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Stress uppstår när det sker en obalans mellan vad som krävs av individen 

och de resurser som hon har tillgång till. Arbetsrelaterad stress är något som 

allt oftare förekommer bland lärare idag. Denna stress kan bland annat vara 

orsakad av ökat ansvar samt tillgänglighet för eleverna. Socialt stöd från 

omgivningen är en viktig faktor för att reducera stress. Denna studie syftar 

till att undersöka betydelsen av socialt stöd och skolrelaterad kontext (stökig 

och ostökig) för kvinnliga och manliga lärares upplevda stress. Urvalet 

bestod av 120 lärare för varierande årskurser på sex olika skolor runt om i 

Stockholm. Av dessa ingick 87 lärare i föreliggande studie. Shirom 

Melamed Burnout Measure användes för att mäta den upplevda stressen och 

Berlin Social Support Scales användes för att mäta det sociala stödet. En 

korrelationsanalys genomfördes och visade att lärare i en stökig kontext 

upplevde fler stressymptom än lärare i en stökig kontext. Det sociala stödet 

skildes sig också mellan kontexten där lärare i en stökig kontext upplevde ett 

mindre socialt stöd än lärare i en stökig kontext. Beträffande skillnaden 

mellan könen upplevde de kvinnliga lärarna fler stressymptom samt mindre 

socialt stöd än de manliga lärarna. Den multipla regressionsanalysen visade 

att lärarnas kön var av störst betydelse för den upplevda stressen. Även 

socialt stöd och kontext visade sig vara av betydelse för den upplevda 

stressen. Dessa resultat bör motivera vidare forskning på lärares 

välbefinnande. Det vore även intressant att se om elevernas prestation är en 

effekt av lärarnas välbefinnande.  

 

 

Arbetsrelaterad stress är något som allt mer förekommer i vårt samhälle, där stress blir ett 

växande arbetsmiljöproblem i organisationer och bland anställda (Levi, 2005). En 

organisation som belastas av arbetsrelaterad stress är skolan. Lärare är idag utsatta för många 

stressymptom, vilka bland annat kan vara orsakade av ökat ansvar för elever under och efter 

arbetstid samt att ledningen många gånger brister i sitt ansvar att stötta sin arbetsgrupp. När 

lärarna upplever stress söker de sig till sin omgivning för stöd. Det sociala stödet kan se olika 

ut beroende på kontext. Brister ledningen i att ge stöd till lärarna kan det leda till en ökad 

sjukfrånvaro (Levi, 2005). Detta kan i sin tur påverka elevernas skolresultat negativt. Kärrby 

(1997) betonar att brist i lärarens arbete kan skapa konsekvenser på den pedagogiska 

utbildningen samt på elevernas motivation. En rapport från lärarförbundet (2013) visar att 

elevernas resultat är bättre ju friskare lärarna är. Rapporten visar vidare att lärares 

välbefinnande således är av stor vikt för elevernas utbildning. Kärrby (1997) refererar till det 

svenska samhällets höga standard i barnomsorg och menar att den svenska pedagogiken har 

förutsättningar att vara världsledande eftersom den startar redan i förskolan.  

 

Det är viktigt att medvetengöra det sociala stödet och dess betydelse för lärarnas upplevda 

stressymptom. Dessutom är det viktigt att beakta vilken betydelse kontexten har på den 

upplevda stressen och det sociala stödet hos individer. Många studier och rapporter har 

tidigare gjorts på lärare vilka har resulterat i ökad kunskap kring psykologiska och sociala 

kontextuella risker i denna yrkesgrupp (Månsson, 2004). Det finns dock skäl att anse att
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kunskap fortfarande saknas med hänsyn till kontexten. Därför är målet med denna studie att 

fokusera på arten av skolmiljö samt på faktorer såsom övertid, undervisningsnivå samt 

lärarnas kön för att få en ökad förståelse kring huruvida dessa kan vara av betydelse för 

lärares välmående. 

 

Stress – relevanta resurser från organisationen  

Studier visar att lärares ohälsa påverkas av arbetsrelaterade påfrestningar, såsom elevers 

misskötsel, arbetsbelastning samt den fysiska arbetsmiljön (Hakanen, Bakker & Schaufeli, 

2006). De resurser som läraren har tillgång till på sin arbetsplats, vilka kan handla om den 

upplevda kontrollen samt stöd från ledningen och andra kollegor, kan leda till arbetsrelaterade 

påfrestningar. Hakanen et. al. (2006) kom fram till att beroende på de arbetsrelaterade resurser 

som lärare får tillgång till kan lärares arbetsengagemang minska. En annan studie visade på att 

lärare behöver arbetsrelaterade resurser, framförallt i form av stöd från ledning(Bakker, 

Demerouti, Hakanen & Xanthapoulou, 2007). Detta för att stöd från ledningen kan reducera 

att elevers misskötsel påverkar arbetsengagemanget samt trivseln hos lärarna. Dessa resurser 

är oerhört relevanta under stressiga situationer och Bakker et. al. (2007) visar med sin studie 

att lärares arbetsengagemang kan påverkas negativt speciellt i de fall där elevens misskötsel är 

väldigt arbetskrävande. I dessa situationer är ledningens roll mycket viktig då den kan bidra 

till att lärarnas stress reduceras.  

 

Stress är kroppens sätt att reagera på inre eller yttre faktorer vilka sätter individen i ökad 

handlingsberedskap (Perski, 2009). Stress beskrivs vidare som den upplevda känslan av hot, 

och kan ge upphov till fysiologiska besvär. Vanliga stressymptom är huvudvärk, magbesvär 

och trötthet. En obalans mellan vad som krävs av individen och de resurser som hon har 

tillgång till uppstår när individen blir stressad (Rose & Perski, 2008). Rose och Perski (2008) 

menar att när individen utsätts för en påfrestning som kräver extra resurser kommer individen 

att reagera i form av en stressrespons. Påfrestningen åtgärdas på olika sätt och kan bero på tre 

saker; omgivningen, individen och reaktionen. Omgivningsinriktade åtgärder strävar efter att 

reducera de faktorer i omgivningen vilka framkallar stressresponsen. Exempelvis kan det 

handla om att arbetsorganisationen behöver förbättras för att åtgärda stressen. Den 

individinriktade åtgärden går ut på att stärka individens kunskap kring att hantera 

stressfaktorerna så att stressen reduceras. Den reaktionsinriktade åtgärden handlar om hur 

individen åtgärdar sin stressreaktion. Beroende på hur individen reagerar på olika 

stressfaktorer behöver alltså individen ibland vidta åtgärder i form av medicinering för att 

dämpa reaktionen vilket påverkar den reaktionsinriktade åtgärden (Rose & Perski, 2008).  

 

Socialt stöd som resurs 

Något som kan reducera stressymptom på arbetsplatsen är socialt stöd (McLean, 1985). Brist 

på socialt stöd har visat sig har större negativ effekt på individen än den positiva effekten av 

ett starkt socialt stöd (Burke & Greenglass, 1993). Anledningen till detta kan vara att 

individer som mottager socialt stöd inte reflekterar lika mycket kring det som de individer 

som inte får socialt stöd. Bland annat visar Burke och Greenglass (1993) att bristande stöd 

från ledningen har en negativ effekt på stressade lärare och kan i många fall bidra till fler 

stressymptom hos dem.  

