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Abstrakt  

Sveriges lärare upplever en stor press från olika håll och undersökningar har visat att sociala 

och organisatoriska faktorer i deras arbete är en stor orsak till psykisk ohälsa. Upplevelsen av 

det psykosociala arbetet beror på vilken nivå som individen upplever psykologiska krav, 

kontroll samt socialt stöd. Studiens syfte var att undersöka hur högstadielärare upplever den 

psykosociala arbetsmiljön på sin arbetsplats och om det är någon skillnad om de arbetar på 

större eller mindre skola. Studien utfördes bland högstadielärare från sex skolor i södra 

Sverige där 69 lärare deltog, 27 från större skolor och 42 från mindre skolor. Instrumentet 

som användes var QPS-Nordic34+ samt bakgrundsfrågor och tre tillagda frågor som rörde 

önskat socialt stöd. Generellt sett såg den upplevda psykosociala arbetsmiljön bra ut hos 

deltagarna. Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan de mindre och större skolorna 

gällande upplevd psykosocial arbetsmiljö eller önskat socialt stöd. Dock fanns signifikanta 

samband mellan ålder, antal år som lärare, antal år på nuvarande arbetsplats och upplevelse av 

den psykosociala arbetsmiljön.  

 

Nyckelord: psykosocial arbetsmiljö, högstadielärare, krav, kontroll, socialt stöd 
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Abstract  

The teachers in Sweden experience a great pressure from different directions and previous 

studies has shown that social and organizational factors in their work are a major cause of 

mental illness. The experience of the psychosocial work depends on what level the individual 

experience psychological demands, control and social support. The purpose of this study was 

to see how secondary school teachers experience the psychosocial work environment in their 

workplace and if there is any difference depending on if they work in a bigger or smaller 

school. This study was conducted among secondary school teachers from six schools in 

southern Sweden where 69 teachers participated, 27 from bigger schools and 42 from smaller 

schools. To measure this QPS-Nordic34+ was used and also background questions and three 

added questions which concerned the desired social support. The psychosocial work 

environment among the participants looked good in general. The result did not show any 

statistically significant difference between the smaller and bigger schools concerning the 

experience of the psychosocial work environment or desired social support. But there were 

significant correlations between age, number of years as a teacher, number of years at current 

workplace and the experience of the psychosocial work environment.  

 

Keywords: psychosocial work environment, secondary school teachers, demand, control, 

social support 
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Introduktion 

Det finns en rad jobbrelaterade saker som kan orsaka eller förvärra olika hälsoproblem. 

Allmänna hälsorisker i arbetet kan vara exempelvis ljudnivå, damm och osäkra maskiner men 

även vilken typ av yrke, anställningsvillkor och position på arbetsplatsen kan påverka hälsan. 

Bra arbetsvillkor kan bidra och leda till positiva effekter på hälsan som exempelvis personliga 

utvecklingsmöjligheter, förbättrad självkänsla och sociala relationer samt socialt skydd och 

skydd mot fysiska och psykosociala risker. En nödvändig förutsättning för hushållens 

inkomst, produktivitet och ekonomiska utveckling är arbetstagarnas hälsa. I genomsnitt 

spenderar arbetstagare en tredjedel av sin tid på arbetsplatsen och därför är det viktigt att 

upprätthålla arbetskapaciteten. Forskning har visat att sjukfrånvaron kan minska med 27% för 

företag som tar initiativ till att förbättra hälsan på arbetsplatsen (World Health Organization, 

2017).  

          När arbetssjukdom anmäls räknas exempelvis arbetsmängd och relationen med kollegor 

och överordnade som sociala och organisatoriska orsaker. Mellan 2010 och 2014 anmäldes 

drygt 51 000 arbetssjukdomar i Sverige och av dessa uppgavs ungefär 27% ha sociala och 

organisatoriska orsaker. 77% av dessa anmälningar gjordes av kvinnor och det var gruppen 

vård och omsorg med inriktning sociala tjänster som flest anmälningar kom ifrån. 2014 hade 

de sociala och organisatoriska orsakerna ökat med ca 70% jämfört med 2010 och gjorde att 

sociala och organisatoriska faktorer hade ökat mycket mer än alla andra orsaker totalt 

(Arbetsmiljöverket, 2015). 

