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Sammanfattning 

Studiens syfte är att mäta balansen mellan ansträngning och belöning hos mellan- och 

högstadielärare som arbetar på en skola i Stockholms län utifrån Johannes Siegrist 

ansträngning-belöningsmodell. Vidare är syftet med studien att undersöka om det finns 

skillnader i den upplevda balansen beroende på kön, ålder, arbetslivserfarenhet i yrket och på 

nuvarande skola, anställningsform samt om respondenten har barn under 18 år i hushållet. 

Studien baseras på en enkätundersökning med 48 mellan- och högstadielärare.  

 

Tidigare forskning om psykosocial arbetsmiljö understryker att de subjektiva upplevelserna 

och att en fungerade arbetsmiljö är viktigt för en god hälsa hos arbetstagarna. Läraryrket har 

pekats ut som speciellt utsatt för en sämre arbetsmiljö då det präglas av hög arbetsbelastning 

kombinerat med tids-och resursbrist. 

 

Resultatet visar att majoriteten av de undersökta lärarna upplever en obalans mellan 

ansträngning och belöning i arbetet vilket är i linje med tidigare forskning om lärares 

psykosociala arbetsmiljö. Resultatet visar små skillnader baserat på demografiska aspekter, 

dock urskiljer sig gruppen som 60 år eller äldre, samt de lärare som som arbetat minst 12 år på 

skolan. Dessa lärare upplever istället en positiv balans mellan ansträngning och belöning, 

vilket innebär att de blir mer eller tillräckligt belönade i förhållande till hur mycket de 

anstränger sig i arbetet. Dock visar studien att majoriteten av lärarna i undersökningen 

upplever en negativ balans mellan ansträngning och belöning, vilket enligt Siegrist teori 

innebär en ökad risk för stressrelaterad ohälsa. 

 
 

Nyckelord: Psykosocial arbetsmiljö, Lärare, Ansträngning-belöningsmodellen.  
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1. Inledning 

Stress i måttlig utsträckning har visat ha positiva effekter då den kan ge extra kraft och energi. 

Stressen kan även göra att man känner sig behövd, att man får utmana sig själv och att man är 

en del av något större än sig själv. För mycket stress under lång period är däremot skadligt 

och arbetsrelaterad stress har blivit ett allt större samhällsproblem (Abdulbaghi m.fl, 2002). 

Under det senaste århundradet har det svenska samhället genomgått stora förändringar. Det 

svenska samhället har gått från hög grad av självförsörjning till dagens alltmer storskaliga 

marknadssituation vad gäller såväl kapital, varor och tjänster. Allt fler är verksamma inom 

service och tjänsteyrken medan färre arbetar inom traditionella arbetsmarknadssektorer som 

jordbruk och industri. Många monotona, vanemässiga och fysiskt påfrestande arbeten har 

ersatts eller förenklats genom tekniska hjälpmedel och denna utveckling har även lett till 

förändrade arbetsvillkor på arbetsmarknaden. I dagens svenska samhälle finns tekniska 

lösningar som gör att vi ständigt kan vara anträffbara via e-post, mobiltelefon, applikationer 

och andra digitala lösningar. I och med att det svenska samhället ständigt förändras blir de 

traditionella psykosociala arbetsmiljömodellerna som tillkom under tidigare skeden inte 

längre lika passande. Modellerna är kanske framför allt tänkta för industriarbeten och idag 

dominerar tjänstemannayrken vilket ger oss helt andra arbetsförhållanden. I takt med denna 

samhällsutveckling har den psykosociala ohälsan ökat och blivit ett allt mer förekommande 

problem (Arbetsmiljöverket, 2012a).  

 
Individer upplever arbetsmiljö olika och stressrelaterad ohälsa kan mätas på olika sätt. 

Stressrelaterad ohälsa kan vara ett resultat av att en individ anstränger sig hårt i arbetet, men 

inte får det sociala stöd och det erkännandet tillbaka som individen behöver. Balansen mellan 

ansträngning och belöning kan mätas genom Johannes Siegrists ansträngning-

belöningsmodell. Om en individ upplever negativ obalans mellan ansträngning och belöning, 

och om det dessutom pågår under en längre tid, kan det vara alarmerande och leda till ohälsa 

(Siegrist, 2012). Långvarig negativ stress kan resultera i störningar i den balans av vila och 

aktivitet som behövs för att kroppen ska fungera normalt. Slutligen kan det bli omöjligt för en 

individ att koppla av och om det pågår under en längre period kan det i värsta fall leda till 

hjärt- och kärlsjukdomar eller andra fysiska- och psykiska besvär (Abdulbaghi m.fl. 2002). 

Antalet sjukskrivningar på grund av psykiska besvär har ökat avsevärt och är ett växande 
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problem då det är den vanligaste sjukskrivningsorsaken sedan 2014 (Försäkringskassan, 

2015). Lärare som grupp utmärker sig med hög frekvens av upplevda problem med sin 

arbetsmiljö och risken att drabbas av stressrelaterad ohälsa, bli utbränd eller drabbas av 

depression är större för lärare än för andra yrken undersökta i studien. Läraryrket innebär ofta 

hög arbetsbelastning, stressnivå och risk för skador och sjukdom (Arbetsmiljöverket, 2012a).  

 
Mot bakgrund av att lärare upplever problem med sin arbetsmiljö vill vi genomföra en 

kvantitativ undersökning om psykosocial arbetsmiljö bland lärare som arbetar på en skola i 

Stockholms län. Tidigare forskning har visat att lärare på den svenska arbetsmarknaden 

upplever en dålig psykosocial arbetsmiljö. Utifrån att lärare är en speciellt utsatt grupp har vi 

valt att undersöka hur mellan- och högstadielärare på den nämnda skolan upplever balansen 

mellan ansträngning och belöningen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att mäta upplevd balans mellan ansträngning och belöning hos lärare 

som undervisar i årskurserna 4-9 på en skola i Stockholms län. Vidare är syftet att studera om 

det föreligger skillnader i den upplevda balansen beroende på demografiska aspekter så som 

kön, ålder, antal år som yrkesaktiv i och utanför skolan, anställningsform samt barn i 

hushållet under 18-år.  

 

Utifrån uppsatsen övergripande syfte har följande frågeställningar formulerats: 

-Hur upplever mellan- och högstadielärarna (respondenterna) balansen mellan ansträngning 

och belöning på arbetsplatsen utifrån Johannes Siegrist ansträngning-belöningsmodell?  

 

-Föreligger det skillnader i den upplevda balansen beroende på demografiska aspekter så som 

kön, ålder, antal år som yrkesaktiv i och utanför skolan, anställningsform samt barn i 

hushållet under 18-år? 

1.2 Avgränsningar  

Denna studie är en fallstudie som behandlar mellan- och högstadielärare, dvs. lärare som 

undervisar elever som går i 4:e till 9:e klass i grundskolan. Vår empiri utgår från ett 
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bekvämlighetsurval och består av enkätsvar från 48st lärare (respondenter) som är verksamma 

på en och samma skola. Det är en offentlig grundskola som är belägen i Stockholms län.  

1.3 Disposition av uppsatsen 

Uppsatsen inleds med en presentation av tidigare litteratur i form av både teori och tidigare 

forskning kring området. Inledningsvis presenteras och diskuteras Siegrist ansträngning-

belöningsmodell. Vidare presenteras tidigare forskning gällande psykosocial arbetsmiljö och 

lärares upplevelse av den. Därefter följer metodavsnittet där vi beskriver hur vi har gått 

tillväga och varför. Efter metodavsnittet presenteras resultatet som analyseras med hjälp av 

teori och tidigare forskning. Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion av resultatet, 

redogörelse av slutsatser samt förslag till vidare forskning.    

2. Bakgrund 

Nedan presenteras en bakgrund till forskningsfältet om arbetsmiljö. Syftet med detta stycke är 

att förtydliga begreppet arbetsmiljö, samt hur arbetsmiljö är reglerad i svensk lagstiftning. 

Därefter presenteras en rapport utförd av Lärarnas riksförbund (2015) för att kontextualisera 

bilden av lärarnas upplevda arbetsmiljö på den svenska arbetsmarknaden. 

2.1 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljö är en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, 

psykologiska, sociala och tekniska faktorer som påverkar individen i arbetssituationer eller i 

arbetsplatsens omgivning (Arbetsmiljöverket, 2012a). Utifrån ett europeiskt perspektiv var 

Sverige i framkant med att utveckla arbetsmiljöbegreppet till att involvera mer än det vi i 

dagligt tal kallar fysisk arbetsmiljö. Från början av 1970-talet har begreppet utvecklats från ett 

tekniskt arbetarskydd till problematiken med belastningsskador under 1980-talet till dagens 

arbetslivsfrågor. Arbetslivsfrågor har kommit att fokusera på problematiken med negativ 

stress och utbrändhet (Eriksson och Larsson, 2002). Fokus i forskningen har legat på att 

redogöra villkoren i arbete och förbättra dessa. Intresset för arbetsmiljöforskning har funnits 

både på arbetsgivar- och arbetstagarsidan, då en bra arbetsmiljö har ansetts gynna båda parter 
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på arbetsmarknaden. Arbetstagarnas skäl till intresse för arbetsmiljöforskning handlar om 

viljan till att arbeta under tilltalande och ofarliga förhållanden. Samtidigt som arbetsgivarna 

gynnas av att ha en god arbetsmiljö för att undvika skador och sjukskrivningar hos sina 

anställda. Som arbetsgivare anses det viktigt med god arbetsmiljö dels för att attrahera 

arbetskraft under tider då arbetslösheten är hög och dels för att produktiviteten och 

effektiviteten tenderar att öka med en god arbetsmiljö (Eriksson och Larsson, 2002). 

 

I Sverige finns det en arbetsmiljölag (AML) som syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall 

i arbetet samt att skapa en god arbetsmiljö. När det gäller de grundläggande regleringarna i 

lagstiftning och i kollektivavtal så skiljer sig inte lärares eller studie- och yrkesvägledares 

arbetsmiljövillkor från andra arbetstagares (Arbetsmiljöverket, 2016). Med AML förekommer 

vissa regler och plikter för alla inblandade parter. Till exempel står det att arbetsförhållandena 

ska vara anpassade till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende. Lagen är 

en garanti för att man inte utsätts för fara på jobbet som kan leda till skador eller ohälsa. AML 

anger att arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är god. Däremot har alla 

de anställda en skyldighet att hjälpa till och följa de säkerhetsföreskrifter som finns och slå 

larm om de upptäcker något som är fel. Både olyckor och tillbud ska försöka förebyggas, 

kontrolleras, behandlas samt åtgärdas och detta skall även ske systematiskt 

(Arbetsmiljöverket, 2016).   