 

Socialt stöd kan förekomma i olika former, bland annat som informativt, emotionellt och 

instrumentellt. Det informativa stödet kan handla om att klargöra förväntningar på 

arbetsuppgiften eller på den roll individen har som arbetstagare samtidigt som den reducerar 

eventuell osäkerhet hos henne, då det syftar till att informera. Emotionellt stöd kan handla om 

att ventilera tankar och negativa känslor samt öka individens självförtroende då hon har 
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personer runtomkring som stöttar henne. Det instrumentella stödet innebär att individen 

känner att personer i hennes omgivning finns där om hon behöver hjälp (Badura & Waltz, 

1982; House, 1983).  

 

Man skiljer mellan socialt stöd och social integration där det sistnämnda refererar till 

tryggheten som individen upplever i de roller som hon tar i sina relationer (House, Umberson 

& Landis, 1988). Det vill säga den roll som individen tar som en vän, en maka eller en chef 

beskriver hennes sociala integration. Socialt stöd refererar till funktionen av individens 

sociala relationer och är det centrala för huruvida individens stressupplevelse reduceras 

(Burke & Greenglass, 1993). Med det menas hur sociala relationer utvecklas i förhållande till 

krav och konflikter. Individen lär sig således hur hon ska ställa sig till olika krav och 

konflikter med hjälp av sina sociala relationer. Brister stödet från dessa relationer kommer 

individen följaktligen att drabbas negativt av det och resultatet blir att individen många gånger 

inte vet hur hon ska bemöta krav och konflikter (Burke & Greenglass, 1993). Dessutom 

skiljer Cohen och Willis (1985) på att söka stöd och att ha stöd. Individer som söker socialt 

stöd hoppas på att bland annat distraheras från de stressrelaterade händelserna. Om individen 

erfar en stressrelaterad händelse på arbetet söker hon sig oftast till hennes sociala relationer 

utanför arbetet för distraktion (Cohen & Willis, 1985). Hon kan naturligtvis även söka sig till 

sin chef för ökat stöd i form av förtydligande om den stressrelaterade händelsen kräver en 

lösning som hon inte har svar på (Badura & Waltz, 1982). Detta ökar omgivningens ansvar i 

och med att individen förväntar sig att få detta stöd. En stöttande omgivning reducerar 

stressymptom hos individen eftersom den upplevda påfrestningen minskar när individen 

distraheras från händelsen (Cohen & Willis, 1985). Individer som erhåller socialt stöd 

upplever ett positivt känslotillstånd samtidigt som risken för fysisk, psykiska och emotionella 

stressymptom minskar. Individen som upplever att de får ett socialt stöd från sin omgivning 

förbättrar sin förmåga att hantera den stressiga händelsen (Burke & Greenglass, 1993). 

 

Krav-kontroll-modellen beskriver sambandet mellan arbetsförhållanden och arbetsrelaterad 

ohälsa (Karasek, 1979). Modellen visar att när kraven på arbetsplatsen är höga samtidigt som 

möjligheten att påverka sin arbetssituation är låg, är den upplevda stressen maximal. Karesek 

och Theorell (1990) vidareutvecklade denna modell och lade in vikten av det sociala stödet. 

Många studier bekräftar den vikt som det sociala stödet har på sambandet mellan 

arbetsförhållanden och arbetsrelaterad ohälsa. Bland annat har det visats att stöd från familj 

och vänner spelar en viktig roll för arbetsrelaterade stressymptom då denna typ av stöd kan 

reducera dessa symptom samt öka arbetsengagemanget hos individen (Schwarzer, Dunkel-

Schetter, & Kemeny, 1994). För att reducera arbetsrelaterade stressymptom är dock socialt 

stöd från ledning och medarbetare viktigare än socialt stöd från vänner och familj (Sypher & 

Ray 1984). Detta stödjer Karasek och Theorells modell (1990) som menar att om det sociala 

stödet från kollegor och ledningen är litet i kombination med höga arbetskrav och låg 

egenkontroll löper individen stor risk att uppleva fler stressymptom. Enligt Sypher och Ray 

(1984) beror detta på att man inom arbetet vet vad som förväntas av ens medarbetare och 

chefer och kan därför stötta varandra i och med att man befinner sig i samma organisatoriska 

kontext. Individerna i organisationen är medvetna om de stressiga situationerna på 

arbetsplatsen medan individer som inte är medlemmar i organisationen, det vill säga vänner 

och familj som inte arbetar på samma arbetsplats, har en mindre klar uppfattning av hur den 

faktiska situationen inom organisationen ser ut (Sypher & Ray, 1984).  

 

Skolan som stressfaktor 

Perski (2009) poängterar att expandering av olika företag kan vara en orsak som ligger bakom 

varför människan upplever stress. Han säger att då detta är ett mer förekommande fenomen i 
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dagens samhälle, är risken för fler stressymptom större idag än vad den var tidigare. Detta 

ligger utanför individens kontroll och blir därför svårhanterligt. Expandering av olika företag 

kan liknas med ökning av elever i skolorna, vilket ligger utanför lärarnas kontroll. Ökning av 

elever i grundskolorna är något som verkar ha hållit i sig de senaste åren. Föregående läsår 

ökade antalet elever i grundskolan med över 10 000 elever, vilket ger 12,1 elever per lärare 

med heltidstjänst (Skolverket, 2013; Skolverket, 2013). Detta bidrar även till att kraven på 

lärarna ökar då de har fler elever att ta hand om. Numera har lärarna dessutom ökat ansvar på 

att finnas tillgängliga för elever utanför lektionstid (Månsson & Persson 2004). Detta gör det 

svårt att hinna med alla arbetsuppgifter under arbetstid. Hög arbetsbelastning gör att ungefär 

var fjärde lärare känner olust att gå till arbetet då de har besvär med tankar på jobbet. Detta 

håller dem vakna på nätterna (SCB 2010).  

 

Enligt SCB (2010) tycks lärare uppleva att de får mindre stöd från arbetsledningen vilket även 

det kan vara en bidragande orsak till att upplevda stressen hos lärare är hög. Ljungblad och 

Näswall (2009) undersökte om socialt stöd kunde mildra effekterna av stressymptom och fann 

ett positivt samband mellan hög arbetsbelastning och stressymptom. Enligt Arbetsmiljöverket 

(2004) rapporterades anmälda arbetssjukdomar bland lärare till 40%, där över hälften berodde 

på bristande socialt och organisatoriskt stöd. 

 

Konsekvenser av stress 

Långvarig stress som följd av hög arbetsbelastning och tidspressat arbete ökar risken för 

fysisk och psykisk ohälsa. Detta kan då leda till allvarliga stressymptom som depression och 

ångest (Melchior, Caspi, Milne, Danese, Poulton & Moffitt, 2007). Lundberg (2006) betonar 

vikten att identifiera dessa stressymptom i tidigt stadium då signalerna ibland är subtila, 

svårupptäckta och kan i många fall innebära orkeslöshet. En annan studie tar upp att oförmåga 

att slappna av, vilket kan vara ytterligare ett subtilt stressymptom, också kan innebära tendens 

till utbrändhet (Söderström, 2012).  