Arbetsmiljöverket genomförde en arbetsmiljöundersökning där några exempel på 

vanliga sociala och organisatoriska problem som påverkar arbetsliv och arbetsmiljö var: 

“Tvungen att varje vecka dra in på luncher, arbeta över eller ta med jobb hem”, “Utsatt för 

personlig förföljelse genom elaka ord och handlingar från chefer eller arbetskamrater”, 

“Bristande stöd från arbetskamrater”, “Bristande stöd från chefer” (Arbetsmiljöverket, 2015).  

 

Psykosocial arbetsmiljö 

Den psykosociala arbetsmiljön innebär inte bara vissa delar av arbetsmiljön utan beaktar hela 

arbetssituationen och individers samspel med denna. Eftersom det är helheten som individer 

samspelar med görs ingen skillnad på fysisk och psykisk arbetsmiljö. Psykosocial arbetsmiljö 

handlar även om hur arbetsmiljön påverkar individer samt hur arbetsmiljön kan utvecklas och 

bidra till att människor utvecklas. Individer reagerar inte heller på arbetsmiljön på samma sätt 

vilket bidrar till att det inte är helt enkelt att definiera begreppet. En god arbetsmiljö innebär 

att arbetstagarna har egenkontroll, delaktighet och inflytande i arbetslivet samt har möjlighet  
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att påverka arbetsfördelning, arbetstakt och arbetssätt. Även när arbetet ger exempelvis 

intellektuell stimulans, omväxling, utveckling och social samvaro räknas arbetsmiljön som 

god. Det handlar om att arbetsbelastning, krav och utmaningar ska ligga på en acceptabel nivå 

för individen. Om arbetsmiljön upplevs som dålig kan det leda till att de anställda i allmänhet 

får sämre livsvillkor, engagemang och ork (Abrahamsson & Johansson, 2013). För att kunna 

förebygga ohälsa och risk för olyckor på en organisatorisk nivå finns en internationell modell 

som heter PSC (Psychosocial Safety Climate). Det har visat sig att modellen kan förutsäga 

vilka faktorer som kan leda till psykisk ohälsa i arbetet. PSC kan definieras som en policy för 

att skydda medarbetarnas psykiska hälsa och säkerhet (Garrick, Mak, Cathcart, Winwood, 

Bakker & Lushington, 2014).  

Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1), det vill säga att de är ansvariga för att se till att arbetet kan 

utföras utan risk för ohälsa. Som grund till det finns arbetsmiljölagen som är en tvingande lag 

vilket innebär att varje arbetsgivare måste följa lagen utan undantag. Tack vare ett utökat 

arbete kring den psykosociala arbetsmiljön finns nu en föreskrift (AFS 2015:4) som började 

att gälla i mars 2016. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och 

kränkande särbehandling. Enligt föreskriften ska arbetsgivaren se till att arbete som är 

psykiskt påfrestande samt arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa. Det innebär i 

praktiken att resurserna på arbetet ska anpassas till kraven i arbetsuppgifterna 

(Arbetsmiljöverket, 2017). 

  

Krav-kontrollmodellen 

Krav-kontrollmodellen utvecklades under 70 och 80-talet av Karasek och Theorell utifrån 

arbetslivsforskning i USA och Sverige och trots att modellen är relativt gammal förekommer 

den än idag i mycket forskning. Grunden i modellen är psykologiska krav i arbetet, 

användandet av färdigheter samt kontroll över uppgiften/uppgifterna. Färdigheter och kontroll 

bildar tillsammans beslutsgrad i arbetet men benämns sedan som kontroll. Upplevelsen av det 

psykosociala arbetet beror på vilken nivå som individen upplever psykologiska krav och 

kontroll och kan delas in i fyra kategorier: jobb med hög belastning, aktiva jobb, jobb med låg 

belastning samt passiva jobb (Karasek & Theorell, 1990).  
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Figur 1. Krav-kontrollmodell 

 

När de psykologiska kraven i arbetet är höga och arbetstagarnas beslutsgrad gällande 

uppgiften är låg innebär det ett jobb med hög belastning. Det kan då uppstå mycket negativa 

reaktioner av psykisk belastning som exempelvis utmattning, ångest, depression och fysisk 

sjukdom. Detta beror på att det finns begränsningar för en persons optimala respons i 

omgivningen som leder till att arousalenergin omvandlas till en skadlig belastning. 