2.2 Läraryrket 

I december 2015 sammanställde Lärarnas Riksförbund, som är ett förbund som organiserar 

behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare, en rapport om lärares arbetsmiljö. Rapporten 

är baserad på en enkätundersökning som gick ut till 2000 lärare knutna till Lärarnas 

Riksförbund. Av dessa besvarade 1153 lärare alla eller några frågor från enkäten. Rapporten 

visar att lärare i allmänhet är positiva till sitt arbete men att de upplever att de har en hög 

arbetsbelastning. Vidare framkom att lärarna var positiva till möjligheten att fritt disponera 

över sina arbetsuppgifter och få eleverna att uppnå läromålen. Många lärare upplevde arbetet 

som meningsfullt, roligt, energigivande och beskrev att de kände sig glada över att gå till 

jobbet (Lärarnas Riksförbund, 2015). Rapporten lyfter dock problematiken med arbetsbördan 

respondenterna beskriver att de har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. Vidare beskrivs 

en avsaknad av resurser så som tid, avskildhet och personalstyrka för att arbetsuppgifterna ska 

kunna utföras till bästa förmåga. Lärarna upplever att de sällan har möjlighet att ta pauser 
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eller har tid för den återhämtning de anser sig behöva. Enligt rapporten beror detta på att de 

upplever ett bristfälligt stöd från skolledningen, att de arbetar i dåliga lokaler med hög 

ljudnivå och har dåliga schemaläggningar. Rapporten visar även att många lärare påverkas 

negativt av sitt jobb då deras sömn blir lidande för att de är stressade över sin arbetssituation 

samtidigt som deras fritid och deras sociala liv också blir lidande för att de är trötta och 

utmattade av sin arbetsbörda. Magont och huvudvärk kopplade till arbetet upplevs av många 

som svarade på enkäten och endast ett fåtal uppger att de stannar hemma när de är sjuka. 

Majoriteten säger att de går till jobbet även om de borde stanna hemma vid sjukdom för att 

arbetsbördan blir för stor när de kommer tillbaka i sådant fall. Andra skäl till varför lärare går 

till jobbet även om de borde stanna hemma på grund av sjukdom är att det är svårt att hitta 

vikarier, de känner att de sviker eleverna eller för att de inte vill belasta redan tungt belastade 

kollegor med deras arbetsbörda också (Lärarnas Riksförbund, 2015). 

 

Värt att nämna är att Lärarnas riksförbund är ett förbund som organiserar behöriga lärare och 

kan således ställa sig partisk till arbetsmiljöfrågor och publicera material som främjar 

arbetstagarsidan. Men med tanke på det höga antalet respondenter anser vi att rapporten ger 

en relativt rättvis kontextuell bild av verkligheten och kan därför tas i beaktande.   

3. Teori och tidigare forskning 

Detta avsnitt inleds med en presentation av teori samt kritik som riktats mot den för att sedan 

övergå till tidigare forskning. Tidigare forskning är uppdelat i två avsnitt, ett om lärare och ett 

om psykosocial arbetsmiljö. 

3.1 Ansträngning-belöningsmodellen 

Med psykosocial arbetsmiljö menas faktorer i livsmiljön av social natur som har betydelse för 

psykiska processer. För att vetenskapligt sammanfatta och begripliggöra sambanden mellan 

psykosocial arbetsmiljö och ohälsa måste man ha teoretiska modeller. En ansenlig modell för 

detta är ansträngning-belöningsmodellen som introducerades av Johannes Siegrist år 1986. 

Siegrist är professor i medicinsk sociologi och är en väletablerad forskare inom 
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arbetslivsforskning. Modellen är till för att förklara och lokalisera hjärtrelaterade åkommor 

hos personer som arbetar i en stressfylld miljö. Modellen behandlar upplevd ansträngning 

kontra den upplevda belöning individer anser sig få i sin arbetsmiljö. Modellen tar hänsyn till 

det organisatoriska på arbetsplatsen men tar också arbetsmarknadens utformning och 

utveckling i beaktande. Enligt Siegrist (1996) kan negativ obalans mellan ansträngning och 

belöning leda till ohälsa hos individen. Ansträngning-belöningsmodellen kom år 1994 att 

kopplas till stressrelaterad ohälsa då utmattning visades vara ett steg i ledet till hjärtinfarkter. 

Då en negativ obalans mellan ansträngning och belöning kan leda till negativa påfrestningar 

används modellen även i förebyggande syfte för att uppmärksamma individer i riskzonen för 

stressrelaterad ohälsa (Vegchel m.fl., 2005). Siegrist argumenterar att belöningen man får för 

sitt arbete bör vara likvärdig med insatsen för att undvika risk för stressrelaterad ohälsa. En 

besvärlig balans kan kort beskrivas som att en individ tycker att den lägger ner mycket tid, 

kraft och energi i arbetet i relation till det som denne får tillbaka, t.ex. i form av lön, 

uppskattning och känsla av att ha roligt (Siegrist, 1996).    

Faktorerna för ansträngning kan delas upp i två undergrupper; externa och interna (se figur 1). 

Med externa omständigheter avses de som ställs på individen i rollen som anställd vid 

exempel hög arbetsbelastning, mycket ansvar och förväntad övertidsarbete. Interna 

omständigheter avser individens egna krav på sig själv och tilltro på sin förmåga. Den 

personliga drivkraften och motivationen till arbetet under hög arbetsbelastning är avgörande 

för hur individen tar sig an arbetsuppgifterna och klarar av att fortsätta när de stöter på 

motstånd (Siegrist, 1996). Uppdelning av externa och interna faktorer gjordes då de interna 

faktorerna påverkar både uppfattningen av hög ansträngning och låg belöningen. Därav har de 

interna faktorerna en indirekt påverkan på hälsan.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Första Ansträngning-belöningsmodellen (Siegrist, 1996, sid. 30) 
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Modellen har utvecklats över tid, överengagemang har lagts till som ett självständigt koncept 

där de interna ansträngningsfaktorerna ingår (se figur 2). Faktorerna för belöning är både 

materiella och immateriella. Det materiella gäller lön och det immateriella innebär 

uppskattning från kollegor och högre uppsatta, ökad självkänsla och kontroll över sin 

effektivitet, behärskning och arbetsroll (Siegrist, 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Nuvarande Ansträngning-belöningsmodell (Siegrist, 1999, sid. 40) 
 

Siegrist har formulerat tre hypoteser för utfallen vid studier som utgår från ansträngning-

belöningsmodellen. Den första hypotesen om de externa faktorerna förutspår ohälsa vid hög 

extern ansträngning och låg belöning, detta utöver de risker som de olika komponenterna har 

var för sig. Den andra hypotesen säger att ohälsa kan uppstå vid låg belöning av 

överengagemang, oavsett om överengagemanget är på grund av interna eller extern krav. Den 

sista hypotesen säger att högst risk för ohälsa förutspås när individen har en negativ obalans 

mellan ansträngning och belöning i kombination med överengagemang (Vegchel m.fl., 

2005).  När ansträngningen är högre än belöningen i arbetsförhållandet ökar alltså risken för 

stressreaktioner och utmattning av den känslomässiga formen (Siegrist, 1996). Exempel på 

situationer när ansträngningen är hög och belöningen är låg kan vara när 

anställningskontraktet är dåligt definierat eller när den anställde har få alternativa 

arbetstillfällen, vilket kan bero på hög arbetslöshet, kort utbildning eller svårigheter att 

omlokalisera. Obalansen kan vara självvald av strategiska skäl under en specifik tidsperiod 

för att förbättra framtidsutsikterna inom arbetet. En tredje situation där obalansen kan vara 

närvarande är när arbetstagaren är överengagerad i sitt arbete så att denne utgår från en skev 

uppfattning av kraven och deras egen hanterbarhet av arbetet (Siegrist, 2012). 
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3.1.1 Kritisk reflektion 

Kritik som har riktats mot Ansträngning-belöningsmodellen vänder sig dels mot relevansen 

av frågorna i det utformade formuläret och dels till teorin i sig som heltäckande för sitt 

ändamål. Widmark (2005) påpekar i sin studie att arbetslivet har genomgått förändringar 

under de senaste decennierna, dels genom globaliseringen och dels genom att 

tjänstemannayrket dominerar produktionssamhället men också till följd av att flexibiliteten i 

de flesta yrkena både är ett krav och en tillgång i arbetslivet. Vinstmaximering leder till 

nedskärningar och resultat mäts på individnivå. Detta har resulterat i t.ex. att konkurrensen är 

hög mellan kollegorna och tid som inte anses effektiv så som fikaraster eller pauser prioriteras 

bort för att hinna med arbetsbelastningen. Trots att modellen är en yngre teori så undersökte 

hon om det fanns psykosociala arbetsmiljöfaktorer som påverkar arbetstagarnas hälsa i dagens 

arbetsliv som kanske inte var lika relevanta när teorin utformades och inte behövde 

inkluderas. Resultatet i Widmarks studie (2005) tyder på att det finns dimensioner som 

behöver utvecklas och kompletteras med ny kunskap i teorin som tar hänsyn till dagens 

organisatoriska förutsättningar. Även om Ansträngning-belöningsmodellen tillsammans med 

andra tidigare modeller för psykosocial arbetsmiljöforskning täcker en viss del av de faktorer 

som belystes i hennes studie så finns det fortfarande dimensioner som frågeformulären inte 

täcker. Exempel på dessa är struktur, demokrati, frihet, immateriella belöningar och 

humanitet. Framförallt humanitet och relationerna mellan kollegor, men även utanför arbetet, 

har förändrats. Med humanitet menas här medmänsklighet, där hänsyn tas till människors 

olikhet men samma värde. I Widmarks (2005) forskning förmedlas att relationerna har 

förändrats över tid, från att man både var beroende av och intresserade för andra människor 

och vad som skedde i ens omgivning till att vara mer individualistisk. Widmark menar att 

arbetslivet är mer fokusera på konkurrens och individuella prestationer då effektivitet och 

vinstmaximering prioriteras framför kamratskap och stöd sinsemellan kollegor (Widmark, 

2005). De olika faktorerna som saknas i tidigare arbetsmiljömodeller kan delas upp i “hårda” 

och “mjuka”, där respondenterna i konsensus tycker att de “mjuka” faktorerna som handlar 

om just relationer och medmänsklighet har högre betydelse för hälsan än de “hårda” 

strukturella faktorerna (Widmark, 2005).   
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3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Psykosocial arbetsmiljö 

Rent initialt kanske man förknippar arbetsmiljöproblem med tunga lyft, bullrig och ohälsosam 

miljö eller andra fysiska faktorer. Den psykosociala arbetsmiljön omfattar förutom sociala 

relationer med kollegor, chefer, kunder och klienter även arbetets innehåll, dvs. 

arbetsuppgifterna och hur arbetet är organiserat. Den psykosociala arbetsmiljön kan ses som 

ett samspel mellan fysiska och psykiska faktorer. Till skillnad från fysiska besvär och den 

fysiska arbetsmiljön uppstår inte de psykosociala besvären förrän arbetstagaren själv uppfattar 

dem, vilket innebär att det är en subjektiv upplevelse som inte kan standardiseras på samma 

sätt som fysiska besvär (Eriksson och Larsson 2002). Arbetstagarens subjektiva upplevelse 

har därför en avgörande betydelse när det kommer till den psykosociala arbetsmiljön. 

