln hänvisas till rapporten från Försäkringskassan (2013, s 2), i vilken det har 

blivit tydligt att risken för sjukskrivning är högre bland kvinnor än bland män, som ett resultat 

av att kvinnor inte bara har åtaganden i sin arbetssituation, utan dessutom parallellt bedriver en 

avsevärd mängd obetalt arbete. Fackförbundet Jusek aktualiserar i sin tidning Jusektidningen 

(2013, 9, s 35) samma problematik och poängterar hur ofullständig kontroll när det gäller sin 

anställning, är en faktor som ökar risken för kvinnor att bli sjukskrivna. I fråga om detta anses 

barnafödande och det faktum att föräldraledighetens fördelning är skev vara avgörande faktorer. 

Att kvinnan tvingas ansvara för en stor mängd när det gäller hushållsuppgifter och barnomsorg 

är också faktorer som påverkar situationen. 

Jag har valt att undersöka denna problematik eftersom situationen idag indikerar 

att vi inte alls lever i ett jämställt land, utan än idag lever under icke jämställda förhållanden 

både i arbetsliv och i privatliv. Jag är intresserad av hur detta påverkar möjligheten att ha ett 

fungerande arbetsliv, i synnerhet när kvinnor i större utsträckning än män står för barnens 

omsorg och därmed kliver ur arbetslivet till förmån för familjeenheten. Vad med tanke på genus 

och arbetsliv påverkar familjerna att fördela tiden och livet på detta sätt? Vilka psykosociala 

hälsoeffekter drabbas lärarna av och hur påverkar det i sin elever, skola och samhälle? Vilka 

faktorer i läraryrkets väsen och arbetsmiljö påverkar lärarnas situation? 

 

     Jämställdhet och genus. Jämställdhet definieras enligt Nationalencyklopedin enligt följande: 

”jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan 

jämlikhet rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet 

mellan könen” (www.ne.se). Denna uppsats kommer att aktualisera jämställdhet i privatlivet 

som en förutsättning för jämställdhet i arbetslivet bland annat eftersom kvinnliga lärare som 

bär en tung börda hemma kan mötas av problem med att arbeta med deras läraruppgifter 

hemifrån.  

Genus handlar om den sociala aspekten som tillskrivs en person som ett resultat 

av det biologiska könet i kombination med dennes omgivning (Forsberg Kankkunen 2010, s 

101-102). Denna definition av genus är essentiell i uppsatsen. På arbetsmarknaden aktualiseras 

detta nämligen genom begreppet genusmärkning, vilket betyder att könsskillnaderna inte endast 

beror på den biologiska aspekten av kön, utan att människans socialisering också bidrar till 

http://www.na.se/
http://www.ne.se/lang/j%C3%A4mlikhet
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skillnad och segregering mellan yrken. Hur många kvinnor respektive män det finns på en given 

arbetsplats, brukar indikera vilket kön som dominerar denna. Forsberg Kankkunen (2010, s 

101-102) betonar att yrken som är kvinnodominerade överlag anses ha lägre status än de som 

är mansdominerade, men att det successivt sker en förändring inom genus och genusmärkningar 

av yrken på arbetsmarknaden. Det faktum att personal inom utbildningsväsendet ges små 

möjligheter att på arbetsmarknaden påverka hur beslut fattas bidrar givetvis också. Yrkets låga 

status (förmodligen för att det är kvinnodominerat) torde således bygga upp svårigheterna.  

 

     Sjukskrivning och psykosocial ohälsa. För att skapa en inledande förståelse för vilka 

hälsoeffekter bristande jämställdhet kan få har Försäkringskassans (2013, s 2-8) rapport, som 

tidigare nämnts, granskats. Rapporten är svar på ett regeringsuppdrag angående sjukfrånvaro 

hos män respektive kvinnor vilka har fått sitt första barn. Skillnaden gällande sjukfrånvaro har 

nämligen ökat från och med ett par år tillbaka. Försäkringskassan har statistiskt analyserat hur 

sjukfrånvaron ser ut för kvinnor respektive män. Statistiken som har granskats är från år 2005 

och år 2008. Risken för sjukskrivning hos kvinnor är större i yrken som är dels psykiskt, dels 

fysiskt tunga. Läraryrket är ett yrke vilket är tungt ur psykiskt perspektiv. En psykisk 

sjukdomsbild är vanligast hos båda könen innan de har fått barn, medan det efter barnafödandet 

är vanligt att kvinnor sjukskrivs som ett resultat av sin graviditet. I de fall när kvinnan bär det 

största ansvaret för arbetet i hemmet ökar risken för sjukskrivning. Kvinnors högre sjukfrånvaro 

blev tydlig från och med 1980-talets början. Försäkringskassan (2013, s 10-11) förklarar att 

kvinnor ofta har ett dubbelt arbete samtidigt som det betalda arbetet genererar lägre lön än den 

lön vilken män får, vilket kan påverka hur hög sjukfrånvaron blir. Det är således i dagsläget 

vanligt att männen arbetar mer än kvinnorna och att kvinnorna istället sköter en större del av 

arbetet hemma (Försäkringskassan, 2013, s 32). Alvesson och Due Billing (1999, s 70) förklarar 

fenomenet gällande bristande jämställdhet i termer av kvinnans ”dubbla roll”, vilken innebär 

att arbetsdagen inte är slut när kvinnan stämplar ut och går hem från sitt betalda arbete, utan 

fortsätter med en annan typ av arbete därefter. Sammanfattningsvis har det blivit tydligt att flera 

instanser och delar av samhället har uppmärksammat temat som ligger till grund för denna 

studie. Här aktualiseras att Sverige (och andra länder) förmodligen inte är jämställt i så full 

utsträckning som kan anas vid en första anblick.  

Vad beträffar föräldrar som arbetar så har de å ena sidan en större kravbild, å 

andra sidan existerar möjligheter att få stöd från olika instanser. Bakgrunden hos enskilda 

individer är något som påverkar risken för sjukskrivning. Det har exempelvis blivit tydligt att 

utbildning minskar risken. För att summera visar Försäkringskassans rapport att kvinnor som 

arbetar dels obetalt, dels betalt löper större risk att bli sjukskrivna än kvinnor som inte drar ett 

större lass än sin man i hemmet och har ett jämbördigt betalt arbete som mannen. Detta fenomen 

blir i synnerhet påtagligt inom skolväsendet och andra kvinnodominerade yrkesgrupper. 

Arbetsmarknadens möjlighet att vara flexibel gällande arbetsplatsen kan skapa svårigheter att 

distansera sig från sitt arbete, men att inte delge de anställda denna chans är för 

arbetsmarknaden riskabelt eftersom det kan resultera i långa sjukskrivningar och en risk att 

mista kvalificerad och skicklig personal (Försäkringskassan, 2013, s 40-44). Forsberg 

Kankkunen (2010, s 107-110) exemplifierar problematiken genom att framhålla att avsaknaden 

av en tillåtande socialisering i form av de sociala relationerna på arbetsplatserna, försvårar och 

minskar möjligheten för de olika enheterna inom kommunen att diskutera och förändra 

problematiken. Waldenström (2010, s 57) betonar att bristande socialt stöd från kollegor och 

chef kan bidra till dålig psykisk hälsa i arbetslivet. 

Alvesson och Due Billing (1999, s 69) samt Försäkringskassan (2013, s 10) 

betonar att könssegregeringen dels är vertikal, dels horisontell. Den vertikala segregeringen tar 

sig uttryck i avsaknaden av kvinnor på högre positioner (såsom ledartjänster), medan den 

horisontella gestaltar sig i att kvinnor hamnar inom yrken där det finns olika typer av 
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begränsningar gällande exempelvis yrkets status och möjligheter till avancemang (Alvesson & 

Due Billing, 1999, s 69). Härtill kommer att jämställdhet kan studeras på olika nivåer, nämligen 

individnivå (mikronivå), gruppnivå (mesonivå) och slutligen samhällsnivå (makronivå) 

(Engdahl & Larsson, 2006, s 22). 

Försäkringskassan understryker i tidigare nämnd rapport att ”kunskap behövs om 

orsakerna bakom skillnaderna i sjukskrivning för kvinnor och män” (Försäkringskassan, 2013, 

s 2). Min utgångspunkt är att jämställdhet i hemmet kan antas gynna lärarnas arbetssituation 

och hälsa, således finns mycket att vinna på jämställdhet i alla samhällets sektorer och på olika 

nivåer. Häri tar undersökningen avstamp. 

 

 

Avgränsningar 
Undersökningen avgränsas till att endast studera lärares upplevelse av fenomenet. Fokuseringen 

vid lärare skapar sannolikt en enhetlig bild av detta. Intervjupersoner i olika åldrar med och 

utan barn samt gifta/sambos/särbos och singlar utgör urval i studien. Uppsatsens 

intervjupersoner befinner sig inom samma grundskola och arbetar i låg- eller mellanstadium. 

Härmed formas undersökningen som en enfallsstudie.  

 

 

Disposition 
Uppsatsen fortlöper med en presentation av studiens syfte och frågeställningar. Därefter 

fokuseras en genomgång av tidigare forskning inom jämställdhet i arbetsliv och privatliv samt 

gällande läraryrket och möjliga psykosociala hälsorisker. Nästkommande kapitel utgörs av en 

teoretisk grund relevant för uppsatsämnet. Därefter ges en bakgrund till metodansatsen som har 

använts genom uppsatsens utförande, datainsamling och analys. Uppsatsen fortsätter sedan med 

resultatkapitel där studiens data fokuseras. Slutligen förs en diskussion gällande resultatet i 

relation till tidigare forskning och teori, i vilken även uppsatsens slutsatser presenteras. 

 

 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att belysa lärare i en grundskolas upplevelse av jämställdhet i hemmet i 

relation till deras psykosociala hälsa. 

 

 

Frågeställningar 
För att uppfylla uppsatsens syfte aktualiseras följande frågeställningar: 

 

- Hur upplever lärarna arbetsfördelningen i form av hushållsuppgifter, barnomsorg och 

liknande i hemmet? 

 

- Hur upplevs krav, kontroll och socialt stöd i arbetet som lärare i en grundskola? 

 

- På vilket sätt uppfattar lärarna att deras hälsa ur psykosocial synpunkt påverkas av 

relationen mellan arbetsliv och privatliv? 
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Tidigare forskning 
 

 

Utmaningar inom organisation och jämställdhet 
Acker (1998) ser tre olika utmaningar inom organisation och jämställdhet. Den första handlar 

om att manliga strukturer i organisationer försvårar kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. 

Substrukturer inom organisationer motverkar strategier för att skapa jämställdhet på 

arbetsplatser. En andra utmaning som hon aktualiserar grundar sig i globaliseringen och på 

vilket sätt jämställdhetsfrågor kan appliceras på och implementeras i ekonomiska och andra 

strukturer i relation till denna. Den tredje och sista utmaningen som Acker (1998) framhåller 

handlar om hur beteende i relation till sexualitet och känslor hos framför allt manliga chefer 

påverkar jämställdhetens etablering i organisationer. Utmaningarna har formulerats genom att 

gå igenom ett stort antal studier. Genom att studera Ackers (1998) formulering av 

utmaningarna, blir det tydligt att jämställdhetsproblematiken kan identifieras på tre nivåer i 

samhället; mikronivå, mesonivå och makronivå (se nästkommande kapitel). Detta torde skapa 

en bild av komplexiteten som ligger till grund för problematiken.  

 

 

Jämställdhet i Sverige 
Forskning inom jämställdhet och balansen mellan privatliv och arbetsliv, har bedrivits även 

inom Sverige. Bergmann (2008) utgår från Gornic och Meyers (GM) modell (vilken handlar 

om att implementera nordiska och franska system på regeringsnivå för jämställdhet i USA) när 

hon studerar jämställdhet i privat- och arbetsliv. Hon menar nämligen att ett anammande av 

dessa system till USA endast skulle hämma jämställdheten, både i arbets- och privatliv. 

Bergmanns (2008) diskussion grundas dock i jämställdhet med betoning på Sverige. Hon 

förklarar att Sveriges arbetsmarknad i stor utsträckning är könssegregerad. Dessutom blir det i 

fråga om fädernas föräldraledighet tydligt att den inte till full utsträckning nyttjas, utan att 40 

% av fäderna avstår helt från att vara föräldralediga. Bergmann (2008) menar att detta kan 

grunda sig i det faktum att män inte uppmuntras att vara delaktiga i hem och familj annat än 

från sin partner, vilket många gånger resulterar i att relationen slits. Sammanfattningsvis 

framhåller Bergmann (2008) att den enda möjligheten att skapa jämställdhet är att 

hushållsuppgifter tillhandahålls eller köps som tjänster, för att därmed ta bort uppgifterna från 

familjeenheten. Hon menar att större möjligheter till barnomsorg och betald föräldraledighet 

inte kommer att verka för jämställdhet. Hon menar således att ett anammande av GM:s modell 

i USA bara skulle verka i negativ riktning.  

En ytterligare svensk studie om arbetsfördelning i hemmet med kvantitativ 

utgångspunkt har genomförts av Bergström Casinowsky (2011). Undersökningen syftade till 

att utifrån pendling i arbetet söka förstå hur obetalt arbete som ett resultat av denna fördelas 

mellan könen. För att hitta lämpliga respondenter användes en nationell survey i Sverige. I 

denna lades en fråga om resande i arbetet till, men detta urval kompletterades med frågor om 

hushållsarbete utifrån både kvinnors och mäns perspektiv. Det blev i studien tydligt att det i 

fråga om resor i arbetet inte sker en direkt förändring inom det obetalda arbetet när det gäller 

kvinnan; hon utför lika mycket arbete som hon skulle ha gjort om hon inte reste. Mannens resor 

påverkade dock inte hur mycket de var involverade i det obetalda arbetet, det vill säga var de 

inte mer involverade som ett resultat av att de inte behövde pendla. Detta innebär i 

förlängningen att kvinnans spelrum när det gäller att göra det hon vill och behöver för sin egen 

skull, är mindre än mannens. Könsmönstret kan vara en trolig orsak till att männen tar 

möjligheten att resa mycket i sitt arbete. Vad beträffar kvinnorna, kan effekten bli den motsatta. 

Även om män blir allt mer involverade i hushållsuppgifter och barnuppfostran, existerar gränser 
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och mönster för vad de gör. Kvinnornas engagemang i hemmet kan resultera i en känsla av 

stress när hon reser. Denna känsla är längre bort hos männen som inte i relation till deras 

”normala” dagar missar lika mycket genom att vara bortresta. 

Bergström Casinowsky (2011) menar liksom Bergmann (2008) att en möjlighet 

att minska arbetsbördan hemma samtidigt som jämställdheten ökar, är att anlita hjälp med 

hushållsuppgifterna. Detta kan tolkas som att jämställdhet på mikronivå påverkas av 

jämställdhetsstrukturer på meso- och makronivå. Det blir vidare tydligt att försök att från 

regeringens håll främja jämställdheten, inte i full utsträckning har tagits till vara på. Kan detta 

mönster vara anledningen till att kvinnor fortfarande tar det största ansvaret i hemmet (även när 

modern pendlar inom arbetet)? 

 

 

Jämställdhet och läraryrket 
Richter, Näswall och Sverke (2010) har i en longitudinell kvantitativ studie undersökt svenska 

lärares arbetssituation utifrån osäkerhet i arbetet i relation till tre komponenter, nämligen 

konflikten mellan arbete och familj, arbetsbelastning och könsskillnader. Arbetsmarknaden blir 

nämligen mer flexibel, vilket medför att arbete och privatliv mer frekvent hamnar i konflikt 

med varandra eller påverkas av varandra. Studien liknar således denna fallstudie ur flera 

avseenden. Data grundar sig i enkäter utdelade år 2004 (vilket resulterade i 443 enkäter) och år 

2005 (vilket resulterade i 359 enkäter). 74 % av lärarna i materialet var kvinnor. Fler än hälften 

av lärarna hade barn under 12 år.  Studiens resultat indikerar att osäkerhet i arbetet påverkar 

familjelivet i negativ riktning. Det leder även till en konflikt mellan de olika sfärerna arbetsliv 

och privatliv. Tung arbetsbörda påverkar både denna konflikt och osäkerheten i 

arbetsutförandet. En konsekvens är att mycket tid läggs på arbetet medan tiden i relation till 

familjen minskar. De manliga lärarna påtalade en större konflikt och större arbetsbelastning 

eftersom deras arbetsroll blev hotad. En orsak kan enligt författarna vara att män fortfarande 

grundar sitt identitetsskapande i deras yrkesroll i vilken de även i detta fall är 

underrepresenterade i relation till hela personalstyrkan lärare. Kravens inverkan på balansen 

mellan arbetsliv och privatliv är något som påverkar både kvinnor och män. Författarna menar 

att ett genusperspektiv på problematiken är av stor relevans eftersom det har visat sig finnas 

skillnader mellan könen. 

I Storbritannien har en modernisering skett inom läraryrket. Denna ämnade 

Conley och Jenkins (2011) studera med fokus på de kvinnliga lärarnas uppfattningar om denna. 

Moderniseringen kan ha påverkat och negativt förändrat både arbetsliv och privatliv. Läraryrket 

är nämligen ett i Storbritannien kvinnodominerat och feminint yrke. Conley och Jenkins (2011) 

studie är en explorativ studie som har utförts med hjälp av telefonintervjuer och en fallstudie 

där intervjuer utfördes.  Författarna betonar att läraryrket som har varit kvinnodominerat 

utvecklas och är på väg att bli mer typiskt för maskulina yrken. Detta innebär exempelvis att 

lärarna behöver arbeta i större utsträckning, vilket utmynnar i en svårighet att balansera privatliv 

och arbetsliv. I vissa fall leder det till att kvinnorna tvingas att sluta arbeta som lärare. En manlig 

kultur genomsyrar skolorna, något som verkar till de kvinnliga lärarnas nackdel. Ledarna inom 

skolorna tenderar vidare att prioritera jämställdhetsfrågorna lågt. Resultatet av detta blir att 

jämställdheten i och med moderniseringen hindras. Överlag är utvecklingen inom skolan att det 

ställs högre krav på lärarna, såväl kvinnliga som manliga.  

Moreau, Osgood och Halsall (2008) har undersökt kvinnliga lärares karriärer. I 

Storbritannien dominerar kvinnorna posterna som grundskole- och förskolelärare. Däremot är 

de underrepresenterade på rektorsposter. Ledningens låga prioritering av jämställdhet vid 

utformning av policys, skapar svårigheter för jämställdheten överlag i skolan. Datainsamlingen 

i undersökningen bestod av 15 fallstudier i fyra olika delar av England, där lärare inom alla 

klasser i grundskolan deltog. Av studien blev det tydligt att policys för att skapa jämlikhet inte 
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verkade till fördel för lärarnas jämställdhet, troligtvis på grund av den manliga dominansen i 

ledningen. Jämställdhetsfrågan sågs nämligen inte som ett problem att ta itu med. Det har också 

visat sig tydligt att problemen av vissa respondenter placeras i privatlivet och att justeringar 

behöver göras i hemmet snarare än i skolmiljön. Viktigt är att ledningen står bakom arbetet med 

att skapa jämställdhet. Författarna betonar att det kan vara svårt att endast tala med de anställda, 

eftersom detta kan skapa spänningar och svårigheter. Ledningen behöver således anamma en 

god attityd gentemot denna typ av frågor.  

Båda undersökningarna vilka har rört sig i Storbritannien, har visat hur relevant 

ledningens stöd är när det gäller att implementera jämställdhet i lärarorganisationen på olika 

sätt. Är inte ledningen med, tycks det vara problematiskt att på ett konstruktivt sätt förändra 

attityden och kulturen gällande jämställdhetsfrågor. Kanske är detta samma sak som att 

regeringen (länders ”ledning”) behöver visa sig stöttande genom olika åtgärder. Som jag snart 

skall komma in på, karakteriseras Storbritannien av en regering vilken inte har tillräckliga 

stödåtgärder (Beham, Drobnic & Präg, 2013). Yu och Lee (2013) har däremot, som snart skall 

förklaras, kommit fram till det motsatta, nämligen att insatser på regeringsnivå inte främjar 

jämställdheten på familjenivå utan att faktorer såsom utbildning spelar större roll.  

 

 

Lärare och stress 
Hultell och Gustavsson (2011) har uppmärksammat ett glapp mellan universitet och den 

verkliga situationen när det gäller lärarstudenter och nyblivna lärare. De menar att 

nyutexaminerade lärare ofta får en chock när de tar ett kliv ut i arbetslivet och märker att 

verkligheten inte var som de hade föreställt sig. Detta kan påverka utbrändhet, engagemang i 

arbetet och stå i relation till arbetskraven ur dels psykiskt, dels fysiskt avseende. Författarna 

ville i sin studie undersöka utbrändhet och engagemang i relation till de nyutexaminerade 

lärarna för att skapa en bild av omständigheterna runtom anställningen, deras livssituation efter 

att de börjat arbeta, hur deras prestationer står i relation till utbildningen och individuella 

skillnader i personliga karaktärsdrag hos lärarna. Studien har utförts i Sverige och har utgått 

från the Prospective Analysis of Teachers’ Health (PATH) som är en nationell undersökning. 

Kvantitativ data samlades in år 2006 när lärarstudenterna läste det sista året på utbildningen 

samt år 2008 vilket var ett år efter att de hade avslutat sin utbildning. Totalt medverkade 1589 

personer, vilket var 57 % av de som hade fått förfrågan om att delta. 86 % av dem var kvinnor 

och medelåldern på samtliga respondenter var 32 år. Huvudvariablerna som studien sökte mäta 

var arbetsengagemang och utbrändhet, vilket mättes genom skalan the Scale of Work 

Engagement and BurnOut (SWEBO). Författarna kom fram till att ett överskott mellan resurser 

inom arbetet, krav inom arbetet och mellan arbete och privatliv var avgörande gällande både 

arbetsengagemang och utbrändhet. Vad gäller coping-strategier kunde författarna konkludera 

att en aktiv coping-strategi ledde till större arbetsengagemang men inte har koppling till 

utbrändhet. En passiv coping-strategi hade ett samband med utbrändhet men inte med 

arbetsengagemang. De studenter som inte trodde att de fem år efter examen skulle arbeta som 

lärare blev i högre utsträckning utbrända och kände ett mindre engagemang i relation till deras 

arbete. Resurser för arbetet och krav inom arbetet i samband med coping-strategier visade sig 

avgörande för motivation och hälsa. För att summera inverkar höga krav på hälsan och kan 

betyda utbrändhet för många lärare, men kraven behöver inte innebära att engagemanget blir 

lägre. Det har även blivit tydligt att livet utanför arbetet innefattar faktorer vilka i sin tur kan 

inverka på dels arbetsengagemang, dels utbrändhet. Detta är något som författarna menar bör 

utgöra fokus för framtida studier (Hultell & Gustavsson, 2011). 

