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Lärare är en yrkesgrupp med hög arbetsbelastning. 
Avtalsförhandlingarna 2010 mellan arbetsgivare och lärarförbund 
fokuserade på lärarnas anställningsformer och möjligheten att kunna 
avvika från den traditionella ferietjänsten som tillåter arbete under 
valfri tid och plats ett antal timmar i veckan. Studiens syfte var att 
utröna om det fanns någon skillnad i stress utifrån kontroll, 
distansering, arbetsbelastning och socialt stöd mellan 
anställningsformerna ferietjänst och semestertjänst (som innebär mer 
reglerad arbetstid). 34 gymnasielärare valde att delta i enkäten, 21 med 
ferietjänst och 13 med semestertjänst. Resultatet visade en tendens att 
gymnasielärare med ferietjänst upplevde mer kontroll och arbetade 
mer hemifrån än semestertjänstgruppen samt att kvinnliga 
gymnasielärare hade mer socialt stöd än de manliga. Slutsatsen var att 
anställningsform inte var en avgörande faktor för stress men att den 
ökade kontrollen hos ferietjänstanställda möjligen kan möta läraryrkets 
höga arbetsbelastning och ge bättre arbetsförhållanden. 

 
 
Andelen människor som tvingas arbeta under hög anspänning i form av höga krav i 
kombination med lite egenkontroll har ökat sedan 1991. En tydlig ökning av dessa 
ohälsosamma arbetsförhållanden (Karasek & Theorell, 1990) finner man för individer, både 
män och kvinnor anställda i landstinget men fenomenet finns även inom flera andra områden. 
Gymnasielärare samt grundskolelärare är några av de yrken där det är vanligt förekommande 
att arbeta under hög anspänning (SCB, 2001). 
 
Alla kommunala skolors arbetsgivare SKL (Sveriges kommuner och landsting) kom under 
2010 med ett förslag där man förespråkade att låta enskilda skolor få välja den arbetstidsform 
som passade deras skola bäst vilket då inte behövde innebära den traditionella 
lärararbetstidsformen ferietjänst (Fritzon et al., 2010). Ferietjänst innebär att ens arbetstid 
både är reglerad och oreglerad (förtroendetid) och att läraren inte behöver spendera hela sin 
arbetstid på sin arbetsplats samt är ledig större delen av elevernas lov. En annan typ av 
arbetstidsform är semestertjänst där man arbetar 38-40 timmar per vecka reglerat på sin 
arbetsplats och har 25-32 dagars semester per år. Både semestertjänst och ferietjänst innebär 
lika många arbetstimmar per år då ferietjänst innebär 45 timmars arbetsvecka 
(Lärarförbundet, 2004). 
 
Med tanke på att lärare idag är en utsatt grupp med hög arbetsbelastning är det relevant att 
studera dessa arbetstidsformer för att se om någon är att föredra framför den andra när man 
ser till lärares känsla av kontroll, arbetsbelastning, socialt stöd och möjligheten att koppla bort 
arbetet när man kommer hem. För lite kontroll, socialt stöd, distansering samt för mycket 
arbetsbelastning är nämligen faktorer som ökar risken för negativ stress (Kruel & Sonnentag, 
2006: Lindqvist & Nordänger, 2006; SCB, 2001). Syftet med denna rapport är att studera om 
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det finns någon skillnad i stress mellan gymnasielärare med anställningsformen ferietjänst och 
de med semestertjänst. 
 
Att vara lärare idag 
Läraruppdraget förändrades under slutet av 1900-talet från att förmedla kunskap till att istället 
fokusera på att inspirera och vägleda elever i deras lärande och självständighet. Detta har fått 
konsekvenser. Tillsammans med globalisering, det ökade informationssamhället, Internets 
frammarsch, de mer pedagogiska uppgifterna och ökade administrativa uppgifter för lärare 
upplever många i yrkeskåren en ökad arbetsbelastning. Begrepp såsom ”gå in i väggen” och 
”utbrändhet” har blivit allt vanligare till följd av de nya arbetsförhållandena och i 
Lärarförbundet var andelen långtidssjuka medlemmar år 2003 8-10 procent (Lärarförbundet, 
2004). 
 
I en undersökning av statistiska centralbyrån (2001) listades gymnasielärare bland yrken där 
arbete under hög anspänning (höga krav och liten egenkontroll) med avsaknad av stöd från 
ledning och kollegor var vanligt. Speciellt påfrestande för många lärare var att få en ny kurs, 
kursmängden, elevantalet, klassantalet samt aktiviteter utanför arbetstid. Betygsättning, för 
och efterarbete samt provhantering var de mest påfrestande kursspecifika arbetsuppgifterna 
även om det förekom fler uppgifter som lärare skattade som mer påfrestande än lagom. Sett 
till specifika ämnesgrupper kunde det konstateras att lärare i estetiska ämnen var de som 
upplevde högst påfrestning i störst antal arbetssituationer. Dessutom arbetade lärare i snitt 
längre än deras arbetsdagar, med en genomsnittsarbetsvecka på 50 timmar (Månsson, 2002). 
Vidare ansåg bara omkring var femte gymnasielärare att de alltid kunde utföra de 
arbetsuppgifter som förväntades i deras läraruppdrag inom arbetstiden (Lärarförbundet, 2008). 
Liknande mönster ser man även i andra studier, exempelvis en studie av Lindqvist och 
Nordänger (2006) där det noterades att lärarna även i arbetsrummen var psykiskt och fysisk 
tillgängliga för eleven samt en sämre gruppkänsla hos lärare. Upplevelsen av att det var svårt 
att distansera sig från sitt arbete hemma uttrycktes. 
 
Arbetstidform 
Arbetstidslagen gäller för lärare såsom för alla andra anställda och innehåller principer för hur 
mycket man får arbeta under ett dygn samt hur mycket raster man har rätt till. Vid sidan av 
detta kan man även teckna kollektivavtal som reglerar arbetstiden. Det vanligaste är reglerad 
arbetstid vilket innebär att man under en bestämd tid befinner sig på sin arbetsplats för att 
utföra sina arbetsuppgifter. Inom denna tid ska dessutom allt arbete rymmas. Den andra 
formen är oreglerad arbetstid som medför att den anställde helt eller delar av sin arbetstid kan 
arbeta på valfri plats enligt överenskommelse med arbetsgivaren. Man har dessutom möjlighet 
att i större omfattning förfoga över sin tid och kan således lägga delar av sina arbetstimmar 
under valfri tid på dygnet (Lärarförbundet, 2004). 
 
Det finns tre arbetstidsformer man kan vara anställd enligt som lärare: ferietjänst, 
semestertjänst och uppehållstjänst (Lärarförbundet, 2010). Ferietjänst innebär en kombination 
av reglerad och oreglerad arbetstid men med samma årsarbetstid som gäller för samtliga 
anställda. Den reglerade delen uppgår till 1360 timmar och den oreglerade, som kallas för 
förtroendetid ungefär 400 timmar per år (Lärarförbundet, 2004). Detta innebär att en lärare 
med ferietjänst arbetar 45 timmar varav 10 timmar förtroendetid i veckan (DN, 2010, 15 
mars). Dessa 10 timmar förtroendetid disponerar läraren själv över vad det gäller tid och plats 
och ska i första hand användas till för- och efterarbete men även för vidareutbildning och viss 
elev- och föräldrakontakt. Utöver den vanliga semestern har lärarna ferier som medför att 
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lärarna är lediga under större delen av läsårets lov (Lärarförbundet, 2004). För både 
grundskole- och gymnasielärare är detta den vanligaste anställningsformen (Lärarförbundet, 
2010). 
 
Den andra formen, semestertjänst kan skilja sig mellan olika skolor på grund av 
arbetstidslagens disposivitet men det vanligaste är att man arbetar mellan 38 och 40 timmar i 
veckan med 25-32 semesterdagar per år (antal semesterdagar grundas på ens ålder). Den sista 
anställningsformen är uppehållstjänst vilket i korthet innebär att man arbetar 40 timmar i 
veckan men att delar av ens lön läggs undan av arbetsgivaren. Denna åtgärd genomförs för att 
läraren ska kunna få betalt även under den delen av sommaren då verksamheten inte är aktiv 
och som inte räknas som semester (Lärarförbundet, 2004) 
 
Det visade sig att den största tvistefrågan under 2010 års avtalsförhandlingar mellan SKL och 
lärarförbundet samt lärarnas riksförbund skulle bli den om lärarnas arbetstider (TT, 2010, 6 
maj). SKL ville ge rektorerna möjlighet att i större utsträckning kunna reglera arbetstiden för 
lärarna för att förbättra chanserna att hinna med de uppgifter som finns i den moderna skolan. 
Dessutom ville de möjliggöra för enskilda skolor att välja den arbetstidsform som bäst passar 
på deras skola och menade att systemet med 40 timmar skulle göra att man bättre kunde 
utnyttja lärarresurserna (Fritzon et al., 2010). 
 