Psykosocial arbetsmiljö är ett samspel mellan individens egenskaper och den arbetsmiljön 

som individen befinner sig i för. Det är ett samspel som i stor utsträckning avgör om och hur 

den enskilda människan kommer att reagera och vilka konsekvenserna kan bli. Människor kan 

reagera olika och upplevelserna kan påverkas av flera olika individuella faktorer som t.ex. 

ålder, hälsotillstånd, tidigare erfarenheter och arvsanlag (Arbetsmiljöutredningen, 1976). 

Att arbeta med de psykosociala frågorna kan upplevas som en utmaning då frågorna som ska 

lösas kan vara känsliga och personliga. Både som chef och som anställd är det viktigt att vara 

uppmärksam på hur kollegorna mår och om deras beteenden har förändrats. Ju tidigare man 

upptäcker problemen desto lättare är det att åtgärda dem. Ofta är det så att brister i 

arbetsklimatet hänger samman med hur arbetet organiseras på arbetsplatsen. Därför är det 

viktigt att undersöka både den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för att på så sätt 

försöka förbättra situationen (Arbetsmiljöverket, 2012a).  

 

Nieuwenhuijsen m.fl. (2010) har utfört en studie med syfte att hitta psykosociala faktorer på 

arbetet som är direkt kopplade till stressrelaterade besvär. Studien baseras på 7 tidigare studier 

inom ämnet. Resultatet av granskningen visar på starka samband mellan höga arbetskrav och 

stressrelaterade besvär. Även en negativ obalans mellan ansträngning och belöning, lågt 

socialt stöd och lite kontroll över arbetet är relaterat till besvär kopplat till stress 

(Nieuwenhuijsen m.fl., 2010). I studien argumenteras det för att en allt högre press på 

effektivitet, en arbetsmarknad i behov av högutbildade arbetstagare och dagens krav på att 

ständigt vara uppkopplad i syfte att bli nådd och uppdaterad sätter höga mentala krav på 
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arbetstagare idag. Vilket har lett till att ett stort antal arbetstagare lider av utmattnings 

symptom (Nieuwenhuijsen m.fl., 2010). 

3.2.2 Lärare 

Arbets- och miljömedicin i Lund genomförde en studie (2013) bland 49 grundskolor i 

Sydsverige där de bl.a. undersökte de psykosociala faktorerna av arbetsförhållandena för 

lärarna. Lärarna som deltog i denna studie upplevde höga krav på sig i sin yrkesroll där de 

administrativa uppgifterna utökas och ska hinnas med samtidigt som tidigare uppgifter och 

arbetstid är densamma. Den ökade arbetsbelastningen har bidragit till att lärarna upplever en 

stress i att de anser sig ha för få resurser att tillgå så som vikarier, elevstödjande personal eller 

tillräckligt med lärare per elev. De känner sig otillgängliga och otillräckliga för eleverna då de 

upplever att mycket fokus måste läggas på annat än elev- och undervisningstid (arbets- och 

miljömedicin, 2013). Det har resulterat i att lärarna ofta får dra in på raster och pauser som de 

anser nödvändiga, men lärarna upplever i stor utsträckning att de inte hinner med sitt arbete 

ändå. Lärarna upplever en hög bullernivå i klassrummen och en hög ljudnivå i korridorerna, 

även om detta ses som fysisk arbetsmiljö så utmattar det psykiskt. 

Arbets- och miljömedicins undersökning styrks av Arbetsmiljöverkets rapport (2012b) där 

lärare har uppgett liknande upplevelser om att de ofta får hoppa över lunchen, ta med sig 

arbete hem eller jobba över för att de upplever att arbetstiden inte räcker till. Lärarna som 

undersökts av Arbetsmiljöverket (2012b) upplever att de har svårt att koppla bort tankarna på 

arbete under fritiden och uppgav att de ofta hade svårt att sova på grund av tankar om jobbet. 

En stor andel av lärarna angav att de har svårt att få tiden att räcka till och på grund av 

arbetsbördan inte har ork eller tid för familj och vänner eller för andra aktiviteter på fritiden 

(Arbetsmiljöverket, 2012b). Trots detta så upplever majoriteten av lärarna att deras arbete är 

meningsfullt och gläds åt att få följa eleverna i deras utveckling. De tycker om att undervisa 

och anser sitt arbete vara omväxlande och utvecklande (Arbets- och miljömedicin, 2013). 

Den tidigare forskningen som har gjorts på lärares hälsa säger alltså att lärarna har en positiv 

inställning till yrket i sig men känner att stressnivåerna tar över. De upplever att de inte har 

tillräckligt med tid till det som de vill och bör prioritera: mötet med eleverna och 

undervisningen. Med denna forskning som bakgrund ämnar vi att se till hur belöningen står i 

kontrast till den upplevda ansträngningen som är tydlig inom läraryrket. 
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4. Metod  

I detta avsnitt presenterar vi utförligt hur vi har gått tillväga med uppsatsen och varför.  

Vi börjar med att förklara valet av metod samt vår förförståelse kring ämnet och sedan 

redogörs urvalet. Därefter förklarar vi valet av de demografiska aspekterna. Efter det 

presenteras enkätens utformning och det praktiska genomförandet. Därefter genomför vi en 

bortfallsanalys och sedan förklarar hur datamaterialet analyserades. Efter det redogör vi för 

vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper samt säkerställer reliabiliteten och validiteten för 

uppsatsen. Avsnittet avslutas sedan med en metoddiskussion. 

4.1 Metodval 

Vi har genomfört en kvantitativ fallstudie som innebär att vi har gjort en undersökning på en 

mindre avgränsad grupp. Gruppen består av mellan- och högstadielärare som undervisar 

elever i årskurs 4 till 9. Ett ”fall” skulle även kunna vara en individ, en grupp individer, en 

organisation eller en situation, men vi har valt att fokusera på lärare som är verksamma på en 

utvald skola (Bryman, 2008). Eftersom studien avser att undersöka mellan- och 

högstadielärares egna upplevelser av deras psykosociala arbetsmiljö och dess balans mellan 

ansträngning och belöning, antar studien en etnografisk form med en fenomenologisk ansats, 

vilket innebär att utgångspunkten för studien är att nå en bättre förståelse kring vårt ämne 

genom individens egna perspektiv. Vårt val av den teoretiska utgångspunkten är viktigt för att 

åstadkomma denna förståelse, men är också viktig som en avgränsning för studiens riktning 

(Bryman, 2008). Vi har använt oss av Johannes Siegrist (2012) ansträngning-belöningsmodell 

som har väglett oss genom uppsatsen och varit till stor hjälp för uppsatsens utformning. Vi har 

valt en deduktiv ansats, dvs. en teoriprövande ansats som testas mot empirin via observation 

(enkätundersökning). Detta har gjort det möjligt att först skaffa sig förväntningar om hur 

verkligheten ser ut, för att sedan samla in empiri, och därefter se om förväntningarna stämmer 

överens med verkligheten (Bryman 2008).  

4.2 Förförståelse 

Ingen av oss har en utbildning som lärare eller har tidigare varit verksamma som lärare, vilket 

gör att vår förförståelse om lärares arbetssituation är begränsad. Däremot har vi en viss 
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förförståelse kring hur det är att vara anställd och vilka utmaningar en anställd kan tänkas 

handskas med. Eftersom studiens syfte är att förstå och se till individens egen upplevelse av 

sin psykosociala arbetsmiljö blir det ändå viktigt att bortse från den begränsade förförståelse 

vi besitter så att resultatet av uppsatsen inte påverkas (Aspers, 2007). Detta är något som vi 

har i åtanke genomgående under hela uppsatsprocessen.  

4.3 Genomförande                              

4.3.1 Urval 

Då studien avser att undersöka mellan- och högstadielärares upplevelse av sin psykosociala 

arbetsmiljö samt mäta balansen mellan ansträngning och belöning, har vi utgått från en 

rollselektion, vilket baseras på vilken roll aktörerna har. I vårt fall är rollselektionen och 

således urvalet 48st mellan- och högstadielärare som är verksamma i tjänstesektorn och 

undervisar elever som går på mellan- och högstadiet, dvs. elever som går i årskurs 4 till 9.            

Alla respondenter är minst 20-år gamla och arbetar som lärare på samma skola.  

På grund av uppsatsens tidsram och omfattning gjordes en geografisk avgränsning till 

Stockholms län. Urvalet kan även liknas vid ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

respondenterna består av personer som finns tillgängliga för oss forskare. Resultatet av en 

studie med bekvämlighetsurval kan inte generaliseras men kan ändå vara lämpligt och ge bra 

data för vidare analys (Bryman, 2008). Skolan är en offentlig grundskola och är den största 

grundskolan i en av Stockholm läns kommuner. Skolan har 115 lärare och 54 av dessa är 

mellan- och högstadielärare. Skolan är representativ för andra skolor med liknande 

egenskaper så som antal lärare, antal elever, att de har låg-, mellan- och högstadium och att de 

ligger i ett större län. Att den undersökta skolan är en offentlig skola innebär att de lär ut efter 

en kursplan med olika kunskapsmål som är lika för alla offentliga skolor (Skolverket, 2017a).  

 

Valet att genomföra undersökningen och begränsa den till mellan- och högstadielärare var 

strategiskt då lärare på mellan- och högstadiet sätter betyg på elever som går i årskurs 6-9. 