Hultell, Melin och Gustavsson (2013) har utfört en longitudinell studie vilken ses 

som en påbyggnad på Hultell och Gustavssons (2011) studie eftersom även den fokuserar på 

nyutexaminerade lärare och utbrändhet. I denna studie tas hänsyn till att de nyutexaminerade 
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lärarna inte bara är nya inom sitt yrke men att det händer mycket i deras privatliv, i synnerhet 

när det gäller att bilda familj och den stress som förändringar och försök att balansera privat- 

och arbetsliv kan leda till (Hultell et al., 2013). Syftet med undersökningen var förutom att sätta 

utbrändhet i relation till förändrade variabler i lärarnas liv att studera utbrändhet med hjälp av 

ett personbaserat förhållningssätt. Detta synliggör skillnader mellan person och förändringar i 

livet under de tre första åren som lärarna var verksamma i yrkeslivet. Även denna studie har 

utgått från studien PATH och har använt SWEBO för att mäta arbetsengagemang och 

utbrändhet. Data samlades under fem tillfällen med hjälp av frågeformulär. Urvalet bestod av 

lärarstudenter med tre terminer kvar av utbildningen på högskolor/universitet där minst 80 

studenter var registrerade på lärarprogrammet. De som sedan medverkade i studien var 2853 

personer, vilket var 70 % av urvalet. Respondenterna var i genomsnitt 35 år gamla och 85 % av 

dem var kvinnor. Studien visade samma resultat som tidigare gällande vad som medverkar till 

att de nyutexaminerade lärarna blir utbrända. Ett personbaserat angreppssätt har varit 

fungerande när det gäller att studera hur utbrändhet förändras över tid, vilket det alltså gör 

utifrån detta perspektiv. God hälsa och goda resultat under utbildningen visade sig motverka 

utbrändhet i yrkeslivet. Det blev dock tydligt att andra faktorer kunde inverka på utbrändhet 

längre fram i tiden (Hultell et al., 2013). 

Antoniou, Ploumpi och Ntalla (2013) har utfört en studie med lärare i Grekland. 

Totalt har 388 lärare i grund- och gymnasieskola deltagit i de kvantitativa enkäterna. Ett av 

formulären tog upp bakgrundsinformation relevant att veta om lärarna. De andra formulären 

tog upp handlingsstrategier för stress och utbrändhet utifrån för ämnet relevanta teorier för 

mätning av detta. Antoniou et al. (2013) förklarar att det i forskning har blivit tydligt att det 

finns genusskillnader när det gäller lärare och utbrändhet såväl gällande självkänsla i arbetet 

som emotionell trötthet, något som har varit en bidragande faktor till att studien har genomförts.  

Författarna kom fram till att stress hos lärare kan lindras i de fall de har fungerande 

resurser för att hantera stressen. Det är av vikt att lärarna inser att stressen är ett problem för att 

kunna agera för att motverka den negativa situationen. En problemlösande fokusering är vidare 

ett bra hjälpmedel för att hantera emotionella och personliga aspekter av stressproblematiken. 

I fråga om genus har det blivit tydligt att kvinnor i mindre utsträckning än män upplever 

framgång i läraryrket, samtidigt som de upplever en substantiellt högre mängd stress. 

Författarna menar att deras studie visar att lärare i grundskola är mer stressande än de som 

arbetar med gymnasieelever. Här har stöd från regeringen och arbetsförhållanden ett samband 

med stress. För att summera menar författarna att motverkande av stress och utbrändhet inom 

läraryrket kan gynnas av fungerande coping-strategier, även om det finns många aspekter att ta 

hänsyn till för att komma underfund med problematiken (Antoniou et al., 2013).  

Tidigare framställda studier (Beham et al., 2013; Moreau et al., 2008) har således 

dragit liknande slutsatser och betonat hur kvinnliga lärare ligger i riskzonen för dålig psykisk 

hälsa som ett resultat av stress, manlig kultur och ledning på skolor och lågt stöd från 

regeringens sida. Både Hultell och Gustavsson (2011) och Antoniou et al. (2013) har tydliggjort 

relevansen av att lärarna bär med sig och aktualiserar coping-strategier för att bibehålla en god 

psykisk hälsa.  

 

 

Kombination av arbetsliv och privatliv 
Acker (2012) studerar utifrån forskning i USA olika problemområden och utmaningar utifrån 

teknologi, arbetets organisation och ekonomi kopplat till intersektionalitet. Intersektionalitet 

handlar om att genus står i relation till och påverkas av både klass och etnicitet (race) i samhället 

när det gäller dels utanförskap, dels jämlikhet. Acker (2012) framhåller nämligen att även 

ojämlikhet är ett begrepp att beakta i diskussionen om jämställdhet. Andra grupper i samhället 

som behandlas ojämlikt är nämligen de i lägre klass och av utomstående etnicitet (race). Här 
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blir således intersektionalitetsbegreppet relevant. Vad beträffar intersektionaliteten kan 

undersökas vilka regimer av bristande jämlikhet som existerar. Acker (2012) förklarar hur 

gamla mönster gällande bristande jämställdhet pånyttföds genom hur betalt och obetalt arbete 

fördelas mellan könen. Hon menar vidare att detta är en fråga som hör nära ihop med 

kapitalismen. Det anses typiskt manligt att tjäna mer pengar än kvinnan. Acker (2012) har två 

förslag på lösningar för att ändra på nuvarande struktur i samhället:  

 

1. Att männen ansvarar för hälften av det obetalda arbetet 

 

2. Att regeringen stöttar genom att sänka kostnaderna för barnomsorgen och genom en 

tillämpning av lättillgänglig betald föräldraledighet (dessa aktioner påminner mycket 

om de som existerar exempelvis i Sverige) 

 

Yu och Lee (2013) har utfört en kvantitativ undersökning med material från 33 olika länder, 

vilken grundar sig i data från en internationell undersökning vid namn International Social 

Survey Programme (ISSP). Frågorna som har fokuserats utgörs i genus och familj och har 

samlats in under en treårsperiod (från och med år 2002 till och med år 2004). Totalt har 42,348 

personer deltagit i undersökningen. Utifrån data har jämställdhet i hemmet och mödrars 

möjlighet att vara en del av arbetsmarknaden studerats. Jämställdheten har således studerats på 

makronivå. Yu och Lee (2013) kom i studien fram till att det är relevant att i fråga om 

jämställdhet skilja mellan olika typer av attityder mot jämställdhet. De menar vidare att det 

genom att studera jämställdheten från ett mikroperspektiv, blir tydligt att den är beroende av 

faktorer såsom levnadsförhållanden och utbildningsnivå. De förklarar även att jämställdhet på 

samhällsnivå motverkar jämställdhetens framsteg på familjenivå samtidigt som stöd från 

samhället (såsom regeringen) inte nödvändigtvis innebär att jämställdheten på mikronivå 

förändras till det bättre. Detta leder i förlängningen till att statusen mellan kvinnor och män inte 

förändras samt att kvinnorna inte får större möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden.  

Fördelningen av hushållsuppgifter har inte förändrats i avsevärd mängd sedan 1980-talet. Detta 

är fallet i många länder. 

Beham et al. (2013) har i sin kvantitativa studie gjort en statistisk jämförelse 

mellan fem europeiska länder, nämligen Storbritannien, Sverige, Tyskland, Nederländerna och 

Portugal. Närmare bestämt användes ett frågeformulär vilket besvarades inom fyra olika 

servicesektorer eller organisationer i varje land. Här ingick personal inom sjukvård, försäljning, 

informations- och kommunikationsteknologi samt finansarbete. Författarna sökte således 

studera arbetsfördelningen i hemmet och dess påverkan på arbetssituationen bland anställda 

inom dessa serviceyrken.  De fem olika länderna skiljer sig dels när det gäller landets totala 

jämställdhet, dels avseende regeringens regelverk gällande jämställdhet. Portugal 

karaktäriseras överlag av små möjligheter för arbetaren att anpassa sig till familjen. Vidare är 

stödet från regeringens sida lågt. I Nederländerna och Tyskland är det sedvanligt att kvinnan i 

familjen tar hand om barnen samtidigt som hon arbetar deltid, medan mannen arbetar heltid. 

Möjligheten för små barn att vistas i förskola anses vara låg. Storbritannien kännetecknas av 

lågt stöd från regeringen. Här är det arbetsmarknaden som genom flexibilitet stödjer 

möjligheten att kombinera familje- och arbetsliv. Arbetsmarknaden och familjens inkomst 

påverkar vilken typ av barnomsorg familjen kan nyttja, vilket är ett resultat av regeringens 

bristfälliga stöd. I Sverige är regeringens stöd för arbetande föräldrar och familjer stort. Detta 

gestaltas genom social trygghet och olika typer av stöd i form av service för familjen. Både 

kvinnor och män uppmuntras att vara en del av arbetsmarknaden. 

Studiens syfte var att genom en jämförelse av de fem västeuropeiska länderna 

söka förstå hur resurserna som arbetande familjer får påverkar professionella och icke-

professionella inom serviceyrken. Författarna drar slutsatsen att professionella till skillnad från 
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icke-professionella upplever en störning mellan privatliv och arbetsliv, samtidigt som de visar 

missnöje med balansen mellan densamma. Det har vidare blivit tydligt att de länder som har en 

stöttande regering och hög jämställdhet också har en stöttande arbetsmarknad med 

organisationer som i sin tur underlättar för individen att ha ett fungerande privatliv. Anställda i 

Sverige visade till exempel att de får stöd från sin chef, att de kan använda sig av flextid och att 

de är självgående i sitt arbete. För att summera uppgav fler anställda inom servicesektor i 

Tyskland, Nederländerna och Sverige att de är nöjda med balansen mellan familje- och arbetsliv 

än de i Storbritannien och Portugal (Beham et al., 2013). 

Craig, Powell och Cortis (2012) har i en kvantitativ survey-undersökning i 

Australien studerat jämställdhet i relation till eget företagande. Detta kan nämligen ändra 

förutsättningarna för hushållsarbete och barnomsorg. Författarna förklarar att män i Australien 

överlag spenderar mindre tid med att utföra uppgifter i hemmet och ta hand om barnen än vad 

kvinnorna gör. De deltagande i undersökningen var minst 15 år gamla. Statistiken är hämtad 

från 2006 års Time Use Survey (TUS) från Australian Bureau of Statistics (ABS) där alla 

familjer i Australien är representerade. Författarna ville se om det finns skillnader i 

jämställdheten om anställda i någon form av organisation jämförs med de som är egna 

företagare. Resultatet visade att så inte är fallet. Vad beträffar kvinnorna, så dedikerade de mer 

tid åt barnen, medan männen inte visade någon förändring i relation till deras form av 

anställning. Kvinnor har en tendens att utgå från hem och barn när de planerar sin tid, något 

som män inte anammar. Män som är anställda i sitt eget företag har likväl en tendens att arbeta 

mer med sitt betalda arbete. Författarna drar slutsatsen att anställning i ett eget företag eller på 

annat sätt i egen regi, är en företeelse som inte bryter de traditionella könsrollerna, utan snarare 

bekräftar dem.  

 

 

Sammanfattande om tidigare forskning 
Här presenterade vetenskapliga artiklar utgår huvudsakligen från att genom kvantitativa 

metoder ringa in temat om jämställdhet i relation till arbetsliv och obetalt arbete. Fokus i denna 

undersökning är att vidare undersöka problematiken ur kvalitativ synpunkt. Hur påverkar ojämn 

arbetsfördelning i hemmet den enskilda individen och familjen som institution? Vilka 

konsekvenser får lärarrollens väsen på hälsan? I denna undersökning ämnar jag således vidare 

att studera hur den negativa påverkan som har blivit aktualiserad i framställda studier upplevs 

hos den enskilde individen i familje- och arbetssituation. 

Läraryrket är ett kvinnodominerat yrke dels nationellt, dels internationellt. Detta 

kan grunda sig i en manlig dominans bland ledning och rektorsposter på skolor (Conley & 

Jenkins, 2011; Moreau et al., 2008). Det råder mellan de olika forskningsresultaten skilda 

meningar angående regeringens möjlighet att positivt påverka möjligheten för jämställdhetens 

framfart i privat- och arbetsliv. Detta tycks vara ett problem som både är nationellt och 

internationellt. Enligt Försäkringskassan (2013), Bergmann (2008) och Bergström Casinowsky 

(2011) tar kvinnan i Sverige i dagsläget större ansvar för hem och barn än vad mannen gör. 

Enligt Försäkringskassan (2013) kan detta ta sig uttryck i dålig psykosocial hälsa hos kvinnan. 

Problemet är tydligt på olika sätt och i olika utsträckning även internationellt (Acker, 1998, 

2012; Antoniou et al., 2013; Beham et al., 2013; Conley & Jenkins, 2011; Craig et al., 2012; 

Moreau et al., 2008; Yu & Lee, 2013). Hultell och Gustavsson (2011) samt Hultell et al. (2013) 

visar genom sina undersökningar på vilket sätt nyutexaminerade lärare riskerar utbrändhet 

bland annat på grund av en ”verklighetschock” samtidigt som orsakerna till utbrändheten kan 

förändras över tid. Richter et al. (2010) menar att det finns könsskillnader bland lärare i Sverige 

när det gäller lärarnas arbetsbörda, osäkerhet i arbetet och tiden som läggs på arbetsliv 

respektive privatliv. 
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En lösning på jämställdhetsproblematiken kan vara att placera hushållsuppgifter 

och barnomsorg utanför familjeenheten (Acker, 2012, Bergmann, 2008 och Bergström 

Casinowsky, 2011), men detta råder det motstridigheter om. Enligt en del av forskningen 

påverkar jämställdhet på makronivå inte nödvändigtvis jämställdheten på meso- och mikronivå 

(Yu & Lee, 2013).  Beham et al. (2013) förklarar att jämställdhet på makronivå kan generera 

jämställdhet på mesonivå (arbetsmarknaden), om landet i sig är jämställt. Detta i sin tur kan 

skapa större möjligheter för jämställdhet på mikronivå. Det forskningen har gemensamt är 

således delvis betoningen vid olika nivåer av jämställdhet. Acker (1998) betonar att 

problematiken finns i attityder och normer såväl som globala strukturer.  

Utifrån denna genomgång av tidigare forskning drar jag slutsatsen att 

jämställdheten inte är självklar varken i Sverige eller internationellt. Den får fortfarande 

negativa effekter för individen, familjen (parrelationen i synnerhet), arbetsplatsen och 

strukturer på regeringsnivå. Jag menar således att mer forskning krävs när det gäller att ringa in 

problematiken och hur den upplevs och uppfattas av dem som lever i denna verklighet 

dagligdags. Varför ser det ut som det gör och vilka effekter får det för en given individ? Hur 

kan fenomenet beskrivas och vilka aspekter av det finns? Enligt min uppfattning studeras detta 

bäst inom en yrkesgrupp som är utbredd och som dessutom visat sig vara kvinnodominerad och 

ställer stora psykologiska krav på de anställda. 
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Teoretiska perspektiv 

  

 

Nivåer för sociologisk analys och teori 
Både analyser och teorier kan återfinnas och bli tydliga på olika nivåer inom sociologisk 

forskning, nämligen makronivå, mesonivå och mikronivå. Makronivån är den största nivån och 

handlar om teori och analys i stor skala och mikronivå i låg skala. Mesonivå ligger där emellan. 

Med andra ord handlar makronivå om studier på samhällsnivå, mesonivå om gruppnivå och 

mikronivå om den enskilde individen (Engdahl & Larsson, 2006, s 21-22). Jämställdhet och 

psykosocial hälsa torde kunna analyseras och få effekter på samtliga nivåer, därav kan en 

förståelse av dessa vara av relevans i denna uppsats.  

 

 

Krav-kontroll- stödmodellen: en stressmodell 
För att kunna studera stress hos lärarna kommer en väletablerad stressmodell att användas, 

nämligen Karasek och Theorells (1990) Krav-kontroll-stödmodell. Forskningen som ligger till 

grund för denna modell är utförd i Sverige och USA (Karasek & Theorell, 1990, s 3). Data som 

modellen bygger på, kommer huvudsakligen från män och manliga arbeten (Karasek & 

Theorell, 1990, s 44). Det har dock blivit tydligt att beslutsutrymme och härmed kontroll, är 

lägre för kvinnor än för män. Kraven torde inte vara annorlunda beroende på kön, men tämligen 

högre för kvinnor i vissa avseenden. Män vilka har höga krav inom arbetet har lite högre krav, 

medan kvinnor med höga psykologiska krav har mindre beslutsutrymme (kontroll) (Karasek & 

Theorell, 1990, s 44-46).  

Karasek och Theorell (1990, s 86-87) förklarar att det som stressteorier har 

gemensamt är att stressen är beroende av miljön som orsakar att stressreaktioner uppkommer. 

Det som triggar reaktionen kallas för ”stressorer”. Det är ofta svårt att fastställa samband mellan 

orsak (miljö) och verkan (effekt) när det gäller stress. Detta kan ha att göra med att samma 

effekt kan utlösas av olika anledningar. Effekterna behöver ej heller gestalta sig omedelbart, 

utan kan ta form i senare skede.  

Det som främst utgör en risk för en anställd handlar enligt Karasek och Theorell 

(1990, s 9) just om krav och kontroll, närmare bestämt i vilken utsträckning en individ känner 

att hon har kontroll över de kraven som ställs för att klara av en arbetssituation eller uppgift. 

Vidare har arbetets organisation betydelse för hur stressad en person blir och i förlängningen 

vilka hälsoeffekter detta kommer att innebära. Här är hjärt- och kärlsjukdomar i synnerhet 

framträdande. Författarna illustrerar hur olika yrkeskategorier placerar sig utifrån deras 

psykologiska krav och beslutsutrymme. Enligt denna illustration är läraryrket ett aktivt yrke 

med större beslutsutrymme och mellanhöga psykologiska krav. Yrken som placerar sig på 

liknande sätt är lantbrukare och chefer inom handelsbranschen. Materialet som har utmynnat i 

detta resultat kommer dock från år 1969, 1972 och 1977 och urvalet bestod av 4,495 kvinnor 

och män i USA.  
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Följande är en illustration av Krav-kontroll-stöd- modellen och dess komponenter:  

 

 

 
 

Figur 1: Krav-kontroll-stödmodellen (egenillustrerad). 

 

Kontrollvariabeln i modellen består av två komponenter: autonomi (decision authority) och 

uppgiftsvariation (skill discretion/task variety). Båda komponenterna aktualiseras i en persons 

arbetssituation. I modellen bedöms relationen mellan dem som ”decision latitude”, det vill säga 

beslutsutrymme (Karasek & Theorell 1990, s 58-60). Möjligheter att fatta beslut av båda slag, 

inger en känsla av kontroll hos en given individ: ”Our concept of decision latitude is interpreted 

as the worker’s ability to control his or her own skill usage, not to control others, although that 

is also a potentionally important construct” (Thibault & Kelly, 1959 i Karasek & Theorell 1990, 

s 60). Här blir det således tydligt att det handlar om individens möjlighet att utifrån egna 

förutsättningar fatta beslut på arbetsplatsen och i arbetsuppgifterna. 

Inom modellen (som återfinns i Figur 1) ryms fyra olika typer av arbeten, 

nämligen passiva, aktiva, spända och avspända. Passiva arbeten karakteriseras av låga krav och 

låg kontroll (låg kontroll innebär litet beslutsutrymme) och är den arbetsutformning som är näst 

mest riskabel när det gäller psykologiska hälsoeffekter hos en individ. Stressorer som personen 

möts av kan skapa stora problem och vara svåra att hantera, men eftersom kraven är låga utsätts 

en person i ett passivt arbete inte för sådana situationer i särskilt stor utsträckning. Aktiva 

arbeten handlar om arbetssituationer där goda resultat krävs, men där detta inte får negativa 

hälsoeffekter. Här är både krav och kontroll höga. Personer vilka innehar ett aktivt arbete är 

ofta nöjda med sin arbetssituation, sannolikt som ett resultat av att stressorer hanteras på ett 

konstruktivt sätt. Spända arbeten däremot, utgörs i litet beslutsutrymme (låg kontroll) medan 

kraven är höga. Personer vilka innehar denna typ av arbete ligger i riskzonen för psykisk ohälsa, 

bland annat i form av ångest och depression. För avspända arbeten är hög kontroll och låga krav 

typiska. Den höga kontrollen bidrar till att situationer kan hanteras på bästa sätt, därmed finns 

inga framstående psykologiska hälsorisker. Personal inom denna typ av arbete är ofta vid god 

hälsa (Karasek & Theorell, 1990, s 31-38). Socialt stöd från chef och kollegor har däremot visat 

sig motverka stress i situationer. Upplever en person lågt stöd, höga krav och låg kontroll ligger 

hon eller han i riskzonen för negativ hälsa och stress. Detta har kommit att bli benämnt som 

”iso-spänning” och kan få effekter från ryggbesvär till hjärtsjukdomar. För att summera avgör 
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komponenterna i modellen den totala upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön, vilket är 

anledningen till att den kan relateras till arbetsmiljöeffekter och psykosocial hälsa hos anställda 

inom olika arbetsområden och yrken.  

Läraryrket karakteriseras av ett flertal psykologiska krav. Psykologiska krav 

(vilka kan jämföras med en mental arbetsbörda) i allmänhet innefattar en förväntan om att en 

viss arbetsuppgift skall utföras, till exempel att färdigställa dokument och göra klart uppgifter 

inom utsatt deadline. Psykologiska krav påverkar på olika sätt hälsan men också produktiviteten 

i arbetsutförandet. De psykologiska kraven i uppgifterna kan vidare komma från olika håll och 

bestå av olika komponenter. Förutom färdigställandet av arbetsuppgifter, kan sociala 

psykologiska krav vara en påverkande faktor i arbetslivet och verka som en stressor i 

påfrestande situationer. Det kan ta sig uttryck i konflikter eller osäkerhet gällande sin roll på 

arbetsplatsen. Det kan också handla om att skapa ordning och struktur för arbetet, både mentalt 

och fysiskt. Detta kräver ofta stor koncentration. Att tvingas avbryta den arbetsuppgift som 

ligger i fokus för att göra något annat, är en stressande faktor (Karasek & Theorell, 1990, s 63-

64).  

Socialt stöd är en komponent som lades till i modellen i efterhand. Det sociala stödet i en 

arbetssituation har nämligen visat sig ha stora möjligheter att motverka den psykosociala 

ohälsan depression. Det sociala stödet kan komma både från ledning och kollegor och är en 

form av positiv social interaktion på arbetsplatsen, vilken ofta också medför att en anställd vid 

behov får hjälp. Författarna menar att socialt stöd har positiv inverkan på individen ur tre 

aspekter: 

 

1.) Socialt stöd som faktor för att motverka dålig psykosocial hälsa och att hantera 

stressorer 

2.) En långsiktig positiv påverkan på hälsan, genom att behov av social struktur och sociala 

nätverk fylls 

3.) Socialt stöd medverkar till en förmåga att hantera situationer men också påverka 

produktivitet och därigenom hälsa  

 

En form av socialt stöd kallas socioemotionellt stöd och innebär att en individ har goda sociala 

och emotionella relationer till ledning och kollegor, något som kan lindra psykiska 

påfrestningar. Även sammanhang och normer påverkar detta. Instrumentellt socialt stöd 

handlar mer om konkret handräckning, assistans och att få resurser genom kollegor och ledning 

(Karasek & Theorell, 1990, s 69-71). 