Påfrestningarna i arbetet kan lindras om individen upplever handlingsfrihet när det gäller de 

formella arbetsuppgifterna, men kan även lindras av friheten att delta i informella 

sammanhang som exempelvis kaffepaus. När både de psykologiska kraven och kontrollen är 

hög kallas det för aktiva jobb. Dessa jobb kan vara väldigt krävande men samtidigt involveras 

aktiviteter där individen känner stor kontroll samt har frihet att använda alla sina tillgängliga 

färdigheter. Det har även visats att personer med denna typ av arbete tenderar att vara mer 

aktiva i sin fritid trots tunga krav i arbetet. Individer i denna kategori har de bästa 

förutsättningarna för lärande och utveckling vilket kan leda till högre grad av 

arbetstillfredsställelse. Mycket av den energi som uppstår av utmaningarna i det aktiva jobbet 

omvandlas till handling genom effektiv problemlösning vilket leder till att det bara finns lite 

belastning som kan orsaka störningar, detta är också en nödvändig process för effektivt 

lärande. Om det istället råder låg grad av psykologiska krav samt hög grad av kontroll är det 

jobb med låg belastning och dessa är mer avslappnade. Individer i denna kategori tenderar att 

ha lägre nivå än genomsnittet gällande psykisk belastning och risk för sjukdom. Detta beror 

på att individerna har en beslutsgrad som gör att de kan svara optimalt på varje utmaning samt 

att de inte har många utmaningar från början. Dessa människor har visats vara både lyckligare 

och hälsosammare på jobbet än genomsnittet. När det är låg grad av krav och låg grad av 

kontroll kallas det passiva jobb och detta kan leda till att det sker en gradvis förlust av inlärda 

färdigheter och förmågor eftersom man inte får chans att använda dem. Denna kategori är det 
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andra stora psykologiska arbetsproblemet där negativt lärande eller förlusten av färdigheter 

kan leda till lägre nivåer av fritid än genomsnittet. Förlusten av färdigheter, brist på 

arbetsutmaningar och starka begränsningar i miljön kan även hindra individerna från att 

utveckla egna idéer gällande arbetsprocessen vilket i förlängningen kan leda till minskad 

arbetsmotivation och produktivitet. Den psykiska belastningen och risken för sjukdom ligger 

dock på en genomsnittlig nivå. I modellen placerades lärare i kategorin aktiva jobb (Karasek 

& Theorell, 1990).  

 

Socialt stöd 

Krav-kontrollmodellen utvecklades senare till att även innehålla socialt stöd. Socialt stöd på 

arbetet innebär alla nivåer av tillgänglig hjälpsam social interaktion, både från kollegor och 

chefer/ledning. Sociala relationer på arbetet kan påverka välbefinnandet på olika sätt. Det kan 

fungera som dämpande av psykologiska stressorer på negativa hälsoproblem samt påverkar 

grundläggande fysiologiska processer som är viktiga för att upprätthålla den långvariga hälsan 

och för att kunna förvärva ny kunskap (Karasek & Theorell, 1990).  

