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Abstrakt 

Syftet med studien har varit att undersöka vad gymnasielärare upplever är stressfaktorer i yrket 

och vad för arbetsmiljöer de anser är optimala för sitt välmående. Detta har undersökts med 

hjälp av en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har använts. Det var 10 

gymnasielärare från södra Sverige som medverkade i studien och som delade med sig av sina 

upplevelser i ämnet. Detta genererade i fem huvudkategorier som svarade till studiens syfte; 

yttre stress, lärarens inre stress, sociala relationer, fysisk miljö och materiella förutsättningar. 

Dessa huvudkategorier skapades av de 14 underkategorier som uppkommit efter att samtliga 

10 deltagares intervjuer granskats. En kortare summering av studiens slutsats är att det fanns 

ett stort antal stressfaktorer som dagens gymnasielärare upplever under sitt yrkesutövande. 

Några exempel på stressfaktorer som studiens resultat visade på var betyg & bedömning, 

tidsbrist och känslan av otillräcklighet. Det fanns även flera aspekter som lärarna ansåg 

behövde korrigeras i arbetsmiljöerna i förhållande till deras välmående. Till exempel egna 

arbetsrum, tillgång till material och luftventilation. Studiens resultat kan användas vid 

förbättringsåtgärder gällande arbetsmiljön för lärare, att lyfta frågor om vilka stressfaktorer 

som påverkar lärarna i deras arbete kan vara väsentligt för att få en mer fungerande och 

välmående lärarkår.     

 

Nyckelord 
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Engelsk titel 

High school teachers experienced stressors and optimal working environments – a qualitative 

interview study on the factors that teachers experience stressful in their profession and what 

workplace they consider to be optimal for their wellbeing 
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1. Introduktion 

I skolan figurerar det många parter som tillsammans utgör en kollektiv helhet. Det finns elever, 

lärare, rektorer, specialpedagoger, kuratorer, serveringspersonal, vaktmästare och många fler. 

Det är av stor vikt att alla dessa parter mår bra, kan fungera tillsammans och gemensamt strävar 

efter samma mål. Den grupp som det fokuserades på i denna studie var lärargruppen och hur 

de upplevde att de mår i sitt yrke. Enligt Holmes (2005) är det viktigt att lärarna mår bra för att 

i sin tur kunna utföra sitt arbete på ett optimalt sätt. Allt i skolan hänger ihop. Om läraren är 

stabil, ger det eleven större möjlighet för ett gott och hållbart lärande. Ahlgren och Gådin 

(2010) skriver om att läraryrket i Sverige har gått från att vara ett av de hälsosammaste yrken 

till att bli ett av de tio yrken med den högsta sjukfrånvaron. Arbetsrelaterad stress är rapporterad 

att vara den huvudsakliga anledningen till denna frånvaro. Syftet med studien har varit att 

undersöka hur gymnasielärare mår psykiskt och vad för olika stressfaktorer som påverkar 

lärarnas välmående och vad för arbetsmiljöer som är optimala i förhållande till lärarnas hälsa. 

En anledning till varför detta område har varit relevant att studera är att frånvaro från jobbet på 

grund av stress, ångest och depression har dubblerats sedan mitten av 1990-talet (Holmes, 

2005). Syftet med studien har således varit att synliggöra stressfaktorerna, som lärare upplevde, 

vilket i sin tur kan leda till att de bättre och lättare kan hanteras och på sikt även förminskas, 

detta för att få en fungerande och hållbar skola.  

1.1 Stress 

Statens offentliga utredning (SOU, 2006:77) definierar begreppet stress på följande sätt, att en 

individ utsätts för förväntningar som denne inte kan uppnå eller påfrestningar som överstiger 

hens förmåga. Individen kan då uppleva fysiska och psykiska symptom på stress som 

illamående, huvud- och magsmärtor samt oro och frustration. SOU (2006:77) definition av 

stress stärks även av Währborg (2009) som definierar begreppet stress i en generell benämning 

att människan reagerar fysiskt och psykiskt på omständigheter som förändras i omgivningen i 

form av krav eller press på den enskilde individen (Währborg, 2009). Däremot är människan 

ursprungligen anpassad för att kunna hantera mindre doser av stress under kortare intervaller, 

vilket har positiva effekter på människans beteende. Den positiva stressen kan då vara ett 

hjälpmedel för människan att instinktivt reagera, agera och ta ansvar i krävande situationer. 

Dessa reaktioner sker till följd av de fysiologiska faktorer som förändras i kroppen, vilket är 

att pulsen ökar, samt förhöjning av adrenalin. Om människan däremot inte får möjlighet till 

vila efter en kortare period med stress och stressen pågår under en längre tid kan människan 

både få lida av fysiska och psykiska men (Levi, 2001; Ryden & Stenström, 2015).    
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En av de tidigare teorierna inom området stress utformades av Hans Selye under 1950-talet och 

kallas för General Adaptation Syndrome (GAS). Teorin beskriver tre steg som inträffar när en 

individ drabbas av stress. Första steget i processen är den alarmerande fasen, vilket betyder att 

individen upplever något stressande moment och att detta ökar aktiviteten hos individen. Andra 

steget är motståndsfasen som innefattar hur individen hanterar den stressande situationen. Sista 

steget benämns som en utmattningsfas, som individen hamnar i om denne upprepande gånger 

blivit utsatt för stressen och inte lyckas hantera den (Ogden, 2007). Allt som orsakar stress 

tenderar att äventyra livet såvida inte individen har förmåga att hantera det. Därav blir 

individens anpassningsbarhet och motståndskraft mot stress grundläggande förutsättningar för 

vad stressen får för effekter på livet (Selye, 1950). Enligt Selye (1950) var nyckeln till 

utvecklandet av GAS att samtliga människor reagerar på stress och att reaktionsmönstret av 

stress alltid är detsamma. Det beror på den biologiska reaktion som sker hos människor när de 

utsätts fara, vilket leder till att nervcellerna i kroppen utsöndrar en förhöjd grad av 

vattenmetabolism och insulin i blodsockret. Således reagerar människan och då upplever hen 

en förhöjd stressnivå.  

 

Nixon, Mazzola, Bauer, Krueger och Spector (2011) berättar om att det finns ett flertal olika 

teoretiska modeller som försöker förklara relationen mellan arbetsrelaterade stressorer och hur 

belastningen av dem påverkar individen. En av dessa modeller är framtagen av Spector (1998) 

och har sitt ursprung i förhållandet mellan de två tidigare nämnda parter. Spector (1998) menar 

att det förekommer en stimulans- och responsprocess där aspekter av arbetsmiljön leder till 

påfrestningar, både fysiska och psykiska, vilket medieras av de uppfattningar som individen 

själv har angående miljön. Han skriver vidare om att en arbetsrelaterad stressor är ett tillstånd 

eller en situation som förorsakar en negativ emotionell respons, som ilska eller ångest. Många 

arbetsrelaterade stressorer kan vara relativt abstrakta, som tvetydighet i vilken roll individen 

har på arbetet, medan andra arbetsrelaterade stressorer kan vara för hög arbetsbelastning som 

kan ge fysiska symptom (Spector, 1998). När arbetsrelaterade stressorer kvarstår över längre 

tid och inte klaras av att hanteras, kan det medföra att läraren drabbas av negativa 

konsekvenser. Ett av de mest förekommande område inom forskningen är lärarutbrändhet, som 

kännetecknas av känslomässig utmattning, depersonalisering och en sänkt ambitionsnivå 

(Maslach & Leiter, 2008). Enligt Johnson, Cooper, Cartwright, Donald, Taylor och Millet 

(2005) är det inte överraskande att många lärare upplever arbetsrelaterad stress, då det är den 

huvudsakliga orsaken till att ungefär 30 % av lärarna lämnar yrket.  
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Split, Koomen och Thijs (2011) skriver om att läraryrket har skattats som ett av de högst 

rankade stressrelaterade yrkena, och att det känslomässiga involverandet med sina elever anses 

vara den primära förklaringen till detta resultat. Stressorer för lärare som Al-Mohannadi och 

Capel (2007) redogjort för i sin kvantitativa studie är bland annat klassernas storlek. Det var 

vanligt att som lärare uppleva en tidspress för att känna att samtliga elever ska få den hjälp de 

behöver både i och utanför klassrummet. Vanligt förekommande var även att lärare upplevde 

en press över att bibehålla disciplinen och ordningen i klassrummet, samtidigt som det var 

lärarens uppgift att inspirera eleverna till studiemotivation. Andra omständigheter som lyfts 

fram av Al-Mohannadi och Capel (2007) var stressorer från andra perspektiv som arbetsmiljön 

vilket involverade både den fysiska miljön, men också de sociala relationerna mellan lärare och 

elev samt kollegor emellan. Enligt Al-Mohannadi och Capel (2007) behöver däremot inte 

samtliga faktorer som påverkar stress vara negativa, då stress även kan vara positivt för 

människan. Stress kan delvis förhöja människans prestation under en kortare tid, men för att 

det dock inte ska hämma människans välmående bör det finnas tid för återhämtning efter en tid 

med ett mer intensivt arbete och en förhöjd stressnivå. Enligt Boujut, Dean, Grouselle & Cappe 

(2016) kvantitativa studie om lärares välmående blev upplevda stressorer, som inte efterföljdes 

av återhämtning, en bidragande orsak till att drabbas av utbrändhet.   

 

Ahlgren och Gådin (2010) presenterar flera faktorer på jobbet som genererar stress för lärarna, 

exempelvis hög arbetsbelastning, tidsbegränsningar, hanterande av elever som beter sig dåligt, 

klasstorlekar, professionell isolering och icke-stödjande kollegor. Soini, Pyhältö och Pietarinen 

(2010) presenterar i sin kvalitativa studie att lärarens pedagogiska välbefinnande främst 

påverkades av de utmanande sociala interaktionerna av sitt arbete. Lärarna menade i allmänhet 

att det sociala samspelet är det mest givande och det mest problematiska med deras yrke. Soini, 

Pyhältö och Pietarinen (2010) skriver om att lärarnas välbefinnande är avgörande för att uppnå 

utbildningsmålen både i klassrummet och på kommunnivå.  

 

Abel och Sewell (1999) har genomfört en kvantitativ enkätstudie angående stress och 

utbrändhet bland lärare. De har kommit fram till att stress bland annat kan resultera i både 

fysiskt och mentalt illamående som hämmar lärarens undervisning vilket i slutändan påverkar 

elevernas lärande. Det kan även resultera i att relationen mellan lärare och elev försämras om 

den ena parten lider av fysiskt eller mentalt illamående. I de undersökningar som Abel och 

Sewell (1999) genomförde kunde det utläsas att när graden av stress hos lärarna steg, sjönk 

graden av upplevd energinivå vilket i sin tur ledde till ovanstående känslor av illamående. Efter 
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att illamåendet börjat stiga och energinivån börjat sjunka skapades en ond spiral vilket i sin tur 

ledde till att läraren kände att prestationen på arbetet försämrades, vilket blev ytterligare en 

stressor som ledde till mer och utökad stress för läraren.  