Att även ta hänsyn till privatliv i fråga om psykisk ohälsa, är något som Karasek 

och Theorell (1990, s 134) diskuterar. Det är ett faktum att mer tid spenderas i hemmet än på 

arbetet. Familjesituationen kan för vissa människor påverka hälsan mer än vad arbetet gör. 

Därför räcker det inte att endast undersöka arbetsförhållandenas påverkan på hälsan, 

exempelvis när det gäller risken för hjärtsjukdomar. Det kan vidare vara så att privatlivet 

påverkar omständigheterna på arbetet. Även aspekter såsom civilstånd och stöd från en partner 

kan påverka hälsan. De menar att det även finns studier som har visat att arbetet har större 

betydelse för hälsan när det gäller både kvinnor och män eller att arbetsrelaterade känslor kan 

gå ut över familjemedlemmar. 

 

 

Jämställdhet i privatlivet – ett mikroperspektiv 
Jämställdhet mellan könen har bara varit en officiell och laglig rätt sedan år 1948 när 

deklarationen om mänskliga rättigheter (Universal Declaration of Human Rights), på initiativ 

av kvinnor, reviderades. Det var således de som blev utsatta för den manliga överordningen i 

alla livets sektorer, som tog initiativ till förändring. Detta innebar och innebär en stor utmaning 
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och förändringar dels i privatliv och attityder, men också på organisationsnivå och i arbetsliv. 

Män spelar en stor roll i ett genomförande av denna förändring, eftersom de dominerar och har 

makt över både ekonomi, politik och kulturella aspekter. Förändringen gällande jämställdhet 

sker även i dagsläget (Connell, 2011, s 7-8). I en diskussion om jämställdhet finns ett flertal 

begrepp att använda. En användning av begreppet ”kön” är problematisk och istället kan 

begreppet ”genus” vara mer tillämpligt. Kön är ett begrepp som har använts under en väldigt 

lång tid historiskt sett, och i detta finns således gamla föreställningar vilka återskapar kvinnans 

underordning i relation till mannen. Genus däremot, inkluderar inte bara den kroppsliga delen 

av jämställdhetsdiskussionen, utan tar även hänsyn till andra faktorer som påverkar vår 

uppfattning om vad som är kvinnligt eller manligt. Här ingår bland annat hur föreställningar 

påverkar samhället i allmänhet och inom specifika delar av människans liv. Genusbegreppet 

medför en möjlighet att diskutera hur relationen mellan könen ser ut, hur de definieras och vad 

detta har för betydelse. För att göra detta behöver förlegade mönster och stereotyper om vad 

som förväntas av en kvinna eller en man att åsidosättas och nya skapas. Här kan genusbegreppet 

användas som ett verktyg med vilket genusföreställningar historiskt sett men också dess 

konstruerande idag, kan tas upp till diskussion (Hirdman, 2001, s 11-16). 

Holmberg (1993) har i sin avhandling genom kvalitativa intervjuer i Sverige med 

unga par utan barn sökt att genom ett socialpsykologiskt förhållningssätt skapa förståelse 

angående jämställdhet i privatlivet utifrån i samhället rådande föreställningar om vad det 

innebär att vara kvinna eller man. Att paren skulle leva under jämställda förhållanden är inte ett 

korrekt antagande. Holmbergs (1993, s 187-201) analys har tydliggjort att män kontinuerligt 

överordnas i parförhållandet, medan kvinnan underordnas. Det finns fortfarande stereotypa 

uppfattningar om att kvinnor har många känslor och beter sig irrationellt, medan mannen beter 

sig rationellt och inte styrs av sina känslor. Det finns förväntningar om att det är hon som skall 

förändra inställning och ändra sig, oavsett det gäller deras interaktion eller hur hushållsuppgifter 

skall fördelas. Mannen blir istället ursäktad när han tar avstånd från ansvarsområden och 

sysslor. Problematiken blir tydlig i synnerhet gällande följande tre aspekter: att hon vid vissa 

tillfällen möjliggör att han får definiera hennes verklighet, att hans respons i samtalssituationer 

till henne är bristfälliga samt att han genom deras relation har utvecklat en ny typ av 

självförtroende. Hans självförtroende medför att han kan tydliggöra sina åsikter och sätta dem 

i strid mot hennes, samtidigt som han känner sig älskad av henne. Det bristande gensvaret 

innebär att han istället för att besvara henne hittar på något annat eller gör gester vilka visar hur 

likgiltig han är gentemot de samtal som hon försöker upprätthålla. Denna företeelse är nära 

sammanlänkad med hur männen visar sin överordning över kvinnan i deras relation, i synnerhet 

eftersom det till synes innebär att han genom denna sociala handling gör henne till en ”icke-

person”. Detta kan ha ett samband med att han prioriterar sin egen sfär högre än vad han 

prioriterar deras gemensamma och därmed spenderar en större del tid på aktiviteter på annat 

håll. Vad beträffar verklighetsuppfattningen har det blivit tydligt att han bestämmer vad hon 

tror, det vill säga fastslår vad som är rätt när hon känner osäkerhet gällande något. Det har också 

blivit tydligt att män i mindre utsträckning utför rollövertaganden än vad kvinnor gör, det vill 

säga viker hon hädan till hans fördel i interaktionssituationer och utgår från hans ståndpunkt 

och hans åsikter. Människor har en tendens att se sig själva med samma ögon som den 

signifikanta andra (i detta fall personen med vilken man har ett parförhållande) gör, vilket 

medför att kvinnor ser sig själva utifrån den överordning som de av mannen utsätts för. Att 

dessa företeelser aktualiseras i par som enligt många utifrån sett är jämställda, skapar enligt min 

mening en förståelse om hur komplexa parrelationer faktiskt är och att ojämställdhet fortfarande 

är ett stort socialt problem i samhället. Det är enligt Holmberg (1993, s 192) detta som sätter 

käppar i hjulen när dessa par får barn – hans prioritering av egna aktiviteter medför nämligen 

att hon tar över hans del av arbetsbördan på hemmaplan. 
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Magnusson (2006) har liksom Holmberg (1993) utfört forskning utifrån 

kvalitativa intervjuer. Urvalet består av par som lever tillsammans och de har utförts i tre olika 

nordiska länder, nämligen Sverige, Danmark och Finland. Skillnaden mellan denna och 

Holmbergs (1993) forskning är att paren som har intervjuats här har barn. Totalt medverkade 

30 par i undersökningen, tio från varje land. Kvinnorna var i genomsnitt 34 år gamla, medan 

männen var 38 år i genomsnitt. Paren hade i genomsnitt två barn. Frågorna som de besvarade 

handlade om privatliv i relation till arbetsliv, frågor om det betalda arbetet, föräldraledighet, 

arbetsdelning i hemmet, fritidsaktiviteter samt frågor om vardagen i relation till rollen som 

förälder och partner (Magnusson, 2006, s 26-29). Av de (tio) par som hade den mest jämna 

arbetsfördelningen i hemmet, blev det tydligt att de menade att jämställdheten är en självklarhet 

som är viktig för hela familjeenhetens välmående. De paren vilka till viss del delade 

arbetssysslorna i hemmet, påtalade att temat ofta gav upphov till konflikter mellan dem. De par 

som karakteriserades av att kvinnan tog mest ansvar, genomsyrades av ohälsosamma 

stereotyper exempelvis om att karriär är något för män och att de till skillnad från kvinnorna 

har all rätt att ägna sig åt aktiviteter på fritiden (Magnusson, 2006, s 59). När det gäller 

föräldraledighet hade endast sju av de 30 paren delat denna ungefär lika (Magnusson, 2006, s 

77-78). Jämställdhet har enligt många av intervjupersonerna framställts som något som andra 

vill att de skall leva efter, således något ligger utanför deras liv (Magnusson, 2006, s 90). Genom 

att lyfta fram hur andra par har problem på grund av en diskussion om jämställdhet, togs avstånd 

från detta. Paren hade också flera metoder för att avståndstaga sig från jämställdheten, såsom 

att den tvingas på dem och att måla upp en bild av kvinnan som vill leva jämställt i negativa 

och irrationella termer.  I de par där arbetsfördelning är jämn, har kvinnan i de flesta fall tagit 

initiativet till detta. I undantagsfall har det varit ett gemensamt initiativ och mål (Magnusson, 

2006, s 184). Dessa par satte familjeenheten högst i deras planering och betonade inte vikten 

av en karriär i lika stor utsträckning (Magnusson, 2006, s 215). 

 

 

Psykosocial hälsa och arbetsliv – ett meso- och makroperspektiv 
Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2006, s 149-152) förklarar att ett nytt 

arbetsliv har utvecklats. Varför detta kan påverka hälsan ur negativt avseende är ett resultat av 

att omständigheterna i arbetet förändras. Hur mycket en person arbetar, reflekteras ofta på 

henne eller honom själv. Det är således upp till den enskilde individen att fatta beslut gällande 

exempelvis arbetstid och utformningen av denna. De fria tyglarna kan enligt författarna 

resultera i att det sociala kontraktet samhälle och individ emellan, kan komma att förändras. 

Härtill kommer att arbetsrollen och de sociala kontakterna sannolikt upplevs som mer vaga. 

Risken med denna typ av arbetsförhållanden är troligen att individen får svårt att skilja på fritid 

och arbetstid, vilket indirekt innebär att individen inte kopplar bort sitt arbete. Stressen kan ta 

sig uttryck i att raster och pauser hoppas över på bekostnad av individens möjlighet att ladda 

om batterierna. Ett ytterligare problem är fenomenet sjuknärvaro. Detta innebär nämligen att 

stressade personer tenderar att arbeta trots att de inte är friska, vilket tenderar att inverka 

negativt på den anställdes hälsa. Även Allvin et al. (2006, s 160) poängterar att kvinnor som ett 

resultat av mängden obetalt arbete samt som en konsekvens av de arbeten som är 

kvinnodominerade, i större utsträckning lider av psykisk ohälsa. 

Allvin et al. (2006, s 159-160) benämner den sammantagna problematiken som 

en ny ohälsa. Här ingår olika typer av ohälsa i relation till arbetets stora krav. Effekten kan dels 

bli besvär med leder och muskler, dels ohälsa psykiskt sett. En negativ utveckling för den 

psykiska ohälsan kan identifieras från och med 1980-talet. Den psykiska ohälsa som Allvin et 

al. (2006, s 160-164) beskriver resulterar i följande konsekvenser för den anställde: 

 

- Sömnproblem med trötthet som resultat 
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- Ångest och oro 

 

- Utbrändhet och utmattningssyndrom 

 

     Psykosocial arbetsmiljö. Den psykosociala arbetsmiljön utgörs av såväl psykologiska som 

sociala förhållanden vilka tillsammans påverkar hälsa och arbetsutförande, men begreppet 

psykosocial arbetsmiljö kan användas på olika sätt och enligt somliga forskare inkludera de 

fysiska aspekterna av arbetsmiljön. En individs ”ryggsäck” kan ha betydelse för upplevelsen av 

arbetsmiljön, vilket ibland kan vara svårt att skapa sig en uppfattning om. Uttalade faktorer och 

aspekter av en specifik arbetsmiljö torde inverka på de anställdas upplevelse av deras 

arbetsförhållanden och därmed påverka exempelvis hur motiverade de är inför sina 

arbetsuppgifter. Socialt stöd kan också ses som en viktig hållpunkt när det gäller den 

psykosociala arbetsmiljön (Sandberg, 2011, s 30-31). Det har även blivit tydligt att 

psykosociala aspekter som en individ möts av, kan påverka denne ur fysiskt avseende. Här tas 

bland annat muskler, hormoner och fysisk ställning upp. Dessutom poängteras att arbetsliv och 

privatliv kan inverka på varandra och att de tillsammans kan ge effekter på den totala hälsan 

bland annat genom muskelproblem och tidigare nämnda effekter (Sandberg, 2011, s 32). Andra 

faktorer som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön är gruppkonstellationer och 

konsekvenser av att gruppen håller ihop. Även ångest i relation till arbetet kan inverka på 

upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. Bristande socialt stöd och vagt samarbete 

kollegor emellan är faktorer som kan påverka känslan av ångest eftersom grupprelationerna ofta 

är viktiga för en individ och kräver tydliga roller som individerna kan identifiera sig med och 

inte behöver känna obehag med (Sandberg, 2011, s 33-34).  

 

     Stress. Stressbegreppet är ett begrepp som har genomgått stora förändringar från att handla 

om fysiologiska faktorer inom medicin till att handla om psykiska faktorer. Definitionen och 

betydelsen av begreppet stress håller fortfarande på att genomgå förändring och anpassas till 

omständigheter inom arbetsliv och samhälle (Allvin et al., 2006, s 135). I Sverige har stress och 

arbetsmiljö en nära koppling till arbetsrättslig lagstiftning såsom Arbetsmiljölagen [1978]. 

Kraven på arbetet har således förskjutits från att handla om pengar för att överleva till att vara 

en möjlighet för individen att utvecklas och skapa kvalitet (Allvin et al., 2006, s 139-140).  

 

     Socialt stöd. Ett bristfälligt socialt stöd har visat sig vara en orsak till psykisk ohälsa i 

arbetslivet. En arbetsplats där en individ får stöd varken från sina kollegor eller sin chef, 

samtidigt som kraven i relation till tjänsten är höga, är således en allvarlig hälsorisk 

(Waldenström, 2010, s 57). Nordin (2010, s 45) förklarar att socialt stöd innebär att en individ 

blir bekräftad, får stöd och en handräckning av personer i omgivningen. Den praktiska aspekten 

av stöd brukar benämnas som instrumentellt socialt stöd, när det handlar om råd och tips som 

informativt stöd och slutligen som emotionellt stöd när individen blir värderad av en annan 

person. Det sociala stödet vilket individer behöver är ”konkret hjälp av olika slag för att kunna 

genomföra sitt jobb på det sätt som förväntas” (Waldenström, 2010, s 58). Waldenström (2010, 

s 58) betonar att det är av vikt att förändra själva arbetet på organisationsnivå för att skapa bättre 

psykosocial hälsa genom socialt stöd. Instrumentellt socialt stöd är den typ av socialt stöd som 

enligt min uppfattning ligger nära den typ av stöd som lärare kan behöva i sin arbetssituation, 

och är därmed en av formerna av socialt stöd som kommer att aktualiseras i denna uppsats. 

Waldenström (2010, s 59) förklarar nämligen att personer vilka arbetar i ett gränslöst arbete 

kan vara i större behov av denna typ av stöd. Detta kan genomföras genom att helt enkelt hjälpa 

varandra på arbetsplatsen, men också genom att tydliggöra arbetets ramar och vad som krävs 

och inte krävs av den anställde. Det senare benämns värderande stöd och innefattar likväl stöd 
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när det gäller att skapa tydlighet i riktigheten i arbetsutförandet. Waldenström (2010, s 59-61) 

menar att maktstruktur och mandat har ett samband i och med att det är svårt att ge socialt stöd 

om det inte finns möjlighet att påverka situationen. Chef och kollegor kan utöva socialt stöd 

genom att sätta fokus vid kvalitet snarare än kvantitet, som ett sätt att motverka att anställda gör 

mer än vad som är hanterbart. Det finns också en gruppaspekt av socialt stöd och det är av vikt 

att arbetsgruppen är ett team och arbetar mot samma mål tillsammans, något som kan vara 

särskilt relevant när den typen av stöd inte aktualiseras från chef och ledning. Det är även 

möjligt att ge socialt stöd genom att delegera arbetsuppgifter med utgångspunkt i befintlig 

kompetens hos en given anställd. Allvin et al. (2006, s 141) förklarar att socialt stöd kan ses ur 

fyra olika typer av kategorier, nämligen kollektivitetsteori, resursteori, socialisationsteori och 

behovsteori. Kollektivitetsteorin ser det sociala stödet på gruppnivå i form av bland annat makt 

och kontroll. Resursteori handlar om arbetets krav i relation till resurserna. Socialisationsteori 

om socialisation som en faktor för socialt stöd och behovsteori om vilka möjligheter socialt 

stöd har att positivt inverka på en individs behov gällande att vara del av en grupp.  

 

 

Det teoretiska perspektivets användning i fallstudien 
Krav-kontroll-stödmodellen sätts i denna undersökning i första hand i relation till kraven inom 

läraryrket, vilken kontroll lärarna känner över sin arbetssituation och vilken typ av socialt stöd 

de har samt hur de upplever det sociala stödet. En förståelse av detta sätts i relation till deras 

privatliv och hur de upplever det. Krav i hemmet sätts i relation till kontroll över hemsituationen 

och relationerna inom familj och privatliv. Vi diskuterar även relation och samspel mellan 

privat- och arbetsliv och söker skapa en helhetsbild över de tre komponenterna i modellen. Vad 

beträffar privatlivet används modellen som hjälp för att skapa en uppfattning av hur 

intervjupersonerna upplever sin situation, medan den i relation till deras yrkesroll används för 

att vidare diskutera hälsa, stress och andra konsekvenser av vad bristande eller tillräckliga krav, 

kontroll och socialt stöd får för den sammantagna bilden av hälsan och livssituationen. 

Upplevelsen av faktorerna i den ena sfären antas påverkas och förändras i relation till 

omständigheterna i den andra. Därför har modellen, i relation till resterande teoretisk bakgrund 

i denna uppsats, kommit att bli användbar och gynna förståelsen av forskningsämnet. De fysiska 

hälsoeffekterna såsom hjärt- och kärlsjukdomar och liknande kommer inte att diskuteras i 

studien. Fokus ligger på intervjupersonernas berättelse av upplevelsen i relation till arbets- och 

livssituation och psykiska effekter av eventuell låg kontroll, höga krav och/eller lågt socialt stöd 

i arbetsliv i synnerhet men också som aspekt i privatliv. Övrig teoretisk ram har formulerats i 

syfte att täcka in syftets fokus vid dels lärarnas arbetsliv och psykosociala hälsoeffekter, dels 

vid jämställdhetsfaktorer i deras privatliv. Teorin kommer således att sättas i relation till de 

olika teman som intervjuerna med lärarna har utgått ifrån. Socialt stöd har i kapitlet aktualiserats 

utifrån olika författare eftersom det har fått en central roll i studien. 
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Metod 

 

 

Litteratursökning 
Undersökningen påbörjades med en sökning efter tidigare studier och forskning i ämnet i 

databaser för vetenskapliga artiklar såsom Discovery, PsycINFO men framför allt Sociological 

Abstracts. Dessa databaser har nåtts genom Mälardalens högskolas databaser på högskolans 

hemsida (www.mdh.se). Målet med sökningen var att hitta artiklar både om läraryrket och om 

jämställdhet i privatlivet, men också att få en bild av hälsoeffekter hos stressade lärare och hur 

arbetsliv och privatliv samspelar. Sökorden som har aktualiserats är följande: Gender Equality 

(at home)/Division of Labour/Domestic Work, Child*, Home, Work, Teacher*, Stress, 

Organization*, School och Sweden i olika kombinationer. Syftet var att hitta aktuella 

vetenskapliga artiklar. Därför användes endast en artikel från år 1998 (eftersom den förklarar 

fenomenet på ett bra sätt), medan resten av artiklarna som valdes ut är utgivna från och med år 

2008 till och med år 2013. Endast peer reviewed-artiklar valdes till uppsatsen. De vetenskapliga 

artiklarna verkade för att öka kunskapen om forskningsämnet och visade samtidigt vilka 

aspekter av detta som har studerats och vilka slutsatser som tidigare forskning har kunnat dra. 

Vetenskapliga artiklar studerades främst i början av undersökningen, men har även lagts till 

under studiens gång eftersom nya infallsvinklar på ämnet successivt lyftes fram.  

 

 

Fallstudie som forskningsdesign 
Till genomförandet av studien gjordes valet att använda en fallstudiedesign vilket enligt 

Creswell (2013, s 97) handlar om att en viss miljö studeras utifrån hur den ser ut i verkligheten. 

Fallstudier kan ses som dels en metod, dels som det som skall studeras och kan således innefatta 

olika sätt att tillhandahålla data. Kvalitativa intervjuer är ett av dem. När det gäller denna studie 

ses fallstudien som designen för undersökningen, medan intervjuerna var metoden med vilken 

fallstudien genomfördes. Syftet med att använda just fallstudiedesignen i denna undersökning 

har varit att exemplifiera fenomenets existens på en ”helt vanlig” kommunal grundskola. Istället 

för att statistiskt generalisera och visa i vilken utsträckning fenomenet existerar, var målet att 

visa hur det kan se ut, vilket sannolikt kan indikera hur det även kan se ut på andra liknande 

skolor. Creswell (2013, s 98) förklarar att det första steget inför en fallstudie är att välja ut fallet, 

vilket exempelvis kan vara en organisation. Detta var efter att yrkesgruppen hade definierats 

det första steget även i denna studie. Den form av fallstudie som har genomförts här är en 

instrumentell fallstudie, eftersom fallet har valts i syfte att belysa ett specifikt fenomen. 

Creswell (2013, s 98) betonar vidare att det i fallstudier kan vara svårt att skapa tillräckligt 

djupgående data och förståelse av fallet utan att använda sig av flera olika kvalitativa 

datainsamlingsmetoder. Detta har dock i denna studie inte varit en möjlighet. På grund av 

rådande resurser i form av tidsram, har studien begränsats till endast intervjuer som 

datainsamlingsmetod. 

 

      Fallet. Fallstudien i denna undersökning fokuserar på lärare i en grundskola. Skolan som 

valdes ut är kommunal och ligger relativt centralt i en mellanstor stad i Mellansverige. På skolan 

finns lärare som undervisar från och med förskoleklass till och med nionde klass. Det är således 

en grundskola av större format. Sammanlagt var sex lärare med i intervjuundersökningen. En 

av dem har dock fått andra ansvarsområden och sitter i skolans ledning.  Anledningen till valet 

av läraryrket är att det har varit och är könssegregerat (här arbetar fler kvinnor än män), 

samtidigt som det i lärarrollen till synes krävs arbete även utanför själva arbetsplatsen. Detta är 

intressant i relation till syftet där dels arbetssituationen, dels privatliv i form av 

http://www.mdh.se/
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hushållsuppgifter och barnomsorg studeras. För att besvara frågeställningarna gjordes valet att 

intervjua både kvinnor och män i parrelation eller ensamstående/singlar/särbos, med och utan 

barn.  

