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Abstrakt 

                                                          

Syftet med denna uppsats var att utifrån ett hälsoperspektiv genom intervjuer undersöka om 

lärare på gymnasiet anser att de upplever känsla av sammanhang på arbetsplatsen. 

Datainsamlingen genomfördes på olika skolor i Södra Sverige där lärare med minst fem års 

erfarenhet inom läraryrket intervjuades genom kvalitativa intervjuer. Lärarna intervjuades 

enskilt och svaren analyserades med hjälp av Burnads (1991) tematiska innehållsanalys samt 

tidigare forskning. Resultatet visade att lärarna hade önskat att de får vara med och påverka 

sin arbetsplats mer för att minska den höga arbetsbelastningen som finns inom läraryrket. 

Bland annat påpekade flertalet av lärarna att de hade för många ansvarsområden i de nya 

läroplanerna och att klasstorlekarna oftast var för stora. Lärarna beskrev att de hade flertalet 

arbetskollegor som upplevde ett sämre välmående och hade funderingar på att avsluta sin 

karriär som lärare. Skolledning och politiker bör ta detta på stort allvar för att inte fler lärare 

skall avsluta sin karriär samt för att få fler att vilja bli lärare då det redan råder lärarbrist i 

Sverige. Resultatet visade även att den största motivationen till att fortsätta sitt läraryrke var 

framförallt relationer till elever men också mellan arbetskollegor.       

 

Nyckelord: KASAM, lärarens arbetsmiljö, arbetsrelaterad stress, utbrändhet  

 

  

Secondary teachers and strong KASAM – A possibility? 

-A qualitative study about how secondary teachers experiences a sense of context in their 

working environment. 
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Introduktion 

I Sverige har det skett en ökning av stressrelaterad sjukdom och enligt Krauklis och 

Schenström (2003) har Sverige den snabbaste ökningen av stressrelaterad sjuklighet i hela 

västvärlden, där en ökning från 1998 till 2001 har fördubblats i kostnader för sjukskrivningar. 

Enligt Krauklis och Schenström (2003) har den största orsaken till stressrelaterad sjuklighet i 

Sverige varit hur människor lever sina liv på arbeten och fritiden. Ökningen av stressrelaterad 

sjuklighet i Sverige tenderar på fortsatt ökning. Forskning visade samtidigt att lärare och 

läkare var de yrkesgrupper som hade högst psykisk belastning och beskrevs som anledning 

till att dessa yrkesgrupper oftast var de som drabbades av arbetsrelaterad stress, som i 

långvarig stress bland annat kunde leda till utbrändhet (Backman, 2000). Granqvist och 

Johansson (2006) menade samtidigt att lärare med starkt KASAM har en möjlighet till att 

kunna undvika utbrändhet. Syftet med föreliggande empiriska arbete var således att utifrån ett 

hälsoperspektiv genom intervjuer undersöka om lärare på gymnasiet anser att de upplever 

känsla av sammanhang på arbetsplatsen.  

 

KASAM 

Aron Antonovsky var en medicinsk sociolog som under 1980 talet införde ett nytt tankesätt 

kring hälsa. Antonovsky (2005) ansåg att nästan all tidigare forskning kring hälsa utgick från 

det patogena synsättet vilket utgår från olika stressorer som skapar ohälsa för individen. 

Antonovsky menade att människor inte är sjuka eller friska utan individen befinner sig 

mellan dessa två tillstånd (Antonovsky, 2005). Antonovsky myntade begreppet KASAM, 

som stod för känsla av sammanhang. Antonovsky (2005) förklarade att människor dagligen 

utsattes för påfrestningar av olika slag och hur motståndskraftiga individen var mot 

påfrestningarna berodde på känslan av KASAM. Antonovsky menade att de påfrestningar 

som individen mötte i vardagen definierades som stressorer. Stressorer beskrevs inte bara 

som krav utan det kunde också handla om oförmågan till att lösa problem, ingen möjlighet till 

inflytande eller andra svårigheter i att hantera sin livssituation (Antonovsky, 2005). En känsla 

av sammanhang var enligt Antonovsky (2005) uppbyggd av tre centrala delar, hanterbarhet, 

begriplighet och meningsfullhet som tillsammans utgjorde begreppet KASAM och som 

gjorde individen mer motståndskraftig mot olika stressorer. Hanterbarhet innebar att 

individen hade resurser till att hantera de krav som individen ställs inför. Individer som kunde 

hantera kraven blev också mer motståndskraftiga mot ohälsa som exempelvis stress 
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(Antonovsky, 2005). Begriplighet innebar att individen behövde struktur och 

regelbundenheter i livet för att uppnå psykiskt välbefinnande. Begriplighet handlade om att 

människor ville förutsäga händelser, till exempel om något oväntat inträffade ville individen 

kunna förklara detta. Utifrån ett hälsoperspektiv var det bra för individen att vara med om 

oväntade händelser, för om individen förstod det inträffade ansåg hen inte det negativt utan 

fick då en förståelse för det inträffade (Antonovsky, 2005). Meningsfullhet innebar att 

individen kände att de utmaningar hen ställdes inför kändes utmanande och begripliga annars 

ansåg individen att det inte var lönt att lägga energi på saker som hen ändå inte förstod. 

Individer som försöker hitta mening med olyckliga händelser mår bättre än de individer som 

inte gör det (Antonovsky, 2005). Antonovsky (2005) menade att alla människor var olika och 

det medförde till att den enskilda individen var rustad med olika resurser och förutsättningar. 

Individer påverkades i varierande grad av oförutsedda händelser, och det var deras KASAM 

som hjälpte dem att hantera det. KASAM gick att tillämpa i samhället i stort och på 

individnivå. KASAM kunde förändras under livets gång och framförallt då individen var med 

om stora händelser som bildande av familj, skilsmässor eller att en anhörig gick bort vilket 

kunde medföra stressreaktioner som kunde påverka individen på olika sätt. Det som hjälpte 

individen att hantera sådana upplevelser var känslan av begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 

 

Lärarens arbetsmiljö och KASAM  

Enligt Antonovsky (2005) kan KASAM påverka individers upplevelser av hälsa, och utifrån 

ett lärarperspektiv skulle teorin kunna användas som utgångspunkt för förståelse av 

gymnasielärares upplevelser i känsla av sammanhang på arbetsplatsen för att deras arbete 

skall underlättas och risken till utbrändhet minskas enligt Grankvist och Johansson (2006). 

Utifrån de tre centrala delarna som berör KASAM-begreppet, kunde begriplighet ses utifrån 

hur lärarna uppfattade sin arbetsmiljö som begriplig, exempelvis erfarenhet inom yrket och 

dess påverkande och om de arbetande procenten ansågs som rimliga. Hanterbarhet kunde ses 

utifrån hur lärarna hanterade alla stimuli som hen ställdes inför i yrket, till exempel ljudnivåer 

eller klasstorlekar. Den sista centrala delen, meningsfullhet, kunde ses utifrån hur lärarna 

ansåg sitt yrke vara meningsfullt, till exempel relation i arbetslag, elever och skolledning 

(Grankvist & Johansson, 2006). 
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Nilsson och Nordlund (2005) menade att arbetet har en avgörande betydelse för hur 

människans livskvalitet blir, där arbetet inte endast bör ses som en försörjning. De inre 

värderingar som sågs som extra viktiga i arbetet för att skapa en god livskvalitet samt vara 

hälsofrämjande för individen var exempelvis trivsel, omväxling, inflytande och en personlig 

utveckling. Skolverket (2013) genomförde en tidsstudie i vad som i huvudsak skulle ingå i en 

grundskollärares arbetsuppgifter: 34 procent skulle beröra undervisningens genomförande, 14 

procent skulle beröra det administrativa, 12 procent skulle ingå i planering av undervisningen 

samt bedömning och dokumentation av elevens utvecklande skulle beröra 11 procent av 

lärarens arbete. Nilsson och Nordlund (2005) menade samtidigt att nyckeln till att skapa en 

god arbetsplats ansågs vara att utgå från de anställdas upplevelser och deras syn på vad som 

är bra och vad som borde förbättras med arbetsplatsen.      

