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Abstrakt 
Arbetssituationen för dagens lärare är högt belastad och enligt skolverket (2016) rapport 

attityder till skolan 2015 ökar detta årligen. Flertalet studier visar också att 

yrkesverksamma lärare med låg grad av yrkeslivserfarenhet tenderar att uppleva sin 

arbetssituation som övermäktig. Föreliggande studie ämnade genom en kvantitativ 

ansats studera om yrkesverksamma lärare med låg grad av erfarenhet har en högre 

självupplevd stress än lärare med högre grad av erfarenhet och om val av 

copingstrategier skiljer sig utifrån arbetslivserfarenhet. Studien vill därav bekräfta 

tidigare studier och öka kunskapen för hur yrkesverksamma lärares självupplevda stress 

och copingstrategier påverkas av deras yrkeserfarenhet. Studiens resultat baseras på data 

från 102 yrkesverksamma lärare från grund- och gymnasieskolor i Sverige. Statistisk 

analys med -t -test (multidimensional) indikerade att det inte var några signifikanta 

skillnader mellan undervisande lärare på olika nivåer och grad av erfarenhet utifrån 

stress eller copingstategier. Ett T-test för oberoende grupper med konfidensintervall på 

95% visade inte på några signifikanta skillnader mellan grupperna oerfarna lärare och 

mer erfarna yrkesverksamma lärare. Deltagarna i studien påvisade en genomsnittlig 

grad av självupplevd stress vilket medför att aktuell studie inte kan bekräfta tidigare 

studiers resultat om att lärare tillhör en stressad yrkesgrupp.  
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Nyckelord 
 Stress, Coping, grundskol-/gymnasielärare 

 

English Title 
The difference between teachers self-perceived stress level and coping based on 

professional work experience: A quantitative study 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort TACK till vår handledare Erica Schütz för ovärderlig hjälp och stöd 

under arbetets gång. Vi vill också rikta ett TACK till dem lärare som valde att delta i 

studien trots en hårt belastad arbetssituation, utan ert deltagande hade inte studien varit 

möjlig att genomföra.    
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1. Introduktion 

 Fem av tio lärare upplevde sig stressade i arbetet visade skolverkets (2016) senaste 

rapport attityder till skolan 2015, en trend som ökat årligen sedan 2006. Enligt 

skolverkets rapport (2016) var en av de vanligaste orsakerna till stress enligt lärarna 

ökade arbetsuppgifter som ligger utanför deras egentliga uppdrag. Vidare upplevde 

också lärarna att beslut från skolledning och skolpolitiker upplevs som orimliga och 

svåra att slutföra. Skolverkets rapport (2016) visade även att lärare med låg grad av 

yrkeslivserfarenhet upplevde sitt arbete som stressfyllt och påvisade avsaknad av 

kontroll. Skaalvik och Skaalvik (2015) fann i sin studie liknande resultat som påvisade 

att arbetet upplevs som en börda istället för en utmaning speciellt om lärarens 

värderingar och arbetsmetoder inte stämmer överens med arbetsgivarens. Studien visade 

också att framförallt oerfarna lärare ofta känner att arbetstiden inte räcker till och 

tvingas därför att arbeta under kvällar och helger vilket gör att tiden för psykisk/fysisk 

återhämtning minskar. Hutell, Melin och Gustavsson (2013) studie beskriver att lärare 

som har låg grad av erfarenhet lättare upplever en högre grad av stress än lärare med 

högre grad av erfarenhet. Hutell et al., (2013) tar även upp att individer som kommer 

direkt från universitetet ut i arbetslivet upplever att kraven överstiger deras 

självupplevda kompetens vilket leder till stress. Övergången från student till lärare 

innebar en livsstilsförändring. Strävan efter att finna sin yrkesroll och samtidigt skapa 

en social acceptans hos kollegor, rektor och elever anses vara svårt och krävande, vilket 

både Skaalvik och Skaalvik (2015) samt Hutell et al., (2015) belyser. Lärare med hög 

grad erfarenhet från yrkesrollen har arbetat fram tydliga rutiner och framförallt mer 

erfarenhet runt situationer som lärare inte kan förberedas för, exempelvis 

konflikthantering med elever, kollegor och föräldrar vilket ökar tryggheten i lärarrollen 

(Hutell et al., 2013).  Kyriacou (2001) beskriver i sin studie att lärare använder sig av 

olika copingstrategier. Lärare använder sig av olika copingstrategier för att bearbeta den 

upplevda stressen som tycks påverkas av flera olika faktorer Kyriacou (2001) menar att 

en framstående faktor för valet av copingstrategi är arbetslivserfarenheten.  
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Mot bakgrund av tidigare forskning var avsikten med föreliggande studie att genom en 

kvantitativ ansats, studera skillnaden mellan lärares självupplevda stress och 

copingstrategier utifrån yrkeserfarenhet.  

  

1.1 Stress 
Theorell (2012) menar att stress har präglat vårt liv i urminnes tider och i takt med 

människans utveckling har begreppets innebörd förändrats. Stress har påverkat 

människan sen människosläktets begynnelse och till en början hjälpte stressreaktioner 

människan att förbereda sig för en hotfull situation. Det här kunde vara direkt avgörande 

för överlevnad via kamp och flyktreaktion. I dagens samhälle är konsekvenserna inte 

lika drastiska som liv och död men stress kan leda till ångest, oro och i värsta fall 

allvarliga sjukdomar (Theorell, 2012). Selye (1958) definierar begreppet stress som 

“Stress är det tillstånd som manifesteras av ett specifikt syndrom, vilket består av 

samtliga på ospecifik väg framkallande förändringar i ett biologiskt system” (s. 60). 

Vidare menar Selye (1958) att människans försök att definiera begreppet har resulterat i 

slarviga definitioner och vilseledande påståenden. Levi (2001) förklarar stress som 

oundvikligt för individen och bör betraktas som ett nödvändigt gaspådrag.  

 

1.2 Positiv & negativ stress 
En vanlig misstolkning av begreppets innebörd är att stress enbart ses som något 

negativt och skadligt vilket det mycket väl kan vara men det är också nödvändigt. En 

positiv stress leder till ett agerande som är viktigt för människors arbetsliv och privatliv. 

Generellt sett är människan anpassad för att hantera adaptiv (kortvarig) stress där det 

ges utrymme för återhämtning Levi (2001). Det är framförallt vid situationer som kräver 

muskulärt arbete som stress betraktas som något positivt då det ger oss en det lilla extra 

som krävs för att prestera väl. Däremot kan psykiska stressreaktioner också ha en 

positiv inverkan på individen eftersom det under en kortare period kan öka vår skärpa 

som i sin tur påverkar vår prestationsförmåga (Ogden, 2012). Lundberg och Wentz 

(2004) belyser vikten av god sömn och menar på att sömn kan ses som en antagonist till 

stress. Under en livstid upplever människan perioder som mer eller mindre stressade. 