 

 

Urval 
Urvalsprocessen grundar sig dels i ett målinriktat urval som handlar om att intervjua de 

personer som anses kunna besvara frågorna i studien (Bryman, 2011, s 434-435), dels ett 

snöbollsurval vilket handlar om att använda ett mindre antal kontakter eller intervjupersoner 

för att nå fler (Bryman, 2011, s 196-197). Parallellt med litteratursökningen arbetade jag med 

att hitta en skola att utföra intervjuerna på. Inga kontakter fanns att tillgå. Därför sökte jag 

genom en kommuns hemsida upp samtliga grundskolor och valde därefter ut ett antal skolor att 

kontakta. Försök gjordes både att skicka e-post och att ringa. Totalt kontaktades tre olika skolor, 

men endast en av dem besvarade mitt kontaktförsök. Kontaktförsöken på telefon gjordes genom 

rektorn för att genom henne eller honom få access till skolan, vilket är grundläggande när det 

gäller att få tillgång till en plats att utföra sin kvalitativa undersökning på. Förutom att hitta 

personer som är intresserade av att delta i studien, handlar det om att finna en nyckelperson 

(eller personer) som tackar ja till att undersökningen får utföras på deras organisation (Creswell, 

2013, s 151). Vid samtalet när jag fick god respons på min undersökning presenterade jag mig 

och förklarade att jag skriver en d-uppsats. Jag berättade även vilket syfte som hade formulerats 

för studien och hur många och hur långa intervjuer jag uppskattade att jag skulle behöva utföra. 

Tanken från början var att åka till skolan och informera om studien och dela ut mina 

kontaktuppgifter på plats så att intresserade kunde kontakta mig för inbokning av intervju, men 

istället blev det rektorn som gjorde en intressekoll med lärarna.  Rektorn återkom i två 

omgångar med e-post-adresser till lärare som visade intresse för undersökningen. Jag 

kontaktade sedan samtliga intervjupersoner genom e-post (se bilaga 1) i vilken jag presenterade 

studiens syfte och etiska principer. Jag skrev även att jag önskade att spela in intervjuerna i 

syfte att transkribera dem till text, för att inte överrumpla intervjupersonerna med detta vid 

mötet. Jag lät intervjupersonerna komma med förslag på tid för intervju och vi bokade sedan in 

dem. I ett första skede var det totalt fem personer som visade intresse för att medverka i studien. 

Flera av intervjupersonerna ändrade den avtalade tiden, förmodligen på grund av tidspress. De 

tre första intervjupersonerna blev tillfrågade om de hade lust att fråga sina lärarkollegor om de 

ville vara med på en intervju. Detta genererade en till intervjuperson (som kontaktades liksom 

de andra intervjupersonerna). Snöbollsurvalet var essentiellt i denna studie där inte ett 

tillräckligt antal lärare hade anmält sig till intervju efter den första urvalsomgången. När båda 

urvalsprocesserna var slutförda hade således sex intervjuer bokats in, vilket resulterade i ett 

stort transkriptionsmaterial och en mättnad (Bryman, 2011, s 436) gällande 

datainsamlingsfasen i undersökningen.  

 

Intervjuer som metod – datainsamling  
Målet i denna undersökning var att täcka in samtliga aspekter av fenomenet som skulle studeras 

i fallstudien, men att ge lärarna stora möjligheter att lyfta fram de aspekter som de ansåg 

relevant. Därför valdes att göra djupgående semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011, s 415) 

med en intervjuperson i taget vid ett personligt möte. Min uppfattning är att det möjliggjorde 

att lyssna in och anpassa intervjun efter situationen men också att nya frågor eller följdfrågor 

kunde användas när det var lämpligt. Detta torde sannolikt ha skapat utrymme för läraren att 

poängtera sidor av fenomenet vilka jag som har designat studien kanske inte hade tänkt på vid 

utformningen av intervjuguiden. Den semistrukturerade intervjuguiden (Bryman, 2011, s 415) 

(se bilaga 2) formulerades med utgångspunkt i syfte och frågeställningar och delades upp i 
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följande teman: inledande frågor, jämställdhet i hemmet, hälsa och jämställdhet, hälsa och 

lärarrollen, ledarskap och lärarrollen, sjukskrivning och VAB (vård av barn)/föräldraledighet 

samt avslutande frågor. Under varje tema fanns ett antal underfrågor. Det finns olika typer av 

frågor att använda sig av under intervjusituationen. Det de har gemensamt är att de skall vara 

okomplicerat formulerade och kortfattade (Kvale, 1997, s 123-125). Inledande frågor 

formulerades i intervjuguiden och användes i början av samtliga intervjuer. Uppföljningsfrågor 

aktualiserades genom nickningar och ljud som ”mm” (Kvale, 1997, s 124). Tolkande frågor 

användes specifikt för att skapa säkerhet gällande min tolkning av intervjupersonens utsagor.   

Miljön under intervjun behöver vara avskild och lugn, för att inte riskera olika 

störningsmoment (Bryman, 2011, s 419-421). Ett ”formulär” utformades och togs med till 

intervjuerna (bilaga 3). Här antecknades bakgrundssvaren, miljön, hur intervjun kändes samt 

hur jag tolkade att intervjupersonen upplevde intervjun. Jag antecknade även om intervjun hade 

spelats in och hur lång den var. Jag kryssade vidare i om intervjupersonen ville ta del av 

transkription, tolkning och/eller uppsats som helhet efter färdigställandet. Möjligheten att 

granska och godkänna transkription och/eller tolkning var även ett sätt att höja studiens 

tillförlitlighet, eftersom intervjupersonerna fick möjlighet att tydliggöra om uppfattningen av 

deras svar var rätt eller inte (Bryman, 2011, s 354-355). Samtliga intervjuer spelades in och 

transkriberades ordagrant. De delar som används som citat i rapporten har i vissa fall justerats 

för att bli mer lättlästa ur grammatisk synvinkel. Tystnad, tonfall och liknande noterades direkt 

i transkriptionen för att ge en så rättvis bild som möjligt. Bryman (2011, s 428) förklarar att det 

i kvalitativ forskning inte bara finns ett intresse för vad som sägs, utan att även hur det sägs är 

relevant, vilket kan fångas upp av en inspelning. Kroppsspråk av vikt att notera, antecknades 

och fördes in i transkriptionen. Eftersom jag inte på förhand visste om intervjupersonerna skulle 

tacka ja till en inspelning numrerades teman och frågor för att lätt kunna anteckna och veta 

under vilken fråga svaret hörde. Frågor i intervjuguiden angående barn markerades med en färg, 

och frågor angående partnerskap i en annan. Målet var att lätt kunna anpassa frågorna efter de 

enskilda lärarnas livssituation. Intervjupersoner vilka uppfyllde alla ”kriterier” fick således litet 

fler frågor än de som inte gjorde det. Intervjuerna tog som ett resultat av flexibiliteten i 

intervjuguiden och beroende på intervjupersonerna olika lång tid att genomföra (45 minuter i 

snitt). Transkriptionerna anonymiserades omedelbart och inga namn på varken skola eller 

personer har skrivits ner, utan fiktiva namn har istället använts. De fiktiva namnen går efter 

alfabetisk ordning, nämligen Aron, Beatrice, Cornelia, Denise, Emelie och Fredrik. Namnen 

formulerades innan mötet med intervjupersonerna. Skolan tilldelades ett fiktivt namn på 

nästkommande bokstav i alfabetisk ordning, nämligen Grundskolan.   

 

     Intervjupersonerna. Informationen om intervjupersonerna har huvudsakligen framkommit 

under ”Tema 1: Inledande frågor” i intervjuguiden (se bilaga 2). Två män och fyra kvinnor 

vilka är utbildade lärare har medverkat i en intervju till denna studie. En av dem (nämligen 

Cornelia) arbetar numera inom skolans ledning och har överblick över skolan vad gäller dels 

organisationen, dels anställda och elever. Godkännande inhämtades gällande att benämna detta 

i uppsatsen. Alla förutom en av intervjupersonerna har barn, i olika åldrar. Intervjupersonernas 

ålder sträcker sig från cirka 30 år till cirka 50 år. Alla förutom två av intervjupersonerna lever 

i en parrelation. Lärarna som har medverkat arbetar antingen i låg- eller mellanstadium. De 

flesta innehar en tillsvidareanställning. Upplevelsen av skolan är god och jag har fått ett gott 

välkomnande av samtliga intervjupersoner och annan personal som påträffades i skolan vid 

utförandet av intervjuerna. Samtliga intervjupersoner har verkat entusiastiska till 

forskningsämnet och till att dela med sig av sina erfarenheter genom en kvalitativ intervju. Jag 

upplevde dock att de flesta intervjupersonerna hade bråttom iväg efter intervjuernas slutförande, 

på grund av att en lektion skulle börja eller att mobiltelefonen ringde. Intervjuerna utfördes i 

personalrum, grupprum eller tomt klassrum. Under intervjun med Cornelia gick diktafonen 
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sönder och intervjun spelades in med mobiltelefon (såsom de tre nästkommande intervjuerna). 

Här antecknade jag för säkerhets skull, med hjälp av nummermarkeringarna i intervjuguiden. 

Inspelning på mobiltelefon kan sannolikt upplevas som mer neutralt, eftersom de ständigt är 

närvarande i vardagen. 

 

 

Databearbetning och analys 
Efter transkriberingen påbörjades analysen. En metod att använda sig av under analys av 

kvalitativa intervjuer är meningskategorisering (Kvale, 1997, s 174), vilket helt enkelt innebär 

att intervjun struktureras genom att placera in materialet i olika kategorier. Detta skapar 

möjlighet till översikt och gör ett stort textmaterial mindre och mer hanterbart. Utgångspunkten 

för denna typ av analys är flexibel och kan anpassas efter intervjuns syfte, teoretiska ståndpunkt 

eller liknande. De kan utvecklas under analysens genomförande men likväl bestämmas på 

förhand (Kvale, 1997, s 174). Bryman (2011, s 523-535) förklarar att det finns ett antal steg 

som en kodning eller kategorisering genomgår. Det första är att läsa igenom transkriberingarna 

utan att tänka på koderna och utan att göra kopplingar. Min kodning började med att jag skrev 

ut transkriptionerna i pappersform och läste igenom dem en gång till. Vid nästa genomläsning 

kan anteckningar läggas in och återkommande ord som intervjupersonen har använt 

synliggöras. Det andra steget i analysen var således en ytterligare genomläsning samtidigt som 

jag i vänstermarginalen antecknade återkommande nyckelord, vilket resulterade i ett stort antal 

ord i varje transkription. I detta skede skedde ingen tolkning av de ord som antecknades. Den 

tredje vändan granskas de koder som har skrivits ut, eftersom de kan påminna om varandra och 

behöva justeras. Den tredje gången jag läste igenom transkriptionerna söktes likheter och 

summerande begrepp för de ord som skrivits ner i vänstermarginalen. Här ökades således 

abstraktionsnivån för kategorierna. Dessa ord (koder eller kategorier) skrevs i högermarginalen. 

Sedan skrevs dessa ner på ett A4-papper i punktform och sedan kortfattat som en samlad kod 

på post it-lappar med ett fåtal nyckelord (som snarare var underrubriker och varianser inom 

koderna). Varje kod fick sedan en färg och tänkbara citat att använda i rapporten överströks i 

samma färg som koden direkt i transkriptionen. När denna del var klar hade jag förutom 

transkriptionerna med överstrukna kärnavsnitt en A4-sida med punkter och tillhörande post it-

lappar till varje intervju. Fram till detta steg låg fokus på manifesta aspekter av materialet. Nästa 

steg var att skapa en översikt av koderna och deras likheter och skillnader mellan de olika 

intervjupersonernas svar, det vill säga höjdes abstraktionsnivån i tolkningen genom en latent 

tolkning. Många av de koder som blev tydliga återfanns inom flera intervjuer. Koderna fördes 

in i ett Word-dokument och här klipptes citat med tillhörande koder in, vilket skapade struktur 

och en översikt över materialet i sin helhet. Det var även nödvändigt att gå tillbaka till materialet 

i omgångar och jämföra en enskild del i en transkription med helheten både i form av den 

enskilda intervjun och i relation till resten av intervjuerna. Här blev det vid några tillfällen 

relevant att plocka ut fler tolkningar eller citat. Koder som liknade varandra eller handlade om 

samma tema buntades ihop och beskrevs under en gemensam rubrik i syfte att skapa en 

helhetsbild men också för att förenkla läsningen i rapporten. Kodningen låg nära Krav-kontroll-

stödmodellen (1990) och inom de tre komponenterna antecknades olika aspekter och varianser 

av krav inom arbetet, kontroll över arbetsuppgifterna och socialt stöd i relation till kollegor och 

chef. Utifrån dessa begrepp fick intervjupersonerna beskriva och framhålla aspekter och 

nyanser vilka har använts som underrubriker eller underkoder till dessa tre övergripande koder. 

Kodningen utgör inte hela analysarbetet utan skall tolkas och reflekteras över (Bryman, 2011, 

s 523-535). För att skapa förståelse av material av kvalitativt slag är tolkningen således en viktig 

aspekt, här är målet att utöver sina koder skapa en övergripande förståelse av materialet, 

möjligtvis i relation till teorier och forskning (Creswell, 2013, s 187). 
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De tre intervjupersoner som ville granska tolkningen fick den skickad i 

punktformat med citat som stöd per e-post. Den som ville ha både transkription och tolkning 

fick transkriptionen bifogad med tolkningen i högermarginalen. Tre intervjupersoner ville ta 

del av transkriptionen. Tolkningarna skickades i detta stadie för att jag skulle kunna gå vidare 

med en korrekt tolkning. Intervjun hade i det skedet inte kopplats till andra intervjusvar (detta 

skulle annars ha kunnat påverka konfidentialiteten). Tolkningsarbetet aktualiserades vidare när 

analysen av transkriptionerna var klara och skulle sättas i ett större perspektiv i relation till 

vetenskapliga artiklar och teoretisk bakgrund. Tolkningen utgick också från aspekter som 

intervjupersonerna själva hade lyft fram. Den har gjorts genom att jämföra delar i intervjuerna 

med intervjun som helhet, men också genom att sätta de olika intervjuerna i relation till 

varandra. I senare skede sattes dessa tolkningar i relation till den presenterande tidigare 

forskningen och den teoretiska bakgrunden.  

 

 

Forskningsetiskt ställningstagande 
De etiska hållpunkterna för intervjun skrevs ner och lästes upp innan intervjun startade. Dessa 

kopplades således helt enkelt till min studie med en beskrivning om hur de aktualiseras i relation 

till just denna undersökning. Jag avslutade med att inhämta samtycke. De etiska principerna för 

undersökningen vilar på Vetenskapsrådets (www.codex.vr.se) fyra huvudkrav vilka används 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det första kravet är informationskravet, 

vilket innebär att forskaren skall tydliggöra betingelserna för undersökningen och vad 

deltagaren har för roll i undersökningen. Ingen information skall utebli och det skall vara tydligt 

att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst (Vetenskapsrådet, s 7). I denna studie 

har kravet aktualiserats genom mitt tydliggörande både på förhand genom e-postkontakt och i 

samband med intervjun. Här har jag talat om undersökningens syfte och informerat om att 

intervjuerna är frivilliga och kan avbrytas när som helst. Lärarna informerades vidare kort om 

min utbildning och vad uppsatsen skulle användas till. Det andra kravet att ta hänsyn till kallas 

för samtyckeskravet och handlar om att forskaren skall ha fått samtycke till deltagandet innan 

datainsamlingen påbörjas (Vetenskapsrådet, s 10-11). I min studie har det använts genom att 

etiska principer och syfte upprepades. Därefter blev lärarna tillfrågade om de fortfarande ville 

vara med. Varje intervjuperson hade frivilligt anmält sig till intervju genom att besvara rektorns 

och min e-post. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, vilket handlar om att insamlad data 

skall hanteras på ett sätt som ej medför att det går att förstå vilka som har deltagit och vad de 

har sagt. Det skall inte heller vara möjligt för andra att ta del av materialet (Vetenskapsrådet, s 

12-13). Det har här aktualiserats genom att fiktiva namn har använts. Information om fall och 

intervjupersoner har begränsats till vida information vilka inte medför att det går att se vem de 

gäller. Detsamma gäller materialet i resultatredovisningen. Information om konfidentialitet fick 

intervjupersonerna dels genom e-post, dels i samband med intervjun. De fick även information 

om att endast jag tar del av materialet och att det endast används till mitt uppsatsarbete. Material 

i form av intervjutranskriptioner och inspelningar raderas efter uppsatsens färdigställande. Att 

rektorn hade varit med i urvalsprocessen betonades särskilt, eftersom hon förmedlat e-

postadresser och därmed vet vilka som i ett första skede visade intresse för att vara med i 

studien. Urvalet utökades dock som tidigare nämnts genom annan urvalsmetod, nämligen 

snöbollsurvalet (Bryman, 2011, s 196-197). Detta minskade risken av identifiering av 

intervjupersonerna. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet. Detta krav gäller det 

insamlade materialets användning, vilket är begränsat till forskningsändamålet som 

intervjupersonerna har blivit informerade och samtyckt till. Det förs ej vidare (Vetenskapsrådet, 

s 14). Nyttjandekravet har använts i denna undersökning genom tidigare nämnd information 

om att endast jag tar del av intervjumaterialet och att det inte kommer att användas för andra 

ändamål än uppsatsen. 
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Resultat 
 

 

Kapitlet behandlar resultatet av intervjuerna utifrån de kategorier som har tydliggjorts under 

analysarbetet. Kategorierna har formats utifrån de enskilda lärarnas intervjusvar och sedan satts 

i relation till varandra för att synliggöra skillnader, likheter och liknande. Den psykosociala 

hälsoaspekten av frågorna har kodats utifrån Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 

1990). Presentationen av analysarbetets resultat börjar med ett avsnitt om hur lärarna upplever 

jämställdheten i deras privatliv. Därefter diskuteras deras upplevelse av lärarrollen. Kapitlet 

fortsätter med att närmre gå in på kraven i arbetet, kontroll över arbetssituationen och det sociala 

stödets roll. Därefter görs en sammankoppling av deras uppfattning av arbetslivets relation till 

deras privatliv och vilka effekter det får på möjligheten att balansera dessa sfärer ur psykosocial 

hälsosynpunkt. Resultatkapitlet tar upp alla teman som har ingått i intervjuguiden (se bilaga 2). 

De presenteras dock inte i full utsträckning enligt själva guidens ordning utan enligt 

analysarbetets resultat. Citaten markeras med antingen ”I” (intervjuare) eller ”R” (respondent) 

för att tydliggöra vem som säger vad i utdragen från intervjutranskriptionerna. I det första 

avsnittet (Jämställdhet i privatlivet) kopplas inte resultatet till det fiktiva namnet eftersom 

detaljerad information gällande lärarnas privata situation motverkar möjligheten att bibehålla 

deras anonymitet. 

 

 

Jämställdhet i privatlivet 
 

     Likadelning av hushållsuppgifter och barnomsorg en viktig aspekt(?) Ingen av 

intervjupersonerna i materialet har uppgett att de har behövt sjukskriva på grund av 

psykosociala faktorer i sitt arbete. Alla som har barn har varit föräldralediga (i olika 

utsträckning) och har även varit hemma för vård av barn. Ingen av intervjupersonerna har 

uppgett att de upplever hemsituationen ur jämställdhetssynpunkt som särskilt problematisk, 

även om alla inte har fördelat föräldraledigheten lika mellan sig och sin partner. De menar att 

arbetsfördelningen i hemmet ofta går per automatik men att det kan behövas en dialog gällande 

denna. Att ha en ärlig och öppen kommunikation är också en framgångsfaktor när det gäller 

fördelningen av hushållsuppgifter. Jämställdhet och jämn fördelning av föräldraledighet bidrar 

enligt de manliga lärarna till en prioritering av barn och hem. En av de manliga lärarna förklarar 

att män tyvärr får tampas med fördomar gällande deras förmåga att vara bra pappor och att det 

i första hand är mamman som har ”rättigheter” till deras gemensamma barn. En annan lärare 

menar att barnens kön bidrar till vilken kontakt föräldrarna har med barnen när döttrar går till 

mamman med olika frågor, medan söner går till pappan med andra. Lärarna vill inte fördela 

barnomsorg eller hushållssysslor på annat vis än de har i nuläget. En del av dem poängterar att 

det är viktigt att inte dela upp sysslorna mellan ”typiskt manliga” eller ”typiskt kvinnliga” 

uppgifter, medan andra tycker att det inte spelar någon roll vad de gör så länge båda drar sitt 

strå till stacken. Några av intervjupersonerna har påvisat skillnader när det gäller barnens 

aktiviteter. Mannen i deras relation har haft mer ansvar gällande fritidsaktiviteter, medan 

kvinnan istället har varit hemma och gjort en större del hushållsuppgifter eller i större 

utsträckning ansvarat för barnens skolsituation och planering. En lärare har tydliggjort att 

hennes partner arbetar borta under vissa perioder, vilket medför att hon känner sig som 

ensamstående till deras barn och hela hushållet under dessa perioder. Det finns däremot även 

andra konstellationer när det gäller arbetsfördelningen, vilket skapar tydlighet i att det inte 

fungerar att generalisera denna typ av påståenden. En kvinnlig lärare menade nämligen att 

hennes man ibland står för hushållsuppgifter och matlagning i större utsträckning än henne. 
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Arbetet med hushållssysslor är inte valbart: ”det går inte bara att jobba och det 

går inte bara att hålla rent hemma utan du måste ju få det att funka i livet ihop också”, menar 

en av lärarna. Detta är dock nära sammanlänkat med hur mycket energi som läggs på 

hushållssysslorna. En annan lärare förklarar att det är viktigt att allt fungerar och sysslor utöver 

det vanliga (såsom ombyggnationer i hemmet och liknande) är saker som kan bidra till en känsla 

av stress i hemmet. Ett sätt att få familjelivet att fungera är enligt den läraren att undvika att ta 

hem arbetsuppgifter och istället jobba över vid de tillfällen när det eventuellt behövs. Ett 

jämställt privatliv bidrar enligt en av lärarna till en möjlighet att slappna av hemma. Det innebär 

nämligen att den ena personen i parrelationen inte bär på hela bördan utan att ansvaret delas. 

Här är kommunikation en viktig ingrediens. Denna lärare menar att det vore en förmån att ha 

städhjälp, men med tanke på den jämställda situationen och vad paret helst vill lägga sina pengar 

på, konkluderas att de hellre städar själva. En annan betonar att jämställda relationer där man 

och kvinna arbetar som ett team, sannolikt har en mer lättsam total situation eftersom 

spänningar på arbetet har större möjlighet att hamna i skymundan och ersättas med ”roliga 

saker”. 