  

I en kvantitativ studie gjord av Pas, Bradshaw och Hershfeldt (2012) där totalt 600 lärare från 

31 skolor deltog rörande lärares arbetsmiljö och hur de upplevde läraryrket framkom det att 

nästan varannan lärare valde att lämna yrket efter de fem första åren. Det visade sig att de 

nyexaminerade lärarna gick in med en allt för personlig roll och tog på sig för många 

ansvarsområden. Vidare menade Pas et al. (2012) att lärarna upplevde att de inte fick 

tillräckligt med tid för planering och personliga möten med eleverna då de fick lägga mer tid 

på det administrativa som då berör betygssättning, skriva ut prov och övriga saker som 

läraren måste ta del av. Detta kunde leda till att lärarna kände sig otillräckliga. Lärarnas 

riksförbund (2013) gjorde en rapport som undersökte hur lärarna trivdes och om de kände att 

deras arbetsuppgifter var meningsfulla och kompetensutvecklande. Det framkom att en del av 

lärarna utvecklades i arbetet tillsammans med elever och kollegor, dock upplevde cirka 55% 

att det inte utvecklades. Det framkom också att betygssystemet som uppkom 2011 gjorde 

arbetsbelastningen högre och att skolledningen satte mer press på lärarna.   

Enligt Pas et al. (2012) framkom det också att lärarna upplevde att de hade höga krav från 

omgivningen som föräldrar, skolledning och elever. Lärarna kände samtidigt att 

skolledningen kom med nya direktiv och utmaningar som blev överväldigande för de flesta 

och ihop med det jobbiga arbetsklimatet drabbades en del till och med av utbrändhet (Pas et 

al., 2012). 
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Samtidigt visade skolverkets rapport Attityder till skolan (2013) att lärarnas förtroende för 

skolan har minskat de senaste åren. Deras förtroende har framförallt minskat för skolpolitiker 

och skolmyndigheter. Lärarna upplevde att deras skolledning inte lyssnade på dem och att de 

inte var öppna för nya förslag som lärarna kom med för att successivt utveckla skolan som 

ansågs vara en viktig del i arbetet. Lärarna ansåg också i Attityder till skolan (2013) att de 

inte hade tillräckligt med inflytande när det kom till beslut som berörde användningen av 

resurser och stödundervisning till eleverna. Vidare hade enligt Attityder till skolan (2013) 

andelen av stressade lärare ökat från 2009 till 2012. Många lärare upplevde att det 

administrativa arbetet och dokumentationen upptog mycket tid och att de därför fick mindre 

tid till det övriga arbetet som exempelvis att planera undervisningen. I gymnasieskolan var 

missnöjdheten som störst, varannan lärare övervägde att byta yrke på grund av det bristande 

samarbetet med skolledning och skolpolitiker. Pyhältö, Pietarinen och Aro (2011) undersökte 

lärarnas välmående på arbetsplatsen i relation till utbrändhet. Den kvantitativa studien gjordes 

i Finland och det deltog totalt 68 lärare från både högstadiet och gymnasiet. I resultatet 

framkom det att 61 % av lärarna i undersökningen upplevde att de inte fick tillräckligt med 

stöd och kände sig därför avskärmade från arbetsplatsen (Pyhältö et al., 2011). I studien 

kunde de samtidigt utläsa att lärarna upplevde fyra olika moment som påverkade deras 

arbetsmiljö i olika grad, dessa var interaktionen mellan elev och lärare, interaktion med 

skolledningen, förhållningssättet till föräldrarna och de administrativa uppgifterna. Lärarna 

upplevde dessa fyra momenten som utmattande samt att det var mycket att hålla reda på 

(Pyhältö et al., 2011). Lärarna förklarade att det som i största del påverkade deras 

välbefinnande på arbetsplatsen var kontakten mellan föräldrarna och skolledningen. De 

upplevde maktlöshet då skolledningen varken uppmuntrade eller lyssnade på lärarna i 

tillräckligt stor grad (Pyhältö et al., 2011). Grankvist och Johansson (2006) samt Bengtson 

och Karlman (2005) menade i sina studier att lärare med starkt KASAM kan undvika 

utbrändhet. I resultatet från båda studierna framkom att lärare med starkt KASAM upplevde 

att de bland annat hade behändiga klasstorlekar, bra lokaler, givande och utvecklande 

arbetsuppgifter som var rimliga att nå samt goda relationer med kollegor och elever. Lärarnas 

Riksförbunds arbetsmiljörapport (2013) visade flera lärares upplevelse av yrkets arbetsbörda 

som nästintill övermäktig, där flertalet lärare upplevde negativ inverkan på privatlivet genom 

fysiologiska stressymptom som sömnlöshet och magproblem. 
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Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att lärares arbetsplats inte fokuserar på de 

inre värderingar som Nilsson och Nordlund (2005) ansåg som extra viktiga för att skapa en 

god livskvalitet. Lärarna menade istället i Attityder till skolan (2013) att skolledningen inte 

lyssnade på dem och att de samtidigt hade mindre inflytande i besluten som berörde 

användningen av resurser och stödundervisning till eleverna. Dessutom gav skolledningen 

arbetsuppgifter som inte upplevdes som rimliga att nå. Attityder till skolan (2013) visade att 

varannan lärare funderade på att byta yrke. Pas et al. (2012) menade att en del drabbades av 

utbrändhet på grund av den krävande arbetsbelastningen och Vikenmark och Andersson 

(2002) nämnde i sin rapport Arbetsmiljö att stress handlade om att individer får för stora 

arbetsrelaterade krav och att det i sin tur ökade risken för stressrelaterade besvär. Lärarnas 

Riksförbunds arbetsmiljörapport (2013) menade samtidigt att fysiologiska stressympton 

upplevdes som negativ inverkan på privatlivet.  

 

Arbetsrelaterad stress och KASAM 

Begreppet stress är mångtydigt och har definierats olika i flertalet studier. Den generella 

benämningen är att stress är en fysisk och psykisk reaktion som orsakas då en individ utsätts 

för krav eller press från omgivningen (Währborg, 2009). 

Statens offentliga utredning (SOU 2006) formulerade en definition av stress. Enligt denna 

definition upplevde en individ stress när hen kände sig ansträngd eller upplevde att 

påfrestningarna översteg förmågan att hantera dessa. Individen kunde då uppleva 

stressymptom som oro, frustration och anspänningar samt även fysiska symptom som 

illamående, huvud- och magvärk. Detta ingick i den vardagliga och psykologiska 

benämningen av stress. Människan beskrevs som anpassad att hantera korta perioder av 

stress. Stressen blev då något positivt (adaptiv stress) som hjälpte individen att ta ansvar, 

reagera och agera, detta till följd av att pulsen ökade och individen fick adrenalin - vilket i sin 

tur hjälpte oss att göra saker snabbare och skydda oss från olika sorters faror. Det var vid 

långvariga perioder av stress, där kroppen inte fick möjlighet till återhämtning, som kroppen 

kunde ta skada (maladaptiv stress) i form av både fysiska och psykiska besvär (Ryden & 

Stenström, 2015). 
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Nilsson och Nordlund (2005) menade i sin studie att arbetsrelaterad stress är en viss stress 

som uppstår på grund av arbetet. De beskrev att det kan vara när kraven i arbetet överstiger 

vad den arbetande personen egentligen klarar av att hantera. Arbetsrelaterad stress skall 

dessutom, enligt Germo och Magnusson (2009), vara bland de vanligaste orsakerna till 

sjukskrivning. För att motverka stress i arbetet ansåg Tang, Leka och Maclennan (2013) att 

stresshantering på en organisatorisk nivå är det bästa, vilket innebar att samtliga inom det 

aktuella arbetet hjälptes åt för att motverka den stressen. Individen själv skulle inte alltid 

hantera en krävande situation. Vidare förklarade Backman (2000) att lärare och läkare är de 

yrkesgrupper som hade högst psykisk belastning i sitt arbete, och var två yrkesgrupper där det 

beskrevs som lättast att uppleva arbetsrelaterad stress. Antoniou, Ploumpi, och Ntalla (2013) 

påtalade i sin studie att tidsbrist och arbetsbörda var några av de största påverkande 

faktorerna för lärares stress. Dock menade Antoniou et. al (2013) att stress inte alltid behövde 

leda till sjukdom.  