Kritik kom från lärarfacken som menade att det idag redan är möjligt att göra lokala avtal där 
man går över till semestertjänst och får ersättning för detta samt att man inte på central nivå 
vill värdera hur mycket dessa avtal är värda. Dessutom talade de om att många lärare idag inte 
har en tydlig plats på sin arbetsplats med telefon och dator som är avgörande för skolans 
verksamhet och som gör det mer lämpligt att de kan arbeta hemifrån (TT, 2010, 7 april). Det 
hela ledde till undertecknandet av avtalet HÖK10 som för arbetstiden innebar att man nu 
lokalt ska få göra egna kollektivavtal som avviker från den traditionella ferietjänsten för att 
effektivisera organisationen om man vill (Sveriges kommuner och landsting & 
Arbetsgivarförbundet Pacta, 2010). 
 
En enkätundersökning bland 3575 lärare gjord av lärarförbundet hösten 2008 visade att 61 
procent av de tillfrågade gymnasielärarna ville att deras arbetsvillkor skulle regleras så att alla 
skulle ha ferietjänst. Endast 9 procent ville ha semestertjänst som den föreskrivna 
arbetstidsformen. Det noterades dock i undersökningen att majoriteten av dem som valde 
alternativet ”semestertjänst för alla” också var de som hade semestertjänst samt att de som 
ville att alla skulle ha ferietjänst mestadels kom från gruppen lärare med ferietjänst. 
Fördelarna och argumenten för förtroendetid var att den arbetsformen ledde till ökad frihet 
och flexibilitet (Lärarförbundet, 2008). En del, speciellt småbarnsföräldrar påpekade att det 
förenklade förhållandet mellan yrkesliv och privatliv. Dessutom kunde uppgifter såsom 
efterarbete, planering och administration utföras på tider som var mer lämpliga för den 
enskilda individen (vilket inte alltid var under den reglerade arbetstiden) (Lärarförbundet, 
2004). Liknande resultat erhölls i en studie av Dahlgren, Kecklund och Åkerstedt (2002). 
 
I den studien togs även nackdelar upp och dessa handlade främst om bristande kontrollsystem, 
att det ibland var svårt att utnyttja förtroendetiden samt att arbetslivet inkräktade mer på ens 
privatliv. Trots dessa nackdelar ville 76 procent behålla förtroendetiden. I en studie av 
lärarförbundet (2004) framhöll de tillfrågade lärarna ytterliggare nackdelar med förtroendetid 
såsom svårigheten att få en överblick över arbetstiden och gränssättning samt att 
arbetsgivaren lade till arbetsuppgifter och tog delar av förtroendetiden i anspråk. För lärare 
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var inte bara upplevelsen av att gränsen mellan arbetet och fritiden suddig utan det innebar  
dessutom direkt mer arbete hemma på kvällar och helger. 
 
Stress 
Det finns ingen generellt accepterad definition av begreppet stress (Beehr & Newman, 1978) 
och åsikterna om vad stress är går isär. Vissa anser att stress ska definieras subjektivt medan 
andra förespråkar en objektiv definition. Man kan även diskutera huruvida stress lämpligast 
ska definieras genom en global definition eller ifall den är multidimensionell (Furnham, 
2008). McGrath påstod att risken för stress ökar när omgivningen utsätter individen för krav 
som hotar överstiga individens kapacitet och resurser att klara av situationen. Utöver detta är 
det betydande att klara av uppgiften på grund av den hägrande belöning alternativt 
avskräckande straff (McGrath, 1976 refererat i Beehr & Newman, 1978). På liknande sätt 
definieras negativ stress av Statistiska centralbyrån (2001) som: ”den fysiologiska 
påfrestningen som individen utsätts för när krav och förväntningar inte stämmer överens med 
vad hon förmår och kan” (s. 10). 
 
Andra definitioner av stress fokuserar på de fysiologiska effekterna under stress, bland annat 
Selye som talade om tre faser man går igenom vid stressfulla situationer. Först har man den 
alarmerande fasen, sedan försöker man bekämpa stressen och ifall ens strategier är ineffektiva 
leder försöken till utmattning (Selye, 1956 refererat i Furnham, 2008). Sedan finns det de som 
anser att för lite forskning har fokuserats på känslor och att vi idag upplever att vi studerar 
känslor i studier kring stress. Enligt Briner så har man istället kunnat rapportera om orsaker 
och konsekvenser av stress men det är inte bevisat att metoderna fångar de involverande 
emotionerna. Att dessutom tro att man kan fånga upp stress med enkla självrapporter vilket är 
en vanlig metod påstår han inte fungerar. Känslor är mångdimensionella och kan bero på 
bland annat den specifika situationen (Briner, 1999). Det förekommer även speciella 
definitioner av stress utifrån yrkesgrupper. En definition av lärares stress är att lärarstress är 
en upplevelse hos lärare som kännetecknas av negativa känslor som exempelvis ilska, 
nervositet, spänning eller frustration vilket orsakas av deras arbete (Kyriacou, 2001). 
 
Riskfaktorer för negativ stress som är vanligt förekommande hos lärare är låg psychological 
detachment (i denna studie benämnt som ”distansering”), låg kontroll, lågt socialt stöd 
samt hög arbetsbelastning (Kruel & Sonnentag, 2006; Lindqvist & Nordänger, 2006; SCB, 
2001). I siffror från 2003 fann man att 21,7 procent av gymnasielärarna har upplevt stress och 
psykisk påfrestning under det senaste året. Dessutom rapporteras det att andelen kvinnliga 
gymnasielärare som rapporterat detta var större än andelen manliga gymnasielärare vilket kan 
tyda på en könsskillnad (SCB, 2003). 
 
Kontroll 
Att uppleva låg kontroll i sitt arbete i relation till de krav man ställs inför har visats ha en 
negativ effekt på hälsa och kan orsaka stress (Earle, Hockey & Robert 2006; Karasek & 
Theorell 1990). Begreppet kontroll är dock ett komplext begrepp. Det kan dels betyda olika 
typer av kontroll (exempelvis över tid eller beslut), vara individuell eller kollektiv, ha direkt 
eller indirekt effekt och kan dessutom vara svår att isolera från andra faktorer (Hovmark & 
Thomsson, 1995). 
 
En av de mest tillämpade modellerna i Skandinavien för att beskriva kontroll är Karaseks 
krav-kontrollmodell. En utveckling av teorin gjordes 1990 av Karasek, då tillsammans med 
Thorell (Hovmark & Thomsson, 1995). Grundmodellen består av två dimensioner: 
psykologiska krav och kontrollutrymme. Dessa dimensioner kan vara antingen höga eller låga 
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(längs ett kontinuum). Genom interaktionen av dessa genereras fyra olika arbetsupplevelser: 
high-strain jobs, active jobs, low-strain jobs och passive jobs. Begreppet ”strain” (i denna 
studie benämnt som ”stress”) kan beskrivas som pressad, ansträngd eller stressad och kommer 
vanligen till utryck genom trötthet, nervositet, depression men även som fysiska sjukdomar 
(Karasek & Theorell, 1990) 
 
Karasek och Theorell (1990) talade om att jobb med hög stress uppstår när man arbetar under 
höga psykologiska krav och låg kontroll vilket medför ökad risk för stress, fysiska sjukdomar 
och ohälsa. De arbeten där man istället arbetar med hög kontroll och med höga krav kallas för 
aktiva jobb och under dessa omständigheter förutspås det inlärning, utveckling och ökad 
produktivitet. Kontrollen över exempelvis handlingsplaner gör att man snarare tar till 
handling än drabbas av stress. Att arbeta i ett yrke med låg stress innebär ett arbete med låga 
krav men med hög kontroll. Arbetet innebär inte så många utmaningar men de som finns kan 
man utföra optimalt vilket gör risknivån för stress och sjukdomar normal. Till sist finns det 
passiva arbeten där arbetet sker under låg kravsättning och med låg kontroll. Att arbeta på 
detta sätt menade Karasek & Theorell kunde leda till en försämring av ens ursprungliga 
färdigheter, bristande jobbutmaningar, minskad motivation och produktivitet. Stressrisken är 
inte högre än normalt vilket beror på att man utsätts för färre stressorer (på grund av de låga 
kraven), dock kan de få stressorer man kommer i kontakt med kan orsaka omfattade 
stressymtom. Grundmodellen har även en tredje dimension, socialt stöd. 
 
Kvinnor med kontroll över sina arbetstider har visat sig ha god självskattad hälsa, låg 
sjukfrånvaro samt psykologisk välbefinnande. Samma förebyggande effekt för män har dock 
inte kunnat påvisas. Dessa resultat stämmer även in hos lärare. Detta kunde tänkas bero på 
könsroller och möjligheter att kombinera arbetsliv och privatliv (Ala-Mursula, Kevin, 
Kivimäki, Pentti & Vahtera, 2002). 
 