 

Shirom (1989) beskriver utbrändheten som den kroniska uttömningen av individens energi när 

hon ska använda sina resurser. Utbrändhet är följaktligen ett resultat av individens psykiska, 

emotionella och fysiska trötthet på olika stressymptom. Individer med stressymptom upplever 

en fysisk trötthet, ofta relaterad till sömnsvårigheter, som inte går att vila bort. Den 

emotionella tröttheten karakteriseras av att individen känner sig instabil och lättirriterad. Den 

psykiska tröttheten yttrar sig i bland annat koncentrationssvårigheter och överkänslighet för 

ljud, ljus och lukter. En annan studie menar att dessa typer av stressymptom uppstår när 

individen ställs inför situationer där hon får svårt att kontrollera sin fysiska förmåga att varva 

ned (Melamed, Ugarten, Shirom, Kahana, Lerman, & Froom, 1999). Detta leder i sin tur till 

att individen får sömnsvårigheter samt svårt att fokusera under arbetsdagen. 

 

Söderström (2012) menar att om individen utsätts för stress dagligen under en längre period 

kan det resultera i utbrändhet. Resultatet i hans studie visade på att de som har höga krav på 

jobbet också är mer stressade och mer benägna till att bli utbrända. De som skattades vara 

högt stressade var också de som i större utsträckning tog med sig arbetet hem och arbetade 

övertid varje vecka.  

 

Stress bland lärare 

Omkring var fjärde grundskolelärare har stressrelaterade besvär på arbetet. (SCB, 2010). 

Bland kvinnliga grundskolelärare är det 70% som arbetar övertid varje vecka, drar in på lunch 

eller tar med arbetet hem. Bland manliga grundskolelärare ligger denna siffra på 55%. Andra 

studier visar att även om kvinnor och män arbetar övertid i samma utsträckning, skulle 
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kvinnorna fortfarande uppleva fler stressymptom än männen (Grönlund, 2007). Grönlund 

menar att detta beror på att kvinnorna i större utsträckning har mer ansvar för hushållet än vad 

männen har, vilket gör att de aldrig riktigt är lediga även om de inte skulle ta med arbetet 

hem. Läraryrket rankas därför som ett högriskyrke när det kommer till just stress då det bland 

lärare idag finns många tendenser till övertidsarbete samt bristande socialt stöd (Kovess-

Masfetéy, Rios-Seidel & Sevilla-Deieu, 2007).  

 

Moracco och McFaddens studie (1982) visar att lärare som upplever många stressymptom har 

en tendens att skapa en emotionell eller psykisk distans mellan dem själva och sina elever. 

Detta kan då leda till att elevernas engagemang minskar. Följaktligen kan detta påverka 

elevernas betyg negativt om eleverna upplever att de inte får ”kontakt” med sin lärare. När 

eleverna inte får kontakt med sina lärare hämmas deras inlärning då de riskerar att inte våga 

be om hjälp (Moracco & McFadden, 1982). 

 

Föräldraskap verkar generellt öka en individs stressymptom. En studie av Ray och Miller 

(1994) indikerar på att ha barn leder till en ökad stressnivå. Dock har antalet barn ingen 

betydelse för hur pass hög denna stressnivå är utan det är själva planeringen av i huvudsak det 

första barnet som skapar stressen. Denna stressnivå är sedan konstant oberoende av antalet 

barn. Något som emellertid är av vikt när man ser på stress hos föräldrar är snarare barnets 

ålder. Studien visar att föräldrar med barn upp till nio år har svårt att skapa en distinktion 

mellan arbete och hem, och får därmed en ökad stressnivå (Ray & Miller, 1994). Studien visar 

vidare på att personer som har sambo eller är gift är mer benägna att vara stressade än 

personer som är skilda eller inte har något förhållande. Ray och Miller (1994) argumenterar 

att detta bland annat kan ha att göra med att personer med sambo känner sig osäkra på sin 

förhållandestatus och vart de är på väg i sitt förhållande samt obekväma att be om hjälp med 

stressrelaterade faktorer i hemmet. Personer som är sambo eller gifta kan även uppleva en 

emotionell trötthet orsakad av bland annat önskan att skaffa barn eller påfrestningar utanför 

förhållandet såsom arbetsrelaterade påfrestningar. Dessa påfrestningar skapar en emotionell 

trötthet då individen känner sig obekväm att tala med sin partner om dem (Ray & Miller, 

1994).  

 

En studie gjord på patienter jämförde patienternas självrapporterade data med deras partners 

data beträffande det sociala stödet som mottogs samt gavs innan och efter en operation 

(Schröder, Schwarzer & Endler, 1997). Schröder et. al. (1997) visade att patienter med en 

kvinnlig partner upplevde högre socialt stöd än patienter med en manlig partner. Detta skulle 

kunna jämföras med det stöd som lärare får av sin respektive. Schröder et. al.’s studie (1997) 

yrkar på att kvinnor är bättre på att uttrycka sitt stöd i personliga relationer än vad män är. Det 

vill säga i lärares situation skulle det kunna innebära att manliga lärare upplever mer stöd från 

sin kvinnliga partner än vad kvinnliga lärare upplever från sin manliga partner. Detta kan 

alltså innebära att manliga lärare upplever mindre stress än kvinnliga lärare om de manliga 

lärares respektive är kvinna och följaktligen ger bättre stöd än vad en man hade gett. 

 

Antalet stressymptom hos grundskolelärare har visats öka kraftigt redan efter ett års 

anställning (Nenzen, 2000). Nenzen (2000) menar att detta kan tyda på brister i kompetensen, 

dåliga arbetsomständigheter samt en alldeles för hög arbetsbelastning. Anledningen till att 

äldre lärare tros uppleva en högre arbetsbelastning kan bero på den fysiska aktiviteten 

(Månsson, 2011). Då yngre tenderar att röra på sig mer än äldre, bygger de upp ett bättre 

försvar mot stress eftersom fysisk aktivitet ökar kroppens immunförsvar. Idag kräver 

läraryrket högre fysisk aktivitet, exempelvis i form av att gå i trappor, än det gjorde tidigare 

vilket gör att äldre upplever en fysisk trötthet och riskerar att bli utbrända. Utbrändhet 
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behöver inte nödvändigtvis innehålla alla tre komponenter av trötthet (Shirom, 1989). Om 

graden av den fysiska tröttheten är tillräckligt hög kan den leda till utbrändhet, vilket kan 

förklara varför äldre lämnar arbetet före pensionsåldern (Månsson, 2011). 

 

Kovess-Masfetéy et. al. (2007) visar även att hur stressad man upplever sig vara beror på 

vilken nivå man undervisar i samt att nivån kan interagera med kön och ålder. För männen 

verkade den nivå som de undervisade i påverka de stressymptom som de upplevde. För 

kvinnorna å andra sidan verkade stressymptomen vara oberoende av vilken undervisningsnivå 

som de undervisade i. I kvinnornas fall verkade stressymptomen snarare bero på faktorer som 

stöd från kollegor och ledningen samt kontexten som de arbetar i. Om kvinnornas rädsla för 

verbal och fysisk misshandel av eleverna visade sig vara hög, det vill säga elevernas 

misskötsel, tenderade de att uppleva fler stressymptom jämfört med kvinnliga lärare som 

arbetade i en tryggare kontext. Drygt 25 procent av lärare var år 2010 utsatta för någon typ av 

misshandel enligt SCB:s undersökning.  

 

Syfte 

Skolkontexten i föreliggande studie är framförallt hänvisad till elevers misskötsel samt var 

skolorna är belägna. Stökig kontext hänvisar till skolor belägna i förorter och ostökig kontext 

hänvisar till skolor belägna i Stockholms innerstad. Elevernas misskötsel tolkades med hjälp 

av rapporter genomförda av Skolinspektionen.  