 

 

Backman (2000) menade att skolan har förändrats på senare år. Förväntningarna och kraven 

har ökat samtidigt som de senaste läroplanerna förutsätter en annan lärarroll än den 

traditionella kunskapsförmedlaren, vilket kunde vara orsaker till att lärare hade lättare att 

uppleva arbetsrelaterad stress. Pas et al., (2012) menade också på att stressen som lärarna 

upplevde berodde på de höga krav som ställdes från omgivningen som exempelvis 

skolledning, föräldrar och elever. Dessutom visade det sig att skolledningen gav lärarna 

övermäktiga arbetsuppgifter som lärarna själva ansåg som orimliga. Al-Mohannadi och Capel 

(2007) redogjorde i sin studie för andra faktorer som bidrog till att lärare blev stressade i 

arbetet. Det som framgick var bland annat att klasstorlekarna var för stora, lärarna upplevde 

det svårt att hinna med att både kunna ge den hjälp som behövdes och samtidigt kunna skapa 

en relation mellan elev och lärare. I en undersökning som Collie, Shapka och Perry (2012) 

gjorde om lärares arbetstillfredsställelse framgick det via ett frågeformulär att 

arbetsbelastningen var en stor faktor till att lärarna var stressade. Att lärarna kände sig 

stressade skulle dessutom, enligt undersökningen, påverka undervisningseffekten negativt. 

Collie et al. (2012) menade att eleverna också påverkades av att lärarna var stressade 

eftersom undervisningen inte blir som de hade tänkt sig. Det skapades en ond cirkel där lär- 

och utvecklingsmiljön blev lidande för eleverna. Dearth-Wesley, Gooze och Whitaker (2015) 
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studie styrker detta, det framkom i studien att stressade lärare fick en sämre relation med sina 

elever och att det samtidigt skulle påverka elevens akademiska framgång. 

 

Kinman (2008) undersökte i en studie där 465 engelska akademiker deltog om KASAM och 

stress korrelerade. I studien framkom det att ett starkt KASAM bidrog till en minskad stress i 

arbetet. Individer med starkt KASAM visade sig vara mer motståndskraftiga mot både stress 

och psykisk ohälsa vilket sett ur ett samhällsperspektiv beskrevs som viktigt (Kinman (2008). 

Pas et al., (2012) nämner också att en del av lärarna som upplevde arbetsrelaterad stress 

under en längre tid tillslut blev utbrända.  

 

  

Utbrändhet och KASAM 

Det beskrevs, enligt Krauklis och Schenström (2003), som möjligt att tillståndet har funnits 

långt tidigare, men begreppet utbrändhet myntade psykiatern Herbert Freudenberger 1974. 

Det framkom när Freudenberger lade märke till att unga volontärer ändrade sitt arbetssätt till 

att bli allt mindre motiverade till arbetsuppgiften och samtidigt förlorade mer kraft och energi 

ju längre arbetet pågick. Freudenberger beskrev de unga volontärerna som utmattade, cyniska 

och deprimerade (Krauklis & Schenström, 2003). Ungefär samtidigt som Freudenberger 

myntade begreppet bedrev socialpsykologen, Christina Maslach, forskning om hur 

vårdpersonal hanterade en svårare arbetsrelaterad stress. I den studien framkom tre olika 

teman som skulle kunna definiera begreppet utbrändhet för vårdpersonalen: emotionell 

utmattning och dränering av känslor, negativa tankar och känslor för sina patienter och en 

identitetskris i arbetslivet (Währborg, 2009). I vidare forskning om utbrändhet i arbetslivet 

kunde dessa teman påträffats i sammanhanget och sågs därför som en definition av 

utbrändhet (Währborg, 2009). Det är dock viktigt att belysa att definitionen av utbrändhet 

hade blivit kritiserat, forskarna inom området använde istället sin egen definition där det 

sällan grundades på gamla definitioner (Backman, 2000). 

  

Helou (2016) undersökte vilka faktorer som kunde leda till utbrändhet bland lärare. I studien 

deltog 101 personer och det framgick att 9 stycken av lärarna hade lämnat yrket på grund av 

utbrändhet och resterande jobbade fortfarande som yrkesverksamma lärare. Det framkom att 

läraryrket är ett yrke med press från både skola, elever, föräldrar och samhället i stort. Blev 
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påfrestningarna alltför stora och under en längre tid löper läraren en stor risk till att drabbas 

av utbrändhet (Helou, 2016). Vidare förklarade Helou (2016) att nya lärare upplevde 

samtidigt att de fick för lite stöd från de andra lärarna, de hade önskat sig mer hjälp i början 

då de upplevde att det var svårt att ta in all ny information om både klasser och kollegor. 

Generellt upplevde lärarna att de fick för lite feedback från både kollegor och skolledning, 

vilket gjorde att motivationen blev lidande. Lärarna i studien förklarade att de hade behövt 

någon som lyssnade och stöttade i arbetet (Helou, 2016). Lärarna i studien förklarade att 

deras höga förväntningar på sig själva bidrog till att de kände sig psykiskt utmattade. De 

berättade att de ville finnas där för varje elev, göra lektionerna både lärorika och aktiverande 

för eleverna. När dessa krav och förväntningar inte uppfylldes kände de sig sämre på sitt yrke 

och började tvivla på sin egen förmåga. Det visade sig att de lärare som inte hade särskilt 

höga förväntningar upplevde inte heller en lika hög grad av utbrändhet (Helou, 2016). 

Backman (2000) menade samtidigt att de fanns utbrändhetsbenägna individer, vilka som 

förklarades som överengagerade i sitt arbete och som såg sig själva som oersättliga där 

intressen utanför arbetet inte fanns. Utbrändhet kunde således uppstå ifall den 

arbetsrelaterade stressen pågick under en längre tid och beskrivs som relaterat till hög 

arbetsbelastning, låg kontroll över arbetet och samtidigt till organisations- och ledarfaktorer 

Backman, 2000). Under de senaste decennierna visade flertalet studier att KASAM spelade 

en viktig roll i utvecklandet av stressrelaterad ohälsa, resultaten visade ett tydligt negativt 

samband mellan KASAM och utbrändhet (Herrgård, 2016; Levert, Lucas & Ortlepp, 2000; 

Tselebis, Moulou & Ilias, 2001; Eriksson & Lindström, 2006).  

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning relaterat stark KASAM med arbetsrelaterad stress 

och i förlängningen även utbrändhet, dvs negativa hälsoaspekter. Mycket av tidigare 

forskning utifrån lärares perspektiv har varit kvantitativ och med anledning av detta hade det 

varit intressant att få en djupare förståelse av lärares erfarenheter och upplevelser genom en 

kvalitativ intervju. Syftet med föreliggande empiriska arbete är således att utifrån ett 

hälsoperspektiv genom intervjuer undersöka om lärare på gymnasiet anser att de upplever 

känsla av sammanhang på arbetsplatsen.   
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Frågeställning 

Kan gymnasielärare uppleva ett starkt KASAM på sin arbetsplats? 

 

 

  

Metod 

 

Deltagare 

Respondenterna rekryterades genom att nio verksamma gymnasielärare kontaktades i vårt 

närområde och ses därför som ett bekvämlighetsurval (Langemar, 2013). 

Bekvämlighetsurvalet ansågs också vara lämpligt då studien gjordes vid slutet på 

höstterminen, vilket författarna visste var en hög arbetsbelastad tid för respondenterna. Första 

kontakten togs först och främst genom mail där syftet och de etiska aspekterna presenterades 

för att sedan uppföljas via telefon där respondenterna återigen fick information om studiens 

syfte och förutsättningar. Inklusionskriterierna för studien var att respondenterna var 

verksamma ämneslärare och hade jobbat i minst fem år på gymnasiet. Motivet till varför 

respondenterna skall ha varit verksamma i minst fem år på gymnasiet är för att de är insatta 

och vet hur det är att jobba som ämneslärare (Langemar, 2013). Respondenterna i studien 

beskrivs med bokstäverna A-I (se tabell 1) för att få en mer tydlighet i arbetet där läsaren 

lättare kan förstå respondenternas olika upplevelser samt för att öka anonymiteten för 

respondenterna.  