Siffror från 1997/99 visade på att 55,1 procent av de manliga gymnasielärarna hade låg 
egenkontroll i arbetet. Att ha låg egenkontroll innebar liten möjlighet att bestämma ens 
arbetstakt, hur och när uppgifter skulle utföras samt upplevelsen av att ha lite inflytande. 
Bland kvinnliga gymnasielärare rapporterades dock ingen signifikant skillnad i upplevd 
egenkontroll mot alla sysselsatta kvinnor i undersökningen (SCB, 2001). En stor del av 
lärarna, 65 procent ansåg att de ”alltid” eller ”oftast” hade möjlighet att själv styra över när 
ens arbetsuppgifter skulle genomföras (Lärarförbundet, 2004). 
 
Socialt stöd 
Socialt stöd kan beskrivas som ett kontaktnät av människor som man vid behov har möjlighet 
att få stöd och hjälp av (Altheimer, Hogan, & Lambert, 2010). På arbetet kan man tala om 
denna underlättande interaktion specifikt från kollegor samt ledning (Karaksek & Theorell 
1990). Mellan 1967 och 1981 ökade publikationerna om socialt stöd och forskare som bland 
annat Cassel och Cobb började tala om socialt stöd och dess buffrande effekt på stress och 
hälsa (House, Landis, & Umberson, 1988). Idag finns det en rad studier som stödjer teorin 
och enighet råder om att bra socialt stöd korrelerar negativt med ohälsa och har en buffrande 
effekt på stress (ex. Baron, Cutrona, Hicklin, Lubaroff, & Russell, 1990; Furnham, 2008; 
Gardell, Karasek, & Lindell, 1987; Karasek & Theorell 1990). 
 
Forskningen har sedan fortsatt att fokusera på socialt stöd och dess komponenter. Bland annat 
talar House om fyra olika typer av socialt stöd: emotionellt stöd, värderande stöd, informativt 
stöd och instrumentellt stöd. Emotionellt stöd avser bland annat empati och omtanke medan 
värderande stöd handlar om respons och feedback och informativt stöd om råd och 
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upplysning. Den sista formen av stöd, den instrumentella menar House handlar om praktisk 
hjälp och avlastning (House, 1981, refererat i Hovmark & Thomsson, 1995). 
 
Varifrån det sociala stödet kommer ifrån kan också variera. Resultaten kring huruvida socialt 
stöd från ledning eller arbetskamrater på en arbetsplats är det bästa skyddet mot stress går 
isär. I en studie av Chaudhry, Karasek och Triantis (1982) visade på stöd från chefer eller från 
kollegor inte var viktigare än det andra för att minska risken för stress. Andra studier har 
kommit fram till resultat som både talar för att kollegornas stöd är det viktigaste men även 
motsatsen (ex. House & Wells, 1978 refererat i Chaudhry et. al, 1982; LaRocco et.al, 1980 
refererat i Chaudhry et. al, 1982). 
 
Bland gymnasielärare är bristen på socialt stöd påtaglig. 47,7 procent av de kvinnliga och 
57,8 procent av de manliga gymnasielärarna upplever att de för det mesta inte eller aldrig får 
stöd eller uppmuntran från kollegor eller chefer när man möter motgångar i arbetet. Hos 
kvinnor är det största bristande stödet från cheferna även om kvinnor generellt har mer stöd 
från både chefer och kollegor gentemot männen (SCB, 2001). Detta stämmer med resultat 
från Schiemans (2006) studie där han undersökte stöd från arbetskamrater och fann att 
kvinnor generellt rapporterar mer socialt stöd än männen men att vissa arbetsfaktorer påverkar 
upplevelsen av socialt stöd, exempelvis auktoritet. Han talar också om att tidigare forskning 
har haft svårt att få fram orsaken till denna könsskillnad.  
 
Arbetsbelastning 
Begreppet arbetsbelastning kan innebära såväl en kvantitativ som kvalitativ påfrestning. 
Kvantitativ arbetsbelastning innebär mängden av arbete som ingår i ens arbetsuppgifter och 
upplevelsen av tidspress. Med kvalitativ arbetsmängd menar man istället bland annat 
uppgifternas svårighetsgrad (Hovmark & Thomsson, 1995). I denna studie fokuseras det på 
den kvantitativa aspekten då gymnasielärares arbetsuppgifter inte borde skilja sig i 
svårighetsgrad beroende på vilken arbetstidsform man är anställd enligt. Däremot kan det 
tänkas att ens arbetstider kan påverka hur man upplever den arbetsmängd man tilldelats. 
 
Bland de många organisationspsykologiska modeller finner man person-enviroment fit model. 
Teorin handlar om förhållandet mellan stress och balansen mellan individens förmåga att 
kunna prestera samt dennes värderingar och omgivningens krav och resurser. En objektiv 
obalans innebär att förmågan och temperamentet hos en individ inte fungerar gentemot de 
krav som ställs på individen. En subjektiv obalans däremot handlar om den subjektiva 
upplevelsen och hur individen upplever förhållandet mellan sig själv och omgivningens krav. 
Utifrån detta kan man se olika förhållanden som råder mellan stress och balans. För det första 
innebär för mycket arbete eller för lite arbete höga nivåer av stress. Sedan talar man om att ett 
överskott i antingen den subjektiva självmedvetenheten (alltså ens upplevelse av ens 
förmågor) eller i den subjektiva medvetenheten av omgivningens krav utan en upplevelse av 
obalans inte leder till stress. Till sist talar man om att man funnit ett linjärt samband mellan 
den sammantagna subjektiva upplevelsen av ens förmågor samt miljöns krav och stress 
(Caplan, 1983 refererat i Furnham, 2008). 
 
I Dimotakis, Ilies och Paters (2010) studie fann de stöd för att ökad arbetsbelastning var 
associerat med fysiologiska och psykologiska reaktioner såsom högre blodtryck, 
känslomässig utmattning samt mindre välbefinnande. Man fann även att arbetsbelastning var 
nära sammankopplat med kontroll och support. Ju mindre kontroll och stöd man hade desto 
värre fysiologiska reaktioner (exempelvis högre blodtryck). Även i andra studier fann man 
liknande resultat som talade för att arbetsbörda är associerat med stress (Ganster & Perrewe, 
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1989; Furnham, 2008; Rogers, 1977). Antalet timmar man arbetar per vecka tros dessutom 
påverka hur man upplever sin arbetsbelastning. Ju fler timmar man arbetar desto större 
arbetsbelastning upplever man att man har (Avery, Raghuram, Tonidandel, & Volpone, 
2010). Ytterliggare studier kring arbetstid och arbetsbelastning har upptäckt en 
stressbuffrande effekt hos de med en arbetstid som motsvarar de krav och uppgifter man 
förväntas utföra inom sitt yrkesuppdrag (Olsson, Shultz & Wang, 2009). 
 
I rapporten av Statistiska centralbyrån (2001) framkom att andelen kvinnliga gymnasielärare 
som var utsatta för höga krav i sitt arbete var 81,8 procent och andelen manliga 
gymnasielärare 74,9 procent med bland annat indragna luncher och uppfattning om att man 
har för mycket att göra. I rapporten från lärarförbundet (2008) ställdes frågan om lärarna 
någon gång under de senaste 12 månaderna känt olust när man gått till arbetet på grund av att 
man har haft för mycket att göra. 26 procent av de tillfrågade gymnasielärarna svarade ”ofta”. 
Rapporten visade även att 49 procent av de tillfrågade gymnasielärarna ansåg att de alltid eller 
ofta kan utföra sitt läraruppdrag inom arbetstiden medan 9 procent menade att de aldrig kunde 
det. Fördelat på arbetstidsform, ferietjänst och semestertjänst ansåg 12 procent av lärarna med 
ferietjänst att de aldrig hinner. Åtta procent av de med semestertjänst svarade ”aldrig” på 
ovanstående fråga (Lärarförbundet, 2004). 
 
Distansering 
Psychological detachment (i studien benämnt som ”distansering”) definieras av Eden, Etzion 
och Lapidot (1998) som en individs förmåga att koppla bort jobbsituationen och känslan av 
distansering från arbetet. I studien av Kruel och Sonnentag (2006) om distansering fann man 
ett negativt samband mellan hög arbetsbelastning och distansering. Arbeten med hög 
kvantitativ arbetsbelastning och höga stressnivåer gjorde det svårare att distansera sig under 
sin fritid. Genom att kunna distansera sig från sitt arbete, ”stänga av”, främjas ens hälsa och 
välmående. Andra studier har uppvisat samma resultat. Höga nivåer av distansering var 
förknippat med mindre trötthet och högre nöjdhet med livet (Barger, Fritz, Yankelevich & 
Zarubin 2010). Att erfara låg distansering till sitt arbete kan leda till emotionell trötthet samt 
behov av vila och återhämtning och stressorerna tycks omvandlas till ohälsa. Det återfanns 
även positiva effekter av att inte distansera sig från sitt arbete men dessa vägdes ut av de 
negativa konsekvenserna (Fritz, Kuttler & Sonnentag, 2010). 
 