 

Syftet med den föreliggande studien är att studera betydelsen av socialt stöd och skolrelaterad 

kontext för stressupplevelsen bland kvinnliga och manliga lärare. I detta avseende jämförs en 

stökig skolkontext med en ostökig skolkontext. Utifrån tidigare forskning har följande 

hypoteser formulerats: 

 

(i) Lärare i en stökig kontext upplever fler stressymptom samt ett mindre socialt stöd än lärare 

i en ostökig kontext.  

 

(ii) Kvinnliga lärare upplever fler stressymptom än manliga lärare. Kvinnliga lärare upplever 

mindre socialt stöd än manliga lärare.   

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

 Urval av skolor 

Genom att utgå från Skolinspektionens granskning kring inkomna anmälningar under år 2013 

kontaktades skolor i Stockholm Stad som var lämpliga för studiens frågeställning. De skolor 

som hade genomgått skolinspektionens granskning och sedan fått kritik efter denna 

kategoriserades som ”stökiga” skolor. De skolor som inte hade fått kritik efter granskningen, 

kategoriserades som ”ostökiga” skolor. Viktigt att notera är att samtliga skolor genomgår en 

granskning men att alla skolor inte får kritik efter denna. Exakta anmälningen framgår inte ur 

denna rapport, utan det som kunde utläsas var att de skolor som kategoriserades som stökiga 

hade en anmälan av grunden ”elev – elev”, det vill säga att två eller fler elever var 

inblandande. Det framgår alltså inte vad eleverna var inblandade i utan bara att det handlar 

om någon form av misskötsel. Totalt kategoriserades 19 skolor, varav 8 stycken var ”stökiga”. 

När dessa skolor hade identifierats söktes de upp på Stockholms Stads hemsida (2013) och 

visade statistik på hur eleverna på dessa skolor hade skattat sin upplevda trygghet i skolan 

samt om de upplevde oro under lektionstid (frågorna löd ”Jag känner mig trygg i skolan” och 
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”Jag kan arbeta i lugn och ro på lektionerna”). I de skolor som i detta skede delats in som 

”stökiga” upplevde eleverna minst trygghet samt minst lugn och ro. Beträffande de skolor 

som var ”ostökiga” valdes de skolor där den upplevda tryggheten samt lugn och ro i 

klassrummen skattades som hög. För att göra ett slutligt urval av skolor togs även snittbetygen 

för dessa fram (Skolverket, 2013). De skolor som hade fått kritik, upplevde minst trygghet 

och lugn och ro, samt hade lägst betyg kategoriserades som ”stökiga” (N=3). De skolor som 

inte hade fått kritik, där tryggheten och lugn och ro i klassrummen skattades som hög samt 

hade högst betyg valdes ut som ”ostökiga” skolor (N=3).  Vidare stöd för val av dessa skolor 

var att de tre ”stökiga” skolorna var belägna i kända förorter i Stockholm, och de tre 

”ostökiga” skolorna var belägna i Stockholms innerstad.  

 

 Urval av lärare 

Deltagarna bestod av lärare för varierade årskurser på sex olika skolor runt om i Stockholm 

(N=87). Totalt deltog 42 män och 45 kvinnor i studien. Tabell 1 visar fördelningen av 

deltagare, med hänsyn till bakgrundsvariablerna, i de båda kontexten. Respondenternas 

medelålder var 37,2 år (s=1,16), där männen hade medelåldern 36,6 år (s=1,54) och kvinnorna 

hade medelålder 37,6 år (s=1,75). 

 

Tabell 1. Fördelningen av deltagare i de båda kontexten (stökig, ostökig), samt 

bakgrundsvariablerna. 

 

  Stökig Ostökig Bortfall 

Kön Man 18 24   

 Kvinna 21 24  

Totalt   39 48 0 

Civilstånd Singel 9 12  

 Sambo 16 20  

 Gift 13 15  

Totalt   38 47 2 

Barn Egna barn under 9 år 14 18  

 Egna barn över 9 år 9 9  

 Ej barn 20 17  

Totalt   43 44 0 

Undervisningsnivå Lågstadiet 11 10  

 Mellanstadiet 8 17  

 Högstadiet 14 16  

 "Flerstadie" 6 5  

Totalt   39 48 0 

Övertid Ja 30 27  

 Nej 9 21  

Totalt   39 48 0 

 

 

Material 

Shirom Melamed Burnout Measure (SMBM; Melamed, Kushnir & Shirom, 1992) användes 

för att mäta stress och utbrändhet. SMBM-testet består av sex frågor som mäter fysisk trötthet 
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(”Jag känner mig trött”), fem frågor som mäter mental trötthet (”Jag har svårt att koncentrera 

mig”) samt tre frågor som mäter emotionell trötthet (”Jag känner att jag har svårt att engagera 

mig känslomässigt i mina kollegor och elever”). Samtliga frågor besvarades på en sjugradig 

Likertskala från ”Nästan aldrig” (1) till ”Nästan alltid” (7). Totala poängen på testet var 98 

poäng. Reliabiliteten på testet i denna studie mättes med Cronbach’s Alfa, och var ,95.  

 

Berlin Social Support Scales (BSSS; Schwarzer & Schulz, 2000) användes för att mäta socialt 

stöd. De första åtta frågorna handlar om huruvida man upplever att man får stöd (”När jag inte 

mår så bra visar människor i min närhet att de bryr sig”). De resterande fem handlar om 

huruvida man söker stöd från sin omgivning (”Jag tvekar aldrig att fråga om hjälp om jag 

behöver det”). Frågorna besvarades på en fyrgradig Likertskala från ”Stämmer inte alls” (1) 

till ”Stämmer precis” (4). Totala poängen på testet var 52 poäng. Vid uppdelning av att ha 

stöd och att söka stöd var totalpoängen 32 respektive 20 poäng.  Cronbach’s Alfa på testet var 

,93 i denna studie. 

 

Det formulerades sedan egna frågor kring bakgrund utifrån tidigare forskning, såsom bland 

annat kön, ålder, samt frågor som berör yrket – undervisningsnivå och övertid. 

Respondenterna fick besvara två frågor gällande bakgrundsvariabeln ”barn”; huruvida de 

hade barn och i så fall hur gamla deras barn var. Då ingen av respondenterna hade barn som 

både var under och över 9 år, kunde data kodas till ”Egna barn under 9 år” respektive ”Egna 

barn över 9 år”. Anledningen till att gränsen drogs vid 9 år hänvisar till tidigare studier (Ray 

& Miller, 1994). I tabellen ovan (Tabell 1) redovisas även undervisningsnivån ”flerstadie”, 

vilket syftar till respondenter som har svarat fler än en undervisningsnivå, exempelvis 

”årskurs 4-9” vilket innefattar både mellanstadiet och högstadiet. För att mäta övertid fick 

respondenterna svara på en femgradigskala från ”Inte alls” (1) till ”Alltid” (5). Detta 

dikotomiserades i analysen där 1-2  stod för ”nej” och 3-5 stod för ”ja”. Se ovanstående tabell.  

 

Bortfall 

Totalt delades 120 enkäter ut, varav 87 stycken besvarades och ingick i analysen. Det interna 

bortfallet, sett till frågorna i SMBM och BSSS, var totalt 12 stycken där respondenterna valt 

fler än ett svarsalternativ. I dessa fall har deras svar betraktats som värdet noll. Det finns dock 

inget specifikt mönster i vilka frågor som drabbats av detta, utan det har rört sig om 11 olika 

frågor.  