 

Tabell 1. Deskriptiv data för studiens respondenter. 

Respondenter  Ålder  Arbetslivserfarenhet       Vart 

1, A   35                            12 år   Södra Sverige     

2, B   33                             8 år   Södra Sverige 

3, C   35                                12 år                            Södra Sverige 

4, D   55                                30 år                           Södra Sverige 

5, E   51                             8 år                           Södra Sverige 

6, F   31                            6 år                             Södra Sverige 

7, G   38                               15 år                            Södra Sverige 

8, H   47                                10 år                            Södra Sverige 

9, I   42                               18 år                          Södra Sverige 
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Instrument 

Studien använde sig av kvalitativa intervjuer för att ge respondenterna möjligheten till att 

beskriva sina upplevelser och erfarenheter av sin arbetsplats (Langemar, 2013). Studien 

genomfördes med semistrukturerade intervjuer där författarna haft en intervjuguide till sin 

hjälp. Intervjuguiden bestod av frågor som konstruerades av författarna själva och var 

utformade för att syfte och frågeställning skulle passa in. Intervjuguiden var samtidigt 

konstruerad likt ett timglas, där det fanns inledande och mer allmänna frågor till en början för 

att respondenterna skulle känna sig mer bekväma. Mittendelen av intervjuguiden bestod av 

frågor som var specifikt inriktade mot syfte och frågeställning, samt en avslutningsdel där 

intervjuerna avrundades i syfte av att respondenterna skulle lämna intervjun med att känna 

sig bekväma (Langemar, 2013). Innan intervjuerna genomfördes testades intervjufrågorna i 

en pilotintervju. Detta i syfte av att undersöka om de konstruerade frågorna var lämpliga och 

stämde överens med uppsatsens syfte och frågeställning. Där av kunde författarna se om det 

behövdes lägga till eller ta bort vissa frågor. Efter avslutad pilotintervju upplevde författarna 

att inget behövdes korrigeras inför kommande intervjuer, intervjuguiden behöll därför 

samtliga frågor. 

 

Procedur 

Efter att studiens syfte planerats konstruerades en semistrukturerad intervjuguide som 

användes vid intervjutillfället (se bilaga 1). Intervjuguiden konstruerades utifrån det specifika 

området som studiens syfte var tilltänkt att beröra. Respondenterna kontaktades via mail där 

tid och rum bestämdes utifrån respondenternas möjlighet att kunna delta i studien. Vid den 

första kontakten med respondenterna förklarades studiens syfte och de etiska riktlinjerna i ett 

informationsbrev (se bilaga 2). Vid intervjutillfället upprepades detta. 

Vid de tio intervjutillfällena samlades data in via mobiltelefon. 8 intervjutillfällen 

genomfördes i en avskild miljö på respondenternas arbetsplats och två av intervjutillfällena 

genomfördes via telefonintervju. 

  

Datan analyserades med hjälp av Burnads (1991) tematiska innehållsanalys och dess olika 

steg. Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant efter avslutad intervju för att söka efter 
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gemensamma nämnare där den empiriska datan sammanställdes i en tabell som innehöll 

huvudkategorier, underkategorier och meningsbärande enheter. 

För att få en helhetsbild av de olika intervjuerna lästes den transkriberade datan igenom 

flertalet gånger av de båda författarna. Anteckningar gjordes för att författarna senare kunde 

diskutera kring passande teman, kategorier och meningsbärande enheter, där syfte och 

frågeställning alltid kopplades in för att få ett relevant arbete. De meningsbärande enheterna 

analyserades för att sedan kodas, de beskrevs med en kod vad de olika meningsbärande 

enheterna handlade om (se tabell 2). Vidare delades koder i samma mönster in i olika 

underkategorier för att sedan ingå i olika huvudkategorier. Dessa sammanfattades senare i en 

tabell för att kunna påbörja resultatdelen i studien (Burnard, 1991).  

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen. Tabellen visar identifierade meningsbärande enheter 

som kondenserats för att sedan delas in i underkategorier och huvudkategorier. 

    Meningsbärande enhet                 Kondensering           Kod         Underkategori     Kategori  

”Tyvärr är det väl så med 

läraryrket att mycket av det man 

gör tar man med sig hem, jag 

försöker att jobba med det, 

liksom att när jag slutar så slutar 

jag. Men så är det inte riktigt, 

utan man funderar lite grann 

redan på söndagen inför 

måndagen hur den veckan ska 

bli.” 

Lärare har svårt 

att finna balans 

mellan arbete 

och fritid 

Ansvaret ligger 

hos 

individen 

Missnöjd 

Finna                 Välmående    

 balans       

”Just nu håller vi på och jobbar 

med samtalsklimatet i gruppen 

för vi har haft en 

arbetsmiljöanmälan på hela 

skolan som handlar om stress och 

alldeles för hög arbetsbelastning 

och i vårt arbetslag kom det fram 

till att gruppdynamiken och 

arbetsklimatet inte är alls bra” 

Arbetsklimatet 

är inte bra 

Arbetsgivarens 

ansvar 

Trivsel i 

arbetsgruppen 

Skolledning 
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Etik 

Studiens etiska aspekter har berört fyra olika krav som Vetenskapsrådet (2008) utformat: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Författarna har informerat respondenterna redan vid ett första möte vad syftet med studien 

var (se bilaga 2), samt en upprepning av syfte vid intervjutillfället. Respondenterna har också 

blivit informerade om möjligheten att ta del av det färdiga resultatet. I med det här tar 

författarna hänsyn till informationskravet. Samtyckeskravet följdes genom att respondenterna 

blev informerade om att de när som helst kan välja att avbryta den pågående intervjun och att 

de samtidigt kan välja att avböja frågor som de inte vill besvara. All data som gavs av 

intervjuerna hanterades anonymt och varsamt, samt att författarna var noga med att inte 

uppge några namn eller personnummer för att andra inte skall kunna ta reda på vem eller 

vilka som deltagit i studien. Där av tar författarna hänsyn till konfidentialitetskravet. Det 

sistnämnda kravet, nyttjandekravet, har författarna följt genom att tydligt informera 

respondenterna att studien endast kommer att användas till forskningsändamål och att deras 

medverkan endast visas i den här studien. De inspelade intervjumaterialet kommer att bli 

raderat efter studiens godkännande (Vetenskapsrådet, 2008). 
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Resultat 

Syftet med uppsatsen var att utifrån ett hälsoperspektiv genom intervjuer undersöka om lärare 

på gymnasiet anser att de upplever känsla av sammanhang på arbetsplatsen. 

  

Tabell 3. Summering av underkategorier och huvudkategorier. 

         Underkategorier                                                                  Huvudkategorier 

 

       Finna balans        Välmående 

           Stress 

     Relationer 

  

  

   

        Lyssna på lärarna       Skolledning 

           Samarbete 

  Prioriteringar 

  

          Planering        Tidsbrist 

            Rättning 

   Administrativt 

              

  

        Färre elever                                                                                     Klasstorlekar  

  

  

  

Nedan kommer huvudkategorier med tillhörande underkategorier att presenteras. Det 

kommer också att visas relevanta citat från intervjurespondenterna för att tydligare illustrera 

deras olika upplevelser av hur deras arbetsplats ser ut.  