Kruel och Sonnentags studien utfördes på lärare och man drog slutsatsen att lärares svårighet 
att distansera sig från sitt arbete och dess samband med arbetsbelastningen kunde tänkas bero 
på att lärarna upplevde att det enda sätt de kunde hantera arbetsmängden var att arbeta 
snabbare eller fler timmar. Detta kunde således innebära att de mentalt tänkte på sitt arbete 
även under sin lediga tid. Undersökningen visade även på att ju mer involverad man var i sitt 
arbete desto mindre distanserade man sig (Kruel & Sonnentag, 2006). 
 
I Lindqvist och Nordängers (2006) studie fann man att många lärare ständigt tänker på sitt 
arbete och upplever en känsla av att arbetet inte är slutfört. Detta leder i sin tur till att lärare 
känner en ständig aktivering (liknande stress) och har tankar på arbetet. I studien fann man 
dock att det inte nödvändigtvis var samma typ av tankar som upprepade sig utan att de både 
kunde upplevas som positiva (exempelvis sådant utanför lärarens kontroll men som ändå 
angick yrkesutövning) eller negativa (exempelvis repeterande försök att lösa olösliga 
dilemman). De negativa tankarna är svåra att bli av med och kan upplevas som jobbiga för 
lärarna. Huruvida tankarna är negativa eller positiva beror enligt författarna på vilket fokus 
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man har, antingen framgångsorienterad (fokus på resultat) eller aktivitetsorienterad (fokus på 
vägen till resultatet). Negativa tankar uppstår hos den som är framgångsorienterad medan de 
inte upplevs jobbiga hos de med aktivitetsorienterat fokus. 
 
Studier kring gränslösa arbeten och förtroendetid 
Flera studier kring dels lärarnas arbetstider samt gränslösa arbeten har gjorts. I en studie av 
Dahlgren, Kecklund och Åkerstedt (2002) undersöktes hur förtroendetid påverkade 
arbetstrivsel, stress och upplevd hälsa. Man lät jämföra två fackförbund, Sif och HTF där Sif 
tillämpade förtroendetid (hade tidigare reglerad arbetstid) och HTF reglerad arbetstid. Dels 
skedde intervjuer med 67 anställda på Sif och sedan skickades det ut en enkät till alla de 
anställda på Sif och HTF. Resultaten visade att Sif redovisade högre trivsel med arbetstider, 
andelen som var nöjd med sina arbetstider var högre samt att de var mer nöjda med de 
praktiska chanserna att påverka arbetstiderna. Någon skillnad i andelen som trivdes dåligt 
med arbetstiderna återfanns inte. Inte heller kunde det noteras någon skillnad mellan 
förbunden när det kom till stressymtom, dålig motivation eller krav i arbetet. Hos Sif 
noterades dock mer stimulans och möjlighet att påverka arbetet gentemot HTF. Man frågade 
även frågor om socialt stöd men fann ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Grupperna 
skiljde sig däremot när det gällde att kunna koppla av efter arbetet då Sif rapporterade sig ha 
mindre möjligheter till det samt att gränsen mellan fritid och arbete var suddig. 
 
I en rapport av Eva Månssons (2008) har välmående lärare och deras förhållningsätt till 
problem studerats. Studien visade att lärare som rapporterat god hälsa dels hade god inre locus 
of control och valde i många svåra situationer att istället handla och aktivt försöka förändra 
situationen. Vidare valde man att antingen minska de krav man upplevde eller öka belöningen 
(exempelvis genom att välja mer stimulerande uppgifter, prioritera fritiden) vid för mycket 
arbetskrav. Vikten av att kunna säga ifrån och noga överväga vems ansvar olika uppgifter föll 
på samt att dessutom vara noga med gränsdragningen mellan arbete och fritid noterades bland 
de välmående lärarna. Att kunna delegera uppgifter till andra som man uppfattade som för 
tidskrävande eller svårlösta samt att hålla hårt på rutiner, ha en bra ambitionsnivå samt förstå 
att allt inte går att påverka rapporterades hos dessa lärare. 
 
Syfte 
Syftet med denna rapport är att studera om det finns någon skillnad i stress mellan 
gymnasielärare med olika arbetstidsformer. Stress i denna studie åsyftar specifikt fyra 
variabler som indikerar stress: upplevd kontroll, socialt stöd, distansering och 
arbetsbelastning, mellan gymnasielärare med ferietjänst och gymnasielärare med 
semestertjänst. Hypoteserna är att gymnasielärare med ferietjänst upplever högre kontroll men 
mindre distansering än gymnasielärare med semestertjänst. Detta grundas på tidigare 
forskning om förtroendetid på andra yrkesgrupper (Dahlgren et. al, 2002). Vidare undersöks 
om den självskattade stressupplevelsen skiljer sig åt mellan arbetstidsformerna. Även 
könsskillnader beaktades då man kan förvänta sig en skillnad utifrån att tidigare studier och 
undersökningar har visat på att en större andel kvinnor än män upplever stress samt har mer 
socialt stöd än männen (SCB, 2001; SCB, 2003). Slutligen testades sambanden mellan de fyra 
faktorerna kontroll, socialt stöd, distansering och arbetsbelastning och självskattad stress? 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagare var gymnasielärare från sex olika gymnasieskolor i Stockholm, två 
skolor med semestertjänst och fyra med ferietjänst. Alla gymnasieskolorna låg i Stockholms 
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län. Ledningen på gymnasieskolorna tillfrågades om de godkände utdelningen av enkäten och 
hos de sex aktuella skolorna tilläts studien att genomföras.  
 
Enkäten delades ut till sammanlagt 80 gymnasielärare, 40 med ferietjänst och 40 med 
semestertjänst. 75 procent av ferietjänsturvalet och samtliga deltagare med semestertjänst var 
slumpmässigt utvalda. Sammanlagt valde 34 lärare att delta i studien, 21 lärare med ferietjänst 
(9 män och 12 kvinnor) och 13 lärare med semestertjänst (7 män, 5 kvinnor och 1 utan 
angivet kön). Det totala bortfallet i studien var 57,5 procent, 47,5 procent från 
ferietjänstgruppen och 67,5 procent från lärargruppen med semestertjänst. Ett partiellt bortfall 
på en deltagare med semestertjänst rörande bakgrundsfrågorna kön, ålder, 
undervisningsämnen, hemmaboende barn samt antal timmar man arbetade hemifrån i veckan 
noterades. Svarsfrekvensen fördelat på kön oberoende av anställningsform var 40 procent för 
de tillfrågade männen och 42,5 procent för de tillfrågade kvinnorna.  
 
Medelåldern för alla deltagare (n=33) var 42,8 år (standardavvikelse (s)= 10,5), medelantalet 
timmars arbete för hela gruppen var 41,1 timmar/veckan (s=7,95) och medelvärdet av antalet 
timmars hemarbete var 6,6 timmar/veckan (s=5,52). 91,2 procent av de deltagande lärarna var 
heltidsanställda, 14 av 33 hade hemmaboende barn och alla hade andra ansvarområdet 
utöver undervisning (exempelvis mentorskap) samt undervisade i teoretiska ämnen. Övriga 
uppgifter om deltagarna fördelat på de två anställningsformerna rapporteras i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Medelåldern, andelen heltidsanställda och andelen med barn boende hemma fördelat 
på anställningsform. 
Anställningsform Medelålder (s) Heltidsanställda % Barn boende hemma % 
Ferietjänst (n=21) 
Semestertjänst (n=12) 

43,7 (10,81) 
41,3 (10,23) 

85,7 
100 

42,9 
38,5 

 
Material 
Studien genomfördes med en enkät bestående av totalt 21 frågor och påståenden samt med 9 
bakgrundfrågor (kön, ålder, hemmaboende barn, heltidsanställning, andra ansvarområden på 
arbetet än undervisning, antal timmas arbete/vecka, antal timmars arbete hemifrån/vecka och 
självskattad upplevd stress). Enkätens frågor var hämtade från delar av 3 befintliga 
instrument: ASK, QPS Nordic och Recovery Questionnaire (Tabell 2).  
 