Även Eklöf (2017) tar upp de positiva effekterna av socialt stöd i arbetet. Det har 

visats att bland annat trivseln och engagemanget på arbetet blir bättre, arbetsmotivationen 

ökar, den psykiska hälsan är bättre och sjukfrånvaron är mindre om det sociala stödet upplevs 

som optimalt. Detta beror på att det sociala stödet kan ses som en resurs som underlättar 

medarbetarnas hantering av kraven i arbetet och goda relationer kan vara viktigt för att arbetet 

ens ska kunna genomföras. Därmed blir effekterna det motsatta om det sociala stödet upplevs 

otillräckligt, då det kan uppstå en känsla av stress som måste hanteras och därmed kan de 

psykiska kraven öka. Det finns fyra aspekter av socialt stöd, det kan vara ett instrumentellt 

stöd som innebär tillgång till praktisk hjälp exempelvis hjälp med utbildning eller hjälp om 

arbetsbördan är för stor. Emotionellt stöd som innebär att emotionella påfrestningar kan 

ventileras och bearbetas med kollegorna på arbetet. En annan aspekt är informationsstöd som 

innebär att kunna få tillgång till information och få hjälp av andra med prioriteringar och 

beslutsfattande. Den sista aspekten är feedback gällande sitt arbete samt att få bekräftelse på 

att man gör ett bra jobb. Det sociala stödet kan komma från olika personer, det kan vara från 

exempelvis chefer, kollegor eller familj. Vilken tillgång individerna har till socialt stöd kan 

bland annat påverkas av om de arbetar ensamma, har höga krav, om cheferna har många 

underställda eller en miljö med ökad risk för konflikter (Eklöf, 2017; Ljungblad & Näswall, 

2009).  
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De flesta tidigare studierna gällande socialt stöd i arbetet har visat på positiva effekter 

av socialt stöd. Det har visats att symtomen på ohälsa bara ökade en liten grad vid ökad stress 

samt att utbrändhet utvecklades i lägre grad om personerna upplevde hög grad av socialt stöd. 

För de personer som upplevde låg grad av socialt stöd ökade däremot ohälsan stort vid ökad 

stress. Det har varit lite blandade resultat gällande var stödet kommer ifrån där en studie har 

visat att det främst är stödet från kollegor som bidrar positivt till hälsan och i en annan studie 

visades ingen skillnad på om stödet kom från chefer eller kollegor. Även om de flesta tidigare 

studier har visat på positiva effekter av socialt stöd har det i ett par studier ändå framkommit 

att stressen kan öka om det finns motsättningar i gruppen. Det har också visats att stressen kan 

öka i situationer där det exempelvis förekommer oönskat instrumentellt stöd, det vill säga att 

någon säger åt en annan hur en uppgift ska utföras utan att hen har bett om hjälp. Detta kan 

leda till att individen känner sig mindre kompetent och får sämre självförtroende (Ljungblad 

& Näswall, 2009).  

 

Lärares styrdokument 

Lärare kan uppleva stor press då det är många som förlitar sig på att de ska utföra ett gott 

arbete. Pressen kommer från regeringen, eleverna samt föräldrarna. Lärarna har en nära 

relation till barnen och därför blir lärarnas psykiska hälsa en viktig fråga för omgivningen. En 

psykisk ohälsa hos lärare kan resultera i sämre utbildningsmiljö för eleverna vilket senare kan 

ge sämre resultat för skolan. Detta i sin tur påverkar regeringens utbildningsmål (Tang, Leka 

& MacLennan, 2012).  

De regelverk som utgör ramarna för lärares skyldigheter och begränsningar i yrket 

kallas styrdokument. På nationell nivå är dessa styrdokument skollagen, arbetslagar samt 

förordningar såsom läroplanen som är utformad av regeringen och innehåller kursplaner för 

varje enskilt ämne. Läroplanen beskriver verksamhetens uppdrag och värdegrund samt 

riktlinjer och mål, dessa är bindande och ska följas. Skollagen är beslutad av riksdagen och 

styr lärarna genom att reglera bland annat hur skolans verksamhet ska utformas, 

betygsättningen samt rektorns ledningsansvar. Utöver detta styrs de även av arbetsmiljölagen 

samt diskrimineringslagen. Skolverket är den förvaltningsmyndighet som ansvarar för att 

styra och stödja skolan. Regeringen förser myndigheten med instruktioner och uppdrag via 

det årliga regleringsbrevet. Några av skolverkets huvudsakliga arbetsuppgifter är att sätta 

ramar för hur utbildningen ska bedrivas och bedömas till exempel genom att ta fram 

kursplaner, ämnesplaner, kunskapskrav, prov, föreskrifter och allmänna råd (Lärarnas 