1.2 Arbetsbelastning  

Göksoy och Karaokur (2014) skriver att arbetsbelastning kan definieras som en arbetsmängd 

som ska utföras på en viss tid till en viss kvalitét. Angelöw (2014) beskriver att den ökade 

arbetsbelastningen, som kommit med nyinförda skolreformer sedan mitten av 1990-talet, har 

genererat i en högre grad av tidsbrist. Skillnaden är att tidigare hade lärarna mer tid att tillgå 

för planering och efterarbete av lektioner, men med ökade dokumentationskrav, utan att fler 

resurser har tillämpats, blir tidsåtgången för planering och efterarbete knapp. Lärarna har också 

andra arbetsuppgifter som tynger arbetstiden i form av mer individuella utvecklingsplaner, 

elevvård vilket inkluderar skriftliga utvärderingar och åtgärdsprogram, frånvarohantering, 

skriftliga omdömen för varje elev, skriftliga mål för utvecklingsarbete med efterföljande 

utvärderingar, konferenser och mer därtill. Vad det är som står till grunden för den drastiska 

arbetsbelastningens ökning av administrativt arbete är resultatet av de politiska beslut som 

tagits gällande de skolreformerna som har lagts till (Angelöw, 2014). Även Al-Mohannadi och 

Capel (2007) tar upp att lärares arbete består i stor grad av administrativt arbete som till viss 

del hindrar lärare från att vara lärare i många tillfällen då de istället behöver sysselsätta sig med 

utförandet av skriftligt administrativt arbete. Gray, Wilcox och Nordstokke (2017) belyser att 

det finns många olika faktorer som påverkar en lärares välmående, exempelvis hög 

arbetsbelastning, dåliga attityder från elever, behovet av att anpassa sig till läroplanen för att 

möta olika studenters behov, klasstorlekar och låga löner. Något som däremot påverkar lärares 

välmående positivt är om skolklimatet är öppet och positivt. De skriver vidare om att lärare står 

inför höga krav, då de ska kunna hantera klassrumssituationer och bidra till en positiv 

utveckling i elevernas inlärning. Dessa uppgifter försvåras på grund av stora klasstorlekar och 

varierande inlärningsbehov.  

 

Menges och Austin (2001) skriver om sambandet mellan läraryrket och stress, här kommer de 

fram till att den allra största faktorn som gör att lärare ofta lider av stress är den tidsbrist som 

de upplever i arbetet. Denna tidsbrist går ofta ut över lärares privatliv och bidrar till att lärare 

ofta har svårt att kunna hantera en hög arbetsbörda. Den arbetsbörda lärare upplever kommer i 

hög grad ifrån administrativt arbete, förberedande av lektioner, samt betygsättning och 
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bedömningar av elever. Gällande betyg och bedömning finns det ytterligare en stressfaktor som 

uppstår när det sker nya reformer inom skolan som berör förändringar inom detta område.  

 

Angelöw (2014) skriver att med tidsaspekten i åtanke förekommer det ofta att lärare tenderar 

att skjuta på vissa arbetsuppgifter som kan anses vara mindre viktiga för stunden. Det leder till 

att de arbetsuppgifterna måste göras en annan dag vilket blir en förskjutelse av stress. Det blir 

således en börda för läraren att veta att något inte är gjort som borde vara det. Ett hinder som 

leder till tidsbrist är den impulsivitet som finns i yrket, exempelvis kan det dyka upp frågor av 

både kollegor och elever som anses vara aktuella att svara på när läraren egentligen bör ta tag 

i sin ordinarie arbetsuppgift. Det kan även röra sig om att besvara e-mail eller telefonsamtal. 

Även SOU (2006:77) skriver att tidsbrist är en påföljd av en hög arbetsbelastning och en faktor 

som kan leda till stress. Hanterandet av sådana situationer hänvisar Angelöw (2014) till att 

läraren strukturerar upp sitt arbete och planerar den tid som finns att disponera. Ytterligare en 

faktor som kan hjälpa lärare i arbetslivet är att våga be om hjälp. Det är nämligen enligt 

Angelöw (2014) en vanlig företeelse att människor inte vågar be om hjälp av sin omgivning. 

Många anser att det medför en viss skam att visa sig svag och därmed inte behärska arbetet på 

egen hand och måste ta hjälp för att klara av det. Därför förespråkar Angelöw (2014) att den 

enskilde individen bör svälja sin stolthet och samarbeta med sin nästa då möjligheten finns att 

även denna eventuellt har samma problem eller rent av lösningen på problemet.  

 

En studie som Ahlgren och Gådin (2010) presenterar gick ut på att undersöka hur 

grundskolelärare upplevde att deras arbetssituation var och identifiera förhållanden som kunde 

vara en hälsorisk. Det övergripande temat som denna studie presenterade i resultatet blev ”En 

kamp för tid att lära”. Temat beskrev den konflikt som lärarna kände mellan deras ambitioner 

att skapa en stimulerande inlärningsmiljö kontra det ökade behovet av beteendekontroll som 

tog tid från klassrumsarbetet. Resultatet i studien presenterade att lärarnas arbete innehöll både 

oändligt mycket krav men också stor glädje. Ahlgren och Gådin (2010) skriver vidare om att 

tidigare forskning visade på att om lärarna är nöjda med sitt arbete är det starkt relaterat till god 

hälsa. Det missnöje som lärare uttryckte när de inte kunde göra ett bra arbete som definieras av 

egna önskemål skulle kunna leda till negativa stressreaktioner på lång sikt.  
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1.3 Utbrändhet  

Shami, Tare och Taran (2017) skriver att utbrändhet är resultatet av långvarig arbetsrelaterad 

psykologisk stress. De skriver vidare om att utbrändhet är en obalans mellan kraven som ställs 

på människan kontra hennes förmåga att besvara dem. Detta genererar i en negativ upplevelse 

och dess följder blir att individen kan drabbas av utbrändhet. Gray, Wilcox och Nordstokke 

(2017) förklarar att utbrändhet kan delas in i tre huvuddrag: utmattning, cynism och 

ineffektivitet. Pyhältö, Pietarinen och Salmela-Aro (2011) berättar att kännetecknen för 

utbrändhet är brist på känslomässig energi, känslor av belastning och kronisk trötthet. Abel och 

Sewell (1999) förklarar att om en individ är utbränd associeras det med undertryckta känslor 

av personlig prestation och en negativ självbild. Enligt Angelöw (2014) är läraryrket ett av de 

yrken som under de senaste fem åren har blivit mest utsatt för tidsbrist, vilket stärks av Gavish 

& Friedman (2010) som kommer fram till ett liknande resultat i sin kvantitativa studie om 

utbrändhet i läraryrket. 

 

I studien som Shami, Tare och Tarans (2017) presenterar fokuserades det på att identifiera 

förhållandet mellan lärarens mentala hälsa och emotionell intelligens och deras utbrändhet. 

Resultatet visade på att det finns samband mellan dessa. Resultatet indikerade att om lärare har 

en ökad nivå av emotionell intelligens och mental hälsa minskar deras risk för utbrändhet. De 

skriver vidare om att utbrändhet kan förekomma i alla yrken men de som är mest utsatta är 

yrken som arbetar med människor. Gray, Wilcox och Nordstokke (2017) refererar också till en 

studie som visade att yrken som hade en hög grad av sociala interaktioner tenderade att i högre 

grad drabbas av utbrändhet. Och om läraren fortsatte att arbeta trots sin utbrändhet skulle det 

leda till att inlärningen hos eleverna hämmades och att eleverna i slutändan skulle kunna 

drabbas av studentapati, vilket innebär att eleverna inte tar till sig någon information som 

delges under lektionerna. Gray, Wilcox och Nordstokke (2017) skriver vidare om att många 

lärare upplever höga nivåer av stress vilket leder till utbrändhet och på grund av detta lämnar 

många lärare yrket. De presenterar en Australiensisk studie som visade att inom ett decennium 

planerade en tredjedel av lärarna att lämna yrket och 25 % av lärarna planerade att lämna yrket 

inom bara två år.  

 

1.4 Arbetsmiljö  

Enligt SOU (2006:77) är arbetsmiljö ett begrepp som kan definieras som de omgivande fysiska 

som såväl psykiska faktorerna på en arbetsplats. Om den psykiska hälsan försämras överlag på 
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en arbetsplats är det med stor sannolikhet flera individer som upplever arbetet som psykiskt 

ansträngande. Den psykiska hälsans förändring kommer ofta ur den fysiska miljöns påverkan 

på individen som när människor tvingas arbeta i en bullrig miljö under en längre tid, eller när 

det inte finns att tillgå någon konkret plats för vila som ett fikarum eller ett uppehållsrum där 

idéer kan utbytas på ett mer informellt vis (SOU, 2006:77). Angelöw (2014) beskriver även 

den sociala och psykiska arbetsmiljön samt hur den påverkar den enskilde individens 

välmående och prestationer. Det är nämligen i kommunikationen mellan olika individer som 

exempelvis lärarkollegor, lärare och elev eller lärare och rektorer som många nya idéer föds, 

samt lösningar på problem i arbetssituationer. Dessa lösningar främjar i sin tur människans 

psykiska hälsa och inställning till sitt arbete.  

 

Lindblom, Linton, Fedeli och Bryngelsson (2006) skriver om två framträdande modeller 

rörande arbetsrelaterad stress som utgår ifrån interaktionen mellan arbetaren och dess 

arbetsmiljö. Den första är Karaseks (1979) job demand-control theory, på svenska känd som 

krav och kontrollmodellen som senare vidareutvecklades i samarbete med Theorell (Allvin, 

Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006) och den andra är Siegrist, Peter, Junge, 

Cremer och Seidel (1990) effort-reward imbalance model. Allvin et al. (2006) förklarar att job 

demand-control theory handlar om huruvida individen upplever sig ha höga eller låga krav på 

sig i förhållande till sitt arbete. Ytterligare en dimension som påverkar detta är om individen 

själv har kontroll över sitt arbetsutförandet eller inte. Karasek (1979) menade att tillämpandet 

av denna modell i arbetslivet skulle öka beslutsbredden för arbetstagarna och att detta i sin tur 

skulle leda till en minskad psykisk belastning. 

 

Den andra teoretiska modellen, the effort-reward imbalance model, som på svenska går att 

översätta till ansträngnings-belöningsmodellen, förklarar Siegrist (1996) graden av skadliga 

hälsoeffekter orsakade av stress på en arbetsplats. Denna modell kopplar ihop arbetskraven 

med de belöningar som de anställda får för det arbetet de utfört. I relation till detta innebär det 

att en hög arbetsrelaterad belastning i kombination med en låg kontroll över att få erkännande 

för de utförda arbetet och en låg utbetald lön, anses påverka individens mentala och fysiska 

hälsa negativt. Dessa glapp mellan att ge och att få anser Siegrist (1996) vara skadliga för 

individens allmänna mående. 

 

Rapp (2014) hänvisar till arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och förtydligar att en god 

arbetsmiljö är en rättighet för alla parter som figurerar inom skolans ramar. Arbetsmiljöverket 
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(2017) framhåller att det finns regler som skolan måste förhålla sig till när det kommer till den 

fysiska arbetsmiljön. Dessa regler berör allt från att skolans lokaler ska ha bra ventilation och 

luft, till att toaletterna ska vara rena. Det innefattar även att en god belysning ska finnas och att 

lokalerna är utformade på ett sätt som bidrar till att reducera buller. Det finns även regler för 

att den utrustning som eleverna behöver använda i skolan är anpassad efter deras fysiska behov. 

Det vill säga att det finns olika typer av bänkar som passar olika individer oberoende längd 

eller storlek.   

 

En studie som undersökte hur olika ljudnivåer i två olika arbetsmiljöer påverkade individer 

utifrån kognitiva, emotionella och fysiologiska aspekter, uppvisade att det fanns en skillnad i 

individernas mående och prestation beroende på vilket förhållande de hade befunnit sig i. De 

individer som hade varit i den grupp där miljön var tyst mådde bättre än de individer som blivit 

utsatta för ljud. Resultatet visade även att den grupp som blivit utsatta för ljud kom ihåg färre 

ord, skattade dem själva som mer trötta och var mindre motiverade till att fortsätta jobba 

(Jahncke, Hygge, Halin, Green & Dimberg, 2011).  