 

Som framgår i Tabell 1 fanns även två interna bortfall på civilstånd. I dessa fall har 

respondenterna inte svarat alls.  

 

Procedur 

Efter att ha mailat skolledningen på de sex skolor som ingick i urvalet av skolor gjordes besök 

på dessa för att presentera föreliggande studie för lärarna. Detta gjordes i personalrummet, där 

tydlig information kunde ges beträffande studiens syfte och forskningsetiska aspekter. På en 

av skolorna kunde lärarna deltaga i enkätundersökningen omgående, och insamling av data 

kunde ske direkt. De resterande fem skolorna bad att få tid på sig att besvara enkäterna. 

Insamling av data skedde veckan därpå på dessa skolor. 

 

 

Resul tat  

 

SPSS statistikprogram användes för analys av data. Först beräknades medelsumma och  
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standardavvikelser för samtliga test uppdelat på kontext och kön (se Tabell 2). Medelsumma 

hänvisar till summan av varje deltagares totala poäng dividerat med antalet frågor.  

 

Tabell 2. Medelsumma och standardavvikelse på summan av varje deltagares totala poäng på 

SMBM, BSSS samt BSSS uppdelat på att ha stöd och att söka stöd.  

 

  Stresstest Socialt stöd Ha stöd Söka stöd 

  m (s) m (s) m (s) m (s) 

Totalt   47,8 (28,24) 39,56 (9,69) 24,07 (7,34) 15,50 (3,65) 

Kontext Stökig 62,77 (27,95) 33,05 (9,56) 19,77 (7,75) 13,28 (3,39) 

 Ostökig 35,6 (22,12) 44,96 (5,67) 27,56 (4,72) 17,34 (2,74) 

      

Kön Man 29,12 (19,93) 44,68 (7,02) 27,86 (4,89) 16,76 (3,23) 

  Kvinna 65,2 (26,06) 34,89 (9,47) 20,53 (7,52) 14,36 (3,68) 

 

Pearsons korrelationer beräknades mellan studiens variabler (se Tabell 3). I Tabell 3 utläses en 

stark negativ korrelation mellan upplevd stress och socialt stöd, vilket innebär att ju högre 

upplevd stress, desto mindre socialt stöd. Beträffande uppdelningen av socialt stöd var den 

upplevda stressen lägre ju mer man hade stöd jämfört med ju mer man sökte stöd. 

 

Tabell 3. Korrelationer mellan studiens variabler (N=87).   

 
 



10 

 

 

Tabell 3 visar en signifikant korrelation mellan kontext och upplevd stress erhölls där lärarna i 

de stökiga skolorna upplevde högre stress än lärarna i de ostökiga skolorna. Däremot 

skattades alla aspekterna av socialt stöd signifikant lägre i de stökiga skolorna än i de ostökiga 

skolorna. Vidare skattade kvinnorna sin upplevda stress signifikant högre än männen. De 

lärare som tenderade att arbeta övertid, upplevde en signifikant högre stress än de som inte 

arbetade övertid. Övertid korrelerade även med kontext och innebär att fler lärare i de stökiga 

skolorna arbetade övertid än vad lärare i de ostökiga skolorna gjorde. 

 

En multipel regressionsanalys (metod Enter) genomfördes med kontext, kön, övertid, att ha 

stöd samt att söka stöd som prediktorer av upplevd stress (se Tabell 4). Den multipla 

regressionseffekten var signifikant (F5,80=47,098, p=,000). Den multipla regressionen var 

R=,864 och adjusterad R
2
 var ,731. Tabell 3 visar att lärarnas kön hade störst betydelse för 

den upplevda stressen. Näst störst betydelse för den upplevda stressen var att ha socialt stöd. 

Även att söka socialt stöd och kontext var signifikanta prediktorer av upplevd stress.  

 

Tabell 4. Multipel regressionsanalys med stress som beroende variabel.  

 

Prediktorer Beta t p< 

Kontext  -,316  -3,880 ,001  

Kön ,459 6,276 ,001 

Övertid -,112 -1,911 ,060 

Ha stöd -,440 -5,375 ,001 

Söka stöd ,185 2,529 ,013 

Kontext; 1= stökiga skolor, 2= ostökiga skolor. 

Kön; 1= man, 2= kvinna. Övertid; 1= nej, 2= ja. 

 

 

Diskussion  

 

Syftet med denna studie var att undersöka betydelsen av socialt stöd och skolrelaterad kontext 

för kvinnliga och manliga lärares upplevda stress. Korrelationsanalysen visade signifikanta 

samband mellan stress och kontext samt mellan stress och socialt stöd. Lärare som arbetar i en 

stökig skola upplevde högre stress än lärare som arbetar i en ostökig skola. Korrelationen 

mellan stress och socialt stöd visar att ju mer stress lärarna upplevde, desto mindre socialt 

stöd får och söker de. Toleransvärdena visade att det inte fanns något problem av 

multikollinearitet beträffande uppdelningen av socialt stöd i de två komponenterna ha stöd 

och söka stöd. Korrelationen mellan kontext och socialt stöd visar att lärare i en stökig 

kontext upplever mindre socialt stöd än de i en ostökig kontext. Vidare undersöktes ifall det 

förelåg en skillnad mellan män och kvinnor i stress och socialt stöd. Resultaten av 

korrelationer visade att kvinnorna upplevde högre stress och mindre socialt stöd än männen. 

Beträffande övertiden infanns en signifikant korrelation med stress vilket innebär att de lärare 

som arbetade övertid var mer stressade än de som inte arbetade övertid. En multipel 

regressionsanalys genomfördes för att vidare analysera dessa variabler vilka korrelerade 

signifikant med stress. Analysen visade att samtliga variabler utom övertid var signifikanta 

prediktorer för stress. Störst betydelse hade kön, efter det följde socialt stöd. Föreliggande 

resultat gav stöd åt hypotesen att lärare i stökig kontext upplever fler stressymptom samt 
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mindre socialt stöd än lärare i ostökig kontext. Även hypotesen om att kvinnor upplever fler 

stressymptom samt mindre socialt stöd än män bekräftades av studiens resultat. 

 

Resultatet på regressionsanalysen visade att prediktorn ha stöd hade större betydelse på stress 

än vad prediktorn söka stöd hade. Detta går i linje med tidigare forskning som visar att ha 

socialt stöd kan reducera stressymptom på en arbetsplats. Huruvida individen har stöd eller 

inte är således av betydelse för den stressrelaterade händelsen då detta ger uttryck i hur 

individen hanterar situationen (Cohen & Willis, 1985). Anledningen till att söka stöd tycks ha 

mindre betydelse än att ha stöd kan vara att individer i stressiga situationer troligtvis inte 

hinner eller orkar söka stöd. Det vill säga när stressen redan infinner sig är individen i behov 

av stöd, men på grund av att hon inte hinner eller orkar söka stöd kommer detta inte uttryckas 

av henne. Flera studier bekräftar att individer som upplever många stressymptom även 

upplever orkeslöshet (Lundberg, 2006; Shirom, 1989).  

 

Resultaten av korrelationsanalysen visade att de manliga lärarna hade samt sökte mer socialt 

stöd än de kvinnliga lärarna. Detta kan tänkas bero på att männen får mer socialt stöd i form 

av emotionellt stöd. Emotionellt stöd uttrycks genom att tillåta individen att ventilera tankar 

och negativa känslor, vilka ofta uppstår i stressiga situationer (Badura & Waltz, 1982). 