Studier har visat att goda sömnrutiner under stressade perioder i livet är av stor vikt. 



 

 

 

 

 
 

7 

Trots detta är det oftast sömnen som blir lidande under de påfrestande perioderna i livet 

där vi tenderar att underskatta sömnens påverkan på vår hälsa (Lundberg & Wentz, 

2004).   

  

Maladaptiv (långvarig) stress är påfrestande för individen och leder till en avsaknad av 

kontroll över sin livssituation, det här kan i sin tur resultera i lindriga som allvarliga 

sjukdomar. Vanligaste resultatet av maladaptiv stress är oro, ångest samt depression 

men det kan också leda till andra följdsjukdomar då stressen resulterar i en ohälsosam 

livsstil. Följderna av detta kan vara en mängd olika allvarliga sjukdomar (Ogden, 2012). 

Levi (2001) skriver att krav är en stor källa till stress och att det är både krav från 

individen själv men också krav från personer i sin omgivning, arbetsgivare eller 

samhället i stort. När dessa krav blir för stora och långvariga resulterar det i en negativ 

och farlig stress. 

  

1.3 Reaktioner på stress 
Levi (2001) talar i huvudsak om fyra typer av reaktioner på stress, vilka är känslor, 

intellekt, beteende och fysiologisk-biokemiska reaktioner. När en individ utsätts för 

belastningar som upplevs stressande ligger känslorna nära till hands och upplevelser av 

ångest och oro är en naturlig följd av detta. Belastningens påverkan på vårt intellekt är 

en reaktion som sällan uppmärksammas och det handlar om att påfrestningar försämrar 

våra kognitiva förmågor. Det handlar bland annat om att vår kreativa förmåga försämras 

vilket gör det svårare att lösa olika problem. Den tredje reaktionen är beteendet som 

gestaltar sig på väldigt många olika sätt, det kan gestalta sig genom ökad tobaksrökning, 

ökad alkoholkonsumtion, förändrat ätbeteende och självmordstankar är vanliga 

beteendemässiga reaktioner av en för hög belastning. Dessa beteenden har en negativ 

påverkan på vår kropp och leder till lindriga såväl som allvarliga sjukdomar. Stress kan 

vara starten på en negativ spiral då det kan leda till ett förändrat beteende, Cohen och 

Janicki-Deverts (2012) styrker detta och menar att maladaptiv stress kan leda till 

psykisk/fysisk ohälsa vilket är direkt skadligt för individen. Den sista reaktionen på 

stress är enligt Levi (2001) de fysiologiska och biokemiska reaktionerna. I situationer 

som kräver extra skärpa börjar hjärtat slå snabbare och kroppen frigör både adrenalin 
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och noradrenalin. Det är en mänsklig reaktion som alla utsätts för och den kan medföra 

att vi presterar bättre eller sämre beroende på hur vi hanterar reaktionen. Det är i dessa 

fallen som följderna har stora skillnader beroende på om situationerna är adaptiva eller 

maladaptiva (Levi, 2001). 

  

1.4 Arbetsrelaterad stress 
Holt et al., (2015) skriver om vikten av anabola processer som handlar om människans 

återuppbyggande efter en nedbrytande process. Efter en period av stress är kroppen 

tilltygad både psykisk och fysiskt, kroppen kräver därför tid för återhämtning för 

återuppbyggnad av sinnesro såväl som immunförsvar. Arbetsrelaterad stress är vanligt 

förekommande då kraven på individen är högre än förmågan att hantera dessa. 

Dahlgren, Kecklund och Åkerstedt (2005) har genom en kvantitativ ansats studerat 

sambandet mellan arbetsrelaterad stress och sömnkvalitet. Resultatet visar att personer 

som upplever sig stressade på sitt arbete ofta lider av olika sömnsvårigheter. Otydliga 

mål i arbetet menar Ljungblad och Näswall (2009) är en bidragande faktor för vanlig 

med onödig arbetsrelaterad stress. Detta är vanligt då den anställde inte är helt medveten 

om vad som förväntas och är en följd av dålig kommunikation från arbetsgivaren och 

ledning (Ljungblad & Näswall, 2009). Som tidigare nämnt ses sömn som en antagonist 

till stress och har en avgörande roll för att de anabola processerna skall verka. Vid 

avsaknad av detta finns det en stor risk för psykisk/fysisk ohälsa och kan därav leda till 

sjukskrivningar. Sjukskrivningar är inte endast en belastning för den enskilde utan även 

för arbetsgivare och samhället i stort. Frånvaro från arbetet resulterar i att arbetsgivare 

tvingas anlita ny personal med en ökad risk för bristande kompetens vilket i sin tur kan 

leda till minskad produktion och högre kostnader (Ogden, 2012). Yang, Ge, Hu Chi och 

Wang (2009) har genomfört en tvärsnittsstudie på kinesiska lärare och har kommit fram 

till att lärare tillhör den kategori som är en av de mest stressade yrkesgrupperna. 

Lärarens ålder visade sig också påverka graden av upplevd stress då yngre lärare var 

mer stressade än äldre. Dem finner förklaring i detta genom att unga lärare inte känner 

samma trygghet i arbetet vilket kan grunda sig i lägre självförtroende och självkänsla. I 

studien kom de även fram till att äldre lärare smidigare hanterar oväntade problem och 

situationer som kan uppstå i klassrummet (Yang et al., 2009).  
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1.5 Självupplevd stress  
Alla människor utsätts för olika påfrestningar i livet och har olika motståndskraft mot 

psykisk belastning, exempelvis kan två individer uppleva samma situation helt olika på 

grund av olika grad av känslighet/motståndskraft (Levi, 2001). Selye (1958) beskriver 

detta som att samma stress som gjort en individ sjuk kan istället vara en stimulerande 

erfarenhet för en annan. En och samma individ kan reagera olika på liknande situationer 

beroende på deras psykiska tillstånd, exempelvis om hen är utvilad eller trött och 

upprymd eller nedstämd (Winroth & Rydqvist, 2008).  

 

Levi (2001) belyser barndomen som en avgörande tid för hur vi i framtiden hanterar 

olika former av stressorer. Det är i barndomen som vi “programmeras” att reagera på 

olika former av stimuli såsom att visa tillit eller misstänksamhet, att vara riskbenägna 

eller försiktiga samt att vara optimistiska eller pessimistiska, vilket är några exempel på 

hur människan formas. Om en individs inlärda förhållningssätt inte lämpar sig för den 

livssituationen den befinner sig i kan det upplevas som övermäktigt och svårhanterligt 

och är enligt Levi (2001) ett exempel på en “felprogrammering”. Detta styrker därav 

Selyes (1958) tankar om att samma stress upplevs på olika sätt beroende på hur vi 

hanterar situationen och kan vara såväl livshotande som stimulerande. Enligt Jonsdottir 

och Lindegård (2007) finns det en rad andra faktorer som påverkar hur vi reagerar på 

stress vilka är personlighetsdrag, levnadsvanor men också andra genetiska faktorer. 