 

En studie presenterade hur lärares arbetsmiljö fungerar som ramverk för utbrändhet. Resultatet 

som presenterades var att lärarna ansåg att samspelet med elever, föräldrar och kollegor, både 

i skolan och utanför skolan, var miljöer som utmanade deras yrkesmässiga välbefinnande. Brist 

på yrkesmässig effektivitet, känslor av otillräcklighet och utanförskap, maktlöshet och 

ojämlikhet var karaktäristiska drag för de interaktioner som ansågs vara belastande för lärarna 

(Pyhältö, Pietarinen & Salmela-Aro, 2011). De sociala relationer som byggs på en arbetsplats 

sker delvis via de samarbeten som är nödvändiga för att avancera i den enskilde individens 

utveckling. Att därför våga be om hjälp och starta nya nätverk på sin arbetsplats främjar 

arbetstrivseln för flera involverade parter (Angelöw, 2014). Angelöw (2015) skriver att när 

människor i allmänhet och inte enbart lärare tillfrågats vad som är viktigt för att de ska trivas 

på sin arbetsplats är positiva relationer med kollegor högt rankade. Det medför att efter att en 

god relation har byggts blir det naturligare att samarbeta sinsemellan. För att det ska vara 

möjligt anses det vara nödvändigt att det existerar någon form av formell arena där 

arbetskollegor kan utbyta och bolla arbetsrelaterade idéer som i ett arbetsrum där hela arbetslag 

tillsammans har sina skrivbord och individuella arbetsplatser samlade. Ytterligare ett steg för 

att kunna främja arbetsrelationer mellan kollegor kan det vara nödvändigt att ha informella 

arenor där nya tankebanor och idéer kan skapas på ett mer avslappnat och spontant 

tillvägagångssätt, ett optimalt ställe för en sådan informell arena kan vara i fikarummet eller i 
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korridorerna där kollegorna spontant kan träffa på varandra. I samband med de nämnda 

formella- och informella arenorna utvecklas arbetstrivseln på flera olika plan, dels stärks 

sammanhållningen, men det öppnar även utrymme för diskussioner som leder till framförandet 

av konstruktiv återkoppling som främjar den individuella utvecklingen bland lärarkollegorna 

(Angelöw, 2015).  

 

De fysiska förhållanden som råder i arbetsmiljön är något som även SOU (2006:77) beskriver 

i form av att prestationsnivån förhöjs samtidigt som graden av stress minskar i arbetsmiljöer 

som är betydligt bekvämare i både fysiska och mentala former. De fysiska formerna kan 

definieras som en lugnare och mindre bullrig miljö, det kan även definieras som en betydligt 

vackrare plats med harmoniska färger där det finns plats och tid för djupa och lugna 

diskussioner. För att bistå den fysiska arbetsmiljön som SOU (2006:77) beskriver så att 

prestationsnivån ska kunna förhöjas kan lärare förhålla sig till det som Annerstedt (2007) tar 

upp gällande en plan för effektivt genomförande av lektioner i skolämnet idrott och hälsa. Här 

presenterar Annerstedt bland annat en checklista för att effektivisera lektioner och lärandet hos 

eleverna. Ur denna checklista framgår det tydligt att läraren i god tid ska kolla upp att material 

och tillgång till sal, klassrum eller annan lärmiljö finns och att den i fråga också är i ett gott 

skick. Annerstedt (2007) lyfter även fram att för att kunna planera en lektion är det viktigt att 

veta hur många elever som finns i klassen samt vilken utrustning som finns att tillgå. Detta för 

att kunna genomföra en optimal lektion med en hög aktivitetsgrad.  

 

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad gymnasielärare upplevde var stressfaktorer 

i samband med sitt yrke och vilka arbetsmiljöer de ansåg vara optimala för sitt välmående. I 

förlängningen av detta har syftet varit att identifiera faktorer som påverkar lärares välmående 

negativt för att det i sin tur kan leda till att dem bättre kan hanteras och med tiden 

förhoppningsvis reduceras. Studien har grundat sig på två frågeställningar.  

 

1. Vilka faktorer är det som gymnasielärare upplever påverkar deras stressnivå? 

2. Vilka arbetsmiljöer anser gymnasielärare vara de optimala för deras välmående?  
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2. Metod 

2.1 Deltagare  

De har varit 10 gymnasielärare från södra Sverige som har deltagit i denna kvalitativa 

intervjustudie. Totalt var det 6 kvinnliga och 4 manliga lärare som medverkade och åldrarna 

på dessa har varierat från yngre- till övre medelåldern. Likaså har lärarnas yrkeserfarenhet 

varierat mellan 14 - 35 år. Lärarna har kodats med en siffra för att kunna identifiera dem i 

resultatredovisningen, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Tabellen visar deskriptiv data för studiens deltagare.  

Deltagare Ålder År i 

läraryrket 

Kön 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

38 

42 

58 

47 

63 

53 

61 

58 

62 

50 

 

15 

17 

14 

20 

26 

16 

28 

33 

35 

26 

Man 

Kvinna 

Man 

Kvinna 

Kvinna 

Man 

Kvinna 

Man 

Kvinna 

Kvinna 

    

 

Sammanlagt har 548 minuters material samlats in. Intervjuerna varade mellan 35 minuter, den 

kortaste, och upp till 83 minuter, den längsta. Studien har utgått ifrån 10 lärares upplevelse av 

stressfaktorer och optimala arbetsmiljöer. Urvalet av deltagare gjordes utifrån 

bekvämlighetsurval som innebär att forskaren väljer deltagare som finns tillgängliga och där 

forskaren redan har en kontakt med deltagaren (Langemar, 2008). Studiens krav gällande 

deltagarna var att de skulle vara behöriga och aktiva lärare i yrket vid deltagandet. 

Bekvämlighetsurval ansågs vara lämpligt då studien utfördes vid slutet av höstterminen, vilket 

innebar att de deltagande lärarna redan hade stor arbetsbelastning med exempelvis 

utvecklingssamtal och betygsättning. Bekvämlighetsurvalet gjorde det möjligt att använda ett 

redan etablerat kontaktnät med lärare från olika delar av landet.   

2.2 Instrument 

Kvalitativa intervjuer används för att det är ett effektivt verktyg när syftet är att få fram den 

enskilde individens personliga subjektiva åsikter och upplevelser i en viss fråga (Langemar, 

2008). Det instrument som låg till grund för denna studie har varit en egendesignad 



13 

intervjuguide (Bilaga I) som har blivit utformad efter studiens syfte och frågeställningar. 

Intervjuguiden byggde på Burnards (1991) strategi för att förverkliga en tematisk 

innehållsanalys, vilket genomfördes med semistrukturerade frågor, men det har även 

förekommit följdfrågor som inte varit inom intervjuguidens ramar. Under intervjuernas gång 

har det förekommit att vissa frågor har besvarats i annorlunda ordning då deltagarna i studien 

har pratat på och kommit in på nästa ämne och frågeställning per automatik och utan att frågan 

har behövts ställas. De första frågorna som ställdes i intervjuerna var gällande de etiska 

riktlinjer som hänvisas till i texten och i det missivbrev (Bilaga II) som deltagarna hade fått 

utskickat till sig innan genomförd intervju. Dessa frågor följdes sedan upp av mer inledande 

frågor där deltagarna fick möjlighet att presentera sig själva, detta för att de skulle känna sig 

mer bekväma i situationen. Sen behandlades de frågor som var direkt kopplade till 

undersökningens frågeställningar. I slutet på varje intervju blev deltagarna tillfrågade hur de 

upplevde det att bli intervjuade samt om det var möjligt att återkomma till deltagarna med 

eventuella följdfrågor och kompletteringar om så skulle behövas. I utformandet av 

intervjuguidens struktur har tratt-tekniken som Langemar (2008) presenterar använts. Det 

innebär att intervjuguiden inleds med generella frågor och sedan gradvis fokuserar på mer 

specifika frågor som berör essensen av föreliggande studies syfte. Innan intervjuguiden 

tillämpades i studien testades den via en pilotstudie som användes för att se eventuella brister. 

Pilotstudien fungerade som förväntat vilket resulterade i att intervjuguiden kunde tillämpas i 

studien utan att behövas kompletteras ytterligare.  

 

2.3 Procedur 

Deltagarna i studien kontaktades vid ett första tillfälle via mail för att se om det fanns något 

intresse att ställa upp. I detta mail bifogades även missivbrevet som förklarade studiens syfte, 

etiska aspekter samt deltagarnas rättigheter om de ville ställa upp samt hur materialet de uppgav 

skulle behandlas. I samband med att informanterna svarade på om de ville delta i studien fick 

de även önska tid och plats vart intervjun skulle kunna genomföras någonstans. Intervjuerna 

har genomförts under slutet av oktober och början av november månad under 2017. 

Intervjuernas längd varierade och mellan den kortaste och längsta skiljde det nästan 50 minuter, 

detta spann berodde på flera faktorer som exempelvis deltagarens pratgladhet och 

tidstillgänglighet samt utrymme för följdfrågor. För att praktiskt genomföra samtliga intervjuer 

har det vid fem tillfällen tillämpats telefonintervjuer. Övriga fem intervjuer genomfördes vid 

lärarnas arbetsplatser i ostörda grupprum eller i lärarnas arbetsrum. Detta för att minimera 
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störningsfaktorer så som ljud och andra distraktioner.  Inledningsvis i varje intervju skedde ett 

mer allmänt samtal med syfte att få deltagaren att känna sig trygg i situationen innan de 

huvudsakliga frågorna som berörde studiens frågeställning ställdes. I början av intervjun 

tillfrågades även deltagarna om de godkände att samtalet spelades in. I slutet på varje intervju 

gavs deltagarna tillfälle att ställa frågor om studien eller annat som de undrade över och 

författarna fick även möjlighet att ställa frågor på områden som de önskade att deltagarna kunde 

utveckla. Deltagarna gavs också möjlighet att svara på frågan om de ville ta del av studiens 

resultat efter att studien blivit färdigställd. Efter att ljudinspelningen stoppats och intervjun 

officiellt var avslutad kunde ytterligare frågor rörande studien eller annat ställas från deltagarna 

om så önskades.  

 

2.4 Dataanalys 

För att sammanställa studiens resultat har det tillämpats en tematisk innehållsanalys som 

bygger på den modell som Burnard (1991) redogör för. Modellen i fråga som följts består av 

en stegvis process där författarna i första hand efter genomförd intervju satt sig ned och 

antecknat de första spontana tankarna och känslorna som bygger på den intuition som intervjun 

har medfört. Det insamlade materialet transkriberades sedan snarast möjligt och lästes sedan 

igenom flera gånger. Detta för att få en större förståelse över innehållet och dess olika områden. 

Transkriberingen genomfördes ordagrant och eventuella pauser och andra ljud som uppgavs 

antecknades i den mån de hade någon påverkan på intervjun. Efter detta har de viktigaste 

styckena från alla de olika intervjuerna tagits ut och därefter blivit utskrivna på papper. Dessa 

utskrivna citat har kategoriserats upp i högar med gemensamma nämnare. Den insamlade datan 

har skapat de meningsbärande enheterna som lagt grunden för de olika underkategorierna och 

deras huvudkategorier. För att kategorierna skulle kunna skapas var de meningsbärande 

enheterna i behov av att förklaras samt kodas med anledningen av att de är lösryckta citat som 

deltagarna i studien har sagt. Detta har gjorts för att sätta citaten i deras rätta sammanhang. 

Med hjälp av en förklaring och kodning kunde sedan både underkategorier och 

huvudkategorier utformas. Även Graneheim och Lundman (2003) förespråkar den tematiska 

innehållsanalysen och förklarar att denna stegvisa progression av data bygger på att de 

meningsbärande enheterna förklaras i mer korta och koncisa former för att på ett enklare vis 

förklarar data, därför används föregående nämnda steg. De huvudkategorier som har fastställts 

i studien är fem till antalet: yttre stress, lärarens inre stress är de två som svarar till den första 

frågeställningen medan sociala relationer, fysisk miljö och materiella förutsättningar svarar 
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till den andra frågeställningen. Nedan redovisas två av dessa huvudkategorier i tabellform med 

tillhörande analysprocess (Tabell 2).    

 

 

Tabell 2. Tabellen visar några exempel från huvudkategorierna yttre stress och lärarens inre stress samt hur de 

är framtagna utifrån sina respektive meningsbärande enheter och hur de är kodade.    

Meningsbärande enhet Vad handlar det 

om? 