Studier visar att kvinnor är bättre på att ge socialt stöd än vad män är, vilket kan förklara 

varför männen har mer socialt stöd än kvinnorna (Schröder et. al., 1997). Kvinnor är 

dessutom bättre på att uttrycka sitt stöd i personliga relationer, vilket kan vara en anledning 

till att männen söker mer stöd hos sin partner än vad kvinnorna gör. Detta då männen får 

bekräftelse på sitt behov av stöd. Värt att nämna är att Schröder et. al.’s studie (1997) 

genomfördes på patienter som skulle opereras. Detta är alltså inte direkt applicerbart i lärares 

arbetssituation då de inte befinner sig i samma typ av stressituation som patienterna i 

Schröders studie. Men det skulle ändå kunna vara en anledning till att de kvinnliga lärarna 

inte har och söker socialt stöd i samma utsträckning som männen. Detta då det kan bero på det 

brist i det emotionella stödet. Resultatet i föreliggande studie visar att det sociala stödet 

generellt sett är mindre hos kvinnorna än hos männen, vilket vidare kan vara en orsak till att 

kvinnorna upplever mer stress än männen. Kvinnor kan naturligtvis även ge stöd till sina 

väninnor, det vill säga kvinnliga lärare borde kunna få motsvarande stöd från sina väninnor. 

Dock betonar Schröder et.al. (1997) att stöd från personliga relationer såsom förhållanden är 

av större vikt än stöd från vänner och bekanta. 

 

Lärarna i den stökiga kontexten var mer stressade än lärarna i den ostökiga kontexten, något 

som bekräftar den första hypotesen. Hakanen et. al. (2006) menar att arbetsrelaterade 

påfrestningar såsom elevers misskötsel har en inverkan på lärares upplevda stress. Utifrån 

Skolinspektionens anmälningar kunde stökiga skolor identifieras. I dessa rapporter kunde man 

utläsa att de stökiga skolorna fått en anmälan, vilka handlade om eleverna (Skolverket, 2013). 

Detta skulle således kunna vara en anledning till att lärarna i de stökiga skolorna upplevde en 

högre stress än lärarna på de andra skolorna. Lärarna på de stökiga skolorna fick dessutom 

mindre socialt stöd än lärarna på de ostökiga skolorna. Detta går i linje med tidigare studier 

som har visat att stöd från ledningen dels kan reducera att elevernas misskötsel påverkar den 

upplevda stressen, dels reducerar den upplevda stressen i helhet hos lärarna (Bakker et. al., 

2007; Ljungblad & Näswall, 2009).  

 

En annan faktor som skulle kunna reducera lärarnas stress är att eleverna får stöttning med 

läxläsning hemma. Huruvida eleverna får denna stöttning hemifrån har visat sig kunna bero 

på föräldrarnas utbildning. Elever med lågutbildade föräldrar har generellt sett svårare att få 

hjälp med läxläsning än barn med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning (SCB, 
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2009). Detta kan vara en bidragande orsak till lärarnas stress då lärarna kanske måste stötta de 

elever som inte får hjälp med läxläsning hemifrån ännu mer än de elever som får hjälp med 

läxläsning hemifrån. Statistik visar vidare ett samband mellan elevers betyg och deras 

föräldrars utbildningsnivå (SCB, 2009). Elever med föräldrar som har eftergymnasial 

utbildning hade högre betyg än elever med lågutbildade föräldrar. De tre stökiga skolorna som 

ingick i studiens urval låg i välkända förorter i Stockholm och de ostökiga skolorna låg alla 

tre i innerstadsområdet i Stockholm. I och med att betygen skilde sig mellan kontexterna finns 

det goda skäl att tänka sig att föräldrarnas utbildningsnivå skilde sig beroende på var de 

bodde.  

 

Korrelationen mellan kontext och övertid visade att lärarna i den stökiga kontexten tenderade 

att arbeta mer övertid än de resterande lärarna. Övertid var även signifikant korrelerad med 

stress. Förmodligen beror övertidsarbetet på att lärarna är stressade i sitt arbete och känner att 

de behöver ta med arbetet hem (Kovess-Masfetéy et. al., 2007). Anledningen till att 

övertidsarbete kan infinna sig i stressiga situationer hos lärare i en stökig kontext kan bero på 

att övertid som sagt korrelerar med kontext samt att kontext korrelerar med stress. Tidigare 

studier visar även att kvinnor arbetar mer övertid än män, något som denna studie dock inte 

visar signifikans på. Detta beror på att korrelationerna inte gav en spridning i svaren, eftersom 

den femgradiga skalan kodades till ”ja” och ”nej”, det vill säga tvågradigt. Dock erhölls en 

signifikant korrelation mellan övertid och ålder, där äldre tenderade att arbeta mer övertid än 

yngre. Månsson (2011) menar att anledningen till att äldre tar hem sitt arbete kan vara för att 

de upplever mer fysisk trötthet under arbetstid än vad de yngre gör. Den fysiska tröttheten 

samt den administrativa bördan som lärare idag upplever kan vara en orsak till övertidsarbete. 

Den administrativa bördan kan vara ytterligare ett belägg på att lärarna var stressade då det 

externa bortfallet var totalt 33 enkäter i denna studie. Idag upplever lärare administrativa 

bördor i större utsträckning än förr (SvD, 2012). Enligt artikeln har antalet skolor som larmat 

Arbetsmiljöverket nästan fördubblats på fem år där för hög arbetsbelastning bland lärare är 

det största problemet. Dock erhölls inte signifikanta korrelationer mellan undervisningsnivå 

och stress samt mellan barn under 9 år och stress trots att tidigare studier visat på det. 

Anledning till detta kan som sagt vara en för liten spridning svaren. Beträffande 

undervisningsnivån var det ingen deltagare som undervisade i endast en årskurs, och kunde 

därför kodas i ”lågstadiet”, ”mellanstadiet”, ”högstadiet” samt ”flerstadie”. 

 

I korrelationstabellen ingår samtliga variabler som vi undersökte, vilka var totalt 12 stycken. 

På grund av att samtliga variabler ingick i korrelationsanalysen kan en risk för 

massignifikansproblemet infinna sig. Detta kan följaktligen vara en anledning till att övertid 

inte blev signifikant i den multipla regressionsanalysen eftersom övertid och stress 

korrelerade signifikant på 1 procentsnivån i korrelationsanalysen. De andra variablerna som 

ingick i regressionsanalysen korrelerade signifikant med stress på 1 promillesnivån i 

korrelationsanalysen. 

 

Beträffande frågan om övertid i enkäten (se Appendix) skulle frågan kunna ha förmulerats 

med ja- och nej-svar istället för en femgradigskala. Detta då den femgradiga skalan inte 

uppfyllde något specifikt syfte i analysen då svaren ändå kodades som ”ja” och ”nej”. Tanken 

från början var att låta deltagarna gradera hur mycket de arbetar övertid, eftersom det oftast 

förekommer att lärare arbetar någon timme övertid här och där. Vi ville således få en 

uppskattning om de arbetade någon timme övertid eller väldigt mycket övertid, exempelvis 20 

timmar i veckan. Dock uppstod problem när kodning skulle ske då vi fortfarande inte visste 

hur deras upplevese av graderingen var. Därför valde vi att koda 1-2 som inte övertid och 3-5 

som övertid. Anledningen till att vi kodade 1-2 som att de inte hade arbetat övertid var för att 
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vi ville skilja på de som hade arbetat någon timme övertid (som vi tänkte oss graderade 2) och 

de som hade arbetat fler timmar övertid (som vi tänkte oss graderade 3-5). 