Individens förmåga att bemästra olika situationer är avgörande för vår hälsa och vårt 

välmående (Jonsdottir & Lindegård, 2007). Levi (2001) belyser en annan avgörande 

faktor för en individs motståndskraft vilket är det sociala stödet. Sammanfattningsvis 

beskriver Selye (1958, s. 13) detta fenomen genom följande citat “Hemligheten med 

hälsa och lycka ligger i framgångsrik anpassning till de ständigt skiftande villkoren på 

detta klot; straffet för ett misslyckande i denna väldiga anpassningsprocess heter 

sjukdom och ohälsa” (Selye, 1958, s. 13). Stresshantering även kallat coping är 

avgörande för individens hälsa, fenomenet stress är oundvikligt och är i allra högsta 

grad viktig för vår överlevnad (Jonsdottir & Lindegård, 2007).   
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1.6 Coping 

Coping är ett engelskt begrepp och närmaste svenska översättning ses som 

stresshantering eller stressbearbetning (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis 

och Gruen, 1986). Folkman & Moskowitz (2004) har beskrivit coping som en företeelse 

som sker mellan individen och dess omgivning. Folkman & Moskowitz (2004) menar 

att vid hantering av stress är det inte bara omedvetna processer och handlingar som sker, 

stress bearbetas även med medvetna handlingar. När kraven på en individ ökar utsätts 

dennes resurser för påfrestningar på ett sätt där kraven känns betungande och stress 

uppstår. Detta bemöts med medvetna beteendemässiga och/eller tankemässiga 

handlingar för att minska eller avstyra den upplevda stressen, dessa handlingar är en 

individs copingstrategier. Folkman et al., (1986) menar att coping är en process som 

innebär att individer förlitar sig på särskilda strategier vid olika tidpunkter under en 

stressfylld situation, coping ses som en process snarare än en egenskap. 

 

Coping kan vara problemfokuserad och/eller emotionsfokuserad. Problemfokuserad 

coping innebär att individen försöker kontrollera och hantera källan till den stressfyllda 

situationen direkt när den dyker upp. Problemfokuserad coping kan gestalta sig genom 

att en individ har en arbetssituation som medför stress, genom problemfokuserad coping 

agerar individen och förändrar sin arbetssituation. Problemfokuserad coping kan 

gestalta sig genom att individen byter jobb eller minskar arbetsbördan, detta för att 

avlägsna källan till den upplevda stressen. Emotionsfokuserad coping innebär att 

individen fokuserar på att kontrollera de känslor som är orsaken till påfrestningen 

(Lazarus & Folkman 1984, Folkman & Moskowitz 2004). Det kan också handla om att 

en individ aktivt tar beslut om att exempelvis gå på bio, träna, träffa vänner, finna stöd i 

sin tro för att skingra tankarna och tänka på något annat än det som är påfrestande och 

källan till den upplevda stressen (Lundberg & Wentz, 2004). Van den Brande, Braillien, 

De Witte, Vander Elst och Godderis (2016) menar att den ena coping-strategin inte 

utesluter den andra. Ofta hanteras stressbelastningen genom att använda flera strategier. 

De menar att fler copingstrategier har visat sig effektivare än att bara använda sig av en. 

Konstruktiva handlingar för att bearbeta kraven som ligger till grund för stress har visat 

sig ha bättre utfall då det inte leder till negativa hälsoproblem på samma sätt som mer 
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passiva och känslomässiga reaktioner gör. Vid användning av enbart emotionsfokuserad 

coping kan det leda till ökad stress då individen skjuter på stressorerna istället för att 

göra sig av med dem (Van den Brande, Braillien, De Witte, Vander Elst och Godderis, 

2016). Emotionsfokuserad coping är att föredra när aktiva reaktioner ger negativa 

konsekvenser eller inte går att påverka aktivt, exempelvis vid familjetragedier eller 

hotfulla situationer där aktiva handlingar innebär en fara (Lundberg & Wentz, 2004). 

 

Utöver Folkman et al., (1986) beskrivningar av problemfokuserad coping och 

emotionsfokuserad coping menar Carver (1997) att humor, självanklagelser, 

förnekande, uppgivenhet och självdistraktion från problemet skall ses som en egen 

copingstrategi denna kallas för dysfunktionella copingstrategier. Detta är ett sätt att 

undvika och förneka den stressande situationer. Anledningen till det här är att Carver 

(1997) anser att problem- och emotionsfokuserad coping är alldeles för generella och 

därför inte behandlar de dysfunktionella copingstrategier som Carver (1997) beskriver. 

Viktigt att nämna är att Carver (1997) syfte var att komplettera Folkman et al., (1986) 

teori och inte förkasta den.  

1.7 Socialt stöd på arbetsplatsen 

När kraven på en individ överstiger den uppfattade förmågan att hantera dessa och 

arbetssituationen blir pressad känner många behov av socialt stöd (Folkman et al., 

1986).  Ljungblad och Näswall (2009) beskriver att socialt stöd på arbetsplatsen från 

chefer och kollegor har en betydande roll för såväl individens hälsa som den 

psykosociala arbetsmiljön på en arbetsplats. Ljungblad och Näswall (2009) menar i sin 

studie att den självupplevda stressnivån således påverkas av det sociala stöd som finns i 

och runt omkring varje individ på en arbetsplats.  Utöver de positiva effekter som 

socialt stöd har på stress även att avsaknad av socialt stöd är en av de mest 

grundläggande orsakerna till sjukskrivning till följd av stress. I Studien beskrivs att 

valet av copingstrategi är föränderligt och påverkas av var man är i livet och vilka 

erfarenheter man har. Ljungblad och Näswalls studie (2009) visar även att socialt stöd 

på arbetsplatsen har positiv effekt på sömnen, då resultatet från studien visade på att 
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socialt stöd hade en dämpande effekt mellan relationen arbetsbelastning och 

sömnproblem. 

 

Holt et al., (2015) beskriver en copingstrategi som benämns som sökande efter socialt 

stöd. Cohen och Wills (1985) menar att detta visar sig genom att individer främst inför 

och under stressande situationer söker efter trygghet i form av personer som kan erbjuda 

socialt stöd. Detta har då en lugnande effekt och minskar den upplevda stressen. 