Riksförbund, 2018). 
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Lärares psykosociala arbetsmiljö 

Upplevelsen av att det råder dålig psykosocial arbetsmiljö på de svenska skolorna har funnits 

under ganska många år. Egenkontrollen och det sociala stödet minskade mycket under 90-

talet och det tros bero på ökad arbetsbelastning samt stor förändring i organisationen och 

styret. Den ökade arbetsbelastningen har lett till att lärare arbetar över lunchen, slutar dagen 

senare än planerat eller tar med sig arbetet hem. Det är svårare för lärare än andra 

arbetsgrupper att bestämma tidpunkt för arbetsuppgifter samt styra över arbetstakten. 

Dessutom framkommer det att konflikter och bråk uppstår dubbelt så ofta hos lärare jämfört 

mot andra arbetstagare. Trots dessa uppgifter upplever lärarna att deras arbete är meningsfullt 

och att de har stor chans till vidareutveckling (Månsson & Persson, 2004). Enligt 

undersökningar finns lärare bland de yrkesgrupper där det upplevs minst egenkontroll, högst 

arbetskrav och minst socialt stöd (Karasek & Theorell, 1990).  

De stora förändringarna som skedde under 90-talet innebar kommunalisering, fritt 

skolval och ny läroplan vilket ökade individualiseringen av undervisningen. Det genomfördes 

stora förändringar utan att det togs hänsyn till arbetsmiljön för lärarna (Bejerot, Forsberg 

Kankkunen & Hasselbladh, 2015). Utöver dessa förändringar tillkom även ett nytt 

betygssystem följt av ett nytt läraravtal med ett nytt lönesystem samt en ny arbetstidsreglering 

(Månsson, 2015). 

För anställda inom grund- och gymnasieskola anmäldes 3400 arbetssjukdomar mellan 

2009 och 2013, över 80% av dessa anmälningar kom från kvinnor och de vanligaste orsakerna 

var sociala och organisatoriska som stod för 46%. De problem som nämns är hög arbetstakt, 

för mycket att göra, konflikter, våld/hot om våld och lågt stöd från arbetskamrater. 

Arbetsmiljöundersökningen har visat att dessa problem är större i denna bransch jämfört med 

andra branscher samt även att dessa arbetare upplever mer besvär som orsakats av stress och 

psykisk påfrestning (Arbetsmiljöverket, 2015). 

 

Tidigare forskning av lärares psykosociala arbetsmiljö 

Den mentala hälsan hos lärare kan bero på om de tillhör ett mer kollektivistiskt eller 

individualistiskt samhälle. En individ som kommer från ett kollektivistiskt samhälle sätter 

sina värderingar mer i den sociala lojaliteten medan en individ från ett individualistiskt 

samhälle har sin primära oro i egna mål och den närmaste familjen (Tang, Leka & 

MacLennan, 2012). Det har gjorts en tidigare jämförande studie mellan Storbritannien och 

Hong Kong för att se om lärares psykosociala arbetsmiljö skiljer sig beroende på om de tillhör 
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ett kollektivistiskt eller individualistiskt samhälle. Hong Kong representerar det 

kollektivistiska och bidrog med 104 deltagare och Storbritannien representerar det 

individualistiska och bidrog med 155 deltagare. Resultatet visade att lärarna från Hong Kong 

led mer av psykisk ohälsa. En orsak till detta kan bero på alla utbildningspolicys som har 

kommit sedan 1990-talet, vilket gör att deras arbete blir mer styrt och de själva inte kan 

påverka arbetet i samma utsträckning som innan. En adderande orsak kan även vara att de 

tillhör ett kollektivistiskt samhälle som värdesätter yrket högt och därmed känner de en större 

press från samhället att prestera högre (Tang, Leka & MacLennan, 2012). 