 

     Frånvaro på grund av föräldraledighet och vård av barn – svårt att släppa kontrollen. 

Fördelningen av föräldraledigheten har enligt en av intervjupersonerna påverkats av yttre 

förutsättningar såsom inkomst. Vård av barn påverkas enligt en annan intervjuperson av vilket 

arbete hen själv och partnern har. Arbetar båda två med människor är det extra viktigt att turas 

om med vård av barn eftersom frånvaron påverkar relationerna inom arbetet. När det gäller de 

fem lärare som har barn, så är eller var frånvaro på grund av sjuka barn ett fenomen att ta hänsyn 

till i vardagen. En manlig lärare förklarar tiden som ”hattig”, eftersom hen ibland har varit 

tvungen att vara frånvarande under kortare perioder. Det har också blivit tydligt att några av 

intervjupersonerna har arbetat (exempelvis skickat e-post) under tiden de har varit hemma för 

vård av barn:  

 
R: Men för att hinna med till nästa dag, om jag VAB:ar hemma på tisdagen så vill jag vara 
förberedd på onsdagen och jag har ju förtroendetid som jag kunde använda eh, så, så, att när barnet 

sov eller när det fanns utrymme på kvällen då var ju jag, vill jag vara förberedd dagen efter. 

 

Här skapas bilden av att bibehålla kontroll över arbetssituationen i syfte att fortfarande vara 

insatt och kunna fortsätta arbetet utan att det skapas svårigheter när läraren kommer tillbaka. 

Anledningen till att intervjupersonerna öppnar e-post och liknande hemma, handlar om att 

bibehålla kontroll över hur arbetet fortlöper, eller för att känna att de är förberedda inför 

nästkommande arbetsdag. Kontrollen har i synnerhet visat sig vara viktig vid frånvaro:  
 

R: Men det är väl också en del av det här yrket, du kan inte släppa det helt. För då vet jag att då 

funkar det inte i min sal om inte jag funderar lite på hur dagen ska lösas, jag har fortfarande ett 
ansvar fast jag är hemma. Så det kan vara ett stressmoment. Det är det ju, absolut. Det är litegrann 

som att vara egen företagare […] För det är ingen annan som gör det. Men det handlar väl också 

om den här förmågan om att kunna släppa det. Att lita på att det kommer in en bra vikarie som 

löser uppgiften på ett bra sätt. Ja.  

 

Denna lärare menar således att hen vill känna en säkerhet om att lektioner och arbetet med 

barnen flyter på trots att hen själv inte kan vara närvarande. Läraren menar att det kan vara svårt 

att släppa situationen eftersom undervisningen blir helt annorlunda om det kommer en vikarie 

och utför den, något som är nära sammanlänkat med de sociala relationer som just den läraren 

har byggt upp till sina elever. 

För att sammanfatta upplever en del av lärarna som har blivit intervjuade att deras 

hemsituation kan bli stressig, men ingen av dem har blivit så pass stressad att de inte har kunnat 

arbeta på grund av psykosociala faktorer. Hemsituationen illustreras av dem inte som ett 
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problem. Trots detta återfinns några könsstereotypa faktorer i deras privatliv, såsom kvinnans 

respektive mannens ansvarsområden i relation till hem och barn. En stressfaktor är dock 

sammanblandningen av arbetsliv och privatliv, eftersom den medför svårigheter att släppa taget 

om arbetet även vid frånvaro till exempel på grund av vård av barn. En anledning till att stressen 

i relation till privatlivet och hemsituationen är liten kan vara deras upplevelse av en hanterbar 

och jämställd hemsituation. 

 

 

Lärarnas generella upplevelse av deras yrke och arbetsplats 
 

     Lärarrollen är komplex. Lärarna överlag har förmedlat en positiv bild av hur de trivs som 

lärare och att arbeta på Grundskolan. Exempelvis menar Aron att det inte är ofta han känner sig 

trött på att behöva gå och jobba, utan att det känns roligt att gå till skolan eftersom han trivs 

med kollegor och barn: ”för det mesta känns det väldigt roligt alltså [visar två tummar upp]”. 

Den generella bilden av hur lärarna upplever sitt uppdrag är att det är komplext. Lärarna har ett 

stort krav på att upprätta och bibehålla goda sociala relationer med såväl elever som deras 

föräldrar, sina kollegor och ledningen. De behöver anpassa undervisningen till varje elev. 

Förutom den sociala aspekten och de kunskapskrav som de skall förmedla till eleverna, har de 

administrativa arbetsuppgifter och planering av lektioner, skriftliga omdömen och liknande att 

arbeta med. Lärare vilka innehar en heltidstjänst arbetar 35 timmar per vecka på arbetsplatsen, 

medan de resterande tio timmarna utförs på valfri plats, vilket innebär att arbetsuppgifter kan 

inverka på deras privatliv.  

 

     Lärarrollen handlar om mer än förmedlandet av kunskap. Aron förklarar att lärare behöver 

kunna bemästra två olika övergripande typer av färdigheter i relation till eleverna, nämligen 

förmedlandet av kunskap å ena sidan, och att vara fostrande och upprätthålla sociala relationer 

med eleverna å den andra. Aron upplever till skillnad från resten av lärarna inte att den 

administrativa delen av arbetet nödvändigtvis är en betungande del av arbetet. Emelie förklarar 

att en lärare ofta behöver vara som en ”lärarassistent” och hjälpa barnen, vilket ofta kan vara 

svårt eftersom alla barn är olika och kan behöva mer eller mindre anpassning i sin undervisning. 

Cornelia är utbildad lärare men arbetar just nu i skolans ledning. Hon förklarar läraruppdraget 

enligt följande: 

 
R: Att vara lärare är ett väldigt komplext uppdrag. Så är det ju. Du har en grupp elever som du 

ansvarar för och så har du en grupp vårdnadshavare som också tycker till om det, och sen har du 

en ledning som också ställer krav. Så att, jag tror säkert du är i en situation där det krävs eh väldigt 

mycket struktur från dig som person och det krävs ehhh en vilja att se möjligheter. Har man inte 

alla de här bitarna, då tror jag lätt man kan känna sig klämd (Cornelia). 

 

Cornelia ramar således in de olika aspekterna av läraryrket och tydliggör hur många delar av 

arbetet som måste vara fungerande. Beatrice, Denise och Fredrik betonar särskilt hur arbetet 

med barn står i motsats till arbetet som administratör. Beatrice menar att tiden som läggs på 

administrativa arbetsuppgifter tar för mycket tid från barnen:  

 
R: För det är fortfarande väldigt mycket pappersarbete. Och det tar ju tid, jag vill ju kunna vara 

mer med barnen. Alltså lite pappersarbete måste det ju ingå, det här med att man sitter och planerar 

och man rättar lite böcker och rättar prov och vad man nu har för någonting (Beatrice). 

 

Denise betonar att hon å ena sidan har ett pedagogiskt ansvar i form av undervisning, å andra 

sidan arbetar som administratör. Hon förklarar att det är den administrativa delen av 

arbetsuppgifterna som tas hem och utförs under lärarnas förtroendetimmar: ”Ja, det är ju 
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planering av lektioner, det är ju kanske kolla mejl, men framför allt, ja, planering av lektioner, 

rättning […] Så skrivbordsjobb skulle jag kunna säga att det är hemma”. 

Emelie förklarar att arbetet med eleverna kan upplevas som både rörigt och 

kravfyllt (beroende på sammansättningen av elever) men att arbetet är roligt. Att arbetet är 

givande menar hon väger upp för arbetets krav och lönen som inte är så hög som skulle önskas. 

Administrativa arbetsuppgifter är enligt Fredrik ett exempel på ”tråkiga krav”. 

 

     Läraren behöver i stor utsträckning upprätthålla sociala relationer. Lärarna upplever, som 

tidigare nämnts, att de har många relationer inom sitt arbete. Relationerna behöver nämligen 

fungera med klassen som helhet, de enskilda eleverna i klassen och deras individuella behov, 

elevernas föräldrar, kollegor (eventuellt som lärarna delar klass med men också kollegor som 

de träffar på raster, möten, i arbetsrum och liknande) och ledningen: 

 
R: […] i och med att vi jobbar i en sådan värld och vår miljö är ju så vi har så många sociala 

relationer. När du jobbar med ett barn så har du ju inte bara relation med ett barn, du har en relation 
med två föräldrar och du har en relation med koll- alltså alla kollegor som jobbar runt barnet, vi 

har ju ett väldigt alltså relationskrävande jobb på det sättet eh, så att, och de, de här relationerna 

ser ju olika ut (Denise). 

 

Detta menar lärarna ställer krav på flexibilitet och lyhördhet. Det innebär dessutom ett stort 

ansvar och en press angående att många kan bli besvikna om man i rollen som lärare inte 

presterar enligt förväntningarna. Detta kan i vissa situationer vara psykiskt påfrestande: ”man 

är i en position där man är ganska utsatt vad det gäller relationer” (Cornelia). 

Beatrice och Emelie förklarar att barngruppen har betydelse för lärarens 

arbetsmiljö ur flera olika avseenden. Det kan vara möjligt att de enskilda individerna i sig inte 

påverkar hur rörig klassen blir, men att de tillsammans som en helhet kanske inte fungerar. 

Detta kan vara påfrestande både för elever och lärare. Ett sätt att få en stökig klass att fungera 

och lindra stressen hos läraren kan vara att individanpassa, det vill säga att den enskilda 

individen får sina behov mötta, men också att läraren får en resurs i form av en annan vuxen 

som är där antingen på heltid eller vid vissa tillfällen som en temporär avlastning. Aron menar 

att det finns andra nackdelar med att vara ensam lärare i en klass, i synnerhet på grund av att 

det inte finns tid för lärarna att gå in till varandras klasser. Detta medför nämligen en minskad 

chans att dela med sig av tips och idéer: ”Vi är ganska utlämnade”. Ett mer ämnesöverskridande 

arbetssätt skulle kunna vara ett sätt att förändra situationen till det bättre, enligt Aron. Att vara 

borta från arbetet är något som Fredrik menar kan påverka relationerna till eleverna: ”det är ju 

sårbart när man jobbar med människor”. Detta illustrerar vikten av att lärarna behöver vårda 

och ha fungerande relationer. Aron menar dock att relationerna kan göra honom trött. Som 

exempel förklarar han hur skönt det är att sätta sig ensam i bilen och åka hemåt. Han känner 

inte för att ringa en vän eller liknande i direkt anslutning till arbetsdagens slut: ”det första jag 

gör när jag går härifrån så ringer jag inte till en kompis utan då vill jag ha liksom lite tid för mig 

själv att sitta i bilen i fem minuter, det är helt underbart”. 

 

     Läraren behöver anpassa sig till samhällsförändringar. Denise som har arbetat som lärare 

under en relativt lång period tycker sig kunna urskilja skillnader inom själva läraryrket men 

också i samhället och i förlängningen barnen och tempot i arbetet. Hon menar att fler 

arbetsuppgifter måste rymmas under arbetstiden som förut fanns tillgodo för det mindre antalet 

arbetsuppgifter. Detta behöver och tycks vara på väg att åter regleras, denna gång till lärarnas 

fördel. Detta är enligt Denise nämligen något som kan påverka att lärare blir stressade och 

känner att de inte hinner med:  
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R: Nej alltså mängden arbets- arbets-… Vad ska vi säga, uppgifterna, har blivit fler. Men 

arbetstiden är densamma, du ska få in det inom ramen för samma tid. Eh, du undervisar lika 

mycket som du gjorde då. Ingen skillnad. Men du har andra uppgifter som kommer till. Som du 

ska ta del av. Och jag upplever också att det är ett ökat krav på att vara uppkopplad, det är vi ju 

inte hela tiden under undervisningen men, men, det är att du ska kunna svara snabbt, du får mycket 

mer mejl, det är mycket mer direktkontakter än vad det var tidigare. Och det sker snabbare. … Så 

där har det blivit en förändring. I yrket, absolut, det har det. Och det kanske har med hela samhället 

att göra också, barn har, de vill ha hjälp nu, inte sen, utan nu, på en gång […] att det blir någon 

förändring på sikt att de ser det, att de plockar bort kanske vissa uppgifter, eller förenkla eller göra 
om. För att huvuduppdraget det vill säga undervisningen ska kunna bli bra (Denise).  

 

För att summera har lärarna ansvarsområden utöver själva undervisningssituationen. Bakom 

denna finns administrativt arbete och sociala relationer att jobba på. Lärarna är positivt inställda 

till sin arbetssituation och gör de nödvändiga anpassningar som krävs för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter och efter förmåga och resurser optimera undervisningssituationen. Detta 

innebär dock att de ibland får ruscha förbi vissa teman eller liknande i relation till 

undervisningen. De sociala relationerna, vilka ser ut på olika sätt och involverar flera delar av 

skolan som organisation och i relation till eleverna, är av stor vikt. De behöver kunna fungera 

och de gynnas av nära lärarkollegor att dela undervisningen med. Härtill kommer att lärarna 

upplever sig påverkas av samhällets utveckling i synnerhet med tanke på kravet att agera fort, 

både i undervisningssituationer och i sociala kontakter. E-post används frekvent och detta är 

något som de kan kontrollera även hemifrån. 

 

 

Krav, kontroll, socialt stöd och lärarna 
 

     Lärarens höga krav. Under intervjuerna har det blivit tydligt att lärarna upplever att de har 

många krav på sig. Kraven kommer från olika håll och personer, genom olika 

kommunikationskanaler. Kraven som har identifierats är följande: krav från elever, föräldrar, 

kollegor och ledning, kunskapskrav och riktlinjer från Skolverket, styrdokument, ekonomiska 

krav och brukarundersökningar. Att kravbilden liksom lärarrollen är komplex, har blivit tydligt 

i flera av intervjupersonernas svar. Beatrice förklarar att ”det är ju olika krav som ställs ifrån 

olika håll”. Emelie betonar att hon ”upplever väl att kraven kommer väl lite överallt ifrån”. 

Under diskussionen om krav på lärare kom dock de flesta lärarna ganska omgående in på att 

kraven står i relation till förväntningar på dem. Dessa förväntningar kommer från elever, 

föräldrar, kollegor, ledning men likväl från dem själva. Aron menar att kraven från andra tar 

skepnaden av ”yttre förväntningar” och handlar om hur föräldrar, lärare och ledning uppfattar 

att han utför sitt arbete. Han menar vidare att ledningen sätter rimliga krav på honom eftersom 

han känner att de förväntar sig att han klarar av en viss arbetsuppgift. Om han inte upplever att 

han når upp till sina egna förväntningar känner han sig inte bra. Anledningen till att de egna 

kraven är höga menar han utgörs i det stora utrymmet lärarna har att själva planera sin 

undervisning och upprätthålla sina relationer till eleverna. Aron och Denise betonar i synnerhet 

hur stor frihet läraren har att utforma undervisningen och avgöra hur mycket energi som skall 

läggas på denna. Det finns enligt lärarna även ett samspel mellan krav och relationerna till 

eleverna: 

 
R: Eh… Men jag tror att många lärare har nog också ganska höga krav på sig själva. Jag kan tänka 

mig att det är så. Man vill liksom prestera och man vill… Precis som man, andra yrken där man 

jobbar med människor, du måste vara flexibel, du måste vara lyhörd. Det går ju inte stänga dörr’n 

och säga att man inte har tid när du jobbar med ett barn som liksom behöver någon form av hjälp 

eller stöd. Så att, ja, på det sättet är det ganska kravfyllt… skulle jag säga (tyst tonfall) (Denise). 
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Denise förklarar att ett av kraven handlar om de sociala relationerna. Detta tycks vara ett stort 

krav med avseende på hur många elever och lärare som finns i relation till en lärares klass:  

 
I: Hur ser de olika kraven ut? 

R: Det är kunskapskrav på att vi lär eleverna det de ska kunna, det är också krav på att relationer 

ska funka mellan elever men det är också relationskrav elev-lärare. Du ska ju ha en relation till 
alla elever och den ser olika ut. Och det är ett ganska stort ansvar. Att jobba med relationer. Sen 

tycker jag att det är väldigt roligt eh med elever, med barn, så att, jag ser inte det som en belastning, 

men jag kanske känna ”visst det är ett krav ändå du har på dig” (Denise). 

 

Cornelia kopplar förväntningarna till relationskraven i hennes arbete inom ledningen, där en 

stor del av hennes arbetsdag ägnas åt personalfrågor. Hon formulerar sig på följande vis: 

”Kraven tror jag inte är så farliga, det är nog förväntningarna som är svåra att leva upp till. Det 

är väldigt många som har förväntningar på det arbete som ska utföras”. Enligt Cornelia kommer 

förväntningarna från elever, föräldrar och personal. När krav och förväntningar inte står i 

relation till varandra kan resultatet enligt henne bli att människor blir upprörda eller besvikna, 

vilket tycks vara en problematisk del gällande konsekvenserna av höga krav eller förväntningar. 

Denise menar att kraven på lärare och henne generellt sett är höga. Elever och föräldrar har 

förväntningar på henne, samtidigt som hon har förväntningar på dem också. Hon menar att det 

största kravet som påverkar lärarsituationen till det negativa är utomstående debatter om 

läraryrket och vad som behöver förändras. Även Emelie förklarar att hon har förväntningar på 

sig, men att det inte alltid är tydligt varifrån de kommer. Hon betonar dock särskilt att kraven 

handlar om mål för eleverna: 

 
R: [tystnad] Att… under skoldagen så kan det vara att eleverna ska känna sig trygga och de ska 

utvecklas och lära sig saker just i skolämnet. Och då är det mitt min uppgift liksom att hjälpa till 
så att de får det, ja, så att de kan uppfylla läroplanen och mål de har (Emelie). 

 

Fredrik förklarar att han upplever att ledningens krav och den generella kravbilden på honom 

är rimlig, men att han själv bygger upp krav vilka kan vara desto högre: ”det tycker jag är helt 

rimliga krav på mig, det är väl att jag ställer höga krav på mig själv än vad ledningen gör, tror 

jag. Mm”. Denise betonar att det finns ett antal skriftliga krav i form av kursplaner och 

styrdokument, vilka ofta präglas av ett svårtolkat akademiskt språk. Detta torde påverka 

förståelsen av kravens innebörd och sannolikt medföra att de kan bli svårgreppade. Det blir här 

tydligt att det finns någon form av målstyrning i lärarnas arbetssätt. De förväntas utgå från sina 

styrdokument men får friheten att välja hur de skall förmedla kunskapen vars innehåll definieras 

i dokumenten:  

 
R: Eh, där vi har en individuell tolkningsförmåga ehm så där skulle jag nog tänka mig att vårt 

styrdokument skulle vara mer lättbegripligt alltså hur de är skrivna, eh, det är ett akademispråk 

som vi många gånger brottas med, vi som ska jobba och tolka de här nivåerna (Denise). 

 

Relevansen av Krav-kontroll-stöd-modellen (Karasek & Theorell, 1990) och de tre 

komponenternas relation till varandra blir tydlig genom att intervjupersonerna förklarar att 

kraven de har blir hanterbara (det vill säga kan kontrolleras) genom att de får socialt stöd, 

exempelvis från deras chef. Aron förklarar resonemanget enligt följande: 

 
R: Eh… [tystnad] Jag upplever inte att jag får några större arbetsuppgifter än att jag klarar av dem. 

Samtidigt som jag känner att jag får utmaningar, [telefon ringer] det är också en del i det här att 

få en utmaning. För då har man ju ändå en förväntan om att ”han klarar av det här”. Så det, någon 

jämvikt där emellan. […] Och det är väl också att att man känner att jag kan gå in och säga att 

”just nu har jag det för mycket, jag måste ha stöd i det här”. Och då blir det ju hanterbart. Så ja, 

det är väl så det fungerar. Ja (Aron). 
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Intervjupersonerna ser dock inte nödvändigtvis kraven som något negativt. I synnerhet Emelie 

och Fredrik betonar hur krav kan vara en hjälp dels för att veta vad som förväntas av dem och 

vad de skall göra, dels som en inre drivkraft som motiverar:  

 
R: […] det är liksom en, ja, så man vet vart man ska någonstans. Kom jag hit och inte visste vad 

jag skulle göra, då, då skulle det ju bli kaos, men… om någon, ja, man har ju förväntningar på sig 

även om man inte varifrån de kommer så gör ju de att man gör saker, hade jag inte haft några krav 
då kanske jag bara hade suttit på en stol och kollat på när barnen inte gör någonting […] (Emelie). 

 

R: Krav tycker jag, det är det är en drivkraft för mig. Att ha krav. För mig som lärare är ju kravet 

att se till att barnen får lära sig någonting, det är ju ett krav som jag har här. Försöka bedriva den 

eller de ämnen jag har så att de kommer framåt i sin kunskapsinhämtning. Det, det, är helt så, sen, 

sen är det ju mer eller mindre krav med allt det här med dokumentation och så, det, det är ju … 

ja, det är ju inget kul. Det är tråkiga krav kan jag tycka, sådär. Nu, nu, försöker man ju dra ner på 

det där då. Men ja (Fredrik). 

 

För att summera upplever samtliga intervjupersoner att de har höga krav i sitt arbete, vilket till 

viss del beror på att det är många som ställer krav på dem, men också att de har riktlinjer att 

rätta sig efter. Kraven upplevs dock av de flesta som tydliga och rimliga, vilket exempelvis 

medför att kraven ses som en hjälp i arbetsutförandet. Dessutom ställs kraven i en 

motsatsrelation till förväntningar, av flera av intervjupersonerna. Detta medför att kraven 

förklaras som positiva, medan förväntningarna ofta förklaras som alltför höga. 

 

     Strategier för att skapa kontroll över arbetssituationen. Lärarna tycks generellt känna att de 

har kontroll över sin arbetssituation. Två aspekter kan dock minska kontrollen, nämligen en 

osäkerhet gällande nya arbetsuppgifter och oväntade situationer. Utöver detta upplever flera av 

lärarna att de arbetar under en alltför stram tidsram. Detta sätter i sin tur krav på lärarna att 

strukturera och prioritera arbetet. Denise förklarar att hon dels vill ha mer tid till förfogande att 

planera undervisningen och genomföra det som hon planerar, men också att hon vill ha mer tid 

till enskilda elever, i synnerhet om de behöver extra hjälp i något avseende. Det handlar således 

om tid för praktiskt skrivbordsarbete liksom tid för att hinna med de relationer som lärare har 

krav på att upprätthålla med sina elever. Hon menar att det i dagsläget är svårt att hinna med 

dessa aspekter, medan det tidigare har varit färre arbetsuppgifter inom ramen för samma tid:  

 
R: Vi har en hög arbetsbelastning, det har vi. Vi har fått mer att göra de sista, jämför jag yrket idag 

med för 10 år sen så, så, upplever jag att vi har fått en ökad, en ganska markant ökad, 

arbetsbelastning. Ehm, som vi måste hantera. Och det gör vi nog men det sker ju på bekostnad av 

någonting annat. För 10 år sen hade jag mer tid att planera genomföra lektioner eh den tiden idag 

lägger jag på andra arbetsuppgifter, men tiden är densamma. Som vi som jobbar. Jag är också mer 

kvar på skolan efter arbetet jämfört med vad jag var för 10 år sen. […] det tror jag får konsekvenser 

(Denise). 