Detta kan innebära en ökad arbetsbelastning vilket i sin tur kan vara ett stressmoment 

(Skolverket, 2017b).  
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4.3.2 Val av variabler 

Utifrån tidigare studier har några demografiska variabler framhållits som relevanta vid 

studier av psykosocial arbetsmiljö. Dessa är kön, ålder, yrkeserfarenhet i och utanför 

skolan samt anställningsform (Arbetsmiljöverket, 2012b). Därför väljer vi att kontrollera 

för samma variabler. Dessutom vill vi kontrollera om respondenten har barn i hushållet 

som är under 18 år. Anledningen till att vi valde att kontrollera för könstillhörighet är för 

att det kan föreligga skillnader mellan män och kvinnor utifrån ett sociologiskt perspektiv 

som exempelvis könssegregering. Kvinnor och män finns i olika yrken på 

arbetsmarknaden och är överrepresenterade i olika branscher och det förekommer t.ex. 

löneskillnader mellan män och kvinnor (SCB, 2016). Detta kan göra att kvinnor och män 

förhåller sig olika till yrket och kan ha olika attityder gällande arbetsmarknadsrelaterade 

faktorer på makronivå som enkäten delvis undersöker (se appendix). Även åldern och 

arbetslivserfarenhet, både i yrket och på nuvarande arbetsplats, är relevant att ta hänsyn 

till då erfarenheten kan påverka individens arbetssituation och således dennes upplevda 

balans. Med mer erfarenhet kommer troligtvis mer ansvar och mer förmåner som 

säkerligen kan innebära både fördelar och nackdelar i arbetet. Även anställningsform är 

viktigt att ta hänsyn till då skillnaden i t.ex. arbetsmängd, ansvar och förmåner kan skilja 

sig och på så sätt påverka stressen, den psykosociala arbetsmiljön och balansen mellan 

ansträngning och belöning. Med tanke på att variablerna har varit relevanta i tidigare 

arbetsmarknadsrelaterad forskning i form av Arbetsmiljöstatistiska rapporter som 

Arbetsmiljöverket (2012b) har genomfört, ligger det även i vårt intresse att använda 

samma. Vi drog gränsen för barn i hushållet vid 18 år därför att det är då man blir 

myndig och ansvaret avskrivs föräldrarna. Tidigare forskning visar att kvinnor och män 

arbetar ungefär lika mycket i genomsnitt per dygn, men trots detta skiljer sig 

fördelningen mellan betalt och obetalt arbete mellan könen. Jämfört med män så består 

kvinnors totala arbete i större utsträckning av obetalt hemarbete, t.ex. städa, laga mat och 

ta hand om barnen. Männen koncentrerar snarare sitt arbete till vardagarna, medan det är 

vanligare att kvinnor fördelar sitt arbete jämnt över veckan (SCB, 2012). Dessutom är det 

många föräldrar som upplever att tiden inte riktigt räcker till för både arbete och 

privatliv. Möjligheterna för att kombinera arbete och familj påverkas av såväl rådande 

familjepolitik som människors egna resurser. Detta kan påverka såväl stressen och den 

psykosociala arbetsmiljön (Fahlén, 2012).  
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Mot denna bakgrund valde vi att kontrollera om respondenten har barn i hushållet som är 

under 18 år eller inte. Valet att kategorisera och bryta ner variabeln ålder på respondenten 

och yrkeserfarenhet i och utanför skolan i olika spann (se appendix) har vi dels gjort ur 

en anonymitetsaspekt då det inte går att spåra resultatet till enskilda individer. Dessutom 

anser vi att spannen är proportionerliga i förhållande till antalet respondenter.  

4.3.3 Enkäten  

Enkäten är uppdelad i två delar, del 1 innehåller frågor om könstillhörighet, ålder, 

anställningsform, arbetslivserfarenhet och om respondenten har barn i hushållet som är under 

18 år (se appendix). Dessa frågor besvarades genom att respondenten satte ett kryss i en ruta 

beroende på vilket påstående som stämmer överens med individens situation. 

Åldern kategoriserades in i: yngre än 20 år, 20- 29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år och 60 år 

eller äldre. Yrkeserfarenhet i och utanför skolan kategoriserades in i: mindre än 1 år, 1-3 år, 4-

7 år, 8-11 år, 12-15 år och 16 år eller mer. Anställningsform delades upp i två alternativ, dvs. 

tillsvidareanställda och visstidsanställda och likaså om respondenten har barn i hushållet 

under 18 år, där svarsalternativen var “ja” eller “nej”.  

 

Del 2 av enkäten (se appendix) bestod av i förväg utformade frågor om ansträngning och 

belöning (Siegrist m.fl., 2014). Frågorna är 15 till antalet där fem av dem riktade sig mot 

individens ansträngning medan de resterande frågorna riktade in sig mot den belöning 

individen anser sig få. En enkätstudie passar bra i samband med en fenomenologisk strategi 

som syftar till att få fram svar som ger subjektivitet, beskrivning och förmedling av attityder 

(Bryman, 2008). Modellen och enkätfrågorna utgår från de subjektiva upplevelserna vilket 

gör en personlig rapportering av detta viktig. Detta innebär däremot att den upplevda balansen 

kan variera över tid då arbetsförhållanden och arbetsbelastning kan förändras (Siegrist m.fl., 

2014). En enkätstudie har även fördelen att samla in relativt mycket information på ett 

tidseffektivt sätt (Bryman 2008). Med tanke på detta, och på vår samt lärarnas tidsram, föll 

valet på en enkätundersökning. Frågorna som ställdes i den andra delen av enkäten (se 

appendix) var påståendefrågor som besvarades på en Likertskala från 1-4. Likertskalan mäter 

olika attityder hos respondenten och indikerar hur mycket denne håller med eller inte håller 

med angående ett påstående (Bryman 2008). Svarsalternativen var: “Håller inte alls med”, 

“håller inte med”, “håller med” samt “håller helt med” (eng. Strongly disagree, Disagree, 

Agree samt Strongly agree). Varje fråga hade 4 svarsalternativ och varje svar representerades 

av en siffra mellan 1 och 4. Dessa siffror beräknas sedan i en ekvation för att göra 
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undersökningen kvantitativ mätbar och således få ett värde av den upplevda balansen. 

Enkäten är på engelska, men med tanke på Siegrist expertis och erfarenhet inom ämnet gjorde 

att vi inte översatte, omkonstruerade eller gjorde en ny enkät. Vi gjorde ett antagande om att 

deltagarna hade så pass bra engelskkunskaper att en översättning av enkäten inte var 

nödvändig. Detta antagande bottnade i att vår kontaktperson, dvs. grindvakten accepterade att 

enkäten delades ut på engelska samt att svenskar har internationellt jämförbart goda 

kunskaper i engelska (EF, 2017). Det är viktigt att vara medveten om hur frågor formuleras 

när en enkätstudie designas så att inte frågetecken eller missuppfattningar uppstår (Bryman, 

2008). Med tanke på att enkäten är beprövad i tidigare forskning gjorde vi avvägningen att 

den skulle generera tillräcklig information för att besvara studiens huvudsakliga syfte.  

4.3.4 Praktiskt genomförande  

För att komma i kontakt med våra respondenter mejlade vi ut förfrågningar till olika aktörer 

med ledande positioner i 13 olika grundskolor runt om i Stockholms län. I mailet presenterade 

vi oss själva utförligt samt berättade vad vi ville undersöka och varför. Vi bifogade även 

enkäten (se appendix) för att på så sätt ge personen en djupare inblick. Det var flera skolor 

som valde att avstå, men en skola var intresserad av att medverka, och valet föll därför på den. 

Den aktör vi kom i kontakt med kan liknas vid en grindvakt (eng. “gatekeeper”), då den 

introducerade oss till fältet, dvs. lärarna (Bryman, 2008). Grindvakten var intresserad av 

uppsatsens syfte och ansåg att undersökningen var relevant för skolans räkning. Vi rådfrågade 

även grindvakten om det skulle medföra komplikationer med tanke på att enkäten var 

utformad på engelska, vilket grindvakten inte ansåg. I och med att grindvakten har lång 

arbetslivserfarenhet på skolan litade vi på hens kunskap vad gäller kollegornas kompetens och 

språkkunskaper. Dessutom rankas Sverige som det tredje bästa landet i världen på engelska 

enligt språkföretaget Education First. Rankingen baseras på ett språktest som drygt 900.000 

vuxna i 70 länder medverkat i. Testet är det mest omfattade språktestet i världen som jämför 

människors kunskaper i engelska vars förstaspråk är ett annat (EF, 2017).  

 

Vi delade ut enkäten fysiskt på plats i skolan där vi placerade ut två tidskriftssamlare i 

personalrummet. De obesvarade enkäterna placerades i ena tidskriftssamlaren och de 

besvarade placerades i den andra. Valet av att placera enkäterna i personalrummet var 

strategiskt då alla lärare närvarar i personalrummet på något sätt varje dag. Antalet enkäter 

som delades ut var i proportion till antalet mellan- och högstadielärare som är verksamma på 

skolan. Enkäterna fanns till hands under två dagar och vi såg till att det fanns tillräckligt med 
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enkäter för eventuella inhoppare eller vikarier som avlöst ordinarie lärare. Vi var noggranna 

med att inte störa och inkräkta på lärarnas arbetstid och förklarade att enkäten tar ca 4 minuter 

att fylla i. Dessutom förklarade vi att mer ingående information om undersökningen finns på 

enkäten (se appendix). Vi var även noggranna med att påpeka vad resultatet av enkäten skulle 

användas till, att deltagandet var anonymt och att de när som helst kunde dra sig ur 

undersökningen. Detta i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Vi 

fick möjligheten att själva träffa ett dussin av deltagarna då de befann sig i personalrummet 

när vi kom dit. Detta gjorde att vi kunde presentera enkäten muntligt för att komplettera den 

skriftliga beskrivningen. Vi lämnade enkäterna på plats för att sedan hämta dem två dagar 

senare. Detta gjorde vi för att vår närvaro inte skulle påverka deltagarna i någon riktning. 

4.4 Bortfall 

Ett bortfall i en kvantitativ undersökning innebär att man saknar viss form av data från det 

man avser att undersöka. Det kan t.ex. handla om tekniska motgångar eller om respondenterna 

inte väljer att svara (Bryman, 2008). Det finns två olika typer av bortfall, nämligen externt 

och internt bortfall. Externt bortfall innebär att respondenterna, av någon anledning, själva 

väljer att inte svara på enkäten eller att de inte är närvarande när enkäterna delas ut. Med 

internt bortfall menas de frågor eller delar av frågor som respondenterna inte väljer att svara 

på (Bryman, 2008). I vår undersökning är det första bortfallet de skolor som inte valde att 

delta i undersökningen och Detta bortfall omfattar 12 skolor. Fem av skolorna besvarade 

förfrågan om deltagande med att de hade för hög arbetsbelastning eller att de redan deltagit i 

annan arbetsmiljöundersökning och valde därför att avstå. De andra skolorna valde att inte 

svara på mailet som vi skickade ut. Det var endast en skola som besvarade mailet med att 

meddela att de ville vara med i vår undersökning, valet att genomföra undersökningen föll 

därför på den skolan. De bakomliggande orsakerna till att bara en skola väljer att delta medan 

12 andra skolor väljer att avstå är oklara. Dessutom var det endast fem skolor som kom med 

konkreta förklaringar till varför dem inte ville delta medan orsakerna till varför de andra 

skolorna inte svarade är oklara. Kanske är det så att de har mycket att göra och är stressade 

för stunden och väljer således att prioritera bort vår undersökning. Om anledningen till att inte 

delta beror på att de är stressade och att skolledningen är medvetna om att det förekommer 

hög ansträngning hos lärarna kan det särskilt vara intressant att undersöka dessa skolor. 