I Brasilien gjordes en tvärsnittsstudie (Fernandes & da Rocha, 2009) där de undersökte 

om den psykosociala arbetsmiljön påverkar livskvaliteten hos 242 kommunala 

grundskollärare. De har utgått från Karaseks Krav-kontrollmodell och förklarat begreppet 

livskvalitet utifrån Världshälsoorganisationens riktlinjer. Vad de har sett inför studien var att 

lärarna i allt högre grad lider av sämre arbetshälsa vilket verkar bero delvis på ökad aktivitet i 

arbetet och en sämre psykosocial arbetsmiljö. Resultatet av studien visade att höga krav i 

arbetet i kombination med låg kontroll kan vara orsak till psykisk ohälsa och som i sin tur 

påverkar livskvaliteten negativt. Majoriteten av lärarnas arbetssituation klassificerades enligt 

krav-kontrollmodellen som krävande och mycket aktiva. Livskvaliteten hos dessa lärare 

skattades som låg både fysiskt och mentalt. Författarna till rapporten anser att frågor om den 

psykosociala arbetsmiljön och livskvaliteten bör lyftas mer för att i framtiden kunna främja 

arbetarnas hälsa. 

Ljungblad & Näswall (2009) genomförde en undersökning av 340 lärare i svenska 

grundskolor och gymnasium där de bland annat undersökte om socialt stöd från kollegor och 

chefer hade en modererande effekt på sambandet mellan arbetskrav och ohälsa. Resultatet 

visade att det sociala stödet från chefer hade en svagt modererande effekt när det gällde 

arbetsbelastning och fysisk ohälsa då det visade sig att hälsan var bättre när 

arbetsbelastningen var låg och stödet från chefen högt. Dock visade resultatet att när det 

förekom hög arbetsbelastning och högt socialt stöd från chefen visade deltagarna högre grad 

av fysisk ohälsa. Detta kan bero på vilket stöd som ges och även vilket ledarskap chefen har 

kan påverka hur stödet tas emot. Stödet från kollegor visades ha en modererande effekt när 

det gällde relationen mellan arbetsbelastning och sömnproblem, där deltagarna rapporterade 

högre grad av sömnproblem vid låg grad av socialt stöd och hög arbetsbelastning. Från en 

tidigare studie uppgav lärare att deras situation skulle bli bättre om de fick mer stöd från 

chefen eftersom denne har störst befogenheter att påverka arbetsmiljön och resurserna i 
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arbetet. Det är dock kollegorna som har mest kunskap och är närmast till hands när det gäller 

det dagliga arbetet i klassrummet (Ljungblad & Näswall, 2009).  

 

Skolverkets tidigare undersökningar 

Skolverket har sedan 1993 gjort nationella enkätundersökningar var tredje år som heter 

Attityder till skolan där både elever och lärare kommer till tals om deras upplevelse av skolans 

miljö.  Den senaste rapporten som kom 2016 (skrevs 2015) visar att fem av tio lärare upplever 

att de alltid eller oftast är stressade i skolan (Skolverket, 2016). De lärare som har färre 

undervisningsår, tenderar att vara mer stressade. Siffran har inte stigit sen rapporten innan 

dess (år 2012) men den är fortfarande oroväckande hög. Andelen lärare som tidigare allvarligt 

övervägt att byta yrke har minskat sen 2012, dock svarar fyra av tio år 2015 att de överväger 

detta. Trots dessa siffror är det ändå nästan nio av tio lärare som trivs ganska eller mycket bra 

på sina skolor. Undersökningen visar att lärarna trivs mest med eleverna och kollegorna. Vad 

de trivs sämre med är ledningen/rektorn. I en öppen fråga i enkäten framgår det att en bra 

ledning/rektor kan förbättra verksamheten genom att ta fram glädjen för arbetet hos 

personalen.  