Upplevelsen av att man befinner sig i ett socialt nätverk och har socialt stöd kan minska 

upplevelse av negativ stress. Socialt stöd som begrepp är komplext, Cohen och Wills 

(1985) väljer att dela in socialt stöd i tre olika delar i form av känslomässigt stöd, 

instrumentellt stöd och informativt stöd. Känslomässigt stöd beskrivs som att individen 

känner att denna har möjlighet till dialog och kan ventilera situationer som upplevs som 

oroliga eller stressade. Att bekräftas av kollegor och att få höra att individen har 

betydelse på arbetsplatsen ger en känsla av känslomässigt stöd. Instrumentellt stöd 

menar Cohen och Wills (1985) att hen har ekonomiska befogenheter och material för att 

utföra sitt arbete. Genom att individen känner att hen har ekonomiska och materiella 

förutsättningar för att bedriva sitt arbete väl minskar den upplevda stressen. Informativt 

stöd beskrivs som att individen känner att den får hjälp och stöd att hantera situationer 

som upplevs som övermäktiga. Med hjälp av informativt stöd kan individen genom 

kollegor och arbetsgivare få hjälp att hantera den situationen som framkallar stressen 

(Cohen & Wills, 1985). Yang et al., (2009) studie går i linje med ovanstående studier 

och visar att socialt stöd är effektivt för att minska och motverka stress. Studien visar att 

lärare med avsaknad av socialt stöd i högre grad upplever mer självupplevd stress. 

Studien beskriver även att lärare upplever stress när kraven i en situation överstiger 

lärarens förmåga att hantera dessa krav.  

 

Markham (1996) genomförde en kvantitativ studie på lärare för att studera deras 

copingstrategier. Studien visade på att de vanligaste copingstrategier hos lärare var att 

söka stöd och dela med sig av sina känslor/bekymmer med andra. Den näst vanligaste 

copingstrategin bland lärarna var att aktivt ta tag i problemet med en problemfokuserad 

coping genom att försöka förhindra eller hantera orsaken till stress. Kyriacou (2001) 

beskriver källor som finns i en lärares arbetsliv som ofta resulterar i stressade 
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arbetssituationer dessa kan vara att lära omotiverade studenter, upprätthålla disciplin i 

klassrummet, överväldigande arbetssituation, konstant utsatt för förändringar, 

utvärderad av andra och dåliga arbetsförhållanden. Richards (2012) kvalitativa studie 

belyser lärares avsaknad av möjlighet att påverka sin arbetssituation, de kan inte ändra 

antalet elever, förändra antalet lektioner eller påverka styrdokumentens innehåll. Det här 

kan ligga till grund för att lärare främst använder sig av copingstrategier där de söker 

efter stöd då de kan dela med sig av sina känslor istället för att ta tag i problemet. Det 

finns alltså en risk att de upplever svårigheter i att påverka situationen i lika hög grad 

till skillnad från andra yrkesgrupper (Richards, 2012). Kyriacou (2001) beskriver att 

socialt stöd, emotionell coping och problemfokuserad coping har visat sig vara de 

copingstrategier som används främst av lärare. Kyriacou (2001) menar att det inte är 

arbetsbördan som är avgörande för hur stressad en lärare känner sig utan socialt stöd 

och framgångsrik copingstrategi är avgörande för att det inte skall kännas som att 

kraven överstiger lärares upplevda förmåga att hantera dessa. 

 

Syftet med föreliggande studie var att genom en kvantitativ ansats studera skillnaden 

mellan lärares självupplevda stress och copingstrategier utifrån deras 

arbetslivserfarenhet som lärare. Detta gjordes med hjälp av självskattningsenkäter. 

Anledningen till att ämnet valdes att studera var för att lärares arbetsstation är 

väldokumenterat som en stressfylld miljö. Kyriacou (2001) studie visar på att lärare 

använder sig av olika copingstrategier. Varför lärare använder sig av olika 

copingstrategier tycks påverkas av lärarens arbetslivserfarenhet och valet av 

copingstrategi tycks också påverka den självupplevda stressnivån. Som nämnt ovan har 

tidigare forskning visat på att det finns skillnader mellan lärares självupplevda stress, 

copingstrategier utifrån arbetslivserfarenhet.    

Studien utgick ifrån följande hypoteser:  

H1: Det finns en skillnad mellan självupplevd stress och copingstrategier utifrån 

lärarnas olika arbetslivserfarenhet som yrkesverksamma lärare. 

H2: Oerfarna lärare har högre nivå av självupplevd stress och använder sig mindre av 

copingstrategier än mer erfarna yrkesverksamma lärare. 
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2. Metod 

2.1 Deltagare 
Deltagarna i studien var yrkesverksamma lärare på svenska grund- och gymnasieskolor. 

102 deltagare besvarade enkäten 64st (62,7%) kvinnor och 38st (37,3%) män med en 

medelålder på 42,22 år (SD = 11,15; Åldersfördelning = 22 till 70 år). Av de 102 

deltagarna i studien arbetade 55st (53,9%) i grundskolan och 47st (46,1%) på 

gymnasiet. Deltagare rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. Datainsamlingen 

genomfördes under november månad, en stor del av de kontaktade rektorerna ansåg att 

lärarna redan var högt belastade och valde att inte delta i studien. Detta medförde ett 

väldigt stort externt bortfall, 60 skolor kontaktades och resulterade i 108 besvarade 

enkäter vilket är ett bevis på ett stort externt bortfall. I studien finns det i huvudsak två 

typer av externa bortfall och dessa var de rektorer som inte valde att vidarebefordra 

enkäten till sina lärarkollegor samt de lärarkollegor som tilldelades enkäten av sin rektor 

men valde att avstå. Det interna bortfallet berodde på att deltagare missat fylla i eller 

fyllt i fler än ett svarsalternativ, 102 av 108 enkäter kunde användas vid analys vilket får 

ses som ett relativt lågt bortfall. 

     

2.2 Instrument 
Studien samlade in data genom en webbaserad enkät. Enkäten innehöll i huvudsak fyra 

delar där den första delen bestod av demografiska frågor som berör kön, ålder, antalet 

verksamma år inom läraryrket samt på vilken nivå respondenten undervisar på. Den 

andra delen av enkäten bestod av enkätfrågor från frågeformuläret Stress och energi 

(SE) som utformats av Kjellberg och Iwanowski (1989). Den tredje delen av enkäten 

bestod av Subjektiv stress erfarenhet enkät (SSE) som avser att mäta stressreaktioner, 

enkäten är utformad av Lópes-Ibor (2002). Den fjärde och sista delen behandlade 

respondenternas copingstrategier genom frågeformuläret Brief COPE och utformades av 

Carver, Scheier och Weintraub (1989). Innan datainsamlingen påbörjades utfördes en 

pilotstudie på fem slumpmässigt utvalda testpersoner. Pilotstudien påvisade otydligheter 

i vissa delar av enkäten vilket korrigerades, ett exempel på det här är att i instrumentet 
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Stress och Energi var den högsta svarskalan “mycket, mycket” vilket korrigerades till 

“väldigt mycket”.  