Situationen kan även vara tvärtom, dvs. anledningen till att endast en skola väljer att delta kan 

bero på att personalen har lite och göra och ansträngningen hos lärarna är liten, vilket också 
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kan vara intressant att undersöka djupare.  

 

I vår undersökning är det externa bortfallet de 6 mellan- och högstadielärare som inte hade tid 

eller lust att delta i undersökningen och- eller som inte var närvarande under 

undersökningstillfället. Det externa bortfallet är således litet i vår undersökning med tanke på 

att svarsfrekvensen hos mellan- och högstadielärarna var hög då 48 av 54, dvs. 89% 

besvarade enkäten, vilket gör bortfallet till 11%. Då andelen som besvarade enkäten är över 

85% anses detta som utomordentligt (Bryman, 2008). Det interna bortfallet i vår 

undersökning är obefintligt då alla enkäter besvarades fullständigt. Detta kan bero på att 

samtliga frågor är beprövade, välformulerade och inte var direkt kopplingsbara till 

respondenten. Detta i sin tur kan ha ökat incitamenten för ett deltagande (Bryman, 2008). Då 

bortfallet var så pass litet anser vi att undersökningen inte påverkats och en vidare tolkning 

anser vi inte nödvändig.  

4.5 Analysprocess 

Utfallet utifrån vårt urval består av 48 mellan- och högstadielärare, varav 19 män och 29 

kvinnor. Lärarna är minst 20 år gamla och besitter olika lång arbetslivserfarenhet i läraryrket 

både i och utanför skolan i fråga. En del av lärarna är tillsvidare- eller visstidsanställda och en 

del lärare har barn i hushållet som är under 18 år.   

Enkäten (se appendix) var utformad så att efter ett komplett svar finns möjligheten att 

kvantifiera informationen, dvs. beräkna ett värde hur respondenterna upplever balansen 

mellan ansträngning och belöning på arbetsplatsen. Vi räknar ut ett värde för att göra 

enkäterna kvantitativt mätbara. Frågorna är ställda som påståenden där respondenten får svara 

på en Likertskala som mäter olika attityder hos respondenten och indikerar hur mycket denne 

håller med eller inte håller med ett påstående. Likertskalan mäter intensiteten i upplevelsen 

och svaren kodas om till värden mellan 1 och 4. Ju mindre påståendet stämmer desto lägre 

blir värdet på svaret och vise versa (Bryman, 2008). Det beräknade värdet för varje 

respondent kan anta ett värde mellan 0,25 och 4 och representerar den upplevda balansen 

mellan ansträngning och belöning. Har respondenten värdet 1 tyder det på att denne upplever 

total balans mellan ansträngning och belöning, vilket är positivt. Positivt är det också om 

respondenten har ett värde under 1, vilket tyder på att denne upplever en positiv mellan 

ansträngning och belöning. Har respondenten däremot ett värde över 1 upp till 4 tyder det på 
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att denne upplever negativ obalans mellan ansträngning och belöning. Siegrist (2012) menar 

att en upplevd negativ obalans kan vara ohälsosamt och direkt farligt i längden.  

Enkäten har 5 frågor om ansträngning och 10 frågor om belöning. För att beräkna balansen 

adderar man de fem första frågorna som avser ansträngning. Därefter adderar man resterande 

frågor som avser belöning för att sedan multiplicera den summan med 0,5 för att hantera att 

det är dubbelt så många frågor om belöning. Sedan tar man summan av de första frågorna och 

dividerar det med produkten. Detta leder alltså till en kvot (ett värde) mellan 0,25 och 4 (se 

appendix). Eftersom läraryrket kategoriseras som icke-fysiskt (eng. white collar workers), 

gjorde att en 6:e fråga till ansträngningsdelen uteblev. Hade vi dock genomfört 

undersökningen på t.ex. ställningsbyggare som är ett fysiskt krävande yrke (eng. blue collar 

workers) hade vi lagt till en 6:e fråga om fysisk ansträngning (Siegrist m.fl., 2014). I 

undersökningen gjorde vi valet att enbart se till de upplevda externa ansträngningsfaktorerna 

kontra den upplevda belöningen. Detta gjordes genom att exkludera delen i enkäten med 

frågor om överengagemang. Resonemanget var att vi ville fokusera på de mer organisatoriska 

faktorer som påverka lärarens upplevda balans mellan ansträngning och belöning. 

Värdet 0,25 får en individ om denne svarar “Håller helt med” (eng. Strongly agree), dvs. 4 på 

de fem första ansträngningsfrågorna och sedan svarar “Håller inte alls med” (eng. Strongly 

disagree), dvs 1 på resterande belöningsfrågorna (med hänsyn till omvänd kodning på fråga 8-

11). Detta innebär att individen erhåller större belöning kontra den ansträngning den lägger 

ner i arbetet. Om en individ istället får värdet 4 innebär det att denne har svarat tvärt om, dvs. 

“Håller inte alls med” (eng. Strongly disagree) på de fem första frågorna och svarat “Håller 

helt med” (eng. Strongly agree) på resterande frågor (med hänsyn till omvänd kodning på 

fråga 8-11). Då råder det istället negativ maximal obalans då individen anstränger sig mer än 

vad den får ut i belöning (Siegrist m.fl., 2014). Vid värdet 1 råder balans mellan ansträngning 

och belöning men är också den kritiska gränsen, dvs. allt över 1 tyder på negativ obalans 

vilket kan vara ohälsosamt och direkt farligt om det pågår under en längre tid. Beroende på 

hur individen upplever att den anstränger sig i arbetet kontra vad den får i belöning kommer 

den anta en ett värde som landar någonstans mellan 0,25 och 4. Ju närmare 4 desto mer 

negativ obalans, dvs. anstränger sig mer än vad den får i belöning. Ju närmare 0,25 desto mer 

positiv obalans, dvs. den belönas mer än vad den anstränger sig. Att den kritiska gränsen går 

vid 1 är bestämt av Siegrist och beror på antalet belöningsfrågor som adderas kontra de 

anställningsfrågor som adderas samt att de alla antar ett värde mellan 1 och 4 (Siegrist m.fl., 

2014). Svaren presenteras sedan mot uppsatsens huvudsakliga syfte och dess frågeställningar. 
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Detta görs i form av tabeller och diagram där vi presenterar den upplevda balansen hos 

respondenterna samt studerar om de demografiska aspekterna påvisar skillnader.  

4.6 Etiska överväganden 

Vi har genomgående använt oss av Vetenskapsrådets riktlinjer och rekommendationer för 

utförandet av vår kvantitativa undersökning. De 4 huvudkraven som finns är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inledningsvis gav vi en tydlig presentation av oss själva, om 

undersökningen och dess syfte samt om studiens upplägg och om respondenternas roll 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi försäkrade våra respondenter att allt deltagande är helt anonymt 

och frivilligt. Vi försäkrade även om att informationen vi får kommer behandlas konfidentiellt 

och enbart i syfte att skriva vår uppsats (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare informerade och 

försäkrade vi om skolans totala anonymitet och att det inte ska vara möjligt att koppla vilken 

skola respondenterna arbetar på. Avslutningsvis följde vi även rekommendationen att erbjuda 

samtliga respondenter att ta del av vår färdiga uppsats (Vetenskapsrådet, 2002). 

4.7 Reliabilitet och validitet  

För att undersökningsmetoden och det vi mäter skall vara vetenskapligt och lämpligt krävs det 

att det föreligger reliabilitet och validitet, dvs. att man mäter det som är relevant i 

sammanhanget och att man avser mäta detta på ett tillförlitligt sätt. Man bör alltid sträva efter 

hög validitet och reliabilitet vid den här typen av forskning (Bryman, 2008). Reliabilitet eller 

tillförlitlighet innebär att undersökningen är standardiserad och deltagarna har samma 

förutsättningar. Det ska vara enkelt för respondenterna att besvara enkäten och helst ska 

omständigheterna och miljön inte påverka utfallet. Det är dock svårt att kontrollera om varje 

respondent befinner sig i sitt rätta element och inte påverkas av yttre omständigheter. Men 

oavsett vad, är det något som man bör sträva efter (Bryman, 2008). För att höja reliabiliteten i 

vår undersökning har beprövade frågor, utformade av Johannes Siegrist använts, och dessa 

har även applicerats i tidigare forskningsstudier (Siegrist m.fl., 2014). Enkäten är ett sätt för 

oss att säkerställa att den empiri som samlats in har fångat det som vi avser att den ska fånga. 

Detta har i sin tur gjort att vi har kunnat besvara studiens syfte samt dess frågeställningar 

utifrån vårt teoretiska ramverk. Att enkäten är på engelska kan vara ett problem i och med att 

svenska är förstaspråket på den skola vi gjorde undersökningen på. Vi gjorde dock en 
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avvägning utifrån den generellt goda kunskapen i engelska som de flesta vuxna svenskar har 

samt utifrån informationen från grindvakten. Resultatet av vår studie med ett 

bekvämlighetsurval kan inte generaliseras men kan ändå vara lämpligt och ge bra material för 

vidare analys. Att vi sedan konstruerar hur de faktiska empiriska resultaten ser ut i form av 

tabeller och diagram är ytterligare ett sätt att höja validiteten (Bryman, 2008). 

4.8 Metoddiskussion 

Ansträngning-belöningsmodellen har genererat många publicerade artiklar och ligger till 

grund för ett stort antal forskningsprojekt, denna grad av etablering ligger delvis till grund för 

vårt val av teori. Valet av teori grundar sig även i att vi anser att ansträngning-

belöningsmodellen fångar upp vikten av faktorer som kan vara stressande på mikronivå i 

arbetet på ett bra sätt då den tar hänsyn till villkoren i arbetsrelationen som exempel 

arbetstrygghet, löner och mobilitet. Modellen fångar även upp och tar arbetsmarknadens 

utformning och utveckling på makronivå i beaktande, vilket gör att en undersökning på basis 

av modellen kan generera mycket information (Siegrist m.fl., 2014). Valet av metod har en 

stor inverkan på utformningen av uppsatsen och dess resultat (Bryman, 2008). Valet av en 

kvantitativ undersökning gjordes p.g.a. att vi ville undersöka den upplevda balansen mellan 

ansträngning och belöning på så många lärare som möjligt på en skola. Självklart hade 

kompletterande enskilda intervjuer med alla mellan- och högstadielärare på skolan troligtvis 

varit ett mer informationsgivande tillvägagångssätt. Då hade vi kunnat fråga hur och varför 

dem upplever balansen som dem gör samt ställt andra motfrågor och föra diskussion. Med 

tanke på tidsramen valde vi dock att begränsa och genomföra en enkätundersökning. En 

nackdel med enkätundersökningar i allmänhet kan vara att när respondenten skall besvara 

enkäten finns ingen forskare närvarande som kan bistå med hjälp eller svara på frågor. Det är 

särskilt viktigt att säkerställa att de frågor som ställs är klara och tydliga när man delar ut 

enkäter så att inga missförstånd uppstår (Bryman, 2008). Vi gjorde dock ett aktivt val att inte 

närvara vid undersökningstillfället. Fördelarna med att vi genomförde en enkätundersökning 

är att enkäter är effektiva och dessutom genererar mycket information. Enkäter kan även 

reducera riskerna för partiskhet då vi som undersökare (forskare) inte påverkade 

respondenterna i någon riktning med t.ex. omedvetna signaler som miner eller ansiktsuttryck. 