Lärarnas upplevelse av eget inflytande ser olika ut beroende på vad det gäller och 

ibland hur stor skolan är. Läromedel är det som lärarna uppger att de har störst inflytande 

över, oberoende av storlek på skolan. De frågor som skiljer sig beroende på storlek på skola är 

normer och regler, resursanvändning samt att kunna påverka klasstorlek. Upplevelsen av att 

kunna påverka normer och regler är i större utsträckning högre hos lärare som arbetar på 

skolor med färre än 200 elever. Detsamma gäller resursanvändning samt möjlighet att påverka 

klasstorlek. Just klasstorleken är den fråga som lärarna anser sig ha minst inflytande över. 

Lärarna upplevde en lägre möjlighet till inflytande år 2012 än tidigare år men 2015 hade vissa 

frågor fått en svag höjning dock för lite för att visa på en trend. De lärare som skattar sig ha 

minst inflytande på sin skola är de i årskurs 7-9. Även när det kommer till frågor som gäller 

att kritisera skolledningen upplever lärare på mindre skolor att det är lättare. Det är siffror 

som inte har ändrat sig under årens lopp som denna undersökning har gjorts (Skolverket, 

2016).  

Skolverket har även gjort en undersökning som heter Grundskollärares 

tidsanvändning (2015) där det undersöks hur lärarna använder sin arbetstid (Skolverket, 

2015). Där framkommer det att arbetsbelastningen har ökat för lärare utan att tidigare 

uppgifter har skurits ner eller helt tagits bort. En följd av detta har blivit att lärare drar ner på 

sin planeringstid, kompetensutveckling samt reflektion. De lärare med fler undervisningsår 
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har lättare att prioritera bort planeringen då de kan använda sig av tidigare års planering. 

Värre är det för de lärare som har färre undervisningsår, de har inte haft tid nog att samla på 

sig det materialet. När det råder tidsbrist kan det underlätta om lärare samarbetar med 

varandra. Om lärare samarbetar genom att planera tillsammans och dela med sig av sina 

kunskaper skapar det ett socialt stöd. När lärarna själva resonerade i enkäten kring en lösning 

på tidsbristen framkom det ofta att mer samarbete vore effektivt och skulle dessutom kunna 

öka tryggheten i lärarrollen. Undersökningen visar att det kan vara lättare om skolledningen 

beslutar när tid ska avsättas för samarbete. Efter gjorda intervjuer framgår det att om ansvaret 

ligger på lärarna att hitta tid blir det oftast inte av medan om skolledningen lägger in bestämd 

tid efterföljs det av lärarna. Det förekommer mindre samarbete i de högre årskurserna, en 

orsak till det kan vara att lärarnas scheman ser mer olika ut ju högre årskurs det är samt att 

deras planeringstid ligger oftast inte synkade med varandra (Skolverket, 2015). Vad som 

verkar ligga till liten fördel för lärarna i årskurs 7-9 är tillgången till vikarier. Fyra av tio 

lärare uppger att tillgången är ganska eller mycket bra, jämfört med lärare i årskurs 1-3 där 

två av tio lärare uppger detsamma (Skolverket, 2016). Vikarier kan ses som en resurs i 

arbetet. Resurser är de egenskaper i arbetet som kan bidra till att nå arbetsmål och reducera 

krav på den enskilde individen (Eklöf, 2017).  

 

Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av den genomgångna litteraturen var syftet med denna studie att undersöka hur 

högstadielärare upplever den psykosociala arbetsmiljön på sin arbetsplats. Vi ville även 

undersöka vidare om det finns någon skillnad om de arbetar på större eller mindre skola 

eftersom tidigare forskning om detta var knapp. Studien riktas lite mer åt hur lärarna ser på 

deras nuvarande sociala stöd och hur de vill att den ska se ut i framtiden. Frågeställningen var 

därmed: Hur ser den upplevda psykosociala arbetsmiljön ut hos högstadielärare och är det 

någon skillnad beroende på om lärarna arbetar på en större eller mindre skola?  
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Metod  

Deltagare  

Studien genomfördes bland högstadielärare på sex skolor i södra Sverige där 69 personer 

deltog. Då kontakt enbart var med rektorerna framkom ingen siffra på hur många lärare som 

hade mottagit enkäten. Skolorna blev utvalda efter årskurs 7-9, geografisk placering (tre i 

tätort och tre i mindre orter) samt efter storlek på skola för att få ett bredare urval och kunna 

jämföra mindre mot större skola. De mindre skolorna hade ca 300 elever och de större 

skolorna hade ca 600 elever. Det var 42 deltagare från de mindre skolorna och 27 deltagare 

från de större skolorna. Det var åtta personer som inte hade svarat på en fråga vardera, vi 

valde ändå att ta med alla deltagare i analyserna då det inte blev någon märkbar skillnad i 

resultatet.  