 

Beatrice konkluderar utifrån sitt resonemang om tid följande: ”kan du fixa några fler timmar på 

dygnet så tar jag emot dem. Och det är nog vad de flesta kommer säga tror jag”. Tidsaspekten 

verkar således vara en problematik som flera av intervjupersonerna upplever. Emelie förklarar 

hur hon hanterar situationer där hon inte hinner implementera alla sina idéer: ”Man får väl 

prioritera som är viktigast. Sen att man kanske inte hinner allt men. Det är så det är”. Beatrice 

förklarar också, dock indirekt, att hon skapar kontroll över sin situation genom att planera och 

prioritera undervisningens kunskapskrav efter rådande tidsramar. 

Denise känner kontroll när arbetsdagen ser ut ungefär som den brukar. Händer det 

oförutsedda saker, kan kontrollen minska. Då handlar det ofta om att det händer något som har 

med människorna i omgivningen att göra, eller att hjälp behövs för att få trasig teknik att 
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fungera. Fredrik upplever också kontroll över sina uppgifter när situationer är som de brukar. 

Kontrollen minskar däremot när nya arbetsuppgifter skall anammas. Då gäller det att skapa sig 

en överblick över vad som behöver göras och därmed återskapa kontrollen: 

 
R: Nej men det är som med allting om man får ett uppdrag från ledningen att eh eller så är det ju 

med allting om man får någonting man ska göra och innan man har greppat det så, så, eh så kan 

man ju tycka att det är större än det egentligen är men får en liksom kontroll på det så, så, tycker 

jag ändå att det känns okej, men så tycker jag det ofta är alltså det kanske är en personlig sak sådär 

ändå men att jag måste få greppa det innan jag liksom ehm vet vad det handlar om. Sen så tror jag 

att jag kanske göra ett bra därifrån tror jag. Mm.  

I: Hur – konkret -  kan man göra det?  

R: Jo, men då får man ju då får man ju skapa någon slags struktur över ”vad är det egentligen jag 
ska göra nu”? Och försöka beta upp det här, ”vad för någonting är det jag ska göra och hur kan 

jag göra för att få kontroll på det”, får man skapa någon slags struktur, läsa på, eh le planera eh 

utifrån mitt, det uppdraget som jag har fått, eh skaffa sig en bild av vad det är jag ska göra 

egentligen. Då kan man nog kapsla in det ganska bra tycker jag. Men det kan, kan, ta lite olika tid 

det där tycker jag eh att försöka eh få grepp om det sådär (Fredrik). 

 

Aron förklarar att hans krav eller ”yttre förväntningar” är tydliga och att det är därför han känner 

kontroll över sina arbetsuppgifter. Enligt honom kan det snarare vara kraven som han ställer på 

sig själv som påverkar känslan av kontroll: 

 
R: Nej. Så det… det tror jag är kruxet i det här yrket, ofta så vill man så väldigt mycket. Ja, så når 
man inte ända fram och så känner man sig inte riktigt nöjd. För det är ju väldigt fritt, det är väldigt 

upp till mig hur jag utformar lektionerna, hur jag bemöter eleverna. Åh, ja då blir det väldigt 

mycket att det är jag som sätter mycket av de här förväntningarna. 

I: Så om du känner dig otillräcklig så beror det på dina egna krav snarare -- 

R: Ja det, ja snarare än andras krav, ja, det tycker jag (Aron). 

 

Vad beträffar kontroll har det blivit tydligt att lärarna till stor del själva behöver kunna skapa 

kontroll över sin egen situation. Arbetet är fritt och de har stort utrymme att bestämma hur de 

skall lägga upp sin undervisning och arbetet bakom kulisserna. Här kan ett beslutsutrymme 

identifieras. Intrycket utefter intervjupersonernas beskrivning av deras upplevelse av kontroll, 

är att de vid de flesta tillfällen har kontroll, till stor del på grund av fungerande planering. 

Oförutsedda händelser sätter som tidigare nämnts känslan av kontroll i gungning. För att 

sammanfatta upplever lärarna att de har höga krav som de ändå i stor utsträckning upplever som 

rimliga. En större ram för arbetet, i form av mer tid, eller ett mindre antal arbetsuppgifter skulle 

medföra större kontroll eftersom de skulle få mer utrymme för bland annat planering och att 

hinna med alla krav som de har att arbeta utefter. Det skulle således minska pressen att hinna 

allt inom en komprimerad tid. Det skulle sannolikt mildra konsekvenserna av de oförutsedda 

händelser som påverkar känslan av kontroll för flera av lärarna. 

 

     Socialt stöd på arbetet. Det sociala stödet är den komponent av Krav-kontroll-stödmodellen 

(Karasek & Theorell, 1990) som har fokuserats mest under intervjuerna eftersom det enligt 

lärarna har betonats som en viktig aspekt i arbetssituationen. Socialt stöd är enligt 

intervjupersonerna avgörande för trivseln på arbetsplatsen. Stödet sker dels genom samtal, dels 

genom konkret hjälp. I detta avsnitt diskuteras först socialt stöd i relation till kollegor. Senare 

diskuteras detsamma i relation till ledning. 

 

     Socialt stöd från kollegor inger energi och bidrar till trivsel. Att ha kollegorna nära så att 

arbetsgruppen träffas under arbetsdagen på olika sätt, har visat sig vara en möjlighet att få 

socialt stöd i arbetsvardagen. Flera olika sätt att ge och få socialt stöd har uppkommit under 

intervjuerna: att dela med sig av sin situation, att ge och få idéer och tips, att praktiskt hjälpa 
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till, att prata, att ha samtal, att planera och liknande. Kollegor som delar klass träffas hela eller 

delar av arbetsdagen. Andra möjligheter att träffa kollegor är under möten, på raster och privat 

utanför arbetstid. Att dela arbetsrum eller klass gynnar det sociala stödet och medför också 

enligt en av lärarna att stödet anpassas och blir rätt: ”är man så nära dagligen så är det lättare 

att se när man behöver stöd tror jag, då får man rätt stöd också”. Samtliga intervjupersoner fick 

möjlighet att beskriva vilken typ av socialt stöd de får från sina kollegor. Denise förklarade 

stödet på följande vis: 

 
I: Hur ser det sociala stödet ut mer konkret?  

R: Ah! Det är väl mer alltså, alltså prata med varandra, vi planerar gemensamt men socialt alltså 

trivsel, vi är varandras trivselfaktor. Det är nog mycket det. Eh… högt i tak men stöd och 

uppmuntran när man behöver det. Men även någon som kanske säger ”ja men har du tänkt på det 

här?” (Denise). 

 

Denise som delar arbetsrum med sina kollegor menar att detta medverkar till att hon får träffa 

alla sina kollegor varje dag, trots att de inte delar samma klass. Det är dock inte alltid som alla 

hinner prata med alla under en arbetsdag. De lärare som arbetar i lågstadiet delar sin klass med 

en lärarkollega, något som positivt bidrar till det sociala stödet på flera plan, såväl när det gäller 

samtal, praktisk hjälp och att ha en stöttepelare i det dagliga arbetet. Denise förklarar att lärarna 

även hjälper varandra om det uppstår oförutsedda händelser i privatlivet. På detta sätt kan det 

sociala stödet möjliggöra att lärarnas privatliv fungerar:  

 
R: Sen är man ju själv och man är ensam, du är oftast en ensam lärare i ett klassrum, så ser ju 

bilden ut relativt ofta ehm och då hjälper du till i den månen du kan. Är någon sjuk så går vi in 

och stöttar varandra, går in i varandras klasser eller behöver någon akut iväg så löser vi självklart 

det, så den formen av stöd har man ju alltid. Det finns. Absolut (Denise). 

 

Aron uppgav att han skulle föredra om det fanns en lärarkollega närmre. Beatrice förklarade att 

hon har arbetat både utan och med lärarkollega och tycker att det sistnämnda är ”lyxigt”. Att 

inte dela klassen med en lärarkollega medförde, på grund av att situationen blev svårhanterad, 

att hon blev trött och sliten. Hon var även trött när hon kom hem. Skillnaden mellan att arbeta 

på den förra arbetsplatsen och den hon arbetar på nu medförde att familjen under den trötta 

tiden upplevde att de förlorade henne mentalt. Beatrice fastslår att det sociala stödet, här i form 

av nära kollegor och skolans förutsättningar, har stora möjligheter att påverka den totala 

psykosociala hälsan och trivseln på arbetsplatsen. Detta påvisar sannolikt hur viktigt det är att 

tillräcklig personal finns, dels som socialt stöd, dels som avlastning: 

 
R: Så, så, det alltså det betyder väldigt mycket hur det ser ut på arbetsplatsen, vilka förutsättningar 

som finns och sen just den här stöttningen från ledning och kollegor. Då tror jag det spelar nog 

egentligen inte så stor roll vilken kanske vilken klass du har alltså hur barngruppen ser ut, för 

känner du att du har bra stöttning ifrån alla håll då, då, klarar man nog det mesta. Det tror jag. Mm 

(Beatrice). 

 

Enligt Aron är det sociala stödet särskilt viktigt i relation till hur arbetet för lärarna är utformat 

och vad de behöver för att arbeta på bästa sätt. Här förklarar han vikten av kollegorna: ”Jag har 

nog aldrig haft ett arbete där det är så viktigt vad man har för kollegor som i läraryrket. För… 

du har en mycket tydligare struktur på de flesta andra jobb”. 

En omförläggning av arbetstiden skulle enligt Cornelia generera mer tid med 

kollegorna (genom möten och planering). Hon menar att det sociala stöd som handlar om 

konkret hjälp är mest värdefullt. Hon menar således att situationen inte löser sig genom att prata 

och fråga sina kollegor hur det går, utan att en given kollega behöver kliva in och erbjuda ett 

handtag till den som känner sig stressad eller liknande: 
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R: Däremot om någon säger ”du jag kan ta det här för dig”, det påverkar ju mig. Så att hjälpen eh 

den konkreta hjälpen är ju och det kan bara de närmsta personerna göra tror jag. Eh. Sen kan man 

ju bekräfta andra att man ser att de har svårt men det ger ju inte speciellt stora effekter (Cornelia). 

 

Denise förklarar att lärare ger varandra pedagogiskt och socialt stöd. Hon förklarar att det 

pedagogiska stödet är av stor relevans eftersom det huvudsakliga uppdraget är undervisningen. 

Det är dock möjligt att genom socialt stöd ge pedagogiskt stöd: 

 
R: Alltså mitt jobb är att vara pedagog! […] Det är jätteviktigt att du har bra kollegor men det är 

ju pedagogiken som vi ska liksom stötta varandra i uppmuntra och utveckla och i kombination 

med med goda sociala relationer (Denise). 
 

Fredrik betonar att det sociala stödet behöver vara spontant. Det finns enligt honom ingen poäng 

med att ha möten och gå runt ett varv och låta alla berätta hur de har det. Han menar att det 

sociala stödet behöver få gestalta sig i de situationer där det blir relevant och påtagligt att en 

person är i behov av ett stöttande nätverk i form av kollegor och ledning. Socialt stöd är viktigt 

även på mesonivå, det vill säga gruppnivå: 

 
R: […] självklart tar man hand om varandra för det är ju team, vi är ju ett lag och vi ska se till att 

det ska bli så bra som möjligt och jag är en jag är ju en medspelare där också och kunna bidra till 
att om jag ser att någon känner sig stressad och sådär. Ehm, ”vad kan jag göra för att hjälpa dig i 

den här situationen till exempel?” (Fredrik).  

 

Sammanfattningsvis har lärarna betonat att det sociala stödet från kollegorna är av relevans i 

relation till stöd i deras yrkesroll, men också som en avgörande faktor för trivsel på 

arbetsplatsen. Det sociala stödet från kollegorna är vardagligt och ofta spontant, till skillnad 

från det sociala stödet från ledningen vilket jag nu skall gå in på. 

 

     Socialt stöd från ledningen beroende av egna initiativ. Det intryck av ledningens stöd som 

intervjupersonerna inger, är positivt. Alla upplever att de får socialt stöd från sin ledning och 

chef. Det sociala stödet från chefen yttrar sig i att träffas på möten eller att söka upp chefen för 

att få praktisk hjälp eller stöd i en problematik som har uppstått. Lärarna upplever att de kan få 

hjälp med till exempel schema och liknande, men också att chefen har förståelse för den privata 

livssituationen och kan lyssna på dem när de behöver stöd: 

 
R: Jag känner att jag kan komma till min chef om det är någonting som inte fungerar. Och antingen 

diskuterar vi fram en lösning som jag genomför, eller så diskuterar vi fram en lösning som hon 

genomför. Och… jag upplever mig lyssnad på även av chefen. Vi kan kommunicera på samma 
sätt som jag gör med mina kollegor. Och det är också någonting som är viktigt, känner jag att jag 

kan komma med mina problem till chefen… så upplever jag att det fungerar på min arbetsplats. 

Upplevde jag att hon inte lyssnade så skulle det ju bli kaos och då skulle man inte lösa problem 

utan då kanske man skulle gå omkring och bära på dem hela tiden. Här får vi en lösning, ett avslut, 

ja, ”vi provar det här eller vi gör det här”, och då tror man minskar stressen. Så det tror jag också 

är en förutsättning för att det ska funka. Och även så känner jag att ja är det någonting hemma så 

ja, har fått stöd där också […] Det finns en förståelse för att ibland så måste det privata blir 

viktigare än jobbet, än skolan (Aron). 

 

De lärare som sitter med i olika grupper eller representerar arbetslagen inom skolan träffar sin 

chef kontinuerligt på möten. Lärarna upplever vidare att de har en lyhörd chef, vilket bidrar till 

en positiv upplevelse av det sociala stödet. De menar vidare att det finns möjlighet att vända 

sig till sin chef om det skulle behövas. Aron och Beatrice betonar särskilt hur viktigt det är för 

det sociala stödet att chefen står bakom dem som lärare och tar deras sida när det kan behövas. 

Uppkommer en situation där till exempel föräldrar har en åsikt om något i undervisningen, 

menar Beatrice att hon känner att hon har chefen bakom sig: 
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R: Eftersom alla är olika så ställer alla olika krav och man tycker och tänker olika och man behöver 

inte alltid tycka samma. Men då där, där, känner jag då kan jag till exempel få stöd av ledningen 

att jag känner ju att ”jag står inte själv”. Så vi jobbar ju tillsammans och [ej hörbart] det är märkbart 

tydligt att ledningen står liksom bakom mig så jag känner att jag har det stödet om det nu skulle 

behövas till exempel (Beatrice). 

 

Cornelia menar att hon i en eventuell stressfylld situation med hög arbetsbelastning kan få stöd 

från sin chef genom att hon hjälper till att anpassa och selektera bland arbetsuppgifterna. Denise 

menar att det vore bra om chefen hade möjlighet att komma till klasserna och se hur de har det, 

för att få en inblick i skolvardagen. Hon menar att hon inte tror att detta blir bortprioriterat, utan 

att chefen inte har tillräckligt mycket tid till förfogande för att kunna bidra med socialt stöd på 

detta sätt. Denise upplever trots det att hon har ett gott socialt stöd från sin chef, men framför 

allt upplever hon att hennes chef har förtroende för henne: ”jag upplever att hon har tilltro för 

mig, hon har tilltro att jag gör ett bra jobb och det är viktigt för mig att känna att jag då har, har 

det förtroendet för mycket ligger ju i det här med förtroendebitar”. Lärarna har förutom detta 

inte kommit med praktiska förslag på hur det sociala stödet från chefen kan förändras och 

förbättras utan menar att det är bra i nuläget.  

För att summera skiljer sig det sociala stödet från ledningen från det stöd i relation 

till kollegorna. Ledningen eller chefen påträffas inte spontant på samma sätt som kollegorna, ej 

heller lika frekvent. Ledningens stöd blir nämligen märkbart när en lärare söker upp sin chef 

eller när de träffas på olika typer av möten. Att ledningen och chefen inte har möjlighet att 

deltaga i den dagliga skolvardagen och i själva verksamheten är en nackdel med det sociala 

stödet som det i nuläget är utformat. Lärarna upplever dock att deras chef är lyhörd och att de 

får det stöd som de behöver, förutsatt att de själva söker upp det. 

 

 

Hem och arbete – en balansgång 

 
     Strukturskapande som förutsättning för psykosocial hälsa och hanterbarhet. Det har blivit 

tydligt att samtliga intervjupersoner tar med sitt arbete hem, antingen som praktiska uppgifter 

eller mentalt. De tio förtroendetimmar som lärarna har att förvalta på valfri plats spelar en stor 

roll i det arbete som lärarna utför utanför sin arbetsplats. Det finns enligt dem både fördelar och 

nackdelar med denna möjlighet. Åsikterna är dock övervägande negativa. Att få livssituationen 

att fungera grundar sig i en prioritering, både mellan och inom de olika sfärerna. Aron förklarar 

hur han resonerar: 

 
R: Om man säger: barnen kommer först, sen kommer arbetet och sen kommer hushållsarbetet i 

min prioritering, så att jag ser till att, ska jag jobba liksom så vill jag ha energi kvar till [skrattar] 

arbetet där (Aron). 

 

Strukturen och prioriteringen verkar ofta grunda sig i den tidsram som finns till förfogande.  

Beatrice förklarar att tidsaspekten är avgörande när det gäller planeringen av undervisningen 

och att det är den som påverkar hur undervisningen kan läggas upp. Denise förklarar att tiden 

är en faktor som avgör arbetet hemma, men också hur prioriteringar görs i relation till 

hushållssysslor och barnomsorg.  Hon menar att hon har höga krav på hemmet och vill ha det 

fint, att tänka att det inte spelar någon roll att det till exempel är ostädat hemma vore svårt. Det 

är även tydligt att ribban kanske inte läggs på samma nivå inom familjen. På arbetet vill hon ha 

mer tid för att kunna stödja den enskilda eleven och ”genomföra saker” och planera. Här får 

hon göra prioriteringar. Hon menar vidare att hon själv sätter ribban för sina hushållssysslor, 

precis som hon gör i sin undervisning: 
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R: Sen är det jag som lägger ribban på min egen undervisning, det är klart, det är det ju. Det är ju 

ingen annan som genomför den och planerar för den, utan det är ju trots allt jag som har det 

ansvaret. Så att jag skulle nog säga att naturligtvis så jobbar vi efter våra styrdokument men hur 

vi genomför det och hur mycket kraft och ambition vi lägger bakom genomförandet, det kommer 

ju från mig.  Det gör det (Denise). 
 

Här blir det tydligt att lärarna har vissa mål som de skall uppnå, men att de utefter egna initiativ 

väljer hur de skall nå målen och på vilket sätt de skall tillhandahålla barnen kunskap. 

Cornelia betonar skillnaden mellan att arbeta hemma för att man måste, och att 

arbeta hemma för att man själv vill. Denise är tydlig med att förklara att de timmar som arbetas 

hemma är en del i deras uppdrag: ”Det är ett anställningsvillkor litegrann”. Att ha denna typ av 

anställningsvillkor är sannolikt ganska unikt för lärarna. Även Cornelia och Fredrik betonar att 

arbetet utöver de 35 timmarna ingår. Både Denise, Cornelia och Fredrik betonar särskilt att de 

hellre stannar kvar på arbetet längre än tar med sig arbetsuppgifter hem. Dessa utförs överlag 

på kvällstid när yngre barn sover, eftersom det förenklar för familjelivet. En fördel med 

upplägget är enligt Aron att han kan hämta hem barnen tidigare, vilket skapar mer tid 

tillsammans med dem. Intervjupersoner med äldre barn menar dock att det blir svårt att arbeta 

hemma, vilket indikerar att det är svårare att balansera arbetsliv och privatliv med äldre barn i 

familjen, trots att deras omsorgsbehov är mindre. Beatrice har inte tydliggjort att hon vill 

förlägga arbetet på annat sätt, vilket kan bero på att hon i och med sin jämställda livssituation 

känner stor ro i att arbeta även hemma. Emelies resonemang ligger nära Beatrices. Socialt stöd 

har en tydlig koppling till det förslag till omförläggning som flera av intervjupersonerna har 

kommit in på under intervjuerna eftersom det grundar sig i mer tid på arbetet och större 

möjligheter att ha gemensam planering och möten. Cornelia menar att en 40-timmars 

arbetsvecka på arbetet skulle medföra att lärare hinner göra klart fler arbetsuppgifter, vilket 

skulle resultera i att de inte blir stressade. Det innebär vidare att läraren verkligen går hem när 

den går hem. Det blir således ingen diffus skillnad mellan arbetsliv och privatliv. Denise är inne 

på samma spår och menar att hon eventuellt skulle vilja jobba 40 timmar på arbetsplatsen 

eftersom det skulle generera mer tid med kollegorna. Hon menar dock precis som Cornelia att 

privatlivet påverkar huruvida det är en rimlig lösning för familjen eller inte. Fredrik menar att 

arbete hemma är en nödlösning och något han undviker så mycket det går. Lärarna tampas i 

och med strukturskapande med att sära på arbetsliv och privatliv utifrån en osynlig 

gränsdragning. 

 

     Vikten av att hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv. Intervjupersonerna upplever att 

det finns en poäng med att särskilja de två olika sfärerna arbetsliv och privatliv. De menar vidare 

att oförmåga att göra detta kan skapa känslan av en gränslöshet och motverka möjligheten att 

bryta och göra något helt annat. De menar också att den ena sfären har möjlighet att påverka 

den andra i både positiv och negativ riktning. Skapas en struktur, infinner sig också en balans: 

 
R: Jag tror att det handlar mycket om den här strukturen och bekymret med att vara lärare är nog 

att den måste man nog lära sig själv litegrann. Så att det är svårt, men eh jag tror att man kan 

behöva hjälp med den ibland. Alltså hur pass mycket av dig själv ska du lägga ner i jobbet? Har 

du de här tiderna när du inte tänker på jobbet? Och har du också de här tiderna när du inte tänker 

på hur det är hemma? Liksom kan vara i det du är. Det tror jag många av mina kollegor har svårt 

med. Man kan ju göra hur mycket som helst. Jag skulle kunna använda hela dygnet till det här 

jobbet utan problem […] Och det tror jag är väldigt viktigt att hålla isär också. Att när du jobbar 
så jobbar du, när du är hemma så är du hemma, så att jag har ju en struktur, före klockan åtta så 

börjar inte jag jobba hemma. För skulle jag sätta mig på en gång så skulle jag bli sittande hela 

kvällen, så det gäller ju att ha en struktur för själv tycker jag, och den kanske man inte är så 

medveten om. Den måste finnas där om man ska få, eller för mig måste den finnas där, för att jag 

ska få mitt liv att fungera (Aron). 
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Här blir det tydligt hur förtroendetimmarna har en roll i att skapa balans mellan arbetsliv och 

privatliv. Enligt Aron är det en fördel att ha annan arbetslivserfarenhet innan arbetet som lärare 

påbörjas. Läraryrket kräver nämligen att strukturen skapas på egen hand. Lärare som kommer 

direkt från universitetet kanske inte har fått exempel på hur en struktur kan skapas. Detta kan 

medföra problem med att ”dela in sitt liv” på ett hälsosamt sätt. Denise förklarar att en hög 

belastning antingen hemma eller på jobbet kan få en större effekt på den andra sfären. Därför 

kan till exempel en period med utvecklingssamtal påverka hur livssituationen hemma upplevs 

och ser ut. Hon menar att problematiken utgörs i höga krav och förväntningar både på arbetet 

och hemma. Därutöver behöver relationer upprätthållas inom båda sfärerna. 