Vår enkätundersökning upplevdes därför troligtvis inte lika påträngande (Bryman, 2008).  

Vi förlitade oss på grindvaktens kunskap när hen gav oss godkännande att dela ut enkäten på 

engelska. På basis av detta hade kanske en pilotstudie varit bra att genomföra för att på så sätt 
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kontrollera och säkerställa att alla frågor besvarades och inga missförstånd uppstår (Bryman, 

2008). Vi gjorde dock en avvägning att en pilotstudie inte var nödvändig med tanke på att 

frågorna i enkäten och att ansträngning-belöningsmodellen använts tidigare och är beprövade 

i annan forskning (Siegrist m.fl., 2014). 

 

Generaliseringar är ofta något man strävar efter och har som ambition inom kvantitativ 

forskning, dvs. uttala sig något om en population utifrån att man studerat ett stickprov 

(Bryman, 2008). Vill man göra generaliseringar av en population, krävs ett representativt 

urval. Kravet för ett sådant urval är att det ska vara ett randomiserat, obundet slumpmässigt 

urval. Vårt urval uppfyller inte dessa krav och kan därför inte användas för att göra 

generaliserande antagande om grupper utanför vår specifika undersökning (Bryman, 2008). 

Självklart ville vi att alla 54 mellan- och högstadielärare som är verksamma på skolan skulle 

besvara enkäten och således utesluta bortfall helt och hållet, men deltagandet är frivilligt och 

vi kan inte tvinga lärarnas deltagande. Svarsfrekvensen var dock 89%, vilket enligt Bryman 

(2008) räknas som mycket hög.  

5. Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet från vår undersökning. Inledningsvis presenteras 

deskriptiv statistik och därefter analyseras resultatet utifrån uppsatsens forskningsfrågor. 

Värt att ta hänsyn till är att respondenterna är olika många beroende på demografisk aspekt 

och procenten av de som upplever negativ obalans bör därför ses i proportion till antalet.   

5.1 Deskriptiv statistik 

Resultatet presenteras nedan i åtta diagram. Figur 3 och 4 visar medelvärdet och medianen. 

Medelvärdet beräknar vi för att se om resultat ungefärligt representerar deltagarnas värden. 

Ibland händer det att ett medelvärde ger en relativt skev bild av helheten, även om det är 

matematiskt korrekt. Detta kan ske p.g.a. extremvärden (högt eller lågt) i jämförelse med de 

andra värdena i uppsättningen vilket kan påverka genomsnittet kraftigt. Detta leder då till 

missvisande resultat och därför har vi även valt att beräkna medianen av resultatet. Med 

”balans” syftar vi både till total balans, dvs. värdet 1 och värden under 1, vilket är positivt för 
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respondenten. Med obalans syftar vi till värden över 1, vilket är negativt. Vi har valt att göra 

denna indelning med förhoppning om att diagrammen blir enklare att tyda.  

 

Figur 3 och 4 visar medelvärdet och medianen för respondenters balansvärde. Resterande 

diagram presenterar hur den upplevda balansen skiljer sig mätt i procent, kategoriserat efter: 

Kön, ålder, arbetslivserfarenhet i yrket, år på arbetsplatsen och barn i hushållet som är under 

18 år.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Medelvärde och medianvärde för samtliga respondentgrupperingar.  

 

Figur 3 presenterar medelvärdet och medianen för den upplevda balansen, hos samtliga 

respondenter, uppdelat efter kön. Sammanslaget är medelvärdet 1,19 och medianen 1,13 för 

samtliga respondenter. Uppdelat efter kön är medelvärdet 1,27 och medianen 1,22 för män, 

och för kvinnor är medelvärdet 1,15 och medianen 1,12 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Upplevd balans hos samtliga respondenter. 

 

Figur 4 visar att 71% av respondenterna upplever en negativ obalans mellan ansträngning och 

belöning på arbetsplatsen vilket motsvarar 34 respondenter. Resterade 29% motsvarar 14 

respondenter och dessa upplever balans. 
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Figur 5. Andelar som upplever en obalans mellan ansträngning och belöning vid 
kategorisering av kön. 
 
Bland männen upplevde 21% balans och 79% negativ obalans. Bland kvinnorna upplevde 

34,5% balans och 65,5% negativ obalans. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Andelar som upplever en obalans mellan ansträngning och belöning vid 

kategorisering av ålder. 
 
I figur 6 är respondenterna uppdelade efter ålder. Resultatet visar att alla respondenter mellan 

20 - 39 år upplever en negativ obalans. I åldern 40 till 49 är det mer jämt fördelat, dvs. 57% 

upplever negativ obalans och 43% upplever balans. I åldern 50-59 år upplever 89% negativ 

obalans och således 11% balans. I sista ålderskategorin, 60 år eller äldre, upplever samtliga en 

balans.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Andelar som upplever en obalans mellan ansträngning och belöning vid 

kategorisering av arbetslivserfarenhet i yrket.  
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Figur 7 visar att majoriteten i samtliga kategorier upplever en obalans mellan ansträngning 

och belöning. De kategorier med störst skillnad bland respondenterna är de som arbetet 

kortare tid inom yrket. Bland de som arbetat som lärare i 4-7 år upplever samtliga en negativ 

obalans och bland respondenterna som arbetat 8-11 år som lärare är majoriteten hög med 

87,5% som upplever negativ obalans. Skillnaden inom kategorin för de som arbetat i 1-3 år är 

något mindre där 75% upplever negativ obalans. Minst skillnad ser vi bland de som arbetat 

längst, dvs. minst 16 år, där 56% upplever negativ obalans. För de som arbetat 12-15 år inom 

yrket är det 60% som upplever en negativ obalans.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Andelar som upplever en obalans mellan ansträngning och belöning vid 

kategorisering av arbetslivserfarenhet på nuvarande skola. 
 
Figur 8 visar att bland de som arbetat mindre än 1 år på skolan upplever 75% negativ obalans. 

Bland de som arbetat 1-3 år på skolan är det 79% som upplever negativ obalans, samma 

resultat bland de som arbetat 4-7 år. Flest antal som upplever negativ obalans finner vi bland 

de som arbetat 8-11 år på skolan, där 86% upplever negativ obalans. Bland de som arbetat 12-

15 år på skolan upplever 43% negativ obalans. I den sista kategorin, 16 år eller mer på samma 

skola, upplever 50%, dvs. en av två respondenter negativ obalans.  

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Andelar som upplever en obalans mellan ansträngning och belöning vid 

kategorisering av anställningsform.  
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Figur 9 visar att de som har en tillsvidareanställning, dvs. 44 av 48 respondenter, upplever 

73% negativ obalans. Bland de resterande 4, är det 3 som upplever en negativ obalans, dvs. 

75%.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Andelar som upplever en obalans mellan ansträngning och belöning vid 

kategorisering av barn i hushållet under 18 år.  

 

Figur 10 visar att bland de som har barn under 18 år i hushållet är det 78% som upplever 

negativ obalans och bland de som inte har barn i hushållet under 18 är det 62,5% som 

upplever negativ obalans. 

5.2 Analys av resultat 

Nedan sammanfattas resultatet utifrån uppsatsens två forskningsfrågor. 
 

-Hur upplever mellan- och högstadielärarna (respondenterna) balansen mellan ansträngning 

och belöning på arbetsplatsen uti från Johannes Siegrist ansträngning-belöningsmodell? 

 

Resultatet från vår undersökning visar att 71% av respondenterna finner en negativ obalans på 

arbetsplatsen. Både medelvärdet och medianen för samtliga respondenter ligger över värdet 1, 

dvs. den kritiska gränsen för att vara i riskzonen för stressrelaterad ohälsa. Kategoriserat efter 

kön ligger både medelvärdet och medianen över 1 hos både män och kvinnor. Enligt (Siegrist 

m.fl., 2014) innebär en upplevd negativ obalans som förekommer frekvent och under längre 

perioder större risk för stress som i sin tur kan leda till både psykiska och fysiska sjukdomar. 

Riskzonen för ohälsa är om en respondent får ett värde mellan 1 och 4. 
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-Föreligger det skillnader i den upplevda balansen beroende på demografiska aspekter så 

som könstillhörighet, ålder, antal år som yrkesaktiv i och utanför skolan, anställningsform 

samt barn i hushållet under 18 år? 

 

Utifrån vår undersökning framgår det en liten skillnad i upplevd balans mellan kvinnor och 

män, då en större procentandel av männen upplever en negativ obalans gentemot kvinnorna. 

Däremot upplever majoriteten oavsett könstillhörighet en negativ obalans. När respondenterna 

är uppdelade i ålder upplever majoriteten en negativ obalans mellan ansträngning och 

belöning i samtliga kategorier förutom de som är 60 år eller äldre, där ingen upplever negativ 

obalans. I åldersgruppen 20-39 upplever samtliga en negativ obalans. Minst procentuell 

skillnad bland respondenterna ser vi i åldersgrupp 40-49 år. I kategorin för 50-59 är den 

procentuella skillnaden stor mellan de som upplever negativ obalans kontra balans. Uppdelat 

efter arbetslivserfarenhet i yrket upplever majoriteten i samtliga kategoriseringar en negativ 

obalans mellan ansträngning och belöning. Minsta procentuella skillnad mellan 

respondenterna per kategori ser vi bland de som har mest arbetslivserfarenhet i yrket, dvs. i 

kategorierna 12-15 år och 16 eller fler. Störst procentuell skillnad mellan respondenterna per 

kategori ser vi i kategorin 4-7 års erfarenhet där samtliga upplever en negativ obalans. 

Kategoriserat efter år på nuvarande skola ser vi att majoriteten av respondenterna upplever en 

negativ obalans i samtliga kategorier upp till och med 8-11 år. Den procentuella skillnaden 

mellan respondenterna uppdelade i kategorierna som upplever negativ obalans skiljer sig inte 

avsevärt från varandra. I kategorin för de som arbetat 12-15 år på nuvarande skola är det en 

minoritet som upplever negativ obalans. I sista kategorin som innehåller de som arbetat minst 

16 år på nuvarande skola är det enbart två respondenter, varav en upplever en negativ obalans 

mellan ansträngning och belöning. Resultatet visar även att majoriteten upplever en negativ 

obalans oavsett om de är tillsvidare- eller visstidsanställda. Den procentuella skillnaden 

mellan respondenterna i respektive kategori är ungefär lika. Uppdelat efter om respondenterna 

har eller inte har barn under 18 år i hushållet svarar majoriteten i båda kategorierna att de 

upplever en negativ obalans. Majoriteten är dock procentuellt större bland de respondenter 

som har barn under 18 år i hushållet än de utan barn under 18 år i hushållet.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet i studien att majoriteten av lärarna upplever en negativ 

obalans mellan ansträngning och belöning utifrån Siegrist ansträngning-belöningsmodell. 