 

I enkäten fanns en fråga om civilstånd, där deltagarna fick tre svarsalternativ; ”singel”, 

”sambo”, eller ”gift”. Det som inte beaktades i utformningen av frågan var vad en person som 

är i ett förhållande, men inte är sambo eller gift, har för civilstånd. Det gavs med andra ord 

inte något svarsalternativ för detta, vilket skulle kunna förklara de två bortfall som uppkom på 

denna fråga.  

 

Båda testen i studien är välkända och välanvända och har uppvisat god reliabilitet samt 

validitet (Dahlström & Söderqvist, 2008; Melamed et. al., 1999). Trots att testen är validerade 

har självskattningsskalor, specifikt gällande stress, kritiserats (Spector, 1994). Detta då de ger 

utrymmet för felaktiga svar. Enligt Spector (1994) är risken stor att man skattar sin stressnivå 

osanningsenligt beroende på bland annat kontextuella faktorer. Individens tolkning av 

huruvida exempelvis hennes chef kommer att bedöma henne, kan också påverka skattningen 

så att individen skattar lägre än vad hon annars hade gjort. Individer som svarar på 

självskattningsskalor påverkas i stor utsträckning av social önskvärdhet. Då enkäterna 

lämnades på fem av sex skolor för att sedan plockas upp veckan därpå, fanns en stor risk att 

kontextuella faktorer kan ha inverkat på lärarnas svar. Var lärarna befann sig samt deras 

känslotillstånd har enligt Spector (1994) en betydande roll för hur de svarar på enkäten. På 

motsvarande sätt gäller detta även de lärare som fick svara på enkäten på plats, där 

intervjuareffekten kan ha påverkat hur de svarar.  

 

Denna studie genomfördes för att uppmärksamma det sociala stödet och dess betydelse för 

lärarnas upplevda stressymptom. Målet med denna studie har därför varit att relatera vikten av 

det sociala stödet bland stressade lärare till olika kontext. Det är viktigt att medvetengöra för 

samhället de hälsorisker som läraryrket idag kan innebära för att kunna identifiera vilka 

faktorer som är av vikt för lärares välmående. Lärares upplevda stress påverkar inte bara 

deras egen hälsa, utan kan även ha en effekt på elevernas prestation (Kärrby, 1997). Denna 

studie har jämfört kontextuella skillnader som kan ha en inverkan på lärarnas välbefinnande 

men har inte undersökt huruvida elevernas prestation skiljer sig eller är påverkade av lärarnas 

upplevda stress. Som tidigare nämnt har endast elevernas betyg beaktats i urvalet för att få en 

uppfattning om elevernas prestation där resultatet har visat att elever i de stökiga skolorna 

hade ett snittbetyg som var lägre än elever i de ostökiga skolorna. I de stökiga skolorna var 

lärarnas stressnivå högre än i de ostökiga skolorna, vilket som sagt kan ha varit av betydelse 

för elevernas snittbetyg. En vidare fråga att studera är således huruvida elevernas låga 

skolbetyg kan vara en effekt av lärarnas upplevda stress. Detta motiverar framtida studier, där 

man även undersöker elevernas prestation för att besvara denna frågeställning. 

 

 

Referenser  

 
Arbetsmiljöverket (2004, September) Korta sifferfakta. Hämtad från  

 http://www.av.se/dokument/statistik/sf/sf2004_08.pdf 

 

Badura, B., & Waltz, M. (1982). Social support and well-being: The measurement of social support.  

 International Sociological Association, Mexico City. 

 

Bakker, A. B., Demerouti, E., Hakanen, J. J,, & Xanthopoulou, D. (2007). Job Resources Boost Work  

 Engagement, Particulary When Job Demands Are High. Journal of Educational Psychology, 99,  

 274-284. 

 

http://www.av.se/dokument/statistik/sf/sf2004_08.pdf


14 

 

Burke, R. J., & Greenglass, E. (1993). Work stress, role conflict, social support, and  

 psychological burnout among teachers. Psychological Reports, 73, 311-380. 

 

Cohen, S., & Willis, T. A. (1985).  Stress, social support, and the buffering hypothesis.  Psychol. Bull. 98, 310- 

 57.  

 

Dahlström, L., & Söderqvist, J. (2007) Betydelsen av socialt stöd och självkänsla för 

 kroppsuppfattning samt ätbeteende. (Publicerad C-uppsats). Mälardalens Högskola, Institutionen för  

 Samhälls- och Beteendevetenskap 

 

Grönlund, A. (2007). More control, less conflict? Job demand-control, gender and work-family conflict.  

 Gender, Work and Organisation. 14, 5.  

 

Hakanen, J., Bakker, A., & Schaufeli, W. (2006). Burnout and workengagement among teachers. Journal  

 of School Psychology, 43, 495-513. 

 

House, J. S. (1983). Work stress and social support. Reading, MA:Addison-Wesley 

 

House, J. S., Umberson, D., & Landis, K. R. (1988). Structures and processes of social support. In W.R. Scott &  

 J. Blake (Eds.), Annual review of sociology. 14, 293-318. Palo Alto, C A Annual Reviews. 

 

Karasek, R. A. (1979). Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job  

 redesign. Administrative Science Quarterly, 24, 285-308. 

 

Karasek, R., & Theorell, T. (1990) Healthy work: Stress, productivity, and the Reconstruction of working  

 life. New York: Basic books. 

 

Kovess-Masféty, V., Rios-Seidel, C., & Sevilla-Deieu, C. (2007). Theachers’ mental health and teaching  

 levels. Teaching and Teacher Education, 23, 1177-1192. 

 

Kärrby, G. (1997). Bedömning av pedagogisk kvalitet – Förskolan i fokus. Pedagogisk Forskning i  

 Sverige, Årg 2, 1, 25-42. 

 

Levi, L. (2005). Stress- en översikt. Internationella och folkhälsoperspektiv. I Ekman, R. & Arnetz, B.  

 (Red.). Stress . Individen, samhället, organisationen, molekylerna. Stockholm: Liber AB. 

 

Ljungblad, A. M., & Näswall, K. (2009). Kan socialt stöd och coping mildra effekterna av stress på  

 ohälsa? Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 15, 1. 

 

Lundberg, U. (2006). Stress, subjective and objective health. International Journal of Social Welfare, 15, 41-48  

      

Lärarförbundet (2013, September). Mindre stressade lärare ger bättre resultat. Hämtad från 

 http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/0030596A?OpenDocument 

 

McLean, A. A. (1985). Work stress. Reading, MA: Addison-Wesley 

 

Melamed, S., Kushnir, T., & Shirom, A. (1992). Burnout and risk factors for cardiovascular diseases. Behaviour  

 Medicine, 18, 53–60. 

 

Melamed, S., Ugarten, U., Shirom, A., Kahana, L., Lerman, Y., & Froom, P. (1999). Chronic burnout, somatic  

 arousal and elevated cortisol levels. Journal Psychosomatic Research 6, 591-598.  

 

Melchior, M., Caspi, A., Milne, B. J., Danese, A, Poulton, R., & Moffitt, T. E. (2007): Work stress precipitates  

 depression and anxiety in young, working women and men. Psychological Medicine, 37, 1119- 

 1129. 