I en diskussion om sjukskrivning, stress och lärare förklarar Cornelia att det är 

viktigt att ta hänsyn till en persons totala livssituation. Hon menar också att en ond cirkel uppstår 

för stressade lärare som tycker att deras förtroendetid tar för mycket tid från familjelivet. Att 

hamna efter med planering och förberedelser genererar ytterligare stress. I samband med en 

rörig dag kan läraren bli helt ”färdig”, vilket innebär att det blir ännu svårare att ta med arbete 

hem, vilket möjligtvis skall kombineras med hämtning av barn och andra sysslor i relation till 

familjen. En tuff situation på hemmaplan kan påverka arbetssituationen och medföra att den 

inte blir hanterbar: 

 
R: Eh man får inte glömma bort att det finns ett liv vid sidan av också. Och jag tror att i många 

många fall så så är det livet vid sidan om också som påverkar dig i själva sjukskrivningen men det 

är själva jobbet som blir det som puttar dig över kanten och gör att du blir sjukskriven fast 

egentligen är det hela din arbets-- livssituation som gör att du går i väggen men det är jobbet som 

kanske får ta smällen (Cornelia). 

 

R: hade vi haft en 40-timmarsvecka i skolan och att man faktiskt fanns på plats i 40 timmar, då 

tror jag att många av dem som känner sig otroligt tidspressade och stressade idag skulle känna 
mycket mindre för då hade man kunnat jobba klart på jobbet en mycket större del (Cornelia). 

 

Detta skapar en förståelse om komplexiteten bakom sjukskrivningssiffrorna som illustreras 

bland annat i Försäkringskassans (2013) rapport. Hur skall dessa osynliga faktorer kunna mätas 

och omsättas i siffror som är representativa för en hel yrkeskategori? 

 

 

Sammanfattning av resultat-kapitlet 
I denna del av kapitlet ämnar jag sammanfatta resultatavsnittet och göra en tydligare koppling 

till studiens tre frågeställningar. 

 

     Hur upplever lärarna arbetsfördelningen i form av hushållsuppgifter, barnomsorg och 

liknande i hemmet? Lärarna har övergripande en oproblematisk syn på deras situation gällande 

jämställdhet i privatlivet (såsom arbetsfördelning och barnomsorg). De menar att detta är 

avgörande för att kunna göra ett bra arbete som lärare. Därför är kommunikationen inom 

familjen viktig. Intervjusvaren indikerar dock att kvinnorna ägnar sig mer åt hemarbete medan 

männen i större utsträckning ägnar sig åt barnens fritidsaktiviteter utanför hushållet. När det 

gäller föräldraledighet och vård av barn har det blivit tydligt att yttre förutsättningar såsom 

arbetets utformning, inkomst och liknande påverkar familjens möjlighet att skapa en jämställd 

tillvaro. Detta kan illustrera hur system på meso- och makronivå påverkar familjen på 

mikronivå. Att ha balans mellan arbetsliv och privatliv har visat sig vara viktigt för lärarna. En 

jämställd situation hemma möjliggör detta och skapar utrymme för återhämtning. 

 

     Hur upplevs krav, kontroll och socialt stöd i arbetet som lärare i en grundskola? Lärarna 

har höga krav men känner oftast att de har kontroll över sin situation. Kontrollen är beroende 
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av socialt stöd och tidsaspekter, den kan således variera i takt med olika faser i terminen och 

liknande. Kontrollen tolkas här som den största risken för psykosocial ohälsa eftersom kraven 

upplevs vara höga. Ett minskande eller icke fungerande socialt stöd skulle sannolikt sätta 

kontrollen på spel eftersom deras krav är höga. Tack vare det sociala stödet från kollegor och 

ledning, vilket de upplever som fungerande, känner lärarna som har intervjuats att de i de flesta 

situationer har kontroll över sin arbetssituation och därmed sina krav. 

 

     På vilket sätt uppfattar lärarna att deras hälsa ur psykosocial synpunkt påverkas av 

relationen mellan arbetsliv och privatliv? Lärarna har ingen bakgrund som sjukskrivna, men 

med tanke på de höga krav som lärare har, finns ett antal stressmoment vilka kan gestalta sig i 

arbetsvardagen eller tas med hemifrån. Oförutsedda eller nya händelser kan skapa oro i 

arbetssituationen. Denna oro kan tas med hem eftersom händelser i arbetslivet påverkar 

privatlivet och tvärtom. Det har blivit tydligt att de sociala relationerna i både arbets- och 

privatliv spelar stor roll för trivsel och välmående. Utformningen av läraranställningen tycks 

enligt lärarna vara mer eller mindre fungerande. Hur väl det fungerar kan förändras i takt med 

familjesituationen över tid. Det handlar enligt lärarna om att få den totala situationen att fungera 

i relation till rådande situation. Det har även blivit tydligt att ribban både på arbetet och hemma 

sätts själv. I synnerhet kan delen av livet på hemmaplan justeras utefter tiden till förfogande. 

Det är relevant att ha en struktur och att verkligen både fysiskt och mentalt vara hemma 

respektive på arbetet. Att inte hinna med eller orka med den ena sfären kan få konsekvenser i 

den andra sfären, vilket enligt lärarna ofta handlar om stress eller trötthet. 
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Diskussion 

 

 

Resultatdiskussion 
Fallstudiens syfte har varit att på en grundskola undersöka lärares upplevelse av jämställdhet i 

relation till psykosocial hälsa. För att besvara syftet formulerades tre frågeställningar. Den 

första frågeställningen behandlade lärarnas upplevelse av arbetsfördelningen i form av 

hushållsuppgifter, barnomsorg och liknande i hemmet. Den andra frågeställningen handlade om 

upplevelsen av krav, kontroll och socialt stöd i relation till lärarna på grundskolan som deltog i 

en intervju. Den tredje frågeställningen ämnade knyta ihop redan nämnda frågeställningar för 

att synliggöra relationen mellan arbetsliv och privatliv. Frågan som formulerades behandlade 

således lärarnas upplevelse av deras psykosociala hälsa och dess påverkan av samspelet mellan 

arbetsliv och privatliv. Resultatet vilket har formats efter sex semistrukturerade intervjuer med 

lärare i låg- och mellanstadium visade för det första att situationen ur jämställdhetssynpunkt är 

övervägande positiv. Anledningen till detta är att båda deltar i de dagliga hushållsuppgifterna 

och deras barns omsorg. Det har dock blivit tydligt att några traditionella könsmönster existerar 

när det gäller vem som är mest utanför hemmet. När det gäller de två (kvinnliga) 

intervjupersoner som inte lever i en parrelation har privatlivet inte setts som en problematik 

eftersom de genom anpassning har full kontroll över situationen. Vad beträffar 

arbetssituationen, menar lärarna att de har höga krav vilket i stor utsträckning bottnar i 

planeringstid och förväntningar på dem från många olika människor i olika relationer. 

Kontrollen är oftast befintlig men kan påverkas av stress ur tidssynpunkt eller händelser som 

överrumplar. Det sociala stödet har betonats starkt och det måste enligt lärarna finnas och 

fungera. Socialt stöd till kollegor och ledning är nära sammanlänkat med trivsel och inger energi 

och trygghet i lärarrollen. Härtill kommer att balansen mellan arbetsliv och privatliv har 

förklarats som viktig ur hälsosynpunkt. Lärarna vill generellt kunna släppa arbetet och vara 

lediga på sin fritid. Förläggningen av tio förtroendetimmar per vecka vilka lärarna arbetar på 

valfri plats påverkar dock privatlivet och en del av lärarna ifrågasätter denna förläggning. En 

40-timmars arbetsvecka på arbetsplatsen skulle enligt dem underlätta gränssättningen och 

minska stressen samt inge närhet till socialt stöd. 

Resultatavsnittet utformas härefter i två avsnitt. Det första avsnittet behandlar 

jämställdhet och privatliv, medan det andra behandlar lärare och psykosocial hälsa. 

 

     Jämställdhet och privatliv. I en jämförelse mellan fallstudieresultatet och teoretisk bakgrund 

om genus och jämställdhet, tydliggörs både likheter och skillnader. Teorin när det gäller par 

ligger nära individerna och deras ageranden. Framställningen har således syftat till att skapa en 

förståelse för varför jämställdheten bör ytterligare studeras och vara en prioriterad aspekt. 

Intervjuerna till denna studie har varit enskilda och har utgått från den ena partnerns åsikter och 

har således inte legat riktigt så nära individerna som Holmberg (1993) och Magnusson (2006). 

Av den anledningen kan deras forskningsresultat ses som relativt mer problematiska än de 

resultat som har framkommit i denna studie. Min uppfattning är att intervjuerna har bidragit till 

en mer övergripande bild av jämställdheten. Att vissa könsskillnader finns bekräftas enligt 

denna fallstudie Richters et al. (2010) studieresultat. Även här blir det tydligt att allt högre krav 

i arbetsrollen minskar andelen tid för familjen. Detta resonemang har illustrerats av de lärare 

som har eller har haft yngre barn och som tar med arbetet hem för att arbeta när utrymme finns. 

Riskerna med detta torde vara större för kvinnor som tar ett större ansvar än sin partner när det 

gäller hem och barnomsorg. Några av lärarna betonade vidare att det finns en skillnad mellan 

att vilja ta hem arbetet, och att vara tvungen att ta hem arbetet. Det sistnämnda torde vara något 

som kan påverka lärarna i negativ riktning. En tung arbetsbörda sätter arbetsliv och privatliv i 
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konflikt (Richter et al., 2010), vilket betonar hur riskabel en svår arbetssituation kan bli och 

exemplifierar hur konsekvenser av en ohållbar lärarsituation kan gestalta sig. Beham et al. 

(2013) som menar att professionella (vilket lärarna tolkas vara) oftare upplever en konflikt 

mellan arbetsliv och privatliv, får stöd i fallstudiens resultat. För de yngre lärarna kan fokus vid 

balans mellan arbetsliv och privatliv möjligtvis grunda sig i det är mycket som händer i deras 

privatliv under den tid när de är nyutexaminerade (se Hultell et al., 2013). Detta resonemang 

har aktualiserats när det gäller en lärares förklaring gällande hur svårt det kan vara för den som 

inte har annan arbetslivserfarenhet att skapa en hälsosam struktur för livet när hen arbetar som 

lärare. 

Att i parrelationen vara ett team och utforma en situation som båda är bekväma 

med har visat sig vara av vikt för alla lärare. Jag har tyckt mig identifiera några traditionella 

könsmönster som återfinns inom lärarnas familjer, vilket visar relevansen och aktualiteten av 

de slutsatser som Holmberg (1993) och Magnusson (2006) har dragit. Det handlar främst om 

aspekter utanför hemmet eller som yttre orsaker. Exempelvis menade två av lärarna att pappan 

i familjen är mer ansvarig för barnens fritid medan mamman ansvarar för att barnens skolgång 

löper på och att de har rena kläder och liknande. Detta innebär också att kvinnan spenderar mer 

tid i hemmet än vad mannen gör, ett resonemang som samstämmer med Holmbergs (1993) och 

Magnussons (2006) slutsatser gällande dagens jämställdhetsproblematik hos par. Att båda på 

något sätt är involverade i barnens liv är positivt, dock finns risker med att hålla sig till dessa 

könsroller. Här åsyftar jag i synnerhet signalerna som sänds till barnen. Kommer pojkar som 

ser sin pappa ägna sig åt roliga fritidsaktiviteter med barnen att ta efter sin pappa när de växer 

upp och bildar en egen familj? Kommer flickorna att applicera sin bild av kvinnans roll hemma 

på sitt yrkesval och hamna i ett kvinnodominerat och lågavlönat arbete? Härtill vill jag tillägga 

att en av de kvinnliga lärarna uppgav att det ofta till större del är mannen som gör de flesta 

hushållssysslorna i vardagen, vilket tydliggör omöjligheten att dra alla par över samma kam. 

Här blir de olika nivåerna på vilka jämställdhetsproblematiken finns synliggjorda. Familjen och 

barnen handlar om mikronivåns påverkan på jämställdheten. I enlighet med könsmönstren som 

har aktualiserats finns således en koppling till mikronivån. Bergström Casinowskys (2013) 

diskussionen angående resor i arbetet är intressant i jämförelse med en intervjupersons 

familjesituation i vilken mannen ofta pendlar eller är borta under en lite längre tidsperiod, vilket 

medför att kvinnan behöver ta ett större ansvar på hemmaplan när det gäller dels hushållet, dels 

barnen. Hade en omvänd situation varit möjlig? 

Bergmanns (2008) resonemang gällande hur jämställdhet kan uppnås inom hela 

samhället, får stöd av detta fallstudieresultat eftersom det fortfarande finns könsskillnader när 

det gäller barnomsorg och vem som gör vad i hemmet. Männen i undersökningen har dock 

uppgett att de har varit föräldralediga lika mycket som deras partner. Bergmanns (2008) 

betoning av regeringens möjligheter att verka för jämställdhet genom reglering av barnomsorg 

och föräldraledighet står i strid med Ackers (2012) resonemang eftersom hon menar att detta är 

faktorer som faktiskt fungerar förutsatt att kvinnor och män tar lika stort ansvar i hemmet. I 

relation till Sveriges situation är det problematiskt att avgöra vem som har rätt. I en jämförelse 

är svenska hushåll mer jämställda än i andra länder (även om det fortfarande finns aspekter att 

arbeta med även här, se Holmberg, 1993 och Magnusson, 2006). Trots detta råder den stora 

könssegregeringen på arbetsmarknaden dels när det gäller kvinnor på chefspositioner, dels när 

det gäller yrkenas uppdelning (Alvesson & Due Billing, 1999; Försäkringskassan, 2013). Det 

blir här tydligt hur strukturer på makronivå kan tillhandahålla avgörande förutsättningar för 

lärarna och deras hälsa men också för hela samhällets jämställdhet. Skolbarn vilka mister sina 

lärare på grund av sjukskrivningar torde vidare påverkas i synnerhet med tanke på hur viktiga 

de sociala relationerna mellan lärare och elev har beskrivits som i denna studie. 

Den tidigare forskningen som har presenterats och diskuterats i denna studie har 

till viss del fokuserat på att skapa jämställdhet genom att placera hushållsuppgifterna utanför 
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familjeenheten genom att betala för detta (Acker, 2012; Bergmann, 2008; Bergström 

Casinowsky, 2012). Detta är något som har fått minimalt stöd i denna studie och indikerar att 

det inte är ett alternativ i de svenska familjer som lärarna lever i. Diskussionen har i större 

utsträckning handlat om att hushållsarbetet ingår och att det behöver vara något som samtliga 

familjemedlemmar behöver känna engagemang för. Det skulle också kunna vara 

sammankopplat med inkomstnivån för läraren men också för familjen som helhet.  

Enligt min uppfattning är problematiken gällande jämställdhet, psykosocial hälsa 

och läraryrket en problematik som enligt resultatet kan återfinnas på alla nivåer i samhället. De 

nivåer som har legat i fokus för undersökningen har dock varit mikronivå och mesonivå. Att 

jämställdhetsproblematik finns i dagens familjer påverkar inte bara barnen utan kommer även 

att spegla vad det barnet gör för val i fråga om utbildning, yrke, familjeliv och liknande. En 

människa rör sig mellan de olika nivåerna och mot bakgrund av detta kommer det lilla barnet 

att indirekt påverka arbetsmarknaden och i förlängningen hela samhället. Härtill kommer att 

regeringen har en stor roll i att utveckla denna situation beroende på vilket stöd som ges (Beham 

et al., 2013; Moreau et al., 2008; Yu & Lee, 2013). Yu och Lee (2013) har som tidigare nämnts 

uppfattningen att jämställdhet på makronivån inte nödvändigtvis påverkar densamma på 

mikronivån. Detta understryker enligt min mening relevansen av att diskutera problematiken 

redan från barnsben och etablera goda möjligheter för barn att bilda sin egen uppfattning av vad 

de vill göra eller vad de vill bli, utan att projicera könsroller på dem. En användning av 

genusbegreppet (Hirdman, 2011) blir här relevant eftersom de sociala aspekterna av barnens 

uppfostran blir aktualiserade. 

 

     Läraryrket och psykosocial hälsa. Karasek och Theorell (1990) har tydliggjort att läraryrket 

har varit ett yrke med mellanhöga psykologiska krav och stort beslutsutrymme. Det 

karakteriseras därmed som ett aktivt yrke. I en jämförelse med denna studies resultat blir det 

tydligt att detta endast till viss del stämmer. Lärarnas krav och utformningen av deras 

anställningsform medför enligt dem ett stort beslutsutrymme eftersom de planerar sin 

undervisning och bestämmer på vilket sätt undervisningen skall ske och hur kunskapen skall nå 

eleverna. Däremot har jag fått intrycket att kraven är höga och inte bara mellanhöga. Detta kan 

bero på deras komplexa natur. När det gäller beslutsutrymme bör hänsyn tas till både 

variationen i uppgifterna och autonomin. Fallstudien har visat att lärarna behöver vara 

autonoma, men att de också behöver skapa autonomin eller strukturen på egen hand. Eftersom 

lärarrollen är varierande behöver autonomin också fungera i olika arbetsuppgifter, vilket kräver 

flexibilitet från lärarnas sida.  

Allvins et al. (2006) resonemang gällande höga krav och hur arbetets ramar löses 

upp och skapar obalans mellan arbetsliv och privatliv har fått ett stort stöd i studieresultatet. 

Det som är anmärkningsvärt gällande lärarna är att det inte i särskilt stor utsträckning handlar 

om att lärarna känner sig tvungna att öppna sin e-post och liknande, utan att det är uttalat att 

arbetet skall genomföras på valfri plats. Detta torde vara unikt för läraryrket. Här uppstår 

sannolikt inte problematiken med det sociala kontraktet, utan problematiken handlar snarare 

om att få ett fungerande liv när arbetslivet kombineras med förhållanden i privatlivet. Det har 

dock blivit tydligt att arbetets mängd speglar sig på läraren, det vill säga är det läraren som 

drabbas om hen inte under en period med hög belastning arbetar mer än de tio timmarna. 

Effekterna av detta har exemplifierats av en av lärarna, som liksom Allvin et al. (2006) befarat 

drabbades av trötthet. Sandberg (2011) betonar i synnerhet att det sammantagna samspelet 

mellan arbetsliv och privatliv kan påverka hälsan i negativ riktning om balans inte infinner sig. 

Lärarna har tydliggjort att de kan ta med arbetet mentalt hem men också att den energi som 

finns kvar efter att ha varit hemma eller på arbetet avgör hur mycket energi som finns kvar till 

den andra sfären. Mot bakgrund av detta skapas en bild av att de tio förtroendetimmarna kan 

medföra psykosociala hälsorisker i form av stress och trötthet, vilket också kan vara 
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anledningen till att balansen mellan privatliv och arbetsliv har fått ett stort fokus under 

intervjuerna.  Den mentala och fysiska struktureringen av arbetet har stor relevans även enligt 

lärarna. En av lärarna betonar att strukturen är något som läraren måste lära sig på egen hand, 

med fördel genom andra typer av anställningar, vilket stödjer Sandbergs (2011) förklaring av 

att bakgrunden har stor påverkan när det gäller hur en person upplever sin psykosociala 

arbetsmiljö. Karasek och Theorell (1990) har poängterat att hälsorisker av psykosociala skäl 

inte gestaltar sig omgående. De flesta lärarna som har medverkat i fallstudien har inte en särskilt 

lång bakgrund som lärare. Kanske har detta påverkat att resultatet är positivt när det gäller deras 

upplevelse av hälsa och hälsorisker som ett resultat av deras yrkesval? Av vikt att notera är 

vidare att lärare har en god universitets- eller högskoleutbildning, vilket hamnar i strid med 

Försäkringskassans (2013) förklaring av att utbildning minskar risken för sjukskrivning. Enligt 

framställd bakgrund och undersökningar löper lärarna stor risk att bli sjukskrivna trots detta, 

samtidigt som denna fallstudie visat att just dessa lärare inte har särskilt stor personlig 

erfarenhet av problematiken.  

Det har i intervjuerna blivit tydligt att det måste finnas en balans mellan kraven 

och de arbetsuppgifter som tilldelas lärarna. Chefens roll i avgörandet om vad som är rimligt är 

således en viktig aspekt av hanterbarheten i kraven. Chefen tycks härtill fungera som en 

stöttepelare vilken dels finns till för att lyssna, dels inger självförtroende hos läraren. Den 

sociala biten kan väga upp för en ej hanterbar situation med för höga krav. Krav tycks vara nära 

sammanlänkade med de olika relationerna som lärarna upprätthåller i sin yrkesroll. Kraven 

behöver se olika ut eftersom de behandlar olika aspekter av lärarrollen men att de också 

påverkas av relationen till den som ställer dem. Därför blir även kommunikationen viktig. En 

del av kraven kanske bäst formuleras och diskuteras muntligt, medan andra är mer lämpade för 

e-post eller andra skriftliga kommunikationskanaler. Detta torde innebära att läraren är flexibel 

och kan hantera krav oavsett genom vilken kommunikationskanal de når läraren. 