Både medel- och medianvärde visar på en upplevd negativ obalans. Resultatet visar även att 

majoriteten i de flesta kategoriseringar utformade i studien upplever en negativ obalans 
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mellan ansträngning och belöning. Av resultatet att tyda kan vi även se att de demografiska 

aspekterna som denna studie undersökt endast påverkar resultatet i en liten utsträckning.  

6. Diskussion 

I detta kapitel kommer en resultatdiskussion presenteras som innehåller slutsatser samt förslag 

på vidare forskning. Detta gör på basis av uppsatsens övergripande syfte, dess 

frågeställningar, den teoretiska referensramen samt tidigare forskning.  

 

En klar majoritet av lärarna i undersökningen upplever en negativ obalans mellan 

ansträngning och belöning. Detta var ett väntat resultat då det är i linje med tidigare forskning 

som visar att den psykosociala arbetsmiljön i läraryrket anses oroväckande 

(Arbetsmiljöverket, 2012b). Att så många upplever en negativ obalans är problematiskt 

eftersom det enligt Siegrist bör finnas en ömsesidighet i arbetssituationen hos de anställda där 

ansträngningar måste belönas både materiellt, socialt och individualpsykologiskt för att inte 

riskera stressrelaterad ohälsa (Siegrist m.fl., 2014). Även om en majoritet upplever en negativ 

obalans så upplevs inte arbetssituationen så av de som är över 60 år och de som har arbetat på 

skolan i minst 12 år. Dessa respondenter upplever istället total balans eller positiv obalans, 

vilket innebär att de anser sig få mer eller tillräckligt med belöning för den ansträngningen 

dem lägger ner i arbetet. Enligt Siegrist ligger dessa respondenter inte i riskzonen för 

stressrelaterad ohälsa (Siegrist m.fl., 2014). Självklart kan respondenterna vara utsatta för 

stressrelaterad ohälsa p.g.a. andra orsaker som inte modellen behandlar, men det är inget vi 

kan uttala oss om.  

 

Utifrån Siegrist modell (Siegrist m.fl., 2014) och enkätens frågor kan vi koppla den upplevda 

balansen till hur lärarna förhåller sig till organisatoriska faktorer samt till arbetsmarknadens 

utformning. Att så pass många lärare upplever en negativ obalans kan delvis bero på att den 

ökade arbetsbelastningen som är en bidragande faktor till att lärare i allmänhet upplever för 

mycket stress och således en dålig psykosocial arbetsmiljö. Stressen kan delvis bottna i att de 

anser sig ha för få resurser att tillgå och att de känner sig otillräckliga och otillgängliga för 

eleverna (arbets- och miljömedicin, 2013). Att känna sig otillräcklig och otillgänglig kan vara 
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synonymt med de externa ansträngningsfaktorerna som Siegrist (1996) behandlar. Detta kan 

då göra att ansträngningen väger tyngre än belöningen hos respondenterna, dvs. att de 

upplever negativ obalans. Ytterligare orsaker som kan påverka balansen är de höga krav som 

lärare i allmänhet upplever på sig själva i deras yrkesroll. Även tidsbristen som de anser sig 

ha som resulterar i uteblivna raster eller att de får arbeta övertid kan vara en anledning till att 

lärare i allmänhet inte är tillfreds med sin arbetssituation. Lärare i allmänhet som anser att de 

har för hög arbetsbörda och- eller för höga krav, kan uppleva att ansträngningen väger tyngre 

än belöningen. Detta är också i linje med de externa ansträngningsfaktorerna som Siegrist 

(1996) behandlar vilket är något som kan appliceras på lärarna vi har undersökt. Då den 

psykosociala arbetsmiljön delvis omfattar arbetets innehåll, dvs. arbetsuppgifterna och hur 

arbetet är organiserat, kan detta ses som ett kvitto på att den psykosociala arbetsmiljön på 

arbetsplatsen går att ifrågasättas. De arbetsmarknadsrelaterade faktorer, som modellen 

behandlar, bygger på arbetsrelaterade stressorer på makronivå som t.ex. arbetsrelationen och 

arbetsmarknadens villkor. Modellen och enkäten fångar upp vikten av aspekter på 

arbetsmarknaden så som mobilitet, arbetstrygghet och löner. Detta innebär att i anslutning till 

den pågående globala utvecklingen som sker på arbetsmarknaden och det generella 

arbetsmarknadsläget som t.ex. konjunktur, inflation och arbetslöshet kan påverka 

respondentens upplevda balans. Dessa orsaker behöver inte nödvändigtvis utesluta varandra 

utan kan samspela och utgöra grunden för respondenternas upplevda balans mellan 

ansträngning och belöning. I och med att den upplevda balansen utgår från ett samlat värde av 

alla frågor kan vi inte särskilja dessa och redogöra för de exakta orsakerna. De 

bakomliggande orsakerna till att de fåtalet respondenter som istället upplever total balans eller 

positiv obalans kan tänkas bero på att dessa lärare, i större utsträckning, känner att deras 

arbete är meningsfullt, roligt, energigivande och gläds åt att få följa eleverna i deras 

utveckling (Arbets- och miljömedicin, 2013). Dessa känslor kan vara synonyma med vad 

Siegrist (1996) menar med immateriella belöningar, vilket kan vara grunden till att de inte 

upplever en negativ obalans.  

 

De demografiska aspekterna visar på små skillnader i vår undersökning, men resultatet pekar 

åt samma håll, dvs. majoriteten upplever negativ obalans, vilket är i linje med tidigare 

forskning. Att skillnaderna är små gör det svårt att analysera dessa resultat vidare. 

Psykosocial arbetsmiljö är ett samspel mellan individens egenskaper och den arbetsmiljön 

som individen befinner sig i (Arbetsmiljöverket, 2012a). Den psykosociala arbetsmiljön är 
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subjektiv och kan därför vara svår att analysera utifrån ett grupperspektiv. Däremot är detta 

resultat, dvs. att det är små skillnader intressanta i sig. I och med att de aspekter vi 

kontrollerade för inte påverkar den upplevda balansen bland lärarna på skolan kan vi bortse 

från dessa. Anledningen till att våra demografiska aspekter inte visade några större skillnader 

är svårt att uttala sig om. Däremot vore det intressant att kontrollera för andra demografiska 

aspekter eller variabler som t.ex. geografisk belägenhet, inkomst, utbildning och etnicitet för 

att analysera och studera om dessa påvisar skillnader eller samband i den upplevda balansen. 

Utifrån aspekterna (variablerna) i vår undersökning, hade det även varit intressant att 

kontrollera, med hjälp av ett statistiskt datorprogram, för eventuella signifikanta samband. 

Vid arbetsmiljörelaterade undersökningar som denna kan det även vara intressant att studera 

skolans förhållningssätt till arbetsmiljöfrågor och hur de arbetar med dessa. Det kan då vara 

intressant att utgå från arbetsmiljölagen och dess föreskrifter för att sedan jämföra med 

skolans arbetsmiljöarbete och deras arbetsmiljöpolicy. För vidare forskning och för att skaffa 

sig djupare förståelse, kring lärare i allmänhet och lärare på skolan i synnerhet, hade det varit 

intressant att komplettera liknande forskning med t.ex. intervjuer, gruppsamtal eller andra 

observationer för att på så sätt få mer information om lärarnas situation. Då Siegrist (Siegrist 

m.fl., 2014) menar att stress under längre tid utsätter individen för större risk för 

stressrelaterad ohälsa skulle det vara intressant att genomföra en longitudinell undersökning, 

dvs. studera samma urval minst en gång till vid annat tillfälle (Bryman, 2008). En liknande 

studie hade varit intressant för att undersöka om den upplevda balansen har ändrats från ett 

undersökningstillfälle till ett annat då Siegrist (Siegrist m.fl., 2014) menar att den upplevda 

balansen kan variera över tid eftersom arbetssituationen kan variera. Med det sagt kan vi 

alltså inte vara säkra på att de lärare vi undersökt skulle besvara enkäten likadant vid annat 

undersökningstillfälle.  

 

Den psykosociala arbetsmiljön syftar till faktorer i livsmiljön av social natur som har 

betydelse för psykiska processer. För att synliggöra sambanden mellan psykosocial 

arbetsmiljö och ohälsa kan Siegrist modell (Siegrist m.fl., 2014) vara användbar. Med tanke 

på den höga graden av respondenter som upplever negativ obalans kan man ana att lärarna på 

skolan upplever en dålig psykosocial arbetsmiljö. Självklart är det svårt att ta hänsyn till alla 

individers preferenser vad gäller arbetsmiljö. Däremot är det viktigt att en förbättring träder i 

kraft då en god arbetsmiljö gynnar såväl arbetstagare, arbetsgivare och samhället i helhet. 

(Arbetsmiljöverket, 2016). 



 

 30 

7. Referenslista 

Abdulbaghi, A,. Ekman, R. & Arnetz, B. (2002). Stress: molekylerna, individen, 

organisationen, samhället. 1. uppl. Stockholm: Liber 

Arbetsmiljöutredningen (1976). Rapport i psykosociala frågor: bilaga 2 till 

Arbetsmiljöutredningens betänkande. Stockholm: Liber Förlag/Allmänna förl. 

Arbetsmiljöverket (2012a). Den goda arbetsmiljön och dess indikationer. Stockholm: 

Kunskapssammanställningar Rapport 2012:7. Nedladdad 2017-04-10 från:       

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/kunskapssammanstallningar/den-goda-

arbetsmiljon-och-dess-indikatorer-kunskapssammanstallningar-rap-2012-7.pdf 

Arbetsmiljöverket (2012b). Arbetsmiljön 2011. Stockholm: Arbetsmiljöstatistisk Rapport 

2012:4. Nedladdad 2017-04-05 från: 

https://www.av.se/globalassets/filer/statistik/arbetsmiljostatistik-arbetsmiljon-2011-rapport-

2012_04.pdf 

Arbetsmiljöverket (2016). Arbetsmiljölagen- med kommentarer. Stockholm: 

Arbetsmiljöverket. Nedladdad 2017-04-05 från: 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/bocker/arbetsmiljolagen-bok-h008.pdf 

Arbets- och miljömedicin (2013). Arbetsmiljö och hälsa hos lärare i grundskolan. Lund: 

Rapport 14/2013. Nedladdad 2014-04-19 från:   

http://sodrasjukvardsregionen.se/download/arbetsmiljo-och-halsa-hos-larare-i-grundskolan/ 

Aspers, P. (2007). Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. 1. uppl. Malmö: 

Liber 

Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

Eriksson, B. & Larsson, P. (2002). “Våra arbetsmiljöer”, s. 125-154 i Lars H. Hansen & Pa  

Orban (red.). Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. 