  

2.2.1 Stress och Energi(SE) 

Kjellberg och Iwanowski (1989) utformade SE-instrumentet som är ett 

självskattningsformulär vars syfte är att mäta deltagarnas upplevda stress och energi på 

arbetsplatsen. Kjellberg och Iwanowskis (1989) frågeformulär har stegvis utvecklats 

och var till en början adjektivchecklistan “Mood Adjective Check-List” som innehöll 98 

stycken adjektiv men skalades sedan ner till 47. Enligt Kjellberg och Wadman (2002) 

gjordes därefter flera reduktioner av adjektiv och landade slutligen i 12 items. Dessa 

items besvaras på en sexgradig skala 0 = inte alls till 5 = väldigt mycket. Formulärets 12 

items innehåller sex adjektiv som behandlar stress och sex adjektiv som behandlar 

energi. Analyser av instrumentet har visat att Stress-skalans neutralpunkt är 2,4 och 

Energi-skalans är 2,4. Instrumentet har påvisat en hög reliabilitet på båda delskalorna 

där Stress-skalan har påvisat ett Cronbach´s alpha-värde på 0,91 och Energi-skalan 0,93 

(Kjellberg & Wadman, 2002).            

 

2.2.2 Subjektiv Stress Erfarenhet (SSE)  

Lópes-Ibor (2002) utformade SSE-instrumentet som är en diagnosmanual vars avsikt är 

att belysa olika typer av stressreaktioner. instrumentet består av 30 stycken påståenden 

där deltagarna skall graderar i vilken grad de har upplevt påståendena under det senaste 

arbetsdagarna. instrumentet undersöker både somatiska stressymptom samt 

psykologiska stressymptom. Deltagarna skattade genom att gradera de 30 påståendena 

från 1 = stämmer inte alls, till 10 = stämmer väldigt mycket. Påståendena i instrumentet 

berör symptom på autonom aktivering, sinnesförändring, anspänningar samt ospecifika 

symptom. Exempel på påståendena är hur mycket det upplever att de haft svettningar, 

hjärtklappning, förhöjd puls eller kvävningskänsla de senaste arbetsdagarna. Analys av 

instrumentet har påvisat hög reliabilitet där den somatiska delen av enkäten har ett 

Cronbach´s alpha-värde på 0.881 och den psykologiska delen ett Cronbach´s alpha-

värde på 0.892. 
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2.2.3 Brief Cope  

Frågeformuläret utformades av Carver (1997) och är en förkortad och vidareutvecklad 

version från The COPE Inventory (Carver, Scheier & Weintraub, 1989). The COPE 

Inventory består av 60 items och studier som använde sig av instrumentet upplevde ett 

trötthetssyndrom hos deltagarna. För att undvika detta fenomen utformades 

frågeformuläret Brief COPE (Carver, 1997) som innefattar 28 påståenden som syftar till 

att systematisera och mäta olika copingstrategier. Frågeformulärets påståenden besvaras 

genom en fyrgradig likert-skala där 1 står för “mycket sällan” och 4 står för “mycket 

ofta”. De 28 påståendena i formuläret innehåller 14 delskalor som mäter respondentens 

copingstrategier genom att två frågor mäter samma copingstrategi. Följande delskalor 

omfattas av frågeformuläret: Självdistraktion, aktiv coping, förnekande, alkohol/droger, 

emotionellt socialt stöd, instrumentellt socialt stöd, uppgivenhet, ventilering av känslor, 

positiv omtolkning, planering, humor accepterande, religion och självanklagelse. Vid 

sammanställning av enkäterna slås poängen från de två frågor som mäter samma 

copingstrategi ihop och högre poäng visar att copingstrategi används (Carver, 1997). 

Instrumentet kan användas utifrån sina 14 delskalor men dessa skalor kan sedan 

appliceras inom fyra olika huvudkategorier av coping: Problemfokuserad coping (aktiv 

coping & planering), Cronbach´s alpha-värde på .663, emotionsbaserad coping 

(alkohol/droger, ventilering av känslor, positiv omtolkning, religion & accepterande), 

Cronbach´s alpha-värde på .40, Dysfunktionell coping (humor, självdistraktion, 

förnekande, uppgivenhet & självanklagelse), Cronbach´s alpha-värde på .683  samt 

sökande efter socialt stöd (emotionellt- & instrumentellt socialt stöd) Cronbach´s alpha-

värde på .889 (Muhonen och Torkelsson, 2005). Emotionsbaserad coping visade på ett 

lågt Cronbach´ alpha-värde vilket bör tas i beaktning vid tolkning av resultatet.  

     

2.3 Procedur 
Studien genomfördes på yrkesverksamma lärare på grund- och gymnasieskolor i 

Sverige. Före datainsamlingen genomfördes en pilotstudie på fem personer för att 

eventuella otydligheter skulle korrigeras. Kontakt togs via mail där rektorer runt om i 

landet fick en förfrågan om det fanns ett intresse för rektorernas lärarkollegor att delta i 

studien. Rektorerna och lärarna informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt. 
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En digital enkät förmedlades till de skolor som valde att delta i studien. I Missivbrevet 

informerades deltagarna om att deltagandet var helt frivilligt samt de forskningsetiska 

principerna för studien. Deltagarna informerades om enkätens omfattning och 

tidsåtgång. För att begränsa bortfall ombads deltagarna kontrollera att bara ett 

svarsalternativ per fråga var ifyllt samt att alla frågor besvarades.  

 

Insamlade data sammanställdes för att kodas in i Statistical Package for the social 

sciences (SPSS) version 24. T-test, envägs ANOVA och Statistisk analys med -test 

(multidimensional) användes för att jämföra variablerna yrkeserfarenhet, självupplevd 

stress och copingstrategi.      