Det sociala stödets motverkan av stress och positiva inverkan på hälsan har 

framhållits i flera olika teoretiska sammanhang (Karasek & Theorell, 1990; Sandberg, 2011) 

och bekräftas av detta fallstudieresultat. Socialt stöd har visat sig ha betydelse på mesonivå och 

gynna hela arbetsgruppen utöver den enskilda individen. Detta resultat ligger nära Sandbergs 

(2011) och Waldenströms (2010) resonemang om hur viktig gruppen är för den psykosociala 

hälsan. Gruppen har av lärarna lyfts fram som en viktig aspekt av deras sociala stöd, vilket i 

förlängningen framställs som en förutsättning för hälsa och trivsel. Enligt Allvin et al. (2006) 

är anledningen till detta bland annat människors behov av att tillhöra en grupp. Lärarna har 

betonat att de får värderande stöd av sin chef, i och med att de känner att hon har förtroende för 

dem och genom de riktlinjer som just hon förmedlar. Instrumentellt socialt stöd handlar om den 

praktiska aspekten av socialt stöd, vilken lärarna upplever att de har men intervjusvaren att tolka 

är denna form av stöd mindre vanligt. Informativt stöd har tydliggjorts genom att kollegorna 

genom att kommunicera på arbetsplatsen ger varandra idéer och liknande. Detta stöd skulle 

enligt flera av lärarna behöva utökas genom mer tid på arbetsplatsen. Emotionellt stöd tycks 

inte vara särskilt påtagligt i organisationen enligt dessa lärare. Däremot tycks lärarna uppleva 

vad Karasek och Theorell (1990) benämner socioemotionellt stöd vara befintligt eftersom 

lärarna upplever sig ha goda relationer till sina kollegor och sin chef. Eftersom det handlar om 

professionella relationer har den emotionella biten av stödet hamnat i skymundan. Det sociala 

stödet har förklarats som fungerande och lärarna har inte personlig erfarenhet av psykosocial 

ohälsa. Det vore intressant att vidare undersöka och applicera dessa fungerande delar av det 

sociala stöd på skolor där det sociala stödet inte är fungerande och där lärare i större 

utsträckning upplever psykisk ohälsa, i syfte att skapa en bättre psykosocial arbetsmiljö på 

skolor av detta slag. Vidare har Beham et al. (2013) förklarat hur regeringens stöd positivt 

inverkar på landets jämställdhet och att Sverige är ett land där chefer tack vare detta brukar vara 
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stöttande. Detta tydliggörs i fallstudieresultatet men verkar också skört eftersom stödet 

begränsas av chefens resurser i form av tid och tillgänglighet.  

Frågan är om det sociala stödet har formats genom det faktum att chefen är en 

kvinna. Kan det påverka hur hon utövar stödet eller hur lärarna tolkar henne och det arbete hon 

utför? En jämförelse med tidigare forskning blir här intressant i och med att Conley och Jenkins 

(2011) samt Moreau et al. (2008) har betonat att det finns en manlig struktur i skolors ledning 

och att det därför ställs högre krav på lärarna, vilket kan vara problematiskt för kombinationen 

av arbetsliv och privatliv. Rektorn samt den biträdande rektorn på skolan i fallstudien är 

kvinnor, vilket tyder på en kvinnlig ledning. Trots detta upplever lärarna höga krav men verkar 

inte tycka att deras situation är lika alarmerande som intrycket media och fackförbund ger. Vad 

är fungerande faktorer här? Det sociala stödet, den till stor del jämställda situationen i lärarnas 

privatliv? Enligt undersökningarna har det visat sig att i synnerhet ledningens sociala stöd är 

relevant, vilket skulle kunna förklara varför fallstudien har landat i detta resultat. Enligt Beham 

et al. (2013) framställs det sociala stödet från chefen i kombination med flextid till att anställda 

i Sverige lättare kan balansera arbetsliv och privatliv, men enligt denna undersökning finns 

tillfällen när det inte är självklart att denna balans fungerar. Kanske beror detta på att tio timmar 

är en relativt lång tid medan flextid sannolikt kan handla om att flytta arbetstiden en kortare tid 

för att hinna med en buss till förskolan eller liknande. Det är således en relativt stor andel av 

lärarnas arbetstid som är gränslös. En av intervjupersonerna jämförde yrket med att vara egen 

företagare och enligt Craig et al. (2012) är eget företagande en företeelse vilken bekräftar 

förlegade könsroller och medverkar till att kvinnor arbetar mer i hushållet och planerar sin tid i 

relation till familjeenheten. Kanske har detta en koppling till att kvinnor och lärare upplever 

psykosociala hälsorisker i större utsträckning än män?  

När det gäller lärare och psykosocial hälsa har förutom kravens roll strategier för 

att hantera stress visat sig vara avgörande faktorer i lärarnas fall (Antoniou et al., 2013; Hultell 

& Gustavsson, 2011). I relation till fallstudien kan det sociala stödet illustrera den strategi som 

lärarna inhämtar trygghet i när det gäller att hantera de höga kraven, och kanske illustrera en 

coping-strategi (Antoniou et al., 2013; Hultell & Gustavsson, 2011) vilken lärarnas 

psykosociala hälsa gynnas av eftersom stressorerna (Karasek & Theorell, 1990) kan hanteras. 

Avgörande för att hantera situationen har också varit förmågan att bygga upp en strategi som 

är anpassad efter förutsättningar inom arbetet som lärare och livet som familjemedlem, 

ensamstående, mamma eller pappa och liknande. Krav och kontroll är två aspekter som tydligt 

samspelar när det gäller strategi och framför allt planering av tiden som lärarna har till 

förfogande. Hur lärarna planerar är upp till dem själva, vilket innebär att de har ett stort 

beslutsutrymme inom sin yrkesroll. Är uppgifterna inom detta utrymme för många, torde 

kontrollen minska. Detta har blivit tydligt i lärarnas diskussion om tidspress. En rimlig mängd 

uppgifter att utföra inom beslutsutrymmet torde å andra sidan gynna kontrollen och möjligtvis 

enligt min mening öka motivation och arbetsglädje eftersom lärarna får frihet att anpassa sin 

undervisning. 

 

 

Metoddiskussion  
Fallstudiedesignen i relation till denna studie har bidragit till att intervjupersonerna har beskrivit 

sina svar utifrån samma organisatoriska sammanhang och ledarskap och så vidare. Detta har 

skapat möjlighet att ”knyta ihop” svaren och förstå sammanhanget i vilket intervjusvaren 

bottnar. Att göra intervjuer på olika organisationer hade enligt min mening inte bidragit till en 

lika stor möjlighet att skapa en enhetlig bild av svaren. En användning av triangulering 

(Bryman, 2011, s 562), det vill säga en kombination av flera metoder, hade sannolikt gynnat 

denna studie men hade varit orealistiskt ur tidssynpunkt. Vidare kan det finnas risker med att 

jag fick hjälp med urvalsprocessen av skolans rektor vilken förmodligen är partisk. Upplevelsen 
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var att hon var tillmötesgående och ville hjälpa till. Risken är dock att medvetenheten om att 

chefen visste om lärarnas intervjudeltagande har påverkat svaren på grund av maktförhållandet 

eller att lärarna ville framställa sin arbetsplats i god dager. Detta skulle kunna förklara det 

positiva svar som har framkommit i jämförelse med den bild av problematiken som framställs 

i media, av fackförbund och genom Försäkringskassan. Ett annat sätt att se på detta är att plocka 

fram de fungerande bitarna som lärarna har lyft fram och använda dem för en förståelse av vad 

som konstituerar en god arbetsplats för lärare. En annan aspekt att ta hänsyn till när det gäller 

urvalet är att lärarna trots att rektorn hade haft kontakt med dem, själva valde att delta och 

visade ett intresse för studien dels i e-post-kontakt före och efter intervjun, dels under intervjun 

i deras svar. Hade andra lärare som inte hade haft kontakt med rektorn eller inte var intresserade 

av att dela med sig av sina upplevelser i en intervju genererat ett annat resultat? 

En aspekt som torde ha påverkat vilka intervjusvar som har gestaltat sig, är att 

intervjuerna utfördes på lärarnas arbetsplats. Intervjuerna behandlade frågor om både hem och 

arbete, dock var intrycket att det var enklare att diskutera frågor om arbetet och yrkesrollen. 

Detta berodde sannolikt på att vi var på skolan och inte i deras hem. De upplevde möjligtvis att 

frågorna om deras yrkesroll var mindre känsliga att diskutera. En person som inte har blivit 

intervjuad förut eller känner sig ovan eller liknande av annan anledning, torde tycka att det är 

svårt att öppna upp sig inför en främling som hen träffar under ett tillfälle. Härtill kommer dock 

att intervjupersonerna frivilligt anmält sig till intervju, vilket torde grunda sig i ett intresse för 

att delge sin bild av ämnet. 

Att mäta reliabilitet och validitet i kvalitativa undersökningar, är inte detsamma 

som att mäta detta i kvantitativa undersökningar. Detta beror förmodligen på att 

forskningsansatserna skiljer sig åt i stor utsträckning. Bryman (2011, s 352) förklarar att det 

finns dels extern, dels intern reliabilitet samt dels extern, dels intern validitet. Extern reliabilitet 

handlar om möjligheten att replikera studien, vilket i kvalitativa undersökningar är svårt 

eftersom de handlar om människor och deras livssituation och åsikter vid en viss tidpunkt. 

Skulle denna undersökning göras om skulle kanske livssituationen vara annorlunda – kanske 

har barn blivit äldre, chefen bytts ut, nedskärningar gjorts? Detta skulle sannolikt bidra till att 

studiens resultat blir annorlunda om den görs om. Intern reliabilitet handlar enligt Bryman 

(2011, s 352) om interbedömarreliabilitet, det vill säga att fler forskare granskar resultatet. I 

denna studie har jag varit ensam forskare, vilket innebär att detta inte har varit möjligt att göra. 

Intervjupersonerna fick dock möjlighet att ta del av mina tolkningar om de ville det, därmed 

har de kunnat uppmärksamma eventuella feltolkningar. Genom tolkande frågor och 

sammanfattningar under intervjun har möjlighet att öka förståelsen om tolkningens reliabilitet 

kunnat skapas. 

Intern validitet handlar enligt Bryman (2011, s 352) om samspelet mellan teori 

och observationer (här intervjuresultat). Genom förklaringen av hur dataanalysen har gått till 

och hur den kopplas till teoretisk referensram och tidigare forskning i rapportens metodkapitel, 

skapas möjlighet för läsaren att se och tolka den interna validiteten i denna undersökning. 

Extern validitet gäller generalisering (Bryman, 2011, s 352). En generalisering av denna studie 

är inte möjlig och har ej heller varit syftet. Det som dock kan sägas är att den exemplifierar hur 

det kan se ut och kan sannolikt indikera hur det ser ut i vissa liknande skolor under liknande 

förutsättningar och med liknande resurser.  

Studien kan valideras genom pragmatisk validering, det vill säga den nytta som 

studien har för dem som läser den, utifrån läsarens tolkning. Den kan vidare användas i 

realiteten genom att den bidragit till en ökad förståelse (Fejes, 2009, s 232). Min förhoppning 

är att lärarna eller annan personal som arbetar på skolan som läser studien kommer att ha nytta 

av den. Förhoppningen är vidare att andra läsare tycker att studien bidrar med kunskap och 

förståelse när det gäller lärare och relationen till jämställdhet och psykosocial hälsa. 
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Etikdiskussion 
De etiska överväganden som har fokuserats under studien handlar om urvalsprocessen. Rektorn 

på skolan hjälpte till att förmedla e-post-adresser till lärare som efter hennes presentation av 

min studie visade intresse för att delta i en intervju. Detta medförde att jag inte hade full kontroll 

över urvalet, även om jag hade förklarat vilket urval som önskades. Gjorde hon överväganden 

gällande intervjupersonerna vilka jag inte känner till? 

Frågorna som har diskuterats under intervjuerna ses inte som känsliga, men det 

finns en risk att intervjupersonerna anpassade sina svar, omedvetet eller medvetet, för att de vet 

att deras chef har kunskap om att de har deltagit i en intervju. Att göra urvalet helt utan rektorns 

hjälp hade varit ett bättre tillvägagångssätt ur etisk synpunkt. Detta är dock i det närmsta 

omöjligt med tanke på relevansen av en nyckelperson för att få access (Creswell, 2013, s 151) 

till en organisation att utföra studien på. Före varje intervju har jag betonat att rektorn har hållit 

i den inledande urvalsprocessen. Det var enligt min mening viktigt att åter nämna detta innan 

intervjupersonerna lämnade samtycke. Mot bakgrund av detta har fiktiva namn använts i 

rapporten. Valet att inte beskriva intervjupersonernas bakgrund gällande familjesituation och 

deras anställningsbakgrund kopplat till det fiktiva namnet gjordes tillika, eftersom detta 

markant skulle ha ökat riskerna för identifiering av intervjupersonerna ur intern etisk synpunkt. 

Jag ser inga risker externt vad gäller identifikation av varken skola eller intervjupersoner. Att 

urvalet utökades med ytterligare en intervjuperson utöver urvalet som rektorn hjälpte till med, 

minskar enligt min mening riskerna för identifikation även internt sett. 

 

 

Slutsatser 
Studiens syfte har uppfyllts genom användande av en fallstudiedesign som har möjliggjort att 

lärare vilka arbetar under samma organisatoriska förutsättningar har intervjuats. Detta har 

bidragit till att kunna knyta ihop studien och sätta den i relation till de två olika sfärerna arbetsliv 

och privatliv vilka alla lärare pendlar mellan. Den första frågeställningen handlade om 

hemsituationen, närmare bestämt jämställdheten, och besvarades genom några teman under 

intervjuerna, vilka senare kodades och tolkades i relation till varandra, teori och tidigare 

forskning. Den andra frågeställningen gällande krav, kontroll och socialt stöd behandlades på 

samma sätt under intervjuerna och analysarbetet. Dessa faktorer sattes i relation till lärarrollen 

och upplevelsen av denna. Frågeställningen har således besvarats med de tre komponenterna 

som verktyg. Den sista frågeställningen hade till syfte att knyta ihop de båda sfärerna. Detta 

gjordes dels genom intervjupersonernas svar under intervjuerna men också genom 

analysarbetet där likheter och skillnader samt andra jämförelser av deras samspel gjordes. 

Samtliga frågeställningar har satts i relation till teori och tidigare forskning. Resultatet visar att 

lärarna upplever en relativt oproblematisk situation ur jämställdhetssynpunkt, även om en del 

traditionella könsmönster är befintliga i deras privatliv. Lärarna har höga krav i sin 

arbetssituation. Kombinerat med gott socialt stöd upplever de trots detta kontroll över sin 

arbetssituation men också sin totala livssituation. Att det är fungerande är således en viktig 

pusselbit i deras hälsa, vilket också gör lärarnas situation skör och innebär att relationerna på 

arbetsplatsen behöver prioriteras. När det gäller sfärernas relation till varandra spelar 

läraranställningens utformning stor roll eftersom tidsaspekter, struktur och flexibilitet behöver 

vara befintligt. En sammanblandning av sfärerna kan göra det svårt för lärarna att slappna av 

och skilja arbetslivet från privatlivet. För att summera upplever lärarna vid en känsla av 

fungerande socialt stöd från kollegor och ledning en hållbar men även skör arbetstillvaro 

eftersom förtroendetimmar och tidspress på grund av höga krav riskerar att sätta deras 

psykosociala hälsa på spel, i synnerhet när även familjesituationen är påfrestande. En 

förläggning av allt arbete på arbetsplatsen skulle förmodligen minska tidspressen och motverka 

sammanblandningen av arbetsliv och privatliv. Hur rimligt det är för lärarna att arbeta under 
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höga krav på lång sikt är en faktor att ta upp till diskussion för lärares, skolors och samhälles 

skull. 

Resultatet har betydelse för förståelsen gällande hur arbetsliv och privatliv 

samverkar samt hur de båda sfärerna påverkas av hur lärares arbete är utformat samt vilka 

osynliga eller synliga faktorer som påverkar familjeenheten till att bli mer eller mindre 

jämställd. Betydelsen av att det krävs en förbättring av lärarnas arbetsvillkor blir tydlig. Även 

om sjukskrivna lärare inte har medverkat i fallstudien har det blivit tydligt att det finns 

riskfaktorer vilka kan medverka till psykosociala hälsorisker. Förutom att de kan påverka 

läraren kan de påverka skolan och eleverna (som har byggt upp en relation till läraren) och hela 

samhället eftersom sjukskrivningar torde ha ekonomiska konsekvenser. Härtill kommer att de 

positiva faktorer som lärarna har målat upp i form av fungerande socialt stöd till kollegor och 

ledning skulle kunna anammas och appliceras på andra skolor. 

 

     Förslag till fortsatt forskning. I framtida forskning vore det intressant att bygga vidare på 

forskningstemat genom att intervjua fler lärare men också att utföra en triangulering och lämna 

ut en enkät till samtliga lärare. Kanske borde fokus sättas vid en eventuell omförläggning av 

läraranställningen, eftersom detta antas kunna minska stressen hos lärarna. Det har i resultatet 

blivit tydligt att villkoren för läraryrket liksom samhället förändras, vilket torde innebära att 

läraryrket behöver anpassas efter samhällets utveckling för att inte, som i detta fall, läraryrket 

skall hamna efter och kanske sätta lärarnas psykosociala hälsa på spel. 

Eftersom det sociala stödet från chefen har visat sig avgörande vore ett fokus vid 

ledarskap av vikt för fortsatt forskning. Enligt min mening är fallstudiedesignen av relevans att 

använda ytterligare, dock skulle det vara intressant att utföra en flerfallsstudie och jämföra 

resultaten mellan olika skolor.  
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BILAGA 1 

Missivbrev 

 

 

Hej (namn), 

  

Jag har förstått att du är intresserad av att vara med i min d-uppsatsstudie. 

  

Jag studerar på Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv på Mälardalens högskola i 

Västerås. Uppsatsen kommer att handla om psykosocial hälsa i relation till lärararrollen och 

jämställdhet i privatlivet. 

  

Deltagandet är frivilligt och insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Jag önskar 

att spela in intervjuerna (i syfte att transkribera intervjuerna till text), men även detta är 

givetvis frivilligt. Jag kommer att informera närmre om de etiska hållpunkterna i samband 

med intervjun. 

  

Mitt förslag är att du besvarar detta mejl med förslag på ett par tider eller dagar för intervju 

(from vecka 11 tom vecka 13). Har du tillgång till kontor, grupprum eller liknande där vi kan 

sitta? 

  

Stort tack på förhand, 

Angelica Diavati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 

Intervjuguide 

 

 

Intervjuguide 

 
 
Tema 1: Inledande frågor 

1) Kan du berätta lite kort om dig själv (kön, ålder)? 

2) Kan du berätta om din familjesituation (barn och deras ålder, partner)? 

3) Behöver du resa för att komma till ditt arbete? 

4) Hur ser din bakgrund som lärare ut (anställningstid/årskurs)? 

5) Vad har du för anställningsform? 

6) Hur skulle du beskriva dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

 

Tema 2: Jämställdhet i hemmet 
1) Hur ser arbetsfördelningen i hemmet ut?/Hur upplever du dina dagliga hushållsuppgifter? 

2) Vilka arbetsuppgifter har du i hemmet? 

3) Hur upplever du detta (kan de hanteras?)? 

4) Hur tror du att arbetsfördelningen påverkar din partner (om en sådan finns, annars hur 

påverkas man som ensamstående?)? 

5) Hur fördelas tiden med och ansvaret omkring barnen? 

6) Vilka känslor väcker arbetsfördelningen hos dig? Varför? 

7) Hur påverkar de olika uppgifterna och ansvarsområdena dig på hemmaplan? (trötthet, stress, 

ilska, glädje, energigivande osv). Varför? Vilket uttryck tar det hos dig? 

8) Vad vill du ändra på när det gäller fördelningen av arbetsuppgifterna i hemmet? 

9) Hur upplever du stödet från din partner i de lägen när arbetsfördelningen hemma blir skev? 

10) Diskuterar du och din partner dessa frågor? 

 

 

Tema 3: Hälsa och jämställdhet 
1) På vilket sätt påverkar arbetsfördelningen hemma din dagsform på arbetet/din sammantagna 

hälsa? Positivt/negativt? 

2) På vilket sätt tror du att en förändring på arbetsfördelningen hemma skulle kunna påverka din 

hälsa? 

3) Vilka hälsoeffekter tror du kan uppdagas för dig i de fall där kraven hemifrån respektive på 

arbetsplatsen är för höga (två frågor)?  

4) Vad blir resultatet om kraven hemifrån respektive på arbetet inte kan hanteras (två frågor)? 

5) Arbetar du hemma? I vilken utsträckning och varför? Hur upplever du det? 

 

 

Tema 4: Hälsa och lärarrollen 
1) Hur känns det att gå till jobbet? 

2) Vilka krav har du i din yrkesroll? 

3) Hur ser du på kraven på dig i din yrkesroll?  

4) Känner du dig tillräcklig på jobbet? Varför/varför inte? 



 

 

5) Upplever du att du har kontroll över dina arbetsuppgifter? Varför? Hur ska man kunna 

förändra detta? 

6) Vilken typ av socialt stöd från kollegorna upplever du om du blir stressad? Vad tycker du om 

detta? 

7) Erbjuder du socialt stöd till stressade kollegor? 

8) På vilket sätt påverkar ditt ansvar och sysslor i hemmet din känsla av kontroll över 

arbetssituationen? 

 

 

Tema 5: Ledarskap och lärarrollen 
1) På vilket sätt får du socialt stöd från din chef (rektor)?  

2) Hur upplever du det sociala stödet från din chef (rektor)? 

3) Hur skulle du vilja att det sociala stödet från chefen visar sig på arbetsplatsen? 

4) Är kraven från ledningen på dig som lärare rimliga? Varför/varför inte? Är kraven hanterbara?  

 

 

Tema 6: Sjukskrivning och VAB/föräldraledighet 
1) Har du sjukskrivit dig på grund av ditt jobb? Om ja, på grund av vad? Hur länge? 

2) Hur ska man motverka sjukskrivning hos lärare? Vilka förändringar behöver göras? 

3) Tror du att dina omständigheter vad gäller hushållsuppgifter och ev. barnomsorg påverkar 

sjukskrivningen i samband med stora krav på dig som lärare? 

4) Vem tar ut föräldraledighet/VAB (två frågor)? Varför? Vad tycker du om detta? Vilka effekter 

får det för dig som individ och i din parrelation? 

5) Brukar du arbeta trots sjukfrånvaro? Brukar du arbeta under VAB? Varför? Vilka effekter får 

det för dig?  

 

 

Tema 7: Avslutande frågor 
1) Finns det något som du vill tillägga gällande arbetsfördelningen i hemmets påverkan på hälsan 

och din arbetssituation som lärare? 

2) Har du någon fråga till mig? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

BILAGA 3 

Formulär till intervju 

 

Intervju 

Lärare, jämställdhet och psykosocial hälsa 
 

 

 

 

Intervju nr ___ 

Vill ta del av transkription (  ), tolkningar (  ), färdig uppsats (  ) 

 

 

Bakgrundsinformation 

 

 

Kön  

Ålder  

Barn  

Civilstånd  

Anställningsform  

Anställningstid  

 

 

 

Miljö: 

 

 

 

Uppfattning av den intervjuades inställning till intervjun: 

 

 

 

 

Min uppfattning av intervjun:  

 

 

 

 

Övriga noteringar: 

 

 

 

Tid för intervju ___ 

Inspelning ___ 
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