  

Välmående 

Samtliga respondenter nämnde under intervjun att läraryrket är ett högt belastat yrke som kan 

vara påfrestande och bidra till psykisk ohälsa. I frågor om kollegor svarade många av 

respondenterna att de har kollegor som inte mår särskilt bra och att många valde att hoppa av 

yrket på grund av sitt egna välmående. Det visade sig också att skolorna tar det 

hälsofrämjande arbetet på olika allvar. En del kunde inte ge något exempel på hur de arbetar 

angående hälsan, medan andra sade att de fick friskvårdsbidrag. Dock beskrev flertalet att de 

själva hade ett stort ansvar över sitt egna välmående, men att ledningen behöver ta hänsyn till 

detta. Det som fick lärarna att må bra och se ljust på sin framtid som lärare var sin relation 
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med arbetskollegor och elever. Det var dock några av respondenterna som inte var säkra på 

sin framtid som lärare. Vissa beskrev att de funderade på att byta yrke helt och andra ville 

arbeta inom skolan men inte som lärare. Inom kategorin välmående fann författarna tre 

underkategorier: finna balans, stress och relationer (se tabell 3). 

  

Finna balans 

Flertalet av respondenterna förklarade under intervjuerna att de hade svårt att finna balans 

mellan jobb och fritid, vilket de tyckte var jobbigt. De nämnde att läraryrket är mer en livsstil 

än ett yrke, några hade alltid jobbet i tankarna och funderade över hur de skulle kunna 

använda sig av olika saker i undervisningen.  

 

”Nej, det gör jag inte, jag tycker att jobbet tar över. Jobbet tar över, men det är ju 

också någonting man får lära sig, jag får aktivt tänka på att koppla bort jobbet en helg, för till 

exempel läser jag inte en enda bok utan jag läser för att det är syfte att arbeta med lektionen.”                                                                                                                    

Respondent A 

 

”Tyvärr är det väl så med läraryrket att mycket av det där man gör tar man med sig 

hem, jag försöker att jobba med det, liksom att när jag slutar så slutar jag. Men så är det inte 

riktigt, utan man funderar lite grann redan på söndagen inför måndagen hur den veckan ska 

bli.”   

Respondent H 

  

Stress 

Något som många respondenter lyfter fram i de olika intervjuerna är den ständiga stressen i 

läraryrket och hur det påverkar dem och sina kollegor. De nämner att de inte kan göra det 

bästa jobbet som de hade önskat, då det inte hinner med detta. Respondenterna beskriver 

också stressen är högre under olika perioder, speciellt vid de olika terminssluten när betygen 

skall sättas. Flertalet av respondenterna lyfter också fram att pressen eller kravbilden från 

ledningen och eleverna gör det stressande.   
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            ”Jag har fått nya grupper, eh, jag är lärare på IB också. I engelskan har jag fått en ny 

kurs i läroplan och allt ihop vilket innebär att allt annat som jag har kört under de här 12 åren 

får jag sköta liksom med förbundna ögon höll jag på att säga, alltså det ordnar sig.”  

                                                                                                              Respondent A 

  

          ”Ja, både och, man känner att man aldrig blir klar på något sätt och det är ju väldigt 

stressande. Även om jag nu har rättat klart det ena provet så har jag prov nästa vecka igen 

som ska rättas och så vidare. Just nu är jag inne i en sådan period som är rätt jobbig faktiskt, 

man liksom ser inget slut på det.”        

                 Respondent H 

  

 

“Jag tror många lärare, inte alla absolut inte alla, men många tror jag är lite såhär att 

de ställer höga krav på sig själva. Rektorerna trycker på dig och du har betyg som du måste 

sättas och kurserna avslutas sen kan du inte ändra något.”                                                                                                                                             

Respondent C 

 

Relationer 

De flesta av respondenterna ansåg att sin relation med arbetskollegor och elever var bra. En 

del beskrev att det roliga i arbetet är att möta olika individer och att arbeta mot gemensamma 

mål med dessa. Många av respondenterna sade att de umgicks med arbetskollegor även på 

fritiden. På de skolor som var större beskrev respondenterna att det var svårt att lära känna 

alla arbetskollegor, utan de blev mer att relationerna skapades i arbetslagen istället.  

 

             “Bra! Jag har många som jag liksom säger glada saker till och är snäll emot eller har 

små tankar tillsammans med. Jag känner ett väldigt stort förtroende för dem jag jobbar med.” 

            Respondent G 

 

 

“Den tycker jag är jättebra och det är därför jag jobbar med det här. Jag har en mycket god 

relation med eleverna och det är min absolut starkaste egenskap som lärare.”                

Respondent I 
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Skolledning 

Då skolledningen tar många beslut som berör skolan påverkas alla inblandade. Under 

intervjuerna framkom det att lärarna hade önskat att de fick vara med och påverka mer än vad 

de får och att skolledningen hade lyssnat mer på dem.  Dock är det viktigt att poängtera att de 

flesta av respondenterna inte endast beskyller sin skolledning, utan de beskriver att vissa 

beslut tas högre upp eller att det exempelvis är politiskt styrt. Under kategori skolledning 

bildades underkategorierna: lyssna på lärarna, samarbete och prioriteringar (se tabell 3). 

 

Lyssna på lärarna 

I flera intervjuer påpekar respondenterna att de inte får vara med och påverka i den mån som 

de önskat. Att de faktiskt är lärarna som är i läraryrket och därför har en bredare förståelse av 

vad som behövs förbättras på sin arbetsplats. Flertalet av respondenterna nämner också att det 

har varit likadant på sina tidigare skolor de har arbetat på.  

  

              ”Jag saknar lyhördhet från ledningen, att lyssna på lärare och ta åt sig vad de faktiskt 

kan från den erfarenhet vi har. Vi har betydligt större erfarenhet än vad ledningen har, det är 

ju många kloka människor som är här men just nu upplever vi ju att vi inte blir riktigt 

lyssnade på.”  

Respondent C 

  

            “Det är väl så som det är på alla skolor känner jag, som att lyssna på människor. Asså 

ofta är det så att man bara ska göra, men är det något som är problem så blir det ofta att man 

inte får hjälp med det.”                                                                                                                                 

Respondent H 
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Samarbete 

Samarbetet mellan lärare och skolledning beskrevs på olika plan från respondenterna, där de 

ändå visade ett missnöje. En del beskrev att de tyckte samarbetet mellan dem själva och 

skolledningen funkade bra, men att det inte alls funkade för andra kollegor. Andra beskrev 

det som tvärtom. En respondent beskrev även att sin skolledning väljer att vända sig till vissa 

lärare, medan andra inte. Respondenten själv beskrev det här som beklagligt och att det kan 

skapa ett utanförskap. Citaten nedanför berör frågor om hur samarbetet fungerar med 

skolledningen och i vilken mån lärarna får vara med och bestämma olika beslut.   

  

                ”Nej, det beror på vad man kallar för samarbete, vi samarbetar inte, de delegerar 

och säger nej så gör vi inte och kör sitt egna lilla race, ibland så lyssnar de men oftast så 

lyssnar de inte.”                                                                                                                                                    

Respondent A      

 

               ”På ett sätt ganska lite, beslut förankras vilket betyder att man liksom får veta att 

saker kommer att beslutas och varför det kommer att göra det. Däremot tycker jag att vår chef 

är ganska bra på att visa på skillnader på saker som vi kan bestämma över och saker vi inte 

kan bestämma över.”                                                                                                                            

Respondent G 

   

       

Prioriteringar   

Flertalet av respondenterna lade stor vikt vid frågan om skolledningens olika prioriteringar. 

Några respondenter diskuterade detta ur ett större perspektiv, där en respondent exempelvis 

ansåg att förbundskontoret inte var en prioriterad utgift som drev verksamheten framåt. 

  

               “Det stod ju senast häromdagen i tidningen att de ska ta fram en ny logotyp för 

gymnasieförbundet för en halv miljon, och det tycker jag är lite att spotta lärarna i ansiktet, en 

fullständigt meningslös utgift på en halv miljon.”                                                                                              

Respondent I 
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Några diskuterade också ur sin egen synvinkel, alltså vad hen tycker att skolledningen borde 

prioritera för att sin egen arbetsplats skall bli mer lättsam att arbeta i.  

  

             “Elever med särskilt behov kanske hade behövt prioriteras mer för det kan bli svårt 

för mig ibland och det blir mycket att tänka på så då hade man ibland behövt lite hjälp.” 