Det var 45 kvinnor och 24 män som deltog. Åldersfördelningen såg ut som visas i 

tabell 1, det var flest deltagare i åldern 41-50. I genomsnitt hade deltagarna arbetat som lärare 

i 13 år och 8 månader och hade i genomsnitt arbetat på nuvarande arbetsplats i 6 år och 9 

månader.    

Tabell 1. Deskriptiv statistik ålder. 

Ålder Antal lärare 

20-30 14 

31-40 11 

41-50 21 

51-60 19 

61 + 4 

 

Instrument  

För att samla in data användes en webbaserad enkät som grundade sig på frågeformuläret 

QPS-Nordic34+ samt bakgrundsfrågor och tre egenkonstruerade frågor. QPS-Nordic34+ är en 

förkortad version av QPS-Nordic. Bakgrundsfrågorna rörde kön, ålder, antal år som lärare och 

antal år på nuvarande arbetsplats. De tre egenkonstruerade frågorna rörde socialt stöd och 

formulerades som “Vilken nivå av socialt stöd skulle du önska från chef/kollegor/familj och 

vänner?” med svarsalternativen “mer än nu”, “mindre än nu” och “det är bra som det är”.  

Frågeformuläret QPS-Nordic mäter psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet och 

utvecklades för att kunna förbättra den vetenskapliga kvaliteten och jämförbarheten av 

mätresultat för sociala och organisatoriska faktorer och fungerar att använda för flera olika 

typer av arbeten och arbetsplatser. För att undersöka reliabiliteten och validiteten hos QPS-
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Nordic samlades det in data vid två tillfällen från Sverige, Danmark, Norge och Finland från 

flera olika yrkesområden. Först samlades data in för att undersöka frågeformulärets 

faktorstruktur och sedan samlades data in för att testa begreppsvaliditet och prediktiv validitet 

för skalorna. För alla skalorna beräknades inre homogenitet där Cronbachs alfa varierade 

mellan 0,60 och 0,88 samt test-retest reliabilitet som varierade mellan 0,55 och 0,82 när det 

hade gått fem till åtta veckor mellan undersökningstillfällena (Dallner, Lindström, Elo, 

Skogstad, Gamberale, Hottinen, Knardahl, & Ørhede, 2000).  

QPS-Nordic34+ består av 37 frågor som är indelade i skalorna arbetskrav, 

rollförväntningar, kontroll i arbetet, förutsägbarhet i arbetet, skicklighet i arbetet, social 

interaktion, ledarskap, organisationskultur, grupparbete, arbetets centralitet samt stress. 

Maxvärdet för varje skala beror på hur många frågor som ingår i varje skala multiplicerat med 

5 då svarsalternativen går från 1-5. Frågorna 5-25, 34-37 i enkäten har svarsalternativen 

“mycket sällan eller aldrig”, “ganska sällan”, “ibland”, “ganska ofta” och “mycket ofta eller 

alltid”. Frågorna 26, 30-33, 38-41 i enkäten har svarsalternativen “mycket lite eller inte alls”, 

“ganska lite”, “något”, “ganska mycket” och “väldigt mycket”. Frågorna 42-43 i enkäten har 

svarsalternativen “instämmer inte alls”, “instämmer knappast”, “neutral”, “instämmer delvis”, 

“instämmer fullständigt”. Fråga 44 i enkäten har svarsalternativen “inte alls”, “bara lite”, “i 

viss mån”, “ganska mycket”, “väldigt mycket”. För den fullständiga enkäten se Bilaga 1. 

 

Procedur  

Proceduren