Kod  Underkategori Huvudkategori 

 

”Sen så är ditt schema 

jätteviktigt, kan fullständigt 

förstöra ditt jobb, och det kan 

fullständigt göra det fantastiskt 

skönt att jobba.” 

 

Läraren förklarar hur 

schemaläggning 

påverkar arbetet 

 

 

Vikten av 

tilltänkt struktur 

 

 

Organisation 

 

 

 

 

 

 

Yttre stress 

 

 

 

 

 

 

 

”Det är ju betygsättningen. Det 

är ju bland det mest stressigaste 

du kan göra. Och dom deadline 

som är då.” 

Att bedöma elever är 

påfrestande och 

stressigt 

Att utföra ett 

stort arbete 

innan en 

deadline 

Betyg & bedömning 

 

“Ja att man inte hinner, man blir 

aldrig färdig. Att man inte hinner 

med alla. Man känner att man 

kan alltid göra mer. Men det 

finns ju liksom ett stopp, man 

orkar ju inte hur mycket som 

helst eller det finns inte tid.” 

 

 

Läraren beskriver 

sina arbetsuppgifter i 

förhållande till 

arbetstid 

 

Få tiden att gå 

ihop med 

arbetsutförandet 

 

Tidsbrist 

 

 

 

 

Lärarens inre stress 

”Jag känner ju ibland att jag inte 

räcker till och det är ju att det 

har ökat med belastningen med 

läraryrket att jag känner mig 

stressad.” 

Lärarens känsla när 

arbetsbelastningen är 

övermäktig 

Påföljder av för 

hög 

arbetsbelastning 

Otillräcklighet 

 

 

2.5 Etik 

Studiens genomförande tog hänsyn till Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer 

vilket berör fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. Informationskravet innebar att deltagarna i studien blev informerade 

om studiens syfte både innan intervjun ägde rum och även i början av själva intervjun. Efter 

genomförd studie blev deltagarna medvetna om att, om de ville, kunde de få tillgång till 

studiens resultat. Samtyckeskravet togs hänsyn till i form av att deltagarna gjordes medvetna 

om att de hade rätt att avbryta sitt deltagande i studien när som helst, om de ändrade sig i sista 

stund eller under pågående intervju. Deltagarna hade också rätt att stryka vissa svar som gavs 
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under intervju om de ändrade sig. Det gällde även för enskilda frågor, där deltagaren hade rätt 

att neka svar. Att följa nyttjandekravet innebar att deltagarna i studien blev informerade om att 

den information de uppgav enbart kommer att användas till forskningsändamålet och inte i 

andra studier. Deltagarna blev således informerade om att det enbart var författarna till arbetet 

samt författarnas handledare som kommer att ha tillgång till det material de delar med sig av. 

Enligt konfidentialitetskravet kommer deltagarna i studien förbli anonyma och den information 

som deltagarna lämnar ifrån sig kommer inte att kunna spåras tillbaka till dem. Därför var det 

viktigt att inte nämna några personuppgifter eller information som gjorde att det gick att urskilja 

vem som ställde upp som deltagare i studien. Det utskickade missivbrevet, som deltagarna fick 

tillgång till innan intervjun, informerade deltagarna om dessa aspekter. Aspekterna upprepades 

även i början av intervjun för att kontrollera att deltagaren och författaren var överens och 

samstämmiga kring vilka villkor som gällde.  

 

3. Resultat 

Syftet med denna studie har varit att synliggöra vilka stressfaktorer som gymnasielärare 

upplever finns i sitt yrke och vilka arbetsmiljöer som de anser vara optimala för deras 

välmående. Nedan i en komprimerad tabell presenteras huvudkategorier och underkategorier 

som framkommit i studien (Tabell 3) samt en utförlig resultatredovisning baserat på 

huvudkategorier och underkategorier utifrån intervjuerna i studien.  
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Tabell 3. Nedanstående tabell visar vilka underkategorier som hör till vilka huvudkategorier. 

 

 

Underkategorier Huvudkategori 

 

 

 

Organisation 

 

 

 

 

 

Yttre stress 

 Betyg & Bedömning 

 

Perioder 

 

 

 

Tidsbrist  

 

Otillräcklighet  

 

 

 

  

Lärarens inre stress 

 

Utbrändhet 

 

 

 

 

Förhållande till elever 

 

 

 

Sociala relationer 

 

 

Förhållande till kollegor 

 

 

 

Eget arbetsrum 

 

Flera grupprum 

 

 

 

 

  

Fysisk miljö 

 

Geografiskt nära 

 

Ljud, ljus & luft 

 

 

 

Materialtillgång 

 

 

 

 

 

Materiella förutsättningar 

 

 

 

 

 

Flexibla klassrum 
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Yttre stress 

Den första huvudkategorin som svarar till studiens första frågeställning rörande vilka faktorer 

som lärarna upplevde som stressande i yrket är yttre stress. Huvudkategorin yttre stress 

kännetecknas av faktorer som är utanför lärarens sfär. De underkategorier som hör hit är 

organisation, betyg & bedömning och perioder.  

 

Organisation 

Underkategorin organisation innefattar flera olika komponenter där skolans övergripande 

organisation står i centrum. Flera av de intervjuade lärarna tog upp aspekter som går att härleda 

till skolans organisation och att dessa är stressfaktorer för dem. På frågan vad som var det 

stressigaste i skolan svarade två av lärarna: 

 

Den totala oordningen på organisationen. (5) 

 

Jag vet inte vilka elever som jag ska ha och det finns ingen organisation runt det här för det 

är ett nytt arbetssätt. Det stressar mig också faktiskt. (6) 

 

Vikten av att ha ett bra schema lade några av lärarna stor vikt vid, då de fått uppleva stressen 

med ett ogenomtänkt och ett icke väl disponerat schema. Schemat är en del av den övergripande 

organisationen som styrs av rektorer och diverse annan personal på skolan. En av lärarna 

beskriver det på detta sätt: 

 

Jo så att det här där borta (pekar med handen i riktning mot klassrummet i fråga) det var då 

A1, vid mitt arbetsrum sedan skulle jag springa då på 0 min till den här längst bort i hörnet 

där... . B9. Då har du för det första då, du har elever som kanske vill säga något bara till dig 

när du slutar lektionen, då stannar de kvar då ska de liksom byta för att du har en annan klass 

och sedan ska du då springa över... då kommer man ju alltid 10 min försent. (5) 

 

Betyg & bedömning 

Underkategorin betyg och omdömen uppkom då det var flera av de intervjuade lärarna som 

poängterade att det var ett stort moment i skolan som stressade dem. Betygsättning och att ge 

omdömen är en stor och omfattande del av skolan, som tar mycket tid och engagemang av 

läraren och kan genererar i en upplevd press från lärarens sida. En av lärarna tog upp hur den 
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obligatoriska betygsättningen kan frambringa stress och smärta, då det kan vara en avgörande 

faktor för många elever i deras framtid. Läraren uttryckte det såhär: 

 

Det är flera saker, men betygsättning, att sätta betyg är en stressfaktor, på många olika sätt, 

dels för att man vet att det kan vara så avgörande vissa betyg. Det är inte kul att sätta ett F 

när man vet att det här betyget gör att en person inte kommer in på ett visst, vad dom nu vill 

komma in, det är ju förfärligt. Det gör ju ont i hela själen. (4) 

 

En av lärarna förklarade att det är stressigt med alla deadlines som finns. En annan lärare 

betonade att betygsättning är en av de mest stressande faktorerna i yrket och uttryckte det på 

följande sätt: 

 

Annars saker som kan vara stressande är mycket det här med omdömen och sådan och 

betygsättning, som kan vara jobbigt emellanåt. (6) 

 

Perioder 

Underkategorin perioder syftar till att lärarna upplevde ett högre stresspåslag i vissa perioder. 

Majoriteten av informanterna upplevde att dessa specifika perioder var extra stressiga varje år, 

som exempelvis innan sommarlovet då det är mycket administrativ som ska hinnas med. En 

deltagare uttryckte det såhär: 

 

Det är också det som blir det till våren i april, maj, speciellt med treor, det blir katastrof och 

kaos och man ska sätta in massa extra, plocka tid som inte finns någonstans. Det är ju ett 

jätte stressmoment det är det ju. (4) 

 

Denna period som förefaller innan sommarlovet förklarade en annan lärare var påfrestande och 

påverkade både välmående och privatlivet, och uttryckte det på följande sätt: 

 

Det kan man ju bli stressad för att det är för mycket att göra och det jobbigaste är att det 

kommer i en viss period. Maj månad är ju fruktansvärd om man säger så för oss då. Min 

sambo har sagt att det är lika bra att du flyttar hemifrån då för då är det så mycket. Då 

försöker vi diskutera att kan vi försöka göra på något annorlunda sätt. Så då har vi gjort så 

att all kanotpaddling och så det har vi flyttat till hösten istället. För att lugna ner och så. Det 

är en sådan åtgärd man kan göra för att lugna ner det. (6) 
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En av informanterna poängterade att läraryrket är ett yrke som går i perioder och att det är 

något som är oundviklig. Denna aspekt är något som måste tas med i beräkningen i val av yrke. 

 

Det är väl just det här att man vet att det här är ett jobb som går i vågor, väldigt väldigt 

mycket och att man måste vara inställd på det. (2) 

 

Lärarens inre stress  

Den andra huvudkategorin, som svarar till studiens första frågeställning om vilka stressfaktorer 

läraren upplever finns i sitt yrke, är lärarens inre stress och dess tillhörande underkategorier är 

tidsbrist, otillräcklighet och utbrändhet.  

 

Tidsbrist 

Underkategorin tidsbrist skapades då det var många av lärarna som nämnde att just brist på tid 

var en faktor som stressade dem i sitt yrke. Denna kategori innefattar olika typer av upplevd 

tidsbrist, dels att lärarna inte upplevde sig hinna med alla elever och deras behov, men också 

att det inte fanns tillräckligt mycket tid för att planera tillsammans med andra lärare. Dessa 

aspekter upplevde en del av lärarna i studien var stressfaktorer. Stressen i att inte hitta tid för 

att samarbeta med andra lärare beskrev en av deltagarna på följande sätt: 

 

Det mest stressad... att hitta tillräckligt mycket tid att planera tillsammans med andra. […] 

Medan kollegorna runt omkring är på olika platser och vi måste få tillfälle att prata samman 

och hitta tid tillsammans. Det är en utmaning. Det kan vara stressande. (8) 

 

En annan typ av tidsbrist som lärarna i studien pratade om och som upplevdes som en 

stressfaktor var hur de skulle fördela sin tid och vad de skulle prioritera, då tiden inte fanns till 

att hinna med alla delar.  

 

Det är väl bådeoch, för jag kan styra över min tid men då prioriterar jag ju bort andra saker. 

Har man rättningshögar, ska man sätta sig med dom, ska jag planera den här 

torsdagslektionen, eller ska jag utvärdera vad det här blev och liksom styra rätt inför nästa 

psykologilektion eller vad ska jag göra liksom? (1) 
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En deltagare poängterade att på grund av den ökade arbetsbelastningen så har denne försämrats 

som lärare. Arbetsbelastning går hand i hand med tidsbrist då lärarnas arbetsuppgifter 

överstiger tiden de har till sitt förfogande att utföra dem.  

 

Därför har jag blivit en dålig lärare, på grund av arbetsbelastningen så har jag blivit en dålig 

lärare. (5) 

 

Otillräcklighet 

Underkategorin otillräcklighet uppkom då flera av deltagarna i studien berörde ämnen som 

förknippades med en känsla av att inte räcka till. Majoriteten av deltagarna belyste det faktum 

att de aldrig känner sig klara eller nöjda med vad de gör. Detta i relation till eleverna och i 

lärarens egen prestation i yrket. Denna känsla av otillräcklighet upplevde flertalet av lärarna 

påverkade deras välmående och gav sig uttryck i stress. En deltagare formulerade det på 

följande sätt: 

 

Det som, det är ju inte bara det att det är mycket å göra, det är ju det att det är människor 

som man bryr sig väldigt mycket om. Det är elever som går rakt in i hjärtat och det är ju 

svårt att hålla det ifrån sig. Och det är att det aldrig tar slut, att man bara kan jobba å jobba 

och, det blir ju aldrig, man blir ju aldrig riktigt nöjd, för man kan ju alltid göra lite mer, alltid 

hjälpa lite till. Det är ju svårt att släppa, så att, det är klart att det blir en inre stress av det. 