 
2.4 Etik 
Föreliggande studie har förhållit sig till vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer som innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Konfidentialitetskravet innebär att allt material hålls konfidentiellt 

från obehöriga, detta för att deltagarna ska känna en trygghet i att de besvarar enkäten 

anonymt. Insamlade data förvarades därför oåtkomlig för obehöriga vilket också 

betonades för deltagarna vid insamling av data. Enkäterna besvarades via Google 

formulär där deltagarnas svar på enkäterna var låsta och förvaras därigenom 

konfidentiellt. Deltagarna uppmanades att inte skriva personliga uppgifter såsom namn, 

skolans namn vilket också styrker deltagarnas anonymitet. I missivbrevet framgick det 

information om samtyckeskravet vilket innefattar att deltagandet är frivilligt och att de 

själva avgör om de vill avstå från att besvara vissa frågor eller avbryta sitt deltagande 

under studiens gång. Informationskravet uppfylldes genom att deltagare i studien 

informerades om studiens syfte och annan relevant information för deltagande, väsentlig 

information för deltagande gavs i missivbrevet (se bilaga 1). Studien vilar på 

nyttjandekravet då insamlad data inte används till något annat än studiens syfte vilket 

också deltagarna informerades om. Studiens deltagare var som tidigare nämnt aktiva 

lärare som är över femton år vilket innebar att det inte fordrades någon annans samtycke 

för deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 2002).         
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3. Resultat 

Syftet med denna studie var att genom en kvantitativ ansats studera skillnad mellan 

lärares självupplevda stress och copingstrategier utifrån deras arbetslivserfarenhet som 

lärare. Då urvalet bestod av undervisande lärare på olika nivåer och med olika grader av 

erfarenhet delades undersökningsgruppen in i fyra grupper. Yrkeserfarenhetsgrupp 1 

bestod av lärare med låg grad av yrkeserfarenhet (0–5 år). Yrkeserfarenhetsgrupp 2 

bestod av lärare med medelhög grad av yrkeserfarenhet (6–11 år). 

Yrkeserfarenhetsgrupp 3 bestod av lärare med hög grad av yrkeserfarenhet (12–18 år). 

Yrkeserfarenhetsgrupp 4 bestod av lärare med mycket hög grad av yrkeserfarenhet (19–

44 år). Statistisk analys med -test (multidimensional) indikerade att det inte var 

några signifikanta skillnader mellan undervisande lärare på olika nivåer och grad av 

erfarenhet (3, N = 102) = 3.961, p = .266).  

 

Tabell 1. Beskrivande data för deltagare i respektive grupp.  
 Antal Medelålder Erfarenhet Kön (% kvinnor) 

Yrkeserfarenhetsgrupp 1 25 30.2 0–5 35,9% 

Yrkeserfarenhetsgrupp 2 26 41.84 6–11 68,42% 

Yrkeserfarenhetsgrupp 3 27 48.44 12–18 84,37% 

Yrkeserfarenhetsgrupp 4 24 52.41 19–44 77,41% 

 

För att vidare kunna undersöka hypotes H1: Oerfarna lärare har högre nivå av 

självupplevd stress och använder sig mindre av copingstrategier än mer erfarna 

yrkesverksamma lärare, genomfördes en envägs ANOVA, parametriskt test 

mellangruppsdesign med stressnivå och copingstrategier som oberoende variabler och 

yrkeserfarenhet som beroende variabel, den statistiska analysen visade inga signifikanta 

skillnader mellan grupperna (se tabell 2). Sett till medelvärden från den statistiska 

analysen visar sig emotionsfokuserad coping ha en tendens att nyttjas i en större 

utsträckning i takt med att lärares yrkeserfarenhet ökar. I beaktning skall tas att 

resultatet inte är signifikant vilket gör att det inte går att dra några slutsatser utan enbart 

en antydning för hur detta kan vara.   
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 Tabell 2. Stress och coping inom de fyra olika erfarenhetsgrupperna genom ANOVA 
mellangruppsdesign. 

Variabel  M SD F Sig. 
Somatisk Stress 1 2.3457 .20181 .397 .756 

2 2.2665 .26266   
3 2.4656 .23633   
4 2.1012 .26000   
     

Psykisk Stress 1 2.7971 1.32298 .399 .754 
 2 2.7060 2.02296   
 3 3.0608 2.07396   
 4 2.5179 1.69165   
      

SE Stress 1 2.4200 .39710 .485 .693 
 2 2.3974 .37439   
 3 2.3765 .31553   
 4 2.5069 .53496   
      

SE Energi 1 2.2600 .43589 1.079 .361 
 2 2.1667 .27080   
 3 2.0864 .42459   
 4 2.0972 .39598   
      

Problemfokuserad 1 5.7400 1.37022 .120 .948 
 2 5.9038 1.37127   
 3 5.7222 1.17124   
 4 5.8542 1.26387   
      

Emotionsfokuserad 1 4.1520 .71246 2.577 .058 
 2 4.0462 .74255   
 3 4.4667 .72324   
 4 4.5000 .66463   
      

Dysfunktionell 1 4.5917 .89536 1.083 .360 
 2 4.0923 1.03573   
 3 4.3333 1.01527   
 4 4.3333 .95219   
      

Socialt Stöd 1 5.3600 1.68028 .526 .665 
 2 5.0769 1.78153   
 3 5.5926 1.16880   
 4 5.4792 1.57065   
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För att kunna besvara hypotes H2; Oerfarna lärare har högre nivå av självupplevd 

stress och använder sig mindre av copingstrategier än mer erfarna yrkesverksamma 

lärare, genomfördes en planerad jämförelse mellan oerfarna lärare, dvs lärare med låg 

grad av yrkeserfarenhet (0–5 år) jämförs med mer erfarna yrkesverksamma lärare (6–44 

år). Ett t-test för oberoende grupper med ett konfidensintervall på 95% visade inte på 

några signifikanta skillnader gällande (SE) (t = -.045, df = 100, p = .964, two-tailed) 

upplevd stress mellan grupperna oerfarna lärare och mer erfarna lärare. Gällande om 

oerfarna lärare använder sig av mindre copingstrategier kan inte bekräftas då t-testet ej 

visade någon signifikant skillnad mellan låg respektive hög erfarenhet. Sett till de fyra 

olika copingstrategiernas medelvärde går det se en viss tendens att erfarna lärare 

använder sig av fler copingstrategier än oerfarna, förutom gällande copingstrategin 

dysfunktionell coping (se tabell3). Resultatet gör att hypotesen kan förkastas och noll 

hypotesen antas. Medelvärden från t-testet med oberoende grupper visar på en 

benägenhet att deltagarnas självupplevda energinivå är som högst hos lärarna med minst 

erfarenhet och reduceras i takt med att erfarenheten ökar. Denna tendens från den 

statistiska analysen är som nämnt inte signifikant. 

 
Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse för upplevd stress och coping mellan lärare 
med låg erfarenhet (0–5 år) respektive hög erfarenhet (6-44 år) genom T-test. 