ASK är ett svenskutvecklat instrument som mäter kontroll men även socialt stöd, kompetens i 
arbetslivet och arbetskrav. Enkäten bygger till viss del på Karasek och Theorells krav-kontroll 
modell. Instrumentet består av 35 frågor som i sin tur avser mäta 12 undergrupper inom 
arbetskrav, kontroll, socialt stöd och kompetensutveckling. Huvuddimensionen kontroll 
delades upp i tidsplanering av det egna arbetet, planering i grupp samt påverkan på 
arbetsgruppen där de 3 frågorna om tidsplanering användes i denna studie (item 26-28, 
Hovmark & Thomsson, 1995).  
 
Den andra enkäten, QPS Nordic omfattar också frågor om kontroll men arbetskrav, 
rollförväntningar, social interaktion och flera andra variabler undersöks med. Frågeformuläret 
är en omarbetad kombination av The Job Content Questionnaire (JCQ) och Job Diagnostic 
Survey (JDS) och ska bland annat kunna användas till forskning kring relationen mellan 
arbete, hälsa men även produktivitet. Till denna studie har items 12-15, 45-46, 51-53, 72-75 
och 78 valts ut och använts (Dallner et. al, 2000). Item 52 fick dock modifieras från att handla 
om kontakt med klienter till kontakt med elever för att frågan skulle passa målgruppen. Syftet 
med frågan bedöms inte ha förändrats.  
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Till sist är Recovery Questionnaire ett instrument för att kunna mäta begreppen distansering, 
kontroll, avkoppling och hanterbarhet. De fyra items som avser mäta distansering användes i 
denna studie (Sonnentag & Fritz, 2007). Detta instrument har använts i flera studier om 
distansering (Barger, Fritz, Yankelevich, Zarubin, 2010; Fritz, Kuttler & Sonnentag, 2010; 
Kruel & Sonnentag 2006). The Recovery Questionnaire är på engelska så de items som rörde 
distansering översattes till svenska. 
 
Tabell 2. Enkätöversikt med enkätens delar, antal items per del, reliabilitetsmått, exempel på 
item samt referens. 
Variabel Antal 

items 
Cronbach’s 
alfa 

Exempel på item Referens 

Psychological 
detachment* 
 
 
Kontroll 
 
Arbetsbelastning 
 
Socialt stöd 
 

4 
 
 
 

8 
 

4 
 

5 

0,82 
 
 
 

0,71 
 

0,76 
 

0,79 

”När jag är ledig kan jag 
distansera mig från mitt arbete” 
 
 
”Jag styr själv min arbetstakt” 
 
”Har du för mycket att göra?” 
 
”Får du uppskattning för dina 
arbetsprestationer från din 
närmaste chef?” 

Fritz & Sonnentag, 
2007 
 
Hovmark & 
Thomsson, 1995;  
Dallner et al, 2000 
 
Dallner et al, 2000 
 
Dallner et al, 2000 

* Översatt till svenska. 
 
Variabel distansering undersöktes med påståenden med tillhörande skattningskala från 1 till 5 
(1= instämmer inte alls, 5 = instämmer helt). Kontroll över tidsplanering besvarades med en 
likertskala där 1 innebar att man instämde helt och 5 innebar att man helt tog avstånd. På de 
andra frågorna om kontroll fick deltagarna ange hur ofta det tillfrågade upplevdes av dem på 
en skala från 1 till 5 (1=mycket sällan eller aldrig, 5= mycket ofta eller alltid). Denna skala 
användes även för frågorna rörande arbetsbelastning och socialt stöd. Självskattad stress 
undersöktes med påståendet ”Jag känner mig stressad” med tillhörande skala där 1 innebar 
”mycket sällan eller aldrig” upp till 5 som var ”mycket ofta eller alltid”. 
 
Skalorna till arbetsbelastning, kontroll över tidsplanering och självskattad stress fick kodas in 
omvänt så att låga poäng på enkäten innebar större risk för stress genom låg distansering, hög 
arbetsbelastning, låg kontroll, lite socialt stöd samt att man mycket ofta eller alltid känner sig 
stressad. 
 
Procedur 
Efter godkännandet från ledningen på gymnasieskolorna delades enkäterna ut. De 40 
enkäterna till gymnasielärarna med ferietjänst delades ut på 4 skolor, 10 stycken per skola. På 
tre av skolor lades enkäterna i slumpmässiga lärares fack utifrån en lottad lista med 10 lärare 
från varje skola (den ursprungliga listan som lottningen genomfördes från var hämtad från 
respektive skolas hemsida). På den sista skolan distribuerade en anställd på skolan enkäten till 
10 stycken valfria lärare. På de två skolorna med semestertjänst skedde utdelningen i enlighet 
med ovanstående metod med lottad lista men på ena skolan av författaren och på den andra av 
en anställd på skolan. Alla instruktioner stod på enkätens försättsblad och deltagarna fick sju 
dagar på sig att fylla enkäten på valfri plats och tid inom denna tidsfrist. Enkäten beräknades 
ta omkring 5 minuter att genomföra. När enkäten var ifylld lämnades den till expeditionen 
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eller motsvarande på respektive skola utom i ett fall där enkäterna skulle lämnas till den 
anställde som delade ut den (på skolan med ferietjänst). När tiden gått ut hämtades enkäterna 
upp på alla gymnasieskolor av författaren. 
 
Deltagandet var helt frivilligt och anonymitet utlovades i enkäten i enlighet med 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Detta informerades 
genom försättsbladet på enkäten där även namn, mail och telefonnummer fanns till författaren 
samt handledaren vid eventuella frågor eller om man var intresserad av att få ta del av 
resultatet. 
 

Resultat 
 

För att kontrollera för möjliga confounders så undersöktes sambandet mellan variablerna 
distansering, arbetsbelastning, kontroll och socialt stöd och bakgrundfaktorerna med Pearsons 
korrelation. Signifikanta samband erhölls mellan arbetsbelastning och antal timmar man 
arbetade per veckan, antal timmar man arbetade hemifrån per vecka samt självskattad stress. 
Även signifikanta samband noterades mellan socialt stöd och ålder samt antal timmar man 
arbetade hemifrån per vecka. Inga signifikanta samband erhölls mellan bakgrundfaktorerna 
och de två andra variablerna (Tabell 3). 

 
Tabell 3. Korrelationstabell över samband (och p-värde) mellan variablerna distansering, 
arbetsbelastning, kontroll och socialt stöd och bakgrundfaktorerna kön, ålder, antal timmar 
man arbetar per vecka, antal timmar man arbetar hemifrån per vecka, självskattad stress samt 
hemmaboende barn. 

 Distansering Arbetsbelastning Kontroll Socialt stöd 
Kön 
 

0,03 (0,13) 0,02 (0,93) 0,1 (0,56) 0,27 (0,14) 

Ålder 
 

0,11 (0,53) -0,13 (0,46) -0,07 (0,7) -0,49 (0,004) 

Antal 
timmar/vecka 
 

- 0,09 (0,63) -0,43 (0,02) 0,08 (0,67) 0,041 (0,831) 

Antal timmar 
hemifrån/vecka 
 

-0,3 (0,114) -0,572 (0,001) 0,136 (0,48) -0,42 (0,03) 

Självskattad 
stress 
 

-0,25 (0,16) -0,4 (0,02) -0,12 (0,51) 0,003 (0,99) 

Barn 0,04 (0,81) 0,09 (0,63) - 0,12 (0,53) 0,01 (0,95) 
 

Medelvärden för arbetsbelastning, distansering, kontroll, socialt stöd och självskattad stress 
redovisas i Tabell 4. En tvåvägs oberoende ANOVA med arbetsbelastning som beroende 
variabel och anställningsformerna ferietjänst och semestertjänst samt kön som oberoende 
variabler genomfördes. I analysen lades också antal timmar man arbetar per vecka, antal 
timmar man arbetar hemifrån per vecka och självskattad stress in som kovariat. Det erhölls 
ingen signifikant huvudeffekt av anställningsform (F1,22=2,6, p=0,12), kön (F1,22=0,73, p=0,4) 
eller en interaktionseffekt mellan anställningsform och kön (F1,22=0, p=1). Homogenitet 
påvisades genom att Levene's test för homogenitet var signifikant på p=0,34 (F3,25=1,17) 
vilket var över alfanivån på 0,05. Powerberäkning vid två oberoende stickprovsmedelvärden 
genomfördes och på anställningsform resulterade det i en observerad power på 0,28, på 
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beräkningarna på kön noterades en power på 0,07 och på interaktionseffektens beräkningar 
0,06. Den observerade powern visar hur stor chansen är att man finner en signifikant skillnad 
om nollhypotesen är falsk, om det alltså faktiskt finns en skillnad. Den återstående 
sannolikheten är den risk som finns för Typ II-fel (Borg & Westerlund, 2007). Sannolikheten 
för att göra ett Typ II-fel med beräkningarna kring anställningsform var således 72 procent, 
för kön 93 procent och för interaktionseffekten 94 procent.  
 