(4) 

 

Ytterligare ett exempel av en deltagare uttryckte sig angående området av känslan av 

otillräcklighet, denna deltagare poängterade mestadels arbetets tendens att aldrig bli helt färdig.  

 

Sen så är det väl stressigt just också för att det är en prestation liksom, man blir aldrig klar. 

(1) 

 

Utbrändhet  

Underkategorin utbrändhet skapades då majoriteten av deltagarna förmedlade att de var rädda 

för att bränna ut sig och för att kollegor som är stressade och påväg mot utbrändhet påverkade 

dem negativt. En deltagare uttryckte: ”Det är många som slutar läraryrket för att man inte, för 

att det är orimliga krav på vad det är man ska göra.” (1). Någon poängterade att rädslan för att 

bränna ut sig var för att den redan varit utbränd en gång och inte vill hamna där igen. En annan 

av deltagarna var inte längre rädd för att bränna ut sig då den känner igen signalerna och med 
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hjälp av tidigare erfarenhet kan skydda sig. En av deltagarna uttryckte sig såhär angående hur 

kollegornas mående påverkar välmåendet: 

 

Just nu har jag en kollega som är väldigt stressad, väldigt negativt och som har fått ha, tagit 

mig som lite avlastning, men det kanske inte är så att hon liksom vill diskutera det utan hon 

liksom bara öser allting ur sig och det tycker jag kan vara lite, det kan få mig att må lite 

dåligt, att jag blir ledsen och varför måste jag ta allt detta...? (9) 

 

På frågan ”Är du rädd för att bli utbränd?” svarade en av lärarna. ”Ah, det lurar alltid där va. 

Och det gör ju att man måste ha en plan för att inte bli det.” (3). Flera av lärarna menade på att 

rädslan för att drabbas av utbrändhet går i vågor, att vissa perioder känns det bättre och i vissa 

känns det sämre.  

 

Sociala relationer 

Huvudkategorin sociala relationer svarar till studiens andra frågeställning gällande vad lärarna 

upplevde var förutsättningar för den optimala arbetsmiljön i förhållande till deras välmående. 

De underkategorier som skapades var förhållandet till kollegor och förhållandet till elever.  

 

Förhållandet till kollegor 

Majoriteten av lärarna förklarade att deras kollegor var till stor hjälp i arbetet och i skapandet 

av en optimal arbetsmiljö, därav uppkom underkategorin förhållandet till kollegor. Deltagarna 

pekade på många fördelar med att ha hjälpande kollegor, dels att kunna dela med sig av 

undervisningsmaterial, att kunna prata av sig om något som hänt i skolan eller stötta varandra 

i olika situationer. På frågan om de upplevde att kollegor var till hjälp i arbetet svarade en av 

deltagarna “Ja det vi kan hjälper vi ju varandra. Byter material och sånt gör ju vi också, om det 

går.” (7). Två av lärarna uttryckte det följande: 

 

Ja både att vi avlastar varandra och att vi har olika kompetenser. Vi kan ge och ta och hjälpa 

varandra med vad vi är bättre och sämre på, stötta varandra, jobbar alltid tillsammans. Så vi 

hjälper varandra, då är det inte lika tungrott. (10) 

 

Ja det tycker jag. Och, jag tycker nog att man kan komma med både stort och smått till dom 

flesta. Eh, och det kan bara vara det att man behöver prata av sig för det var helt förfärligt 

jobbigt i en situation. Eller man kan behöva hjälp med vad ett ekosystem är till exempel, 

hehe. Sån sak som man själv inte har koll på. (4) 



23 

 

En av deltagarna poängterade även att det var tack vare kollegorna som deltagaren hade valt 

att stanna i yrket.  

 

Jag har ju fantastiska kollegor, det är ju klart att ibland kommer jag med idéer och ibland 

kommer andra med idéer. Jag har jättebra kollegor, de har ju gjort att man har stannat så 

pass länge. (6) 

 

Förhållandet till elever 

Lärarens förhållande till eleverna var en av faktorerna som deltagarna i studien lyfte fram som 

en faktor som påverkade arbetsmiljön positivt. Svaren till frågan i intervjuguiden angående vad 

som gör jobbet värdefullt var väldigt talande för att beskriva relationen mellan lärare och elev. 

Här svarade nästintill samtliga deltagare i studien att det var just eleverna som på ett eller annat 

sätt förgyller deras arbetsdag samt utgör ett syfte för läraren att gå till jobbet:  

 

Eleverna. Det är alltid alltid eleverna. Jag kan inte tänka mig ett jobb som ger så mycket gott 

å positivt å gott varje dag som mitt jobb. Att få jobba med ungdomar, tycker jag är, det går 

inte å jämför med något. (4) 

 

Flera av deltagarna i studien lyfte fram att yrket påverkade deras psykiska mående. 

Nedanstående citat kommer från en deltagare som tryckte på att det främst var eleverna som 

hade en påverkan på lärarens psykiska mående:  

 

Ja det är klart att det påverkar, det är ju så stor del av min tid, som jag är yrkesverksam så 

visst påverkar det, det är som jag sa känner jag att jag gör ett bra jobb, att jag får bra kontakt 

med mina elever då mår jag bra. (9) 

 

En annan deltagare lyfte även fram eleverna som en avgörande faktor i lärarens psykiska 

mående, trots då att läraren utsatts för andra stressande moment under arbetet:  

  

Det är så konstigt, för att dagarna fylls ändå av så mycket, av stress, av administration, av 

mycket konstiga saker som inte hör hemma i det jag brinner för. Men ändå när jag tänker på 

mitt jobb så är det inte det som är kärnan ändå, det är ju elever och klassrumssituationer och 

dom här leenden när man säger hej. Det är ju ändå det som vinner. (4) 
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Fysisk miljö 

Huvudkategorin fysisk miljö syftar till att besvara studiens andra frågeställning om vilka 

arbetsmiljöer som är optimala för lärarens välmående. De underkategorier som uppkom ur 

denna huvudkategori är eget arbetsrum, flera grupprum, geografiskt nära och ljud, ljus & luft.  

 

Eget arbetsrum  

Underkategorin eget arbetsrum uppkom då ett flertal av deltagarna poängterade vikten av att 

få ha ett eget arbetsrum, det vill säga att slippa dela med en kollega. Deras behov av att vilja 

ha egna arbetsrum var för att få tid och möjlighet till återhämtning och vila. På frågan om vad 

som skulle vara den optimala arbetsmiljön svarade en av deltagarna: 

 

Väldigt tyst runt mig. Och jag skulle vilja ha ett eget arbetsrum, […] där det inte var konstigt 

att jag gick in å stängde dörren, så att jag kunde andas och hämta kraft. (4) 

 

En annan av lärarna uttryckte sin åsikt angående att få ha ett eget arbetsrum: ”Och vi har ju 

egna arbetsrum, vilket är rätt skönt, där vi har en egen dörr som vi kan stänga […] Och även 

om dom är väldigt små skyffen, så är det ändå skönt att ha en dörr å stänga.” (2). En av 

deltagarna förtydligade den stress och de konsekvenser som det blev av att dela arbetsrum med 

flera kollegor: 

 

Och sen hur man får sitta, jag satt ett år inom, vi var sex stycken som satt, och det stör 

jättemycket, jag fick gå till skolan klockan 7 på kvällen för att man måste kunna jobba i 

skolan. (3) 

 

Flera grupprum 

En förutsättning som en del av deltagarna tyckte var viktigt för den optimala arbetsmiljön var 

att skolan borde vara utrustad med flera grupprum, så att det gick att dela upp klasserna till 

mindre grupper. Detta för att gynna lärandet och undervisningen, men också för att få ner 

ljudnivån och skapa ett lugn i de arbetsmiljöer som lärare och elever ska vara i. Utifrån detta 

skapades underkategorin flera grupprum. En av lärarna uttryckte följande: 

 

Den här skolan saknar lite utrymme att dela upp klasser och göra dom mindre, asså, 

grupprum å liksom, vilket gör att man väldigt ofta är en klass, vilket gör att man alltid har 
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ett möte jag och 30 andra, vilket känns svårare, vilket det är väl en sådan sak som jag skulle 

önska att man såhär hade möjlighet till fler utrymmen. (1) 

 

En annan lärare uttryckte en önskan om att skolan borde ha fler små grupprum och flera 

utrymmen för att kunna arbeta i: 

 

Vi saknar små grupprum. Det gör vi. Det hade vi behövt fler av. Det hade vi. (4) 

 

Geografiskt nära 

Underkategorin geografiskt nära fokuserar på det faktum att de flesta lärarna i studien ansåg 

att det var viktigt att få ha sitt arbetsrum nära de klassrummen de skulle vara i. Detta för att 

slippa stressa mellan olika klassrum och sitt arbetsrum om pauserna mellan lektionerna skulle 

vara begränsat. Att få ha nära till sitt arbetsrum gör att det blir enklare att under lektionens gång 

gå dit och hämta något om läraren glömt något. Detta skulle reducera stressen som kan uppstå 

i de lägen när arbetsrum och klassrum i förhållande till schemat inte fungerar. På frågan om 

vad som är den optimala arbetsmiljön för välmående uttryckte en lärare såhär:  

 

Då är det det dära att jag får ha mitt arbetsrum nära mina klassrum, det är också stressigt om 

jag till exempel är nere på A-plan och så kommer jag ihåg att jag har glömt något, och då 

måste jag springa upp, det tar liksom 5-7 minuter för å hämta, jag får inte.[…] Det har 

jättestor betydelse att man får vara nära sitt arbetsrum. (3) 

 

En deltagare tyckte att det optimala för arbetsmiljön hade varit att få vara i ett och samma 

klassrum hela tiden och slippa vara utplacerad över hela skolan i olika klassrum: ”Jag skulle 

gärna vilja vara i en och samma, ett å samma klassrum. Det skulle jag gärna vara.” (4). 

 

Ljud, ljus & luft 

Deltagarna i studien påpekade ofta miljön som en av de mest väsentliga faktorerna för att få en 

lyckad tillvaro och därmed en god arbetsmiljö och ett bättre välmående på sin arbetsplats. 

Därav uppkom underkategorin ljud, ljus & luft som deltagarna i studien lyfte fram som en 

mycket stor påverkan på deras arbetsmiljö. I vissa fall upplevde deltagarna att de hade mycket 

goda förutsättningar utifrån dessa underkategorier som följande deltagare:  
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Något jag tänker, det är ljus och ljud och sådana där saker, det har ju stor betydelse så att 

inte ljudet studsar osv, men de förutsättningarna vi har som idrottslärare och med 

undervisningen i ------- de är optimala som jag skulle vilja påstå. (6) 

 

I andra fall upplevdes miljön som mer negativ där förutsättningar för ljud, ljus och luft inte var 

lika bra. En lärare uttryckte bland annat att:  

 

Ja de, där jag jobbar nu är det inget bra, ingen bra ljudisolering, de är det inte tänkt på. Det 

här är en äldre skola också, en gammal byggnad. Där är det inte tänkt på någonting så. Vad 

det gäller ljus, nej inte heller något speciellt, det är lysrör i taket bara. (9)   

 

Samma lärare uttryckte sig även angående de förutsättningar som ges i form av frisk luft i 

lokalerna, samt vad läraren ansåg var viktigt för att det ska vara optimala förutsättningar 

gällande miljön: 

 

Ja men det är att det är fräscht alltså bra ventilation, det är det inte heller där jag är nu alltså 

ventilationen är ju urusel och ja salar är då som är…  [...] men även efter att man kommer 

in efter en annan klass så är det väldigt instängt så det hade behövts bättre ventilation. (9)  

 

Materiella förutsättningar 

Huvudkategorin materiella förutsättningar svarar på frågeställningen om vad lärarna upplevde 

var den optimala arbetsmiljön för deras välmående. Huvudkategorin inkluderar 

underkategorierna materialtillgång och flexibla klassrum.  