 

Moracco, J.C., & McFadden, H. (1982). The counselor’s role in reducing teacher stress. Personnel and Guidance  

 Journal, 60, 549-552. 

 

Månsson, E. (2004). Dagens lärare – klämd mellan oförenliga krav? Nära gränsen? 2, 19-46  

http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/0030596A?OpenDocument


15 

 

 

Månsson, E., & Persson, A. (2004). Meningsfullt arbete i krävande arbetsmiljö – lärare i skolan. I  

 Gustafsson, R. Å., & Lundberg, I. (Red.). Arbetsliv och hälsa. Malmö: Liber Idéförlag. 

 

Månsson, K. (2011, Oktober). Fysisk aktivitet och stress – Erfarenheter från ett kommunalt energi- och  

 vattenbolag. (Publicerad C-uppsats). Örebro Universitet, Hälsoakademin. 

 

Nenzen, B, (2000, Oktober). Lärare riskerar bli utbrända. Hämtad från  

 http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikel/2000/Larare-riskerar-bli-utbranda/ 

 

Perski, A. (2009) Ur Balans, tredje tryckningen. Bonnier Fakta. 

 

Ray, E. B & Miller, K. I. (2004). Social Support, Home/Work Stress, and Burnout: Who can Help?  Journal of  

 Applied Behavioral Science, 30: 357 

 

Rose, J., & Perski, A. (2008). Duktighetsfällan – en överlevnadsbok för prestationsprinsessor. Stockholm:  

 Prisma. 

 

Schröder, K., Schwarzer, R., & Endler, N. S. (1997). Predicting cardiac patients' quality of life from the  

 characteristics of their spouses. Journal of Health Psychology, 2, 231-244.  

 

Schwarzer, R., & Schulz, U. (2000, November). Berlin Social Support Scales. Hämtad från  

  http://userpage.fu-berlin.de/~health/soc_e.htm   

 

Schwarzer, R., Dunkel-Schetter, C., & Kemeny, M. (1994). The multidimensional nature of received social  

 support in gay men at risk of HIV infection and AIDS. American Journal of Community Psychology 22,  

 319-339. 

 

Shirom, A. (1989). Burnout in work organizations. Cooper CL, Robert- son I, editors. International  

 review of industrial and organiza tional psychology. New York: Wiley.  

 

Skolverket (2013, November). Anmälningar. Hämtad från  

http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=tillsyn&CONTAINSHT   

MLTAGS=NO&p_regar=2013&p_lan_kod=&p_kommun=0180 

 

Skolverket (2013, Mars). Elevökningen i grundskolan fortsätter. Hämtad från 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik/grundskola/beskrivning-av-

statistiken/elevokningen-i-grundskolan-fortsatter-1.194544 

 

Skolverket (2013, Juni). Grundskolan  - Slutbetyg årskurs 9. Hämtad från:   

http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr9betyg_nyckel_v2&p_ve       

rksamhetsar=2013&p_kommun_kod=0180&p_skolkod  

 

Skolverket (2013, September). Snabbfakta – lärare och personal. Hämtad från  

 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik/snabbfakta-1.120821 

 

Spector, P. E. (1994). Using self-report questionnaires in OB research: a comment on the use of a  

 controversial method. Journal of Organizational Behavior, 15, 385-392 

 

Statistiska Centralbyrån (2009, September). Ökade skillnader i skolresultat. Hämtad från  

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-  

amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Barn--och-familjestatistik/15659/2012A01/Behallare-  

for-Press/Barn-idag/ 

 

Statistiska Centralbyrån (2010, December). Välfärd. Hämtad från  

 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2010K04_TI_00_A05TI1004.pdf#page12 

 

Stockholms stad (2013, December). Hämtad från http://www.stockholm.se/  

 

 

http://www.prevent.se/sv/Arbetsliv/Artikel/2000/Larare-riskerar-bli-utbranda/
http://userpage.fu-berlin.de/~health/soc_e.htm
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=tillsyn&CONTAINSHT%20%20MLTAGS=NO&p_regar=2013&p_lan_kod=&p_kommun=0180
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=tillsyn&CONTAINSHT%20%20MLTAGS=NO&p_regar=2013&p_lan_kod=&p_kommun=0180
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik/grundskola/beskrivning-av-statistiken/elevokningen-i-grundskolan-fortsatter-1.194544
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik/grundskola/beskrivning-av-statistiken/elevokningen-i-grundskolan-fortsatter-1.194544
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr9betyg_nyckel_v2&p_ve%20%20%20%20%20%20%20rksamhetsar=2013&p_kommun_kod=0180&p_skolkod
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&geo=1&report=gr9betyg_nyckel_v2&p_ve%20%20%20%20%20%20%20rksamhetsar=2013&p_kommun_kod=0180&p_skolkod
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik/snabbfakta-1.120821
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-%20amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Barn--och-familjestatistik/15659/2012A01/Behallare-%20for-Press/Barn-idag/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-%20amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Barn--och-familjestatistik/15659/2012A01/Behallare-%20for-Press/Barn-idag/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-%20amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Barn--och-familjestatistik/15659/2012A01/Behallare-%20for-Press/Barn-idag/
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2010K04_TI_00_A05TI1004.pdf#page12
http://www.stockholm.se/


16 

 

Svenska Dagbladet (2012, Februari). Hård press ger lärare sömnproblem. Hämtad från 

 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hard-press-ger-larare-somnproblem_6843711.svd 

 

Sypher, B. D., & Ray, E. B. (1984). Communication as a mediator of job stress in a health organization. In R.  

 N. Bostrom (Ed.), Communication yearbook 8, 779-789. Beverly Hills, CA:Sage.  

 

Söderström, M. (2012,,Augusti). Burnout – a matter of inpaired recovery? Hämtad från  

 http://publications.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/40826/Thesis_S%C3%B6derstr%C3%B6m.pdf?se 

 quence=1 

 

  

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hard-press-ger-larare-somnproblem_6843711.svd
http://publications.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/40826/Thesis_S%C3%B6derstr%C3%B6m.pdf?se


17 

 

Appendix   

 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som läser Personalvetarprogrammet vid Stockholms Universitet. Vi skriver 

nu vår C-uppsats i psykologi om lärares välbefinnande och vore mycket tacksamma om Du 

ville ta Dig tiden att svara på vår enkät. Enkäten tar ca tio minuter. Det är självklart frivilligt 

att deltaga och du får avbryta när du vill.  

 

Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att användas i denna 

studie. Dina svar är alltså anonyma och ingen annan än vi och vår handledare kommer att ta 

del av dessa.  

 

 

Med vänliga hälsningar  

Maya Salame och Linnea Älmdalen  

 

 
Först vill vi be Dig svara på följande frågor. På nästa sida följer några påståenden som vi ber Dig ta 

ställning till. 

 
Kön:  MAN  KVINNA 

 

Ålder: ____________________________ 

 

 

 

Civilstånd:  SINGEL  SAMBO  GIFT 

 

Har du barn?  JA  NEJ 

 

Om ja, hur gamla är ditt/dina barn? ____________________________________________________________ 

 

 

 

Antal år som lärare: _________________________________________________________________________ 

 

I vilka årskurser undervisar du? ________________________________________________________________ 

 

 

 

Ringa in det svar som bäst passar in: 

 
Inte alls    Alltid 

Arbetar du övertid? 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 