Fahlén, S. (2012). Facets of work-life balance across Europe: how the interplay of 

institutional contexts, work arrangements and individual resources affect capabilities for 

having a family and for being involved in family life. Diss. Stockholm : Stockholms 

universitet, 2012. Nedladdad 2017-04-10 från:  

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-79498 



 

 31 

Lärarnas Riksförbund (2015). Betydelsefullt och roligt men alldeles för tungt- En rapport om 

lärarnas arbetsmiljö 2015. Stockholm: Lärarnas Riksförbund. Nedladdad 2017-04-05 från: 

https://www.lr.se/download/18.2b541e3015174613e8a892b5/1449742225203/betydelsefullt_

och_roligt_men_alldeles_for_tungt_201512.pdf 

Nieuwenhuijsen, K., Bruinvels, D. & Frings-Dresens, M. (2010). “Psychosocial work  

environment and stress-related disorders, a systematic review”. Occupational Medicine, Vol. 

60, Issue 4. 

SCB (2012). Mäns hushållsarbete ökar– men kvinnorna gör fortfarande mest hemma. 

Stockholm: SCB. Nedladdad 2017-05-03 från: 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2012K01_TI_06_A05TI1201.pdf 

SCB (2016). På tal om kvinnor och män en lathund om jämställdhet 2016. Stockholm: SCB. 

Nedladdad 2017-05-03 från:   

http://www.scb.se/Statistik/_Publikationer/LE0201_2015B16_BR_X10BR1601.pdf 

Siegrist, J. (1996). “Adverse Health Effects of High-Effort/Low-Reward Conditions”. Journal 

of occupational health psychology, Vol. 1, No. 1, s.27-41. 

Siegrist, J. (1999). “Occupational health and public health in Germany”. In P. M. Le Blanc, 

M. C. W. Peeters, A. Büssing, & W. B. Schaufeli (Eds.). Organizational psychology and 

healthcare: European contributions. s. 35–44. München: Rainer Hampp Verlag. 

Siegrist, J. (2012). Effort-reward imbalance at work - theory, measurement and evidence. 

Düsseldorf: Department of Medical Sociology, University Düsseldorf, Germany.  

Nedladdad 2017-04-05 från: 

http://www.uniklinikduesseldorf.de/fileadmin/Datenpool/einrichtungen/institut_fuer_medizini

sche_soziologie_id54/ERI/ERI-Website.pdf 

Siegrist, J., Li, J &  Montano, D (2014). Psyhcometric properties of the Effort-Reward 

Imbalance Questionnaire. Düsseldorf: Department of Medical Sociology, Faculty of 

Medicine, University Düsseldorf, Germany. Nedladdad 2017-04-05 från:  

http://www.uniklinik-

duesseldorf.de/fileadmin/Datenpool/einrichtungen/institut_fuer_medizinische_soziologie_id54/E

RI/PsychometricProperties.pdf 

 

 



 

 32 

 

Skolverket (2017b). Utvärdering av betyg från årskurs 6. Stockholm: Rapport 451: 2017. 

Nedladdad 2017-05-03 från: https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-

enskildpublikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskol

bok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3735.pdf%3Fk%3D3735 

Vegchel, N., de Jonge, J., Bosma, H. & Schaufeli, W. (2005). “Reviewing the effort–reward   

imbalance model: drawing up the balance of 45 empirical studies”. Social Science & 

Medicine vol. 60  s. 1117–1131.  

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet. Nedladdad 2017-04-10 

från: http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

Widmark, M. (2005). Det nya arbetslivet: En explorativ studie som jämför två dominerande 

psykosociala arbetsmiljömodeller med aktuell arbetsmiljöproblematik och 

organisationsförhållanden. Stockholm: Institutet för psykosocial medicin. 

7.1 Elektroniska källor 

EF (2017). The world's largest ranking of countries by English skills. Nedladdad 2017-04-05 

från Education Firsts hemsida, http://www.ef.se/epi/ 

Försäkringskassan (2015). Stress vanligaste orsaken till sjukskrivning. Nedladdad 2017-04-01 

från Försäkringskassans hemsida, 

https://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/!ut/p/z0/fY69DoJAEISfxnoPQoi

WUBA1qC1sc7nIhhx3Lj-

7Eh9fNNZWM_NlMhlAaADZrb536kd2ccst5nafmktZJoW55VlmTofqmpR1nVbHBM6A_w

vbgh_mGQvA-8hKL4Xma1iFdmZaSOQnD-

o6io474p0R_SC7Oo7bHVGy4yIuEFv1MVoZnkHC4lf23MMUsH0DzGSf3A!!/ 

Skolverket (2017a). Skolformer och annan verksamhet. Nedladdad 2017-05-10 från 

Skolverkets hemsida, https://www.skolverket.se/skolformer 

 

 

 



 

 33 

8. Appendix 
ERI (Effort-Reward imbalance)   
Undersökning i Psykosocial arbetsmiljö.  

Våra namn är Sebastian & Joanna och vi studerar på Stockholms universitet. Vi läser vår sista 
termin på programmet Arbetsmarknad, Arbetsliv och arbetar nu med vår kandidatuppsats.  
Vi skulle uppskatta något enormt om du tog dig tid till att besvara vår enkät. Det tar ca 4 min 
och svaren är helt anonyma.  
 
Ansträngning-belöningsmodellen (ERI) är en modell inom psykosocial arbetsmiljö som 
handlar om att mäta balansen mellan ansträngning och belöning hos anställda på 
arbetsplatser. Om en anställd upplever obalans mellan de ansträngningar den gör i arbetet 
med den belöning den erhåller i form av lön och erkänsla kan det leda till psykisk ohälsa. 
Teorin är framtagen av Johannes Siegrist som är professor i medicinsk sociologi och är en 
väletablerad forskare inom arbetsliv och arbetsmarknad.  
 

Observera!  
Allt deltagande är helt anonymt och frivilligt. Informationen vi får kommer behandlas 
konfidentiellt och enbart i syfte att skriva vår uppsats. Ni som skola och respondenterna 
kommer alltså vara helt anonyma.   
 
Uträkning av ERI-modellen: 
För att beräkna balansen adderar man de fem första frågorna. Därefter adderar man resterande 
frågor för att sedan multiplicera den summan med 0,5 vilket motsvarar att det är fem stycken 
fler frågor som handlar om belöning. Sedan tar man summan av de första frågorna och 
dividerar det med produkten. Detta leder till en kvot mellan 0,25 och 4. Om kvoten (svaret) 
blir 1 eller lägre än 1 tyder det på att deltagaren upplever balans mellan ansträngning och 
belöning på arbetsplatsen, vilket är positivt. Är svaret högre än 1 upplever deltagaren obalans, 
vilket kan vara ohälsosamt och direkt farligt i längden.  
Notera även att fråga 8-11 är ”reverse coding”, vilket innebär att sifforna får ett omvänd 
värde, dvs. 1 blir 4 och 2 blir 3.  
 
Uträkning ekvation:                  
fråga 1-5 = x1 
fråga 6-16 * 0,5 = x2  
x1 dividerat med x2 = 0,25 till 4 

1 eller lägre = Upplevd Balans 

Högre än 1  = Upplevd obalans  

 

 

Tusen tack på förhand!  

 

Beräkna själv:  

 

fråga 1-5 =  ____  (x1)  

       

Fråga 6-15 = ____ x 0,5 = ____ (x2)  
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Enkät del 1: 
 

Kön:                                                                  Arbetslivserfarenhet i nuvarande yrke:  

Kvinna  ☐                                                                    Mindre än 1 år ☐ 

Man  ☐                                                                         1-3 år  ☐ 

                                                                                        4-7 år  ☐ 

                                                                                        8-11 år  ☐ 

                                                                                       12-15 år  ☐  

                                                                                       16 år eller mer  ☐  

 

 

 

Ålder:                                                                  Antal år på nuvarande arbetsplats:                                

Yngre än 20  ☐                                                         Mindre än 1 år  ☐ 

20-29  ☐                                                                     1-3 år   ☐ 

30-39  ☐                                                                     4-7 år  ☐  

40-49  ☐                                                                     8-11 år  ☐                   

50-59  ☐                                  12-15 år  ☐ 

60+  ☐                                    16 år eller mer  ☐ 

 

Har du barn i hushållet som är under 18 år?   

Ja  ☐                                Nej  ☐ 

 
 

Anställningsform:  

Tillsvidare (fulltid)  ☐                    

Visstid (deltid, vikarie, etc)  ☐ 
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Enkät del 2: 

Effort – Reward imbalance (ERI) 

Questionnaire.                            

 

                                                                            Strongly disagree           Disagree        Agree     Srongly agree  

                                                                                         (1)                         (2)               (3)              (4)  

1) I Have constant time pressure due to                                      ☐                          ☐               ☐               ☐ 

a heavy work load.  
 
2) I have many interruptions and disturbances                           ☐                           ☐               ☐               ☐ 
while performing my job.  
 
3) I have a lot of responsibility in my job.                                 ☐                            ☐               ☐                ☐ 
  
4) I am often pressured to work overtime.                                 ☐                            ☐               ☐                ☐ 
  
5) Over the past few years, my job has become                         ☐                            ☐               ☐                ☐ 
more and more demanding. 
 
6) I receive the respect I deserve from my                                 ☐                            ☐               ☐                ☐ 
superior or a respective relevant person.  
 
7) I experience adequate support in difficult                              ☐                            ☐               ☐                ☐ 
situations.  
 
8) I am treated unfairly at work.                                                ☐                              ☐              ☐                ☐ 
OBS! (REVERSE CODING)  
 
9) My job promotions prospects are poor.                                 ☐                             ☐               ☐                ☐ 
OBS! (REVERSE CODING)  
 
10) I have experienced or I expect to experience                       ☐                            ☐                ☐                ☐ 
an undesirable change in my work situation.   
OBS! (REVERSE CODING)  
 
11) My employment security is poor.                                         ☐                            ☐                ☐                ☐ 
OBS! (REVERSE CODING)  
 
12) My current occupational position                                         ☐                            ☐                ☐                ☐ 
adequately reflects my education and training.  
 
13) Considering all my efforts and achievements,                      ☐                            ☐                ☐                ☐           
I receive the respect and prestige I deserve at 
work.  
 
14) Considering all my efforts and achievements,                      ☐                            ☐                 ☐                ☐ 
my job promotion prospects are adequate.   
 
15) Considering all my efforts and achievements,                      ☐                            ☐                  ☐                ☐ 
my salary / income are adequate.  
 