 

Materialtillgång  

Underkategorin materialtillgång involverar citat från lärarna som pratade om de material de 

har att tillgå och det som de önskar ha tillgång till. Det kan röra sig om allt från god wifi 

uppkoppling till att det finns tillgång till rätt utrustning i klassrummet i form av tavlor och 

projektorer samt redskap i idrottshallen. En av lärarna påpekade följande:   

 

Sen ska det finnas den tekniken som behövs, en tavla, en maskin i taket och lite sånt så att 

man kan visa filmer och sånt som ska visas och självklart ljud och ljus i rätt nivå. (6) 

 

En annan lärare uttryckte sin önskan om materialtillgångar; “Att man hade fri tillgång till allt i 

alla lägen.” (10). 
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Flexibla klassrum  

Underkategorin flexibla klassrum grundade sig i lärarnas önskemål att kunna anpassa 

klassrummet efter elever, lektionsinnehåll och planering. Detta för att alla individer som 

befinner sig i klassrummet ska ha de optimala förutsättningarna för att må bra. En av lärarna 

påpekade följande: ”[…]bänkar som går att ta isär en och en. Det är optimalt.” (3). 

 

En annan lärare var mer inne på ett ergonomiskt tänk för de personer som ska vistas i 

klassrummen och vill därför individanpassa miljön så gott det går för att den ska passa olika 

typer av personer:  

 

Eh, så det optimala skulle vara att blåsa ut rummen vad gäller inredningen i de flesta fallen, 

köra en lite mer modernare mer anpassningsbar, inte minst då för eleverna. Dom sitter på 

den här sortens härliga trästolar (pekar på en trästol bredvid sig), eh, hela dagarna. Ehm, det 

är ju inte optimerat för dom heller. Jag tänker min klass, jag har en tjej som är 1.55 och jag 

har en kille som är omkring 1.90, det är klart att det inte är bra om de sitter på samma stolar. 

(2) 

 

4. Diskussion 

4.1 Resultatdiskussion   

Studiens syfte var att finna svar på de huvudsakliga frågeställningar och därmed ta reda på 

vilka faktorer som gymnasielärare upplever påverkar deras stressnivå, samt vilka arbetsmiljöer 

gymnasielärare anser vara optimala för sitt välmående. I studiens resultat visade författarna att 

det fanns olika huvudkategorier som svarade till studiens första frågeställning angående vilka 

stressfaktorer lärarna upplevde. En av dessa var yttre stress som berör områden som uppstår på 

grund av hur skolan är organiserad, betyg och bedömning och periodvis stress. Samtliga tre 

områden visades påverka läraryrket på ett eller annat sätt. Währborg (2009) påtalade att stress 

är reaktionen av förändringar som sker i den enskilde individens omgivning i form av krav eller 

press, vilket direkt kan kopplas till studiens underkategori, organisation, som berör frågor om 

läraryrkets organisation i sin helhet. Här förklarade flera av deltagarna i studien att en del av 

den stressen de upplevde i samband med sitt yrkesutövande direkt kan kopplas till frågor som 

på ett eller annat sätt berör organisatoriska frågor. Bland annat i samband med schemaläggning, 

salsbyten på nolltid eller den allmänna ordningen i organisationen. Även SOU (2006:77) 

definierar stress som något en individ upplever när denne inte kan uppnå och klara av de 
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förhållanden och påfrestningar som individen ställs inför. Spector (1998) uttrycker sig i 

redogörelsen av sin modell att arbetsrelaterade stressorer är ett tillstånd eller en situation som 

förorsakar en negativ emotionell respons så som ilska eller ångest. Dessa stressorer kan vara 

relativt abstrakta och variera mellan faktorer som berör allt från tvetydighet i vilken roll en 

individ har på sin arbetsplats till en allmän för hög arbetsbelastning som leder till fysiska 

symptom (Spector 1998). Det gör att de skulle kunna förekomma i frågor som berör 

organisationen på en arbetsplats. I den här studiens sammanhang går det att koppla till konkreta 

exempel då vissa av deltagarna har uttryckt sig om att det existerar en total oordning i 

organisationen av deras arbetsplats. Ytterligare exempel är när en deltagare poängterar 

orimligheten som ligger i att röra sig mellan de olika lektionssalar som ligger långt ifrån 

varandra rent geografiskt. Eller i annat exempel då deltagaren inte vet vilka elever som denne 

ska ha ansvar för.   

 

Snarlik parallell mellan en individs prestationsförmåga i förhållande till de förväntningar som 

den enskilde individen ställs inför som både SOU (2006:77) och Währborg (2009) skriver om 

kan kopplas till de två andra underkategorier som i studien ligger under huvudkategorin yttre 

stress, vilka är betyg & bedömning samt perioder. Arbetet med att sätta betyg och ge elever 

bedömning går ofta hand i hand med perioder av högre arbetsbelastning. Under dessa perioder 

upplevde ofta lärarna som deltog i studien en högre grad av tidsbrist och stress i sitt arbete 

vilket även stöds av tidigare forskning av Menges och Austin (2001) som just poängterade att 

administrativt arbete samt betygsättning innebär en förhöjd arbetsbelastning för lärare. Utöver 

den tid som gick åt under dessa perioder hade även lärare ofta känslomässiga relationer till sina 

elever och vill dem väl, vilket kan göra det svårt för dem att sätta ett visst betyg då det kan 

avgöra en elevs akademiska framtid.  

 

En annan huvudkategori som myntades i studien var lärarens inre stress, här samlades 

underkategorierna tidsbrist, otillräcklighet och utbrändhet. Ett mycket omdiskuterat område 

av dessa tre underkategorier i läraryrket är just tidsbrist. I ovanstående teoriavsnitt finns det 

flera redogörelser för begreppet som även stämmer överens med vad många av deltagarna i 

studien förklarade under intervjuerna. Exempelvis påpekades det att det var svårt att finna tid 

till att sätta sig ned och planera tillsammans med sina kollegor på grund av just tidsbrist, vilket 

även styrks av Angelöw (2014) som hävdar att lärare i dagens skola lider av en högre tidsbrist 

i arbetet idag än vad de gjorde förr på grund av en större administrativ arbetsbelastning. Detta 

gör det svårt att hinna med att exempelvis planera och sköta andra former av för- och 
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efterarbeten. Ytterligare ett exempel på tidsbrist som redogörs för i studiens resultat var den 

upplevda tidsbristen som en av deltagarna förklarade då deltagaren känner att när denne 

prioriterar att utföra ett visst arbete blir något annat bortprioriterat och hinns inte med. Liknande 

beskriver Al-Mohannadi och Capel (2007) att det är vanligt förekommande att lärare ofta 

känner en tidspress för att samtliga elever ska få den hjälp de behöver både i och utanför 

klassrummet. Det som deltagarna i denna studie framhöll angående tidsbrist går hand i hand 

med studien som Ahlgren och Gådin (2010) presenterar. I Ahlgren och Gådins (2010) studie 

var det övergripande temat “Kamp för tid att lära”, vilket även var påtagligt i föreliggande 

studie.  

 

Vad gällande underkategorin otillräcklighet hävdade ett antal av deltagarna att de ofta kände 

en känsla av att inte räcka till, de ville så mycket men hur mycket deltagarna arbetade fanns 

det alltid något kvar att göra. Med andra ord upplevde de arbetsbördan som obegränsad och i 

mån av att hjälpa samtliga elever kunde vissa av deltagarna i studien känna sig otillräckliga när 

de inte hann med det arbete som skulle utföras. Detta stärks av Pyhältö, Pietarinen & Salmela-

Aro (2011) som i sin studie presenterade att bland annat känslan av otillräcklighet tillsammans 

med ytterligare negativa faktorer i samband med relationer till elever, föräldrar och kollegor 

kan leda till upplevelse av stress och i vissa fall utbrändhet. Split, Koomen och Thijs (2011) 

skriver om att ett känslomässigt band mellan lärare och elev kan vara stressrelaterat. Detta hör 

ihop med det som deltagarna i ovanstående studie beskriver som den otillräcklighet som kan 

uppstå när de upplever att de inte kan hjälpa samtliga elever i den grad de skulle vilja. Resultatet 

som Abel och Sewells (1999) studie presenterar, att den stress som lärare upplevde hämmade 

undervisningen och i sin tur även elevernas lärande, går att dra paralleller till den otillräcklighet 

som lärarna i denna studie upplevde.  

 

Underkategorin utbrändhet förklarades av flera av deltagarna som något som ofta förekom i 

läraryrket. På frågan om de i nuläget var rädda för att bli utbrända eller om de någon gång varit 

rädda för att bli utbrända påtalades det bland annat att det ofta fanns med i tankarna och därför 

är det viktigt att ha en plan för att inte bli utbränd. Någon nämnde att rädslan för att bränna ut 

sig existerade för att individen sedan tidigare hade egen erfarenhet inom området. Ytterligare 

en deltagare yttrade sig om tidigare erfarenhet om utbrändhet. Däremot var denna deltagare 

inte särskilt rädd för att hamna där igen då deltagaren med hjälp av sin tidigare erfarenhet 

känner igen signalerna och då kan skydda sig för att slippa bli utbränd på nytt. Selyes (1950) 

GAS-teori beskriver individens olika faser i hanterandet av stress, när det alarmerande stadiet 
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i GAS har påbörjats, startas även nästkommande fas vilket är motståndsfasen, som gör att 

individen försöker motverka stressen som denne utsätts för. Detta för att undvika känslomässig 

utmattning samt utbrändhet (Selye, 1950). Ett konkret exempel från en deltagare i studien var 

när den svarade på frågan om person i fråga var rädd för att bli utbränd, då svarade personen 

att den var det och att det ofta är i tankarna men att det är viktigt att det finns en plan för att 

inte bli det. Deltagarens resonemang går att koppla till Selyes (1950) teori, för att om deltagaren 

inte kan hantera det som sker i första fasen kommer individen slutligen hamna i tredje fasen 

vilket innebär utbrändhet. Shami, Tare och Taran (2017) förklarade utbrändhet som ett resultat 

av obalans mellan kraven som ställs på människan och hennes förmåga att besvara och leva 

upp till dem. Likväl beskrev vissa av deltagarna i ovanstående resultat att det var många lärare 

som slutade läraryrket för att det är orimligt höga krav på de arbetsuppgifter som är fördelat 

till dagens lärare. Även Boujut et al. (2016) poängterar vikten av att efter upplevt stressmoment 

behöver människan någon form av återhämtning för att inte drabbas av utbrändhet. Det 

deltagarna i studien uttryckte sig kring stärks ytterligare av Gray, Wilcox och Nordstokke 

(2017) som i sin studie angående stress och utbrändhet lyfte fram att det var en tredjedel av 

lärarna som hade planer på att lämna yrket och 25 % av dem redan inom två år.  

 

Huvudkategorin sociala relationer berörde frågor gällande lärares arbetsmiljö och inkluderar 

det sociala samspelet mellan deltagarna i studien och deras relationer till kollegor samt hur 

deltagarnas relationer till eleverna såg ut, vilket ledde till skapandet av underrubrikerna 

förhållande till kollegor och förhållande till elever. Av deltagarna i studien talade majoriteten 

av dem om vid intervjutillfällena att de hade mycket god social kontakt med sina kollegor. 