Tabell 4. Medelvärden** (och standardavvikelser) på arbetsbelastning, distansering, kontroll, 
socialt stöd och självskattad stress för ferietjänst och semestertjänst samt för samtliga män 
och kvinnor. 
Oberoende 
variabel 

Ferietjänst 
(n=21) 

Semestertjänst 
(n=12) 

Män (n=16) Kvinnor (n=17) 

Arbetsbelastning 
Distansering 
Kontroll 
Socialt stöd 
Självskattad stress 

2,2 (0,72) 
2,9 (0,85) 
3,3 (0,56) 

4 (0,81) 
3 (0,98) 

2,6 (0,67) 
3,2 (0,8) 

2,9 (0,34) 
4,2 (0,52) 
3,5 (0,67) 

2,3 (0,65) 
2,8 (0,74) 
3,1 (0,54) 
3,9 (0,67) 
3,1 (0,8) 

2,4 (0,79) 
3,2 (0,86) 
3,2 (0,52) 

4,3 (0,72) 
3,2 (1,02) 

** Arbetsbelastning (1 hög – 5 låg), distansering (1 låg – 5 hög), kontroll (1 låg – 5 hög), 
socialt stöd (1 låg – 5 hög) och självskattad stress (1 hög – 5 låg).  
 
En tvåvägs oberoende ANOVA genomfördes med samma oberoende variabler 
(anställningsform och kön) fast med distansering som beroende variabel. Kravet på 
homogenitet testade med Levene’s test och var uppfyllt (F3,29=2,26, p=0,1). Ingen signifikant 
huvudeffekt av kön (F1,29= 2.8, p=0,11) eller anställningsform (F1,29=1,03, p=0,32) erhölls. 
Inte heller erhölls någon signifikant interaktionseffekt mellan kön och anställningsform på 
distansering (F1,29=0,06, p=0,82). Detta gick emot den uppställde hypotesen att 
gymnasielärare med ferietjänst skulle uppleva det svårare att distansera sig än 
gymnasielärarna med semestertjänst. Den observerade powern visade på att sannolikheten att 
finna signifikanta skillnader om nollhypotesen var falsk med dessa beräkningar var 17 procent 
för anställningsform, 37 procent för kön och 6 procent på interaktionseffekten.  
 
Ytterliggare en tvåvägs oberoende ANOVA genomfördes med de två oberoende variablerna 
oförändrade men med kontroll som den beroende variabeln. Homogenitetkravet uppfylldes 
genom Levene’s test (F3,29=1,3, p=0,29) och risken för Typ II-fel för beräkningen på 
anställningsform var 51 procent, på kön 93 procent och för interaktionseffekten 91 procent. 
En tendens till en signifikant huvudeffekt av anställningsform i upplevd kontroll erhölls 
(F1,29=3,99, p=0,06). De med ferietjänst upplevde mer kontroll än de med semestertjänst 
vilket stämde med den formade hypotesen. Någon signifikant huvudeffekt av kön (F1,29=0,2, 
p=0,66) eller en interaktionseffekt mellan de oberoende variablerna (F1,29=0,33, p=0,57) på 
enkätdelen kontroll erhölls inte. Andelen förklarade varians i kontroll för faktorn 
anställningsform var 14,3 procent. 
 
Vidare genomfördes en tredje tvåvägs ANOVA angående variabeln socialt stöd med 
anställningsform och kön som oberoende variabler och ålder och antal timmar man arbetar 
hemifrån som kovariat. Homogenitet rådde mellan grupperna och Levene’s test rapporterade 
F3,25 = 0,86 (p=0,48). Inga signifikanta huvudeffekter av anställningsform (F1,23=0,14, p=0,71) 
eller någon interaktionseffekt mellan de oberoende variablerna anställningsform och kön 
(F1,23=0,44, p=0,51) erhölls. En huvudeffekt av kön påvisades däremot (F1,23=5,96, p=0,02). 
Detta resultat stämmer med hypotesen om att kvinnor skulle uppleva mer socialt stöd än män. 
Andelen förklarad varians var 51 procent och den noterade risken för Typ II-fel för 
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beräkningen på anställningsformen var 80 procent, på kön 65 procent och på 
interaktionseffekten mellan anställningsform och kön 95 procent. 
 
Slutligen erhölls ingen signifikant skillnad mellan anställningsformerna (F1,29=2,85, p=0,1) 
eller mellan könen (F1,29=0,04, p=0,84) i självskattad stress med en tvåvägs ANOVA. Inte 
heller en signifikant interaktionseffekt mellan anställningsform och kön (F1,29=0,53, p=0,47). 
Kravet på homogenitet uppfylldes (Levene’s test: F3,29=0,5, p=0,69) och risken för Typ II-fel 
för beräkningarna på anställningsform var 63 procent, för kön 95 procent och för 
interaktionseffekten 89 procent. Hypotesen om att kvinnor skulle vara mer stressade än män 
stöddes inte. 
 
4 deltagare från ferietjänstgruppen rapporterade att de arbetade deltid och dessa fyra togs inte 
med i beräkningarna kring skillnader i antal arbetstimmar (både totalt och hemifrån) man 
arbetar i veckan. 1 deltagare från semestertjänstgruppen valde att inte uppge antal arbetade 
timmar hemifrån/vecka. Med ett t-test för oberoende mätningar erhölls ingen signifikant 
skillnad mellan ferietjänstgruppen (n=17) och semestertjänstgruppen (n=13) i antalet timmar 
man arbetar i veckan (t17=1,65, p=0,12). Homogenitet kunde inte antas genom Levene’s test 
(F=10,98, p=0,003) så det angivna t-värdet korrigerades utifrån antagandet ”equal variances 
not assumed”. De anställda lärarna med ferietjänst rapporterades arbeta i snitt 44 
timmar/vecka (s=7,64) och de med semestertjänst arbetade i snitt 40,9 timmar/vecka (s=1,24). 
 
En signifikant skillnad mellan grupperna erhölls däremot i antalet timmar man arbetar 
hemifrån per vecka med ett t-test för oberoende mätningar (t20=4,88, p<0,001). Homogena 
populationsvarianser kunde inte antas i detta test heller (Levene’s test: F =9,91, p=0,004) och 
åtgärderna för detta var desamma som ovan. De med ferietjänst (n=17) rapporterades arbeta 
mer hemifrån (m=9,4, s=5,7) än de med semestertjänst (n=12) gjorde (m=2,3, s=1,76). 
 
Slutligen genomfördes en regressionsanalys med självskattad stress som den beroende 
variabeln och med distansering, kontroll, socialt stöd, arbetsbelastning, kön och ålder som 
prediktorer. Den multipla regressionseffekten var inte signifikant (F6,26=1,23, p=0,33). 

 
Diskussion 

 
Studiens syfte var att undersöka om det var någon skillnad mellan gymnasielärare med 
ferietjänst och de med semestertjänst i stress indikerat genom självskattad stress, upplevd 
kontroll, distansering, arbetsbelastning och socialt stöd. Vidare studerades könsskillnader 
samt om det fanns något samband mellan de ovanstående faktorerna. I studien erhölls ingen 
signifikant skillnad mellan anställningsformerna i distansering, arbetsbelastning, socialt stöd 
eller självskattad stress men däremot i upplevd kontroll. Att ferietjänstlärarna skulle uppleva 
mer kontroll än de med semestertjänst stämde med uppställd hypotes medan hypotesen om att 
det skulle vara en skillnad mellan anställningsformerna i distansering inte fick stöd. Enbart en 
signifikant skillnad mellan könen noterades i studien vilket var i socialt stöd där kvinnorna 
hade mer socialt stöd än männen. Det fanns två hypoteser om att en könsskillnad skulle 
noteras på socialt stöd samt självskattad stress. Den första hypotesen av dessa fick stöd i 
studien men inte den andra. 
 
Resultatet visade på att det inte finns någon skillnad i stress undersökt med faktorerna 
arbetsbelastning, socialt stöd och distansering mellan gymnasielärare med ferietjänst och de 
med semestertjänst. Detta stärks av det faktum att inte heller någon signifikant skillnad i 
självskattad stress noterades mellan grupperna. Resultat var i linje med Dahlgren, Kecklund 
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och Åkerstedts studie (2002) där man inte heller fann någon skillnad i stressymtom, socialt 
stöd och krav mellan anställda med ferietjänst och semestertjänst. Däremot, till skillnad från 
denna studie fann man skillnad mellan grupperna i att kunna koppla av efter arbetet samt 
distansering.  
 