                     Respondent F 

 

Flertalet av respondenterna var dock inne på att det fanns områden som skolledningen borde 

prioritera. En respondent hade gjort en jämförelse i tjänstefördelningen från hur läraryrket såg 

ut 2002 och hur det såg ut 2015. Hen beskrev att det var samma undervisningstimmar, men 

att det nu är en hel kurs extra och med större grupper elever, vilket blev en enorm ökning i 

arbetsbelastningen. Ett exempel på vad flera respondenter beskrev under intervjun på vad 

som borde prioriteras istället hänger ihop med hur läraryrket ser ut nu:    

 

          “Ja, om man satsar mer på lärarna så hade man kanske kunnat minska någon kurs, då 

hade man kanske också kunnat slippa en del av alla de sjukskrivningar som finns.” 

        Respondent I 

 

Tidsbrist 

Något som alla lärare var rörande överens om var att alla ville få mer tid på något sätt. De 

exemplen som flest angav att de behövde mer tid till var undervisning, planering eller 

rättning. Det här beskrevs också som stressande av de flesta respondenterna. Det var också en 

del av respondenterna som diskuterade kring den formativa bedömningen och huruvida den 

tar tid. Speciellt med större klasser. Samtliga respondenter beskrev också att de minst arbetar 

de procenten de skall arbeta, och där de i perioder får arbeta betydligt mer. Det som också tog 

upp tid var det administrativa ihop med möten. Under kategori tidsbrist bildades 

underkategorierna planering, rättning och administrativt (se tabell 3). 

  

Planering 

Flertalet av respondenterna anser att deras planering blir lidande på grund av att det är andra 

saker som tar upp den tiden. Enligt de deltagare som ansåg att planeringen blir lidande av 

tidsbristen påstår också att deras lektioner blir lidande. I citaten nedan beskriver 
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respondenterna att administrativa frågor tar upp den tid som de annars hade velat använda till 

planering och förberedelser. En deltagare beskrev att hen istället får använda sin fritid till att 

planera sin undervisning.    

 

               ”Det som är det mest tidskrävande det är förberedelserna, det är det som tar mest tid 

va och det är tyvärr det som hamnar på fritiden på grund av att det är så mycket 

administrativa frågor som dagen består av. Det egna förberedelsearbetet kommer väldigt 

mycket i skymundan.” 

Respondent D 

 

            “Jag får väldigt mycket mail som behöver besvaras... så att det man gör minst 

egentligen är att planera lektioner på nått sätt.” 

     Respondent H  

 

            “Som yrkeslärare är man tvungen att hitta APL-platser till eleverna och besöka dem 

under deras 5 veckorsperiod. Detta är ett väldigt stressande moment då vi samtidigt har våra 

vanliga kurser att ta hand om.”  

Respondent E 

 

“Det handlar mest om att skriva dokumenten på ett korrekt sätt också, 

individuellutvecklingsplan, åtgärdsprogram, kartläggningar osv det tar väldigt lång tid. Alla 

skolor har olika sätt att göra det på, det är olika dokument och man ska lära sig dokumentens 

utformning också, jag har bara fem elever men det är massvis att göra.”                                                                                                                                                   

Respondent B 

 

Rättning 

Nästan samtliga deltagare valde att lyfta fram att rättningen tog tid. En del deltagare beskrev 

samtidigt att rättningen är tråkig, men att det givetvis måste göras. De deltagare som arbetat 

längre inom läraryrket var ganska överens om att deras erfarenhet gjorde att rättningen blev 

enklare och inte tog samma tid som i början av karriären, men att det fortfarande är en del 

som tar upp tid. Likadant som ovan i planeringen beskrev flertalet att andra saker tog upp den 

tiden som de hade önskat att ha till rättningen.  
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            “Rättning av uppgifter tar tid och det kan ju va lite...det är ju också en grej man får 

erfarenhet från, hur man ska få in det på rutin. I början är man så himla, man granskar 

varenda detalj, vilket tar så mycket tid, men på något sätt så lär man sig i alla fall eller man 

får liksom en övergripande känsla för det.”                                                                              

Respondent C 

  

          ”Rätta. Rätta tar väldigt mycket tid. Också sådant som är svårast att bestämma sig för 

att ge tid till, det är ofta sådant som jag klämmer in och tänker: det här river jag av snabbt, så 

gör det inte det.”                     

          Respondent G 

  

Administrativt 

Flertalet av respondenterna i studien upplevde att det administrativa arbetet ihop med möten 

tog tid. Flertalet ansåg också att en del arbetsuppgifter som de hade även hade kunnat utföras 

av andra på skolan, detta för att de hade kunnat fokusera på undervisningen som läraryrket 

handlar om. 

  

         ”Ehm jag tror att, jag tror inte det är specifikt för där jag jobbar utan det är generellt 

dilemma att lärarens arbetsuppgifter idag består av innehåll som lika gärna hade kunnat göra 

av någon annan. Man kan ju fråga sig om läraren nödvändigtvis är den som ska hålla i alla 

sådan här föräldrasamtal, hantering av elever eller åtgärdsprogram.”  

Respondent D 

  

           ”Finns ingen anledning att ha arbetslagsträffar, vi kan träffas i våra arbetslag och 

diskutera våra elever men vi behöver inte diskutera allt vi diskuterar i arbetslagen för det ger 

absolut ingenting. Det är bara fokus på karaktärsämnena och absolut inte på de 

gymnasiegemensamma ämnena.”                                                                                                                                                                  

Respondent A 
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Klasstorlekar 

Klasstorlekarna kunde variera hos respondenterna. Majoriteten hade cirka 30 elever i sina 

klasser och några av respondenterna hade cirka 20 elever. En del beskrev också att det såg 

annorlunda ut från sina tidigare skolor, där några var mer positiva nu medan andra var mer 

negativa. Under kategorin klasstorlekar fann författarna underkategorin: färre elever (se 

tabell 3).  

 

Färre elever 

Samtliga av de deltagare som hade cirka 30 stycken elever i samma klass ansåg att 

klasstorlekarna inte var i den optimala storleken för dem. Bland annat menade en del på att de 

inte hann prata med alla elever och att det både missgynnade läraren och eleven.  

            

“Jag har en klass på 31 stycken elever, en annan på 28 och en på 23. Det är för stora 

klasser, att ha över 30 elever är för många för man hinner inte med och hjälpa alla. En del 

elever behöver extra hjälp då de har vissa svårigheter och det är omöjligt att hinna med alla 

då klasserna är så stora.”                                                                                                                                                    

Respondent E 

 

”Nej, jag tycker att det är för stora klasser. Speciellt för att få det att fungera på bästa 

möjliga sätt.”           

          Respondent F 

 

            ”Njaa, i historian skulle jag nog vilja ha lite mindre grupper så man liksom hinner 

prata med varje elev. Jag har några som är lite svagare där och känner att det är svårt att hinna 

med det ordentligt.”          

                      Respondent H 
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De deltagare som hade cirka 20 elever i varje klass var istället väldigt nöjda med sina 

storlekar på klasserna och beskrev att undervisningen fungerade bra. En deltagare väljer att 

beskriva det såhär: 

  

“Jag har en klass som är 20 stycken elever och där hinner jag ju prata med alla varje 

gång.”                                                                                                                                    

Respondent G 
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med föreliggande empiriska arbete var att utifrån ett hälsoperspektiv genom intervjuer 

undersöka om lärare på gymnasiet anser att de upplever känsla av sammanhang på 

arbetsplatsen. 