Relationen till kollegorna beskrevs ofta som mycket god när det kom till att samarbeta i yrket, 

men även i den aspekten att kollegorna hade funnit varandra i en annan social kontext vilket 

motsvarade en vänskaplig nivå. Det var flera av deltagarna som förklarade att de ständigt 

delade med sig av uppgifter eller fick uppgifter av kollegor samt att de ibland kunde hjälpas åt 

med betygsättning som i vissa fall kunde vara extra utmanande. Andra deltagare i studien talade 

bara rent allmänt om vilka fantastiska kollegor de hade i sin omgivning på arbetsplatsen. Det 

går att dra paralleller mellan dessa sociala relationer och Karaseks (1979) modell job demand-

control theory. Detta genom en dimension som Allvin et al. (2006) skriver om som handlar om 

individens kontroll över sitt arbetsutövande, vilket flera av deltagarna vid ovanstående citat 

gällande sociala relationer nämner att de har, tack vare det samarbete de har med sina kollegor. 

Angelöw (2015) redogör för vilka faktorer som bidrar till att individer trivs på sin arbetsplats 

och där rankas goda kollegor in som en faktor som spelar en mycket stor roll, vilket går hand i 
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hand med föreliggande studies resultat. Även Al-Mohannadi och Capel (2007) lyfter fram att 

den sociala relationen mellan kollegor påverkar arbetsmiljön och den enskilde individens 

välmående positivt. Något som däremot är nämnvärt var att Angelöw (2014) skrev om att det 

är vanligt förekommande att lärare ofta inte vågar be sin omgivning om hjälp då de står inför 

vissa problem. Detta beror på att många anser att det medför en viss skam att visa sig svag inför 

sin omgivning. Detta resonemang ligger inte i linje med vad deltagarna i denna studie 

uppvisade.  

 

Lärares förhållande till eleverna visade sig även det ha en inverkan på lärarnas arbetsmiljö 

enligt de deltagare som yttrade sig angående sina relationer till sina elever. Någon påtalade 

även att det var en så pass stor del av arbetslivet som just hängde på elevkontakter, vilket gör 

området extra viktigt. Majoriteten av deltagarna påtalade att de hade en mycket god relation 

till sina elever. Det var även enligt deltagarna eleverna som gjorde deras arbete värdefullt och 

gav därmed lärarna ett syfte att utföra sitt arbete varje dag på jobbet. I Siegrist (1996) 

redogörelse för the effort-reward imbalance model beskrivs vikten av att det existerar någon 

form av arbetsbelöning i förhållande till den arbetsbörda som läggs ned på arbetet. Detta för att 

arbetaren ska ha ett gott välmående och känna att det arbete som denne utför är värt den insatts 

av tid och energi som läggs ned (Siegrist, 1996). Utöver den ekonomiska ersättning som lärare 

får för sitt utförda arbete är det tydligt från föreliggande studies resultat rörande lärares 

förhållande till elever att de även får en extra form av belöning i den sociala relationen och 

tacksamheten från elever.  Enligt Pyhältö, Pietarinen och Salmela-Aro (2011) har det sociala 

samspelet mellan lärare och elever en stor roll i det yrkesmässiga välbefinnandet för lärarna, 

vilket även stärker det deltagarna förklarat under intervjutillfällena. I studien som Soini, 

Pyhältö och Pietarinen (2010) presenterar är just den sociala interaktionen det mest givande 

och samtidigt det mest problematiska med läraryrket. Lärarna i föreliggande studie var främst 

positiva till den sociala interaktionen som deras yrke till stor del består av. Det går dock att dra 

en parallell till lärarens känsla av otillräcklighet, som presenterade tidigare, med aspekten att 

den sociala biten är en av de mest problematiska.  

 

Fysisk miljö är en av de tre huvudkategori som uppkom när deltagarna skulle beskriva sin 

optimala arbetsmiljö för ett maximalt välbefinnande. Huvudkategorin delades upp i fyra 

underkategorier där den första var eget arbetsrum. Flera av de lärarna som deltog i studien lyfte 

fram att de värdesätter att jobba där det är lugnt, tyst och där inget stör dem i deras arbete. En 

del av deltagarna som inte hade ett eget arbetsrum önskade att de hade en egen dörr att stänga 
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för att kunna andas ut och ta itu med det arbete som skulle utföras i lugn och ro. Det deltagarna 

i studien framförde stärks av Jahnckes et al. (2011) studie som poängterade att ljud som upplevs 

som störande får människan att dels minnas en mindre mängd ord än om individen vistas i en 

lugnare miljö. Jahnckes et al. (2011) studie visade även att människor som vistades i en mer 

högljudd miljö skattade även sig själva som betydligt tröttare och finner en sämre motivation 

för att utföra arbeten. Detta resonemang stödjer det som lärarna i studien beskrev. Däremot 

poängterade Angelöw (2015) att det skulle vara gynnsamt för lärare att ha arbetsrum för hela 

arbetslag där alla individuella arbetsplatser skulle vara samlade. Detta för att bygga en formell 

arena där lärarkollegor skulle kunna byta idéer med varandra. Detta motsäger vad denna studie 

presenterar i resultatet.  

 

Nästa underkategori som uppkom inom området optimal arbetsmiljö var flera grupprum vilket 

formades varpå att ett antal av deltagarna i studien uttryckte sig om att de klasser som de 

undervisar i har ett stort antal elever i förhållande till klassrummets förutsättningar. Vissa 

deltagare tyckte även att det vore smidigt att ha tillgång till flera grupprum vid speciella 

arbetsuppgifter då klassen är i behov av att delas upp, eller för att någon enstaka elev ibland 

kan vara i behov av att gå undan och sitta för sig själv och arbeta. Gray, Wilcox och Nordstokke 

(2017) påpekade att skolklimatet har en påverkan på lärares välbefinnande och för att 

skolklimatet ska vara gynnsamt för läraren är det väsentligt att det finns förutsättningar för ett 

positivt skolklimat. Således har klasstorlekar en betydande mening på hur skolklimatet ser ut 

och hur arbetet kan utföras och därmed har klasstorlekar en indirekt påverkan på lärarnas 

välmående. Ahlgren och Gådin (2010) förtydligar att en av faktorerna som bringar stress till 

lärare är just klasstorlekar. Av den anledningen kan det gynna lärarnas arbetsmiljö och 

välmående att ge dem tillgång till fler grupprum vid undervisningssituationer.  

 

Underkategorin geografiskt nära myntades efter att flertalet lärare poängterade att de ibland 

hade ytterst lite tid för att ta sig mellan olika salar och klassrum mellan lektioner, samt 

däremellan hinna förbi sitt arbetsrum för att hämta upp det material som behövs. Angelöw 

(2014) lyfte fram att för att få struktur i sitt arbete är det viktigt att planera och disponera den 

tid som finns att tillgå. Att då ha nära tillgång till de salar och klassrum läraren ska utföra sin 

undervisning i skulle naturligtvis underlätta för dem i sitt arbete och eventuellt minska stressen 

som uppkommer när läraren måste förflytta sig från punkt A till punkt B.  
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Den fjärde och sista underkategorin tillhörande fysisk miljö är ljud, ljus & luft. Dessa tre hör 

på ett naturligt sätt samman då samtliga tre i allra högsta grad berör arbetsmiljö. Deltagarna i 

studien lyfte fram sina åsikter gällande dessa tre faktorer och ett stort antal av dem hävdade att 

det var tre områden som hade stor inverkan på både deras trivsel på arbetsplatsen men även en 

effekt på det utförda arbetet. Enligt SOU (2006:77) är arbetsmiljö ett begrepp som definieras 

av en individs omgivning. Omgivningen har med andra ord en påverkan på människan och där 

poängterar även SOU (2006:77) att människan kan påverkas negativt om denne vistas i en 

bullrig miljö, eller andra fysiskt krävande omständigheter under en längre tid och om det inte 

finns tillgång till en plats för avlastning. De som deltagarna tagit upp angående hur ljudnivån 

påverkade dem går hand i hand med studien av Jahncke et al. (2011) där det presenterades att 

olika ljudnivåer hade påverkan på individens kognitiva, emotionella och fysiologiska aspekter. 

  

 

Materiella förutsättningar tillkom som en huvudkategori efter att deltagarna i studien fått svara 

på frågor som fick dem att berätta om sina optimala arbetsmiljöer och hur det påverkade deras 

välmående. Utifrån denna huvudkategori skapades två underkategorier. Den första blev 

materialtillgång. Materialtillgång var något som flera deltagare i undersökningen poängterade 

var en väsentlig del vid undervisningstillfällen för att dels effektivisera deras arbete och 

elevernas lärande men också för att underlätta i deras arbetsmiljö för att de ska känna sig säkra 

med det materialet som finns att tillgå. En av deltagarna poängterade bland annat att det vore 

optimalt att ha fri tillgång till allt i alla lägen som syftar just till en effektivisering av arbetet. 

Det deltagarna yttrade sig om angående materialtillgång stödjer även Annerstedt (2007) där 

vikten av en välplanerad lektion med god materialtillgång poängteras för att få en lektion att 

bli lyckad och för att uppnå ett effektivt lärande samt en god arbetsmiljö.    

 

Den andra underkategorin som ligger under materiella förutsättningar är flexibla klassrum. 

Denna underkategori uppkom efter att ha blivit definierad av deltagarna i studien på frågan vad 

som är en optimal arbetsmiljö för dem och deras välmående. Som svar på den frågan lyfte ett 

antal av lärarna fram att det viktiga i deras arbetsmiljö var att eleverna ska ha goda 

förutsättningar och en god arbetsmiljö. Ett exempel som en av lärarna uppgav i studien var att 

två elever, där den ena var 1,55 m lång och den andra var omkring 1,90 m lång, hade identiska 

stolar och bänkar. Här menade deltagaren i studien att det var nödvändigt att eleverna skulle 

ha en väl utformad arbetsmiljö för att de skulle uppleva den som optimal, och därmed må bra. 

Det stöds av Arbetsmiljöverket (2017) som poängterar att det finns regler för hur utrustningen, 
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som elever behöver använda sig av i skolan, ska vara anpassad efter deras behov. Det som är 

diskutabelt utifrån detta resonemang är att ett flertal av lärarna fokuserade på elevernas 

välmående och förutsättningar när de fick besvara frågan om vad de själva upplevde var den 

optimala arbetsmiljön för sitt eget välmående. Därav kan denna underkategori eventuellt vara 

tvivelaktig då den inte helt överensstämmer med föreliggande studiens frågeställning och syfte. 

Anledningen till att underkategorin ändå togs med och ansågs vara viktig motiveras utifrån att 

lärarna i studien framhävde detta som något som indirekt påverkade deras eget mående. Utifrån 

detta resonemang går det att dra paralleller till den aspekt som Split, Koomen och Thijs (2011) 

förklarar, det vill säga att en av de huvudsakliga anledningarna till lärarnas stressnivå var det 

känslomässiga involverandet med sina elever.   

  

4.2 Praktiska implikationer 

En ökad kunskap och kännedom om hur gymnasielärare i dagens samhälle mår och påverkas 

av sin rådande arbetsmiljö är av största vikt då eleverna som går i skolan är i behov av 

fungerande och välmående lärare. En annan aspekt som påtalar varför det är viktigt att 

identifiera upplevda stressfaktorer i läraryrket är för att det är enklare att göra något konkret åt 

situationen om medvetenheten om problemen ökar. Det är viktigt att just medvetenheten kring 

detta ökar då Ahlgren och Gådin (2010) tydliggör att läraryrket är ett av de tio yrken i Sverige 

som har den högsta sjukfrånvaron. Den föreliggande studien, och studier i liknande karaktär, 

är av stor relevans för att bidra till att sänka denna sjukfrånvaro. Att synliggöra och identifiera 

vilka arbetsmiljöer som lärare tycker är optimala för sitt välmående är också en viktig 

komponent i föregående resonemang om att sänka sjukfrånvaron. Med en större repertoar 

angående detta kan skolor utformas på mycket bättre sätt för att gynna lärare och deras 

välmående.  