Att arbetsbelastningen mellan anställningsformerna inte skiljde sig åt i denna studie kan bero 
på att arbetsformen inte påverkar arbetsbelastning. Tidigare forskning har visat att längden på 
ens arbetsvecka påverkar upplevelsen av arbetsbelastning och ju fler timmar man arbetar 
desto större arbetsbelastning (Avery et al, 2010). Trots att de med ferietjänst arbetar 5 timmar 
mer i veckan så arbetar både arbetsformerna lika många timmar per år (Lärarförbundet, 2004). 
Hur mycket man har att göra och vad som ingår i ens yrkesroll kan man tänka sig inte heller 
skiljer sig åt beroende på om man har ferietjänst eller semestertjänst. Som undersökningen 
från statistiska centralbyrån visade var uppgifter som bland annat ny klass, elevantal och 
kursmängd de som var mest påfrestande och dessa förekommer oavsett anställningsform. 
Undervisningsämnet har däremot visats kunna påverka ens arbetsbelastning (SCB, 2001).  
 
Resultatet visade även att det inte finns någon skillnad mellan anställningsformerna när det 
kommer till socialt stöd. Att det i denna studie inte erhölls någon skillnad i distansering trots 
att tidigare forskning har kunnat visa på det (Dahlgren et al, 2002) kan bero på att många med 
ferietjänst inte upplever att det som ett problem att gränsen mellan fritid och arbetsliv går ihop 
utan att fördelarna med ökad frihet och flexibilitet väger upp för det. I en tidigare 
undersökning framkom det att en majoritet trots de negativa effekterna av förtroendetid såsom 
svårighet med gränsdragning ville behålla arbetsformen vilket kan stödja den möjliga 
förklaringen. En del uppger till och med att förtroendetiden förenklar förhållandet mellan 
arbetsliv och privatliv (Lärarförbundet, 2004). 
 
Den enda oberoende variabeln där en tendens till en signifikant skillnad mellan grupperna 
noterades var kontroll där ferietjänstgruppen rapporterade högre upplevd kontroll. Denna 
skillnad kan troligen bero på att de med ferietjänst har en anställningsform som innebär större 
kontroll över ens arbetstider då man har sin förtroendetid att själv förfoga över. Att uppleva 
låg kontroll i sitt arbete medför ökad risk för stress och kan få negativa effekter 
på hälsan (Earle, Hockey & Robert 2006; Karasek & Theorell 1990) men i denna studie 
skattade ingen av lärargrupperna speciellt lågt eller högt utan enbart en skillnad erhölls. 
Utifrån detta är det mer lämpligt att tala om de positiva effekterna av att uppleva mer kontroll 
än de negativa av att uppleva låg kontroll med tanke på både gruppernas medelvärde låg runt 
mitten av skalan (Tabell 4) och att det inte klart noterades låg upplevd kontroll hos någon av 
grupperna. Ferietjänstgruppen rapporterade högre upplevd kontroll än lärarna med 
semestertjänst i denna studie vilket man kan ställa i relation till tidigare undersökningars 
resultat där man funnit hög arbetsbelastning och krav hos lärare (SCB, 2001). Om man utgår 
från Karasek och Theorells  krav-kontroll modell kan man tänka sig att ifall denna nivå av 
kontroll är tillräcklig för att möta arbetsbelastningen ökar inlärning, utveckling och 
produktivitet (Karasek & Theorell, 1990). Man bör dock inte bortse från att för mycket arbete 
kan leda till stress (Caplan, 1983 refererat i Furnham, 2008) och att rapporterna från lärare 
tyder på att arbetsbelastningen är för stor då 12 procent av de med ferietjänst och 8 procent av 
de med semestertjänst anser att de aldrig hinner med sina arbetsuppgifter inom arbetstiden 
(Lärarförbundet, 2004). Då hög arbetsbelastning och höga krav rapporterats bland lärare 
oberoende av anställningsform (Lärarförbundet, 2004; SCB, 2001) kan man diskutera om det 
är lämpligt att utifrån Karasek och Theorells teori möta detta med mer kontroll för att arbetet 
inte ska upplevas som stressande. Ferietjänst som arbetsform innebär mer kontroll men andra 
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åtgärder som är mer lättgenomförliga för att öka kontrollen hos lärare kan vara lämpliga att 
undersöka.  
 
En multipel regressionsanalys fann inga signifikanta prediktorer vilket tyder på att 
prediktorerna distansering, kontroll, socialt stöd, arbetsbelastning, kön och ålder inte kan 
förklara självskattad stress bättre än slumpen.  
 
Inga signifikanta skillnader i självskattad stress, distansering, kontroll eller arbetsbelastning 
erhölls mellan könen. Tidigare statistiska undersökningar har visat att kvinnliga 
gymnasielärare i större utsträckning än männen rapporterat stress och psykiska belastning 
senaste året (SCB, 2003). Dessa tendenser är inte i linje med det erhållna resultatet. Att 
uppleva kontroll över sina arbetstider har en förebyggande effekt på sjukdom och 
psykologiska problem samt visar på god självskattad hälsa för kvinnor (Ala-Mursula et al, 
2002). Ingen signifikant skillnad mellan könen i kontroll erhölls som tidigare nämnt men 
däremot erhölls en signifikant skillnad mellan anställningsformerna. Utifrån tidigare resultat 
kan man tänka sig att kvinnorna i ferietjänst, gruppen med högst noterad upplevd kontroll 
borde uppleva mindre stress samt högre självskattad hälsa. Dock erhölls ingen signifikant 
interaktionseffekt mellan anställningsform och kön i denna studie på kontroll eller på 
självskattad stress som skulle tyda på att en anställningsform lämpar sig bättre för kvinnor. En 
signifikant skillnad erhölls mellan könen i socialt stöd vilket gav stöd åt hypotesen samt var i 
linje med rapporterad statistik om lärare samt Shiemans resultat (SCB, 2001; Shieman, 2006). 
Precis som Shieman konstaterar i sin undersökning är det svårt att veta orsakerna bakom detta 
(Shieman, 2006). 
 
Studiens icke signifikanta resultat kan bero på det faktum att någon skillnad mellan grupperna 
inte finns men ett problem med studien är dess stora risk för Typ-II fel (låga power) på många 
beräkningar vilket med största sannolikhet var en följd av det låga deltagarantalet. 
Signifikanta skillnader kan ha missats som en konsekvens av det lilla samplet i studien och 
studien bör i framtiden replikeras med fler deltagare. Förutom att öka deltagarantalet kan alfa-
nivån höljas till förmån för powern som då ökar vilket innebär att risken för Typ II-fel 
minskar (Borg & Westerlund, 2007). Att ändra alfa-nivån till 0,1 istället, vilket skulle 
resultera i att chansen att slumpen orsakat resultatet är 10 procent skulle i denna studie göra 
att fler tendenser till signifikanta skillnader kunde noteras. Dessa benägenheter noterades då 
mellan könen i distansering men även mellan anställningsformerna i antal arbetstimmar i 
veckan och självskattad stress. Dessa skillnader skulle peka på att kvinnliga lärare har lättare 
att distansera sig från sitt arbete och att de med semestertjänst upplever sig som mer stressade 
än de med ferietjänst men att ferietjänstgruppen arbetar fler timmar/veckan än de med 
semestertjänst gör. Att kvinnor lättare skulle kunna distansera sig från sitt arbete kan enligt 
Kruel och Sonnentag (2006) bero på en mindre arbetsbelastning än männen då en hög 
arbetsbelastning brukar försvåra möjligheten till distansering. I detta fall och den ökade alfa-
nivån till trots erhölls ingen signifikant skillnad i arbetsbelastning mellan könen vilket skulle 
kunna tyda på att en annan variabel skulle ligga bakom denna tendens. Den höga alfa-nivån 
och risken för typ I-fel gör att några vidare slutsatser från dessa resultat inte kommer dras. 
 
Möjliga confounders i studien kontrollerades vid dataanalysen genom att lägga in dessa som 
kovariat på ANOVA beräkningarna. Negativa samband noterades mellan arbetsbelastning och 
antal timmar man arbetar per vecka, arbetsbelastning och antal timmar man arbetar hemifrån 
per vecka samt arbetsbelastning och självskattad stress. Att antalet timmar man arbetar och 
arbetsbelastning korrelerade är i linje med tidigare studier som kommit fram till att ju fler 
timmar man arbetar desto större arbetsbelastning upplever man sig ha (Avery et. al, 2010). På 
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grund av riktningsproblematiken kommer inte några sådana slutsatser om vad som orsakat 
vad att dras i denna studie.  
 
Sambandet mellan arbetsbelastning och antal timmars arbete hemifrån per vecka är inte 
lämpligt att diskutera då arbete hemifrån inte har samma innebörd för både 
anställningsformerna. Lärarna med ferietjänst har 10 timmar förtroendetid i veckan som kan 
förläggas till hemmet om man så önskar (Lärarförbundet, 2010) och detta hemarbete betraktas 
inte som övertid utan är inom ramen för deras arbetstid. Antal timmar hemarbete för lärarna 
med semestertjänst är däremot övertid. Därför är det inför framtida studier mer lämpligt att 
dela upp hemarbetsfrågan i två frågor där den ena handlar om det förväntade hemarbetet 
(enligt ferietjänsten) och en rörande övertid. På så sätt kan ferietjänstformen studeras närmare 
genom att undersöka sambandet mellan att arbeta hemifrån (inom ens arbetstid) och de olika 
variablerna som påverkar stress. Om hemarbete i sig vore korrelerat med faktorer som ökar 
risken för stress skulle anställningsformen ferietjänst kanske vara mindre lämplig ur ett 
stressförebyggande perspektiv.  
 