Variabel Erfarenhetsgrad M SD 
Somatisk Stress Låg Erfarenhet 2.3457 1.00903 

Hög Erfarenhet 2.2848 1.27251 
Psykisk Stress Låg Erfarenhet 2.7971 1.32298 

Hög Erfarenhet 2.7718 1.93268 
SE Stress Låg Erfarenhet 2.4200 .39710 

Hög Erfarenhet 2.4242 .41230 
SE Energi Låg Erfarenhet 2.2600 .43589 

Hög Erfarenhet 2.1169 .36681 
Problemfokuserad Låg Erfarenhet 5.7400 1.37022 

Hög Erfarenhet 5.8247 1.25595 
Emotionsfokuserad Låg Erfarenhet 4.1520 .71246 

Hög Erfarenhet 4.3351 .73301 
Dysfunktionell Låg Erfarenhet 4.5917 .89536 

Hög Erfarenhet 4.2519 .99652 
Socialt Stöd Låg Erfarenhet 5.3600 1.68028 

Hög Erfarenhet 5.3831 1.51938 
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4. Diskussion 

Studiens resultat visar att användningen av huvudkategorin emotionsfokuserad coping 

skiljer sig beroende på lärarens yrkeserfarenhet, resultatet var dock inte signifikant 

vilket gör att hypotes H1: Det finns en skillnad mellan självupplevd stress och 

copingstrategier utifrån lärarnas olika arbetslivserfarenhet som yrkesverksamma lärare 

bör förkastas. Sett till resultatets medelvärde tenderar användningen av 

emotionsfokuserad coping öka i takt med att erfarenheten ökar. Studiens resultat visar 

en tendens av att gå i linje med både Kyriacou (2001) och Markham (1996) studier där 

de visar att lärare tenderar att använda sig av emotionsfokuserad coping. En möjlig 

förklaring till detta kan vara Richards (2012) tankar om att en lärares arbetssituation på 

många sätt kan vara komplicerad då antalet elever, lektioner och styrdokumentens 

utformning är svårt att påverka för den enskilde läraren. Det här gör att utrymmet för 

problemfokuserad coping minskar och resulterar i att lärare i större utsträckning 

använder sig av emotionsfokuserad coping (Richards, 2012). 

  

Ljungblad och Näswall (2009) beskriver att valet av copingstrategi är föränderligt och 

påverkas av erfarenheter från såväl privat- som arbetsliv även vilket kan förklara varför 

gruppen med hög grad av erfarenhet i större utsträckning använder sig av 

emotionsfokuserad copingstrategi. Van den Brande et al., (2016) påpekar dock att de 

inte utesluter att de använder sig av andra copingstrategier också. Det går därför inte att 

säga att lärarna med högst grad av yrkeserfarenhet endast använder sig av 

emotionsfokuserad copingstrategi. Att genom självskattningstest avgöra vilken/vilka 

copingstrategier som en individ använder kan vara svårt då det finns en risk att 

individen själv inte är medveten om att den använder sig av flera copingstrategier. 

Carver (1997) menar att emotionsfokuserad är en vanlig copingstrategi för situationer 

som upplevs övermäktiga och svåra att påverka likt Richards (2012) tankar om 

emotionsfokuserad coping.  
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Studiens resultat påvisar ingen signifikant skillnad mellan självupplevd stress och 

yrkeserfarenhet. Det här medför att vår hypotes H2: Oerfarna lärare har högre nivå av 

självupplevd stress och använder sig mindre av copingstrategier än mer erfarna 

yrkesverksamma lärare. Hypotesen kan därav förkastas och noll hypotesen antas. 

Resultatet går därav inte i linje med Skolverkets rapport (2016) som beskriver att 

oerfarna lärare upplever en högre grad av självupplevd stress som låg till grund för 

studiens hypotes. Förklaringen till det här är svårt att peka på däremot då det kan finnas 

flera anledningar till det. En spekulation är att lärarna som valde att delta i studien 

upplever en rofylld arbetsmiljö och kunde därför avverka tid för att delta i studien och 

lärarna som upplevde en hög grad av stress kan därför ha valt att avstå. En annan möjlig 

orsak till att föreliggande studies resultat inte går i linje med Skolverkets rapport (2016) 

kan vara studiens urval. Ett bekvämlighetsurval användes för att på ett effektivt sätt 

samla in data, däremot leder det till att det inte går att generalisera resultatet över en 

population som i det här fallet är lärare. Skolverkets rapport (2016) grundar sig i ett 

randomiserat urval och kunde ålägga längre tid för datainsamling vilket resulterade i fler 

deltagare och därav ett generaliserbart resultat. Hutell et al., (2015) konstaterade i sin 

studie att övergången från lärarstudent till yrkesverksam lärare var stort och inte helt 

problemfritt. Detta kan föreliggande studie varken bekräfta eller dementera eftersom 

deltagarna med 0–5 års yrkeserfarenhet studerades gemensamt och vilket gör att det inte 

går att klassificera alla deltagarna i gruppen som nyexaminerade.   

  

Resultatet visar ingen signifikant skillnad i stressnivå samt val av copingstrategier 

mellan undervisande lärare på grund- och gymnasieskolan. Resultatet går inte i linje 

med Skolverkets rapport (2016) som visar att yrkesgruppen lärare utsätts för en hög 

grad av stress. Kyriacou (2001) beskriver olika källor till arbetsrelaterad stress hos 

lärare och framhåller bland annat att upprätthålla disciplin i klassrummet och att dåliga 

arbetsförhållanden har en stor inverkan. Skaalvik och Skaalvik (2015) studie som kom 

fram till att många lärare upplever att arbetstiden inte räcker till och behöver därför 

arbeta under kvällar och helger som egentligen är tid för återhämtning. Samtliga studier 

presenterar ett resultat som visar på en stressad arbetssituation vilket föreliggande studie 

inte gör. Deltagarna i föreliggande studie ligger inte inom ramen för en utsatt målgrupp 

i form av en allt för hög stress i yrket.  
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Medelvärden från Stress och Energi-instrumentet från både ANOVA med fyra grupper 

samt t-test med två grupper visar att deltagarnas självupplevda energinivå är som högst 

hos de oerfarna lärarna och tendera att stagnera i tid med att erfarenheten ökar. Viktigt 

att påpeka är att dessa resultat inte är statistiskt signifikanta och baseras enbart på 

gruppernas medelvärde, därmed skall inte allt för stora slutsatser dras. En spekulation 

kring varför föreliggande studies resultatet inte gick i linje tidigare forskning kan därför 

vara att lärare med låg grad av erfarenhet inte upplever sin arbetssituation som 

stressfylld. Selye (1958) tankar kring hur olika situationer upplevs olika från individ till 

individ kan därför påverkat studiens resultat. Lärare med lägre grad av erfarenhet 

upplever den rådande arbetssituationen som stimulerande trots arbetssituationen. 

Winroth & Rydqvist (2008) menar att det är individens psykiska tillstånd som avgör 

individens motståndskraft och en möjlig förklaring är att det finns ett samband mellan 

de oerfarna lärarnas upplevda energi och avsaknaden av upplevd stress. 