 

Studier som fokuserar på gymnasielärare och deras välmående kan användas för att utforma 

handlingsplaner till förmån att alla lärare ska må bra på sin arbetsplats. Denna studies essen 

grundar sig i två aspekter, dels identifiera upplevda stressfaktorer och dels att synliggöra 

optimala arbetsmiljöer för välmående. Dessa ämnesområden kan vara givande för framtida 

lärare att ta del av och få större förståelse och förkunskap till hur yrket ser ut. Det kan även 

bidra till en större resistens mot att drabbas av utbrändhet som nyutexaminerad lärare. 

Läraryrket är ett socialt yrke där interaktioner med andra ständigt sker. I yrken där den sociala 

aspekten och människor står i centrum är risken högre för att drabbas av utbrändhet än i yrken 
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som inte arbetar med människor (Shami, Tare och Tarans, 2017; Gray, Wilcox och Nordstokke, 

2017). Därför kan det vara extra viktigt att nyutexaminerade lärare får vetskap om detta.   

 

4.3 Metodologisk diskussion  

I denna studie har fokus varit på att studera gymnasielärares uppfattning och upplevelse kring 

vad som är stressfaktorer i yrket och vad som är optimala arbetsmiljöer för deras välmående. 

För att undersöka detta har en kvalitativ metod i form av intervjuer använts. Detta motiveras 

då kvalitativa studier till skillnad från kvantitativa studier lämpar sig mer då det är individers 

upplevelser och känslor som står i centrum (Langemar, 2008). En aspekt som varit viktigt att 

tänka på, för oss som författare, har varit att inte låta vår subjektiva syn påverka hur vi tolkat 

resultatet. Detta har försökt undvikas på följande sätt, att de intervjuer som den ena av oss inte 

genomfört har den andra läst igenom noga och vice versa. Detta för att få en mer objektiv syn 

på vad deltagaren faktiskt har sagt.  

 

En faktor som går att diskutera huruvida tillförlitligheten i studien är hög eller inte, är dess 

intervjuguide, som är egenkonstruerad. På grund av att den är egenkonstruerad finns det enbart 

till viss del tidigare forskning och förankring som kan stärka dess trovärdighet. Detta i form av 

Burnards (1991) upplägg av den tematiska innehållsanalysen. Det som dock talar till 

intervjuguidens fördel är att den var underlag för en pilotstudie för att undersöka om den 

svarade till studiens syfte och om dess upplägg var lätthanterligt och enkel att förstås av 

utomstående. Pilotstudien gick bra och därmed användes intervjuguiden som underlag till 

studien. 

 

Hälften av intervjuerna som låg till grund för studien skedde öga mot öga och den andra hälften 

via telefon. Det finns för- och nackdelar med båda tillvägagångssätten. Nackdelarna med 

telefonintervjuer är bland annat att vi författare inte såg den vi intervjuade, vilket kunde leda 

till att vi eventuellt kunde missa avgörande minspel och synliga känslouttryck som deltagaren 

gav ifrån sig under intervjun. Vi som författare kunde inte heller med hjälp av vårt kroppsspråk 

visa oss intresserade och uppmana deltagaren att fortsätta prata vid intressanta lägen i intervjun. 

En fördel med telefonintervju skulle kunna vara att deltagaren känner sig mer anonym och 

skyddad (Langemar, 2008). Ytterligare en fördel med telefonintervjuerna var att de 

underlättade genomförandet av insamlingen av datan, då flera intervjuer ägde rum samma dag 

i olika kommuner. Fördelarna med att ha intervjuer på samma plats som deltagarna har varit 
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att kroppsspråk och mimik har tagit hänsyns till. Deltagaren har kunnat gestikulera med händer 

eller peka åt olika håll för att demonstrera något vilket inte hade varit möjligt i telefonintervjuer.  

 

Valet av att använda semi-strukturerade intervjuer var för att ha en grad av frihet i förhållande 

till intervjuguiden, då det fanns möjlighet till att följdfrågor ställdes. De öppna frågorna i 

intervjuguiden, som svarade till studiens syfte, kunde generera i väldigt många olika svar. 

Dessa svar kunde vi i förväg inte förutspå därmed ville vi öppna upp för möjligheten att kunna 

ställa följdfrågor och eventuellt ställa frågorna i intervjuguiden i en annan ordning än den 

ursprungliga. Som tidigare nämnts utformades vår intervjuguide efter en så kallad tratt-teknik, 

där intervjun började med allmänna och generella frågor för att sedan successivt preciseras mer 

och mer (Langemar, 2008). Langemar (2008) skriver att om en intervju börjar med 

karakteristiska frågor är det stor risk att deltagaren kommer att snöa in sig på det området, för 

att undvika detta har vi börjat med mer generella frågor och därmed tillämpat tratt-tekniken i 

utformandet av intervjuguiden. 

 

Urvalsmetoden som använts till denna studie har varit ett bekvämlighetsurval. Detta för att de 

allra flesta gymnasielärare är väldigt stressade och har ett pressat schema, vilket gör att de inte 

har tid eller möjlighet att ställa upp på en intervju. Utifrån detta har lärare som vi har någon 

form av kontakt med sökts upp och tillfrågats om att vara med i studien. Något som är viktigt 

att ha i åtanke är att det finns blandade meningar i frågan om att generalisera resultatet eller 

inte när ett bekvämlighetsurval har använts (Langemar, 2008). Langemar (2008) skriver dock 

om att resultat kan vara relativt generaliserbart om det som undersöks berör många personer 

och är konstant under en längre tid. Utifrån detta resonemang kan resultatet i denna studie till 

viss del ses som generaliserbart, då gymnasielärare är en stor yrkesgrupp och yrket är tämligen 

oföränderligt över tid.  

 

4.4 Framtida forskning  

Med ovanstående studie som utgångspunkt finns utrymme för vidare forskning och nya 

frågeställningar. Samma studie skulle kunna genomföras som en longitudinell studie, för att se 

hur deltagarna i studien ställer sig till frågor som berör stress och arbetsmiljöer som påverkar 

deras välmående över tid. Det skulle även vara möjligt att genomföra studien med en 

kvantitativ metod för att exempelvis se skillnader som berör ett genusperspektiv och därmed 
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se om det skiljer sig hur kvinnliga och manliga lärare ser på frågor som berör stress och 

arbetsmiljöer i skolan.  

 

En av faktorerna som flera av deltagarna i studien poängterade som en stressfaktor var betyg 

och bedömning. Detta är en central del av skolan och något som alla lärare, elever och andra 

parter i skolan måste ta hänsyn till och hantera. Med anledning av att detta område är en så pass 

stor del av skolan skulle det vara intressant att se hur vidare forskning ter sig kring området. 

Exempel på nya frågeställningar som kan beröra detta område skulle kunna vara hur påverkas 

lärare av att sätta höga respektive låga betyg? eller vilka faktorer är det som gör att lärare 

upplever en stress och press kring betygsättning av sina elever?. 

 

Betygsättning och bedömning, men även andra administrativa uppgifter leder oss in på 

nästkommande område för eventuell framtida forskning, det vill säga arbetsbelastning. Då 

dessa faktorer leder till en hög arbetsbelastning skulle det gå att utföra en studie om hur dagens 

lärare ställer sig till att ha tillgång till en lärarassistent. Utifrån detta skulle det kunna gå att 

undersöka vad lärare anser att en eventuell lärarassistent skulle tillföra i arbetet.  
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Bilagor     

Bilaga I.   

 

Inledande frågor: 

 

- Vem är du? Beskriv dig själv, kortfattat.  

- Hur länge har du arbetat som lärare? 

- Vad fick dig att vilja bli lärare? 

- Vilka ämnen undervisar du i? 

- Hur mycket arbetar du (på pappret)? 100 %, 75 % , 50 %? 

- Upplever du att du arbetar mer än det? 

- I så fall, hur många timmar extra i veckan? (på ett ungefär) 

- Procentuellt, hur mycket tid lägger du på undervisning kontra administrativt arbete? 

- Vad tycker du generellt om ditt yrke?  

- Hur påverkar ditt privatliv ditt arbetsliv och vice versa?   

 

 

Huvudfrågor: 

 

Stress: 

- Hur upplever du att det är att vara lärare?  

- Hur påverkar ditt yrke ditt välmående?  

- Upplever du fysiska skador eller smärtor? I samband med ditt yrkesliv.   

- Hur tycker du att yrket påverkar ditt psykiska mående?  

- Är du rädd för att bli utbränd?  

 

- Vad upplever du är det stressigaste med ditt yrke? Finns det flera faktorer? 

- Hur hanterar du den stressen eller de situationerna?  

- Från vilket håll upplever du mest press? Rektor, kollegor, elever, föräldrar, samhället?  

- Är det ihopkopplat med stress? Eller kommer det från andra håll? 

- Upplever du stressen som finns i yrket som positiv eller negativ?  

- Vad gör du för att må bra? Det vill säga, hantera och undvika stress & press i ditt 

yrkesliv? 

- Vilka faktorer i skolan upplever du är utmanande?   
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- Upplever du att dina kollegor är stressad eller utbrända? Isf hur påverkas du av det, 

förändras din sinnesnärvaro/din arbetsro?  

 

Arbetsmiljön: 

- Hur upplever du din fysiska arbetsmiljö på arbetet? (Materialtillgång, underhåll & 

lokaler).   

- Påverkar den fysiska arbetsmiljön ditt arbete som lärare? Och isf hur?  

- Hur skulle du beskriva den optimala arbetsplatsen? Färger, former, lokaler, ljudnivå?  

- Hur upplever du din sociala arbetsmiljö? (Relationen mellan dig, kollegor & rektor)  

- Hur upplever du att samarbetet mellan dig och kollegor fungerar? 

- Upplever du att dina kollegor är till hjälp för dig i ditt arbete? Om inte, varför? Om ja, 

på vilket sätt? 

- Hur upplever du stödet från rektorerna/arbetsledningen på skolan?  

- Hur skulle du beskriva din relation mellan dig och dina elever?  

- Hur upplever du den sociala responsen från dina elever under lektionstillfällen? (Ställer 

de ofta frågor, visar de sig intresserade, visar de tacksamhet?) Tycker du att denna 

respons har någon påverkan på ditt välmående?  

 

Avslutningsfrågor: 

- Vad gör ditt jobb värdefullt?  

- Om du hade vetat då vad du nu vet om ditt arbetsliv, hade du då valt läraryrket?  

- Har du något som du vill tillägga angående ditt välmåendet inom yrket eller 

arbetsmiljöer?  

- Om vi behöver komplettera något, är det då okej om vi återkommer till dig? 

- Slutligen, har du några frågor angående arbetet eller det vi har pratat om? 

 

Tack så jättemycket för ditt deltagande!  
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Bilaga II.  

Missivbrev 

 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitet som nu arbetar med vår c-uppsats i psykologi. 

Som blivande gymnasielärare finner vi det mycket intressant att studera dagens lärares 

arbetsmiljöer och hur de påverkar lärares psykiska och fysiska hälsa. Därav kommer studiens 

syfte att ta reda på vilka faktorer det är som gymnasielärare upplever påverkar deras 

stressnivåer samt vilka arbetsmiljöer som gymnasielärare anser vara optimala för deras 

välmående.  

 

I intervjun vill vi ta del av din upplevelse. Det finns inga rätta eller felaktiga svar. Din 

medverkan är frivillig, vilket innebär att du kan avbryta när du vill utan att behöva motivera. 

Dina svar kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och endast vara ett underlag i vår 

studie, de kommer alltså inte att användas i något annat sammanhang och du är därmed anonym 

under hela processen. Efter att studien är genomförd och resultatet är färdigställt kommer du 

att ha rätt till att ta del av den om så önskas. Intervjun kommer att pågå ungefär en timme.  

 

Om ni har några frågor rörande upplägget eller studien, både innan och efter, får ni gärna 

kontakta oss via mejl eller telefon. Vi hoppas att ni vill delta i vår studie!  

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Hanna Pedersen  

hp222ew@student.lnu.se  

073 800 11 25 

 

Josef Svalbring 

js223mv@student.lnu.se 

073 626 31 13   
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