Av bekvämlighetsskäl tillfrågades bara gymnasieskolor i Stockholms län vilket kan ha 
påverkat generaliserbarheten till lärare i andra städer i Sverige och således den externa 
validiteten. Lokala skillnader kan givetvis förekomma mellan gymnasieskolor i olika delar av 
Sverige men alla är styrda av HÖK 10 (Sveriges kommuner och landsting & 
Arbetsgivarförbundet Pacta, 2010). Detta medför att anställningsformerna och regleringen 
kring dessa är samma och skillnaderna mellan städerna inte borde vara av avgörande storlek 
för resultatets generaliserbarhet. 
 
Av de totalt 80 utdelade enkäterna var 87,5 procent slumpmässiga. De inte slumpmässigt 
utvalda deltagarna (10 stycken, 5 från varje kön) kom från en skola med ferietjänst där 
enkäterna delades ut av en anställd på skolan till valfria deltagare. Detta kan ha medfört att 
dessa resultat inte var lika lämpliga att generaliseras till populationen av lärare jämfört med de 
slumpmässiga resultaten. Detta var en förutsättning för att utdelandet skulle kunna få 
genomföras på den aktuella skolan. Om dessa resultat signifikant skiljde sig från de 
slumpmässigt utvalda lärarna med ferietjänst kan inte diskuteras i rapporten utan risk för 
negativa effekter för den gruppen lärare då resultaten då skulle kunna härledas tillbaka till 
dem. Den externa validiteten kunde ha förbättrats genom att hela urvalet skett slumpmässigt 
genom att tydligare uttryckt vikten av slumpmässig distribution av enkäterna eller i annat fall 
valet av en annan gymnasieskola. Den sistnämnda lösningen var dock inte lämplig i denna 
studie då det var svårt att få tag i deltagande gymnasieskolor och att denna åtgärd kunnat 
medföra att enkäten inte kunde delas ut till hela urvalet. 
 
Tidigare enkätstudier bland lärare har haft bortfall på 16,4 procent, 36,3 procent respektive 39 
procent (Lärarförbundet, 2004:6; Lärarförbundet, 2008:2; Månsson, 2002:16) vilket var 
mindre än i denna studie. Det totalt bortfallet kan ha berott på, vilket framkom vid 
förfrågningarna till rektorerna, att lärarna under december månad har extra stor 
arbetsbelastning i form av kursslut och betygsättning. Även flera av de nationella proven låg i 
tiden omkring och under studien (Skolverket, 2010) och detta kan sammantaget ha gjort att 
vissa lärare bedömde att de inte hade tid. Vidare framkom det i samtalen med rektorerna att 
många universitets- och högskolestudenter genomförde studier vid denna tidpunkt och att det 
redan förekom många utdelade enkäter hos gymnasielärarna så intresset kan ha minskat till 
följd av för många studier. I denna studie sändes inte några påminnelser ut på grund av 
tidsbrist men detta hade förmodligen kunnat öka svarsfrekvensen.  
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Att detta var en period med ökad arbetsbelastning för gymnasielärare rådde det medvetenhet 
om, vilket delvis förklarar valet av procedur där deltagarna fick sju dagar på sig att fylla i 
enkäten på valfri plats. Valet grundades även på att lärarna hade olika scheman och intensiva 
arbetsdagar vilket gjorde att det bedömdes som svårt och väldigt tidskrävande att få lärarna att 
fylla i enkäten under arbetsdagen under kontrollerade former. Dels skulle det krävas stort 
engagemang från lärarna att gå ifrån sina raster för att delta i studien men även en ständig 
närvaro på skolan från författarens sida vilket med sex skolor med stor sannolikhet skulle ha 
inneburit ett lägre deltagarantal samt försämrad möjlighet att slutföra studien inom tidsramen. 
Detta beslut har dock medfört effekter på validiteten. Kontrollen över genomförandet av 
enkäten var låg och risken för att deltagarna inte fyllde i enkäten individuellt (trots 
uppmaningen på enkätens försättsblad), blev påverkade av omgivande faktorer såsom närhet 
till överordnad eller kollegor och skillnader i miljö där enkäten fylldes i mellan deltagarna 
fanns. Det kan tänka sig de som fyllt i enkäten på sin fritid istället för på sin arbetsplats 
upplevt mindre stress men även mindre påverkande faktorer i omgivningen. Det fanns inga 
tecken på att kön var en bakomliggande faktor till bortfallet då detta var jämnt över könen. Att 
bortfallet skiljde sig mellan arbetstidsform noterades och kan berott på att urvalet med 
semestertjänst var begränsat till två skolor. En låg svarsfrekvens på en skola får större 
konsekvenser om det bara är två som deltar än om det är flera. Det var önskvärt med fler 
deltagande skolor med semestertjänst som anställningsform men detta gick inte att få tag i.  
 
Reliabiliteten på enkätens fyra delar vara acceptabla (Cohen & Swerdlik, 2010). Det 
noterades även god spridning i alla items baserat på att minst tre av de fem skalalternativen 
skulle ha återfunnits i resultatet för att spridningen skulle vara god. Vidare var det partiella 
bortfallet i enkäten lågt. 100 procent deltagande på enkätens fyra delar men som tidigare 
nämnt var det en deltagare med anställningsformen semestertjänst som valde att inte svara på 
bakgrundfrågorna kön, ålder, undervisningsämnen, hemmaboende barn samt antalet timmar 
man arbetade hemifrån per vecka. Detta bortfall motsvarade 2,9 procent. Orsaker bakom detta 
bortfall är svårt att utreda då ingen annan variabel än semestertjänst var känd. Avslutningsvis, 
fyra deltagare med ferietjänst togs bort vid uträkningarna av arbetstider då de inte var 
heltidsanställda och detta hade man kunnat ha som ett kriterium för deltagande i studien 
istället för att behövt göra dessa åtgärder vid de statistiska beräkningarna. 
 
Slutsatsen i studien är att resultaten tyder på att det inte har någon betydelse vilken 
anställningsform man som lärare har av ferietjänst och semestertjänst i frågan om stress, men 
att tendensen att lärare med ferietjänst upplevde mer kontroll kan innebära bättre 
arbetsförhållanden i förhållande till den höga arbetsbelastningen som generellt finns inom 
läraryrket med grund i Karasek och Theorells krav-kontrollmodell. Studien bör i framtiden 
dock replikeras med ett större deltagarantal för att öka sannolikheten att få ytterliggare 
signifikanta resultat. Effekterna av kontroll är bra, speciellt för kvinnliga lärare är kontroll 
över arbetstider positivt associerat med god hälsa (Ala-Mursula et al, 2002). Trots att 
ferietjänstgruppen noterades uppleva högre kontroll fann man ingen interaktionseffekt mellan 
anställningsform och kön på upplevd kontroll vilket skulle tala för att det att någon 
anställningsform skulle vara mer lämplig för kvinnor än den andra. En signifikant skillnad 
erhölls mellan män och kvinnor i upplevt socialt stöd då kvinnor generellt upplever mer 
socialt stöd än män, men orsaker bakom detta kunde inte utredas i denna studie men vore 
intresserant för framtida forskning.  
 
Slutligen borde framtida studier undersöka stress hos de två anställningsformerna och då 
speciellt det negativa sambandet mellan antal timmar man arbetar hemifrån och socialt stöd 
samt arbetsbelastning genom att skilja på övertid och hemarbete inom arbetstiden. Om studier 
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kan visa att hemarbete i sig ökar risken för stress kan man göra ytterliggare uttalanden kring 
skillnaden samt fördelar och nackdelar med ferietjänst samt semestertjänst. Att även studera 
de två anställningsformerna på individnivå vore intressant då personegenskaper (exempelvis 
engagemang) kan ha stor inverkan på vilken anställningsform som är mest lämplig för den 
enskilda individen. Det vore också av vetenskapligt värde att studera övergången mellan 
ferietjänst respektive semestertjänst till den andra anställningsformen och kontrollera faktorer 
som bland annat stress. På så viss skulle man kunna studera effekterna av övergången men 
även skillnader mellan anställningsformerna ur ett inomindividsperspektiv. På detta sätt skulle 
man kunna få en uppfattning om vad ett byte av anställningsform, vilket idag  
HÖK 10 möjliggör får för effekt på individer och huruvida dessa effekter är övergående eller 
stabila. 
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