 

Sammanfattningsvis befann sig deltagarna i studien inom ramen för en genomsnittlig 

och sund stressnivå. Kjellberg och Iwanowski (1989) utformade Stress och Energi 

formuläret och har konstaterat att ett värde på 2,4 från detta instrument är skalans 

neutralpunkt. Föreliggande studie visade genom både ANOVA med fyra grupper samt 

t-test två grupper befinna sig runt denna neutralpunkt. Detta har resulterat i att studien 

inte kan bekräfta studiens två hypoteser samt tidigare studier eftersom ingen grupp 

upplever en hög grad av stress. 

 
4.1 Metoddiskussion 
Föreliggande studie har studerat självupplevd stress och stresshantering. 

Generaliserbarheten för studien är relativt låg då populationen i studien är liten (n = 

102). Vid val av mätmetod finns det positiva samt negativa konsekvenser vilket 

kommer belysas i följande avsnitt. Självskattning är på många sätt komplext och 

individens tolkningsutrymme måste tas hänsyn till men också minimeras vid 

utformningen av enkäter. Ett deltagande genererar ett visst ansvar eftersom studiens 

syfte är att ge ett tillförlitligt resultat. Data samlades som tidigare nämnt in genom 
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elektroniska enkäter där deltagarna gavs information i form av ett missivbrev samt 

löpande instruktioner i enkäten. Ett val som gjordes på grund av att det är ett effektivt 

sätt att samla in data från olika delar av landet utan att begränsas av geografiskt läge 

(Bordens & Abbot, 2014). En svaghet med den här typen av enkät-insamling är att det 

finns en risk för misstolkning då ingen muntlig information eller eventuella förtydningar 

kan ges. Bordens och Abbott (2014) skriver att fysisk insamling av data tenderar att 

minimera risken för externt bortfall. Föreliggande studie är ett bevis på att elektronisk 

insamling av data resulterar i ett större externt bortfall. Bordens och Abbot (2014) kallar 

detta fenomen för “nonresponse bias”. 60 skolor kontaktades runt om i landet och 

genererade i 108 besvarade enkäter. Tiden för datainsamling var inte optimal vilket 

även några av rektorerna som kontaktades förtydligade. De menade att november är en 

hårt belastad månad för lärarna då det bland annat är en tid då lokala utvärderingar 

genomförs, betyg ska sättas samtidigt som den ordinarie undervisningen och andra 

uppgifter skall slutföras innan höstterminen avslutas. Av de 108 insamlade enkäterna 

var 6 stycken ej korrekt ifyllda av olika anledningar och resulterade i att 102 enkäter 

kunde användas vid analys, det interna bortfallet var således relativt lågt (n = 6).   

 

Om studiens urval bör ses som representativt kan diskuteras, ur ett demografiskt 

perspektiv kan data ses som representativ då deltagarnas ålder, kön, undervisningsnivå 

och yrkeserfarenhet är relativt jämnt fördelat. Däremot kan representativiteten 

ifrågasättas i förhållandet till vilka som har valt att delta i studien eller inte. Det finns en 

risk att de personer som upplever sig väldigt stressade har valt att avstå från deltagande. 

Som tidigare nämnt är en stor nackdel med elektroniska enkäter att de är väldigt lätta att 

hoppa över vilket det externa bortfallet är ett bevis på. En fysisk insamling av enkäter 

kan därför resulterat i att det externa bortfallet minskat och således hade fler som 

upplever sitt arbete som stressat deltagit.  

 

Studiens insamlade data vilar på tre väl beprövade instrument med en hög 

reliabilitetskoefficient. Det finns således ett undantag i ett av instrumenten där två 

skalor (förnekande & accepterande) i instrumentet Brief Cope (Carver, 1997) har 

påvisats ha en låg reliabilitetskoefficient. Trots undantagen bör studiens reliabilitet 

betraktas som hög. Kvantitativa studier med väl beprövade instrument och ett välskrivet 
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metodavsnitt leder till en hög replikerbarhet och reliabilitet. En annan aspekt som 

påverkas av reliabilitetskoefficienten är studiens validitet och bör därför betraktas som 

hög. Stress är ett begrepp som har en tendens att tolkas olika från individ till individ. 

För att undvika detta valdes två olika instrument som mätte stress. Dessa två instrument 

skalade ner stressbegreppet i olika påståenden och symptom av stress vilket resulterade 

i ett minskat tolkningsutrymme. Instrumenten SE och SSE kompletterar varandra på ett 

väldigt bra sätt där SE mäter generell upplevd stress och energi medans SSE delar in 

stress i somatiska och psykiska stress. Dessa två instrument ger därav en bredare bild av 

det svårtolkade begreppet stress. Studiens deltagare fick information om att aktuell 

studie önskade studera hur lärare upplever stress på sin arbetsplats, detta gör det svårt 

för studiens deltagare att anpassa sina svar för att ge studien de svar som de tror studien 

önskar få. Att studiens deltagare inte vet exakt vilket svar som önskas få stärker studiens 

validitet, detta fenomen benämns som demand characteristics (Wilson & 

MacLean, 2011).  

 
4.2 Framtida forskning  
Målet med föreliggande studie var att belysa den stressande arbetsmiljön som råder för 

lärare i den svenska skolan, då fem av tio lärare känner sig stressade i arbetet enligt 

skolverkets (2016) rapport attityder till skolan 2015. Det är viktigt att lärarnas 

arbetsmiljö studeras och förbättras av flera anledningar. Arbetsmiljön i dagens skola 

kan vara en orsak till bristen på utbildade lärare. En stressande arbetsmiljö leder också 

till att läraren inte presterar på topp vilket i sin tur resulterar i en försämrad 

undervisning och lärande för eleverna. Vårt förslag på vidare forskning är därför att 

göra en mer omfattande studie som syftar till att studera vad skolorna och skolledningen 

gör för att förbättra lärarnas arbetsmiljö. En kvalitativ studie där rektorer intervjuas om 

hur dem arbetar med att förebygga stress bland lärarna på respektive skola och hur 

mycket befogenhet som den enskilde rektorn har för att kunna arbeta med detta.                 
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6. Bilagor  

6.1 Bilaga 1 
    

          
 

 

          
       
 
 
 
 
Hej! Vi är två lärarstudenter vid Linnéuniversitetet i Kalmar som skriver en C-uppsats 
inom ämnet Psykologi. Vi vill göra en enkätstudie om hur lärare upplever stress på sin 
arbetsplats. Det skulle vara av stort värde för oss om du ville besvara denna enkät. 
Undersökningen är utformad som en webbenkät som beräknas ta 5-10 minuter att 
besvara. Kontrollera gärna att ni svarat på alla frågor innan ni skickar in. Deltagandet är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst. All information behandlas konfidentiellt och 
kan inte spåras till någon enskild individ. 
 
 
Tack för din Hjälp! 
Vid frågor och/eller önskar ta del av resultatet går det bra att kontakta oss via; 
 
Max Eidstam me222se@student.lnu.se  
André Eriksson ae222ik@student.lnu.se 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