 

Granqvist och Johansson (2006) samt Bengtson och Karlman (2005) menade att de lärare 

som beskrevs med starkt KASAM upplevde bland annat att de hade behändiga klasstorlekar, 

bra lokaler, givande och utvecklande arbetsuppgifter som var rimliga att nå samt goda 

relationer med kollegor och elever. I föreliggande studie visade resultatet att en del av 

respondenterna inte upplevde känsla av sammanhang på arbetsplatsen. Utifrån frågor kring 

hur lärarna upplevde sin arbetsplats framkom det att flertalet av lärarna i studien upplevde att 

lyhördheten från skolledningen kunde varit bättre, framförallt när det kom till frågor som 

berörde undervisning, klasstorlekar och deras välbefinnande. Pyhältö et al. (2011) menade att 

det som i största del påverkade läraranas välbefinnande på arbetsplatsen i sin studie var bland 

annat kontakten mellan skolledningen och dem själva. De upplevde maktlöshet då 

skolledningen varken uppmuntrade eller lyssnade på lärarna i den grad de önskade (Pyhältö 

et al., 2011). I studiens resultat framkom det även att lärarna önskat mer stöd från ledningens 

sida. Bland annat beskrev en lärare att hen hade velat ha mer stöd för att hinna med att hjälpa 

elever med särskilt behov. En annan lärare beskrev att hens lärare var duktigt på att informera 

vilka beslut som hen kunde påverka och vilka beslut som hen inte kunde påverka. I Attityder 

till skolan (2013) ansåg lärarna att de inte hade tillräckligt inflytande i beslut som berörde 

användningen av resurser och stödundervisning till eleverna. En lärare i författarnas studie 

berättade att undervisningen blev lidande då de blandade ihop klasser vilket gjorde att 

eleverna också blev lidande då vissa behövde mer hjälp än andra. Det gjorde det svårt för 

läraren att nå ut till varje individ. I Pyhältö et al. (2011) studie om lärarnas välmående på 

arbetsplatsen i relation till utbrändhet framkom det att 61% av lärarna ansåg att de fick för lite 

stöd av sin skolledning.   

 

En del av de intervjuade lärarna förklarade att skolledningen tog många beslut utan lärarens 

vetskap och att andra beslut togs ovanför skolledningen. I flertalet av intervjuerna framkom 

det att lärarna hade önskat mer lyhördhet då det är de som arbetar med eleverna och vet vad 
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som är viktigast för att optimera undervisningen för att lärande skulle ske. Nilsson och 

Nordlund (2005) förklarade att för att en individ ska trivas på sin arbetsplats var det viktigt att 

cheferna utgick från de anställdas behov och upplevelser för vad de anser var en god 

arbetsmiljö och vad som kan förbättras. För att skapa en god livskvalité på jobbet krävdes det 

bland annat att hen fick vara med och påverka sin arbetssituation (Nilsson & Nordlund, 

2005). Enligt Granqvist och Johansson (2006) var det samtidigt viktigt att lärarna hade god 

relation till sin skolledning för att hen skulle kunna skapa ett välbefinnande på arbetsplatsen.  

 

I en annan intervju berättade en lärare att det var annat än just undervisningen som 

prioriterades, det var mer administrativa uppgifter och handlingsplaner som skulle göras 

etcetera. Läraren menade att det borde finnas andra människor som kan hjälpa till med dessa 

uppgifter. Skolverkets rapport Attityder till skolan (2013) påvisade att lärarna upplevde att de 

hade för mycket administrativa frågor som tog upp deras tid och det medförde till att en del 

av lärarna blev stressade och de kände även att deras undervisning blev lidande. Backman 

(2000) menade att de nya läroplanerna har gjort att skolan har förändrats, bland annat har 

kravbilden ihop med fler ansvarsområden ökats och läraryrket innebar nu en annan roll än 

den traditionella kunskapsförmedlaren. Resultatet i författarnas studie visade samtidigt att 

lärarna hade fått fler ansvarsområden att ta hänsyn till ju längre de hade arbetat, lärarna som 

hade arbetat längre inom yrket beskrev det som stora skillnader mellan då och nu. Det blev en 

extra hög arbetsbelastning mot hur skolan hade fungerat tidigare. Det här beskrevs dessutom 

som orsaker till att lärarna nu upplevde arbetsrelaterad stress lättare (Backman, 2002). 

Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljörapport (2013) visade flera lärares upplevelse av yrkets 

arbetsbörda som nästintill övermäktig, där flertalet lärare upplevde negativ inverkan på 

privatlivet genom fysiologiska stressymptom som sömnlöshet och magproblem. Antonovsky 

(2005) menade att begriplighet handlade om att individen behövde struktur och 

regelbundenheter för att uppnå psykiskt välbefinnande i livet och Granqvist och Johansson 

(2006) menade att begriplighet kunde ses utifrån hur lärarna exempelvis uppfattade sin 

arbetsmiljö i förhållande till arbetsprocent. En del av respondenterna i författarnas studie 

beskrev bland annat att de ibland inte kunde finna balans mellan arbete och fritid. Det 

beskrevs som svårt att släppa tankarna kring skolan. De som hade arbetat längre som lärare 

beskrev att det hade blivit lättare med åren att släppa arbetet och kunde nu fokusera mer på 

fritiden istället.   
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Währborg (2009) beskrev att den generella benämningen av stress är en fysisk och psykisk 

reaktion som orsakas när en individ utsätts för krav och press från omgivningen som är för 

stora att hantera. I resultatet framkom det att flertalet lärare påpekar att de har för stora krav 

av att hinna med allt som de skall hinna med med tanke på hur deras klasstorlekar ser ut. Det 

som tog mest tid för lärarna var att ge formativ feedback och rättning av examinationer. 

Antoniou et al. (2013) påtalade i sin studie att tidsbrist och arbetsbörda var några av de 

största påverkande faktorerna för lärares stress. Dock menade Antoniou et. al (2013) att stress 

inte alltid behövde leda till sjukdom. Antonovsky (2005) menade att individer behövde 

resurser till att hantera de krav som individen ställdes inför för att uppnå hanterbarhet på 

arbetsplatsen. Skulle individen kunna hantera de krav blev hen också mer motståndskraftig 

mot ohälsa. Ryden och Stenström (2015) beskrev samtidigt att kroppen inte fick möjlighet till 

återhämtning vid långvariga perioder av stress, där det tillslut kunde leda till både fysiska och 

psykiska besvär. I författarnas studie visade resultatet att en del av respondenterna påpekade 

att de hade arbetskollegor som slutat på grund av den stress som läraryrket bidrog till. De 

lärare som hade mindre klasser beskrev sin tjänst som en förmånlig tjänst där de gavs en 

större chans till att utveckla alla elever och att de själva samtidigt mådde bra. Kinman (2008) 

publicerade en studie där de hade undersökt om KASAM och stress korrelerade. Resultatet 

från studien visade att individer som upplevde ett starkt KASAM på arbetsplatsen var mindre 

benägna att uppleva stress. Det visade sig även att de var mer motståndskraftiga mot psykisk 

ohälsa (Kinnman, 2008). I författarnas studie visade resultatet att skolorna tar olika hänsyn 

till lärarnas hälsa. Flera beskrev att det var ett eget ansvar hos individen att säga till om sitt 

egna välmående, men att det sedan är ledningens ansvar att göra något åt det. Tang et al. 

(2013) menade att det bästa sättet för att motverka arbetsrelaterad stress var att samtliga inom 

skolan hjälptes åt för att hantera de situationer som lärarna beskrivit som jobbiga och psykiskt 

påfrestande. Det ansågs också viktigt att ta itu med problemet tidigt för att den 

arbetsrelaterade stressen inte blev alltför långvarig och övergick till utbrändhet (Pas et al., 

2012).  

 

Granqvist och Johansson (2006) menade att lärares relationer med arbetskollegor och elever 

sågs som viktiga för att kunna uppnå meningsfullhet på arbetsplatsen och Pyhältö et al. 

(2011) menade att interaktionen mellan lärare och elev påverkade lärarens arbetsmiljö.  I 
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föreliggande studie var de flesta respondenterna positiva över deras relationer mellan 

arbetskollegor och elever, och skulle även vara den starkaste motivationen till att fortsätta sitt 

yrke. I resultatet beskrev en lärare att hen delade tankar med flertalet av sina kollegor och 

känner stort förtroende för dem, medan en annan lärare beskrev att eleverna är det som fick 

hen att arbeta vidare som lärare. Majoriteten av de intervjuade respondenterna var negativa 

kring exempelvis arbetsuppgifter, där flertalet inte ansåg arbetsuppgifterna som rimliga, 

givande eller utvecklande. Enligt Antonovsky (2005) var det viktigt för en individ att hen 

kände att utmaningarna var utmanande men ändå begripliga, annars skulle inte individen 

uppnå meningsfullhet. I lärarnas riksförbund (2013) studie framkom det att en del 

utvecklades i arbetet tillsammans med elever och kollegor men att 55% av respondenterna 

upplevde att de inte utvecklades.  

 

Praktiska implikationer  

Studiens resultat går i linje med tidigare forskning då läraryrket beskrivs som ett stressande 

och högt belastat arbete där många lärare har ett sämre välmående. Många lärare påpekar att 

alla de nya ansvarsområden som tillkommit med de nya läroplanerna är en bidragande faktor 

till att de lättare upplever stress idag. Många påpekar också den bristande lyhördheten från 

skolledningens sida för att förbättra lärarens enskilda arbetsplats som något problematiskt. 

Enligt den föreliggande studien ihop med tidigare forskning visade resultatet att det är viktigt 

för lärare att uppnå känsla av sammanhang på arbetsplatsen för att kunna skapa ett 

välbefinnande i livet. Studiens resultat ihop med tidigare forskning visade även att bättre 

lärarvillkor kan skapa ett starkt KASAM vilket i sin tur ger positiv effekt hos den enskilde 

individen och undervisningen, där eleverna samtidigt får de bästa förutsättningarna till att 

skapa ett lärande och utvecklande. Genom studiens resultat kan skolledning, högre uppsatta 

och politiker inse allvaret i läraryrket där en förändring borde ske. Många tenderar till att 

avsluta sin karriär som lärare och utan förändring kommer läraryrket bli än mindre attraktivt. 

 

Metoddiskussion  

Eftersom syftet med denna uppsats var att utifrån ett hälsoperspektiv undersöka om lärare på 

gymnasiet anser att de upplever känsla av sammanhang på arbetsplatsen ansågs kvalitativa 

intervjuer som lämpligt. Det gavs möjlighet till att få en bredare och tydligare förståelse av 

respondenternas upplevelser. Det fanns även brist på kvalitativa intervjuer i tidigare forskning 
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vilket gjorde det mer intressant att se om de överensstämde med tidigare forskning och 

samtidigt om resultatet kunde ge mer specifika svar på vad som borde förbättras i skolmiljön.  

    

Eftersom studien använde sig av semistrukturerade intervjuer gavs det möjlighet till att ställa 

eventuella följdfrågor som författarna kunde forma efter sitt eget syfte och frågeställning. Det 

går dock att diskutera kring författarnas intervjuguide då den var egendesignad och hade 

därför ingen dokumenterad validitet eller reliabilitet då den aldrig tidigare testats.  

Att författarna gjorde en pilotstudie, för att testa sin intervjuguide som senare godkändes, 

gjorde att studiens validitet stärktes. Dock skulle studiens validitet påverkas av att 

respondenterna visste studiens syfte och gav författarna social önskvärdhet, vilket innebär att 

de ger de svar som respondenterna tror att författarna önskar (Wilson & MacLean, 2011). 

Att studien var relativt liten med nio respondenter och endast gjordes i Södra i Sverige gör 

det svårt att bedöma reliabiliteten i studien, men eftersom respondenterna ofta gav liknande 

svar kan det ses som en relativt god reliabilitet. Då studien inte var av någon direkt 

omfattning är det svårt att dra generella slutsatser kring en större population.            

  

Framtida forskning  

I föreliggande studie var syftet att undersöka om lärare upplever att de får vara med och 

påverka sin arbetsplats i tillräckligt stor utsträckning för att deras arbete skall underlättas och 

risken för utbrändhet minskas. Föreliggande studie kan tänkas vara en ingång till vidare 

forskning inom detta ämne då tidigare forskning tyder på att lärare inte upplever starkt 

KASAM. Det vore därför intressant att undersöka samma område fast utifrån skolledningens 

sida istället för lärarnas. Att undersöka utifrån bådas synvinkel möjliggör att skolmiljön kan 

bli en bättre arbetsplats där fler kan trivas och samtidigt må bättre. Då vår studie är relativt 

liten vore det samtidigt intressant att göra en mer omfattande studie på en större population 

med fler frågor som är beprövade sedan tidigare.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

                    

Intervjuguide 

  

Inledning 

-Kan du börja med att berätta lite om dig själv? Ålder? Vad har du för intressen? 

-Hur ser en “vanlig” dag ut för dig? 

-Ämneskombination? 

-Hur kommer det sig att du blev lärare? 

  

Huvudfrågor 

Begriplighet 

-Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

-Tycker du att din erfarenhet på din nuvarande arbetsplats underlättar eller försvårar ditt 

arbete? På vilket sätt? 

-Arbetar du mer än de procenten som du skall göra? Hur känns det? 

-Upplever du balans mellan arbete och fritid? På vilket sätt? 

-Upplever du att det finns saker som borde prioriteras mer på din arbetsplats? I så fall vad? 

-Hade du önskat att skolledningen ändrade på något för att underlätta din arbetsplats? I så fall 

vad? 

Hanterbarhet 

-Hur upplever du att lokalerna på din arbetsplats är? 

-Hur upplever du att ljudnivån i klassrummet är? 

-Hur många elevklasser har du just nu? Hur många är det i varje klass? Tycker du att det är 

lagom? 

-Vad upplever du är det mest tidskrävande i arbetet? Gör det dig stressad? 

-Vem anser du har det största ansvaret för din hälsa på arbetsplatsen? 

-Finns det något hälsofrämjande arbete för lärarna på din skola? I så fall vad? 

Meningsfullhet 

-Upplever du att läraryrket är utmanade? På vilket sätt? 

-Ställs du för rimliga utmaningar i arbetet? Kan du ge ett exempel? 

-Hur upplever du att din relation med arbetskollegor ser ut? 

-Hur upplever du att din relation med eleverna ser ut? 

-Hur upplever du att samarbetet med skolledningen fungerar? 
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-Får du och dina arbetskollegor vara med och påverka skolledningens olika beslut? Kan du ge 

ett exempel? 

-Hur ser du på din framtid som lärare? Varför ser du den så? 

  

  

Avslutande frågor 

-Känner du att det är något annat du vill lyfta fram? 

-Vill du lägga till något på en specifik fråga? 

-Hur upplevde du att bli intervjuad? 
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Bilaga 2 

  

Hej, 

Vill du vara med i en undersökning som berör läraryrket och din arbetsplats? 

Studien är en C-uppsats och är en del av utbildningen till ämneslärare vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar. Det är en kvalitativ intervjuundersökning som berör gymnasielärare som arbetat 

minst 5 år i yrket. Studien syftar till att undersöka dina erfarenheter och upplevelser av hur du 

anser att du upplever känsla av sammanhang på din arbetsplats.    

   Intervjun kommer att spelas in för att sedan transkriberas och skrivas ut i text. Den 

information som du ger kommer att behandlas på ett konfidentiellt sätt att ingen obehörig kan 

ta del av den. Du kommer inte att kunna identifieras i studien. Resultatet kommer att 

presenteras skriftligt för andra studerande, handledare och examinatorer. När uppsatsen är 

godkänd och klar kommer den att finnas vid en databas vid Linnéuniversitetet. Det inspelade 

och transkriberade materialet kommer att förstöras vid ett godkännande av uppsatsen. Du 

kommer också att ha möjlighet att ta del av det färdiga resultatet. Deltagandet i den här 

studien är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta den. Du har också 

möjlighet att avböja frågor under intervjun. Intervjun beräknas att ta ungefär 60 minuter. 

   Vi vore tacksamma för din medverkan i den här studien. Vid eventuella frågor får du gärna 

höra av dig till oss. Ansvariga för studien är: 

  

Alexander Berglund                           Gustav Forsberg 

       Student                                              Student 

xxxxxxx@student.lnu.se      xxxxxxx@student.lnu.se 

    070-xxxxxxx                             070-xxxxxxx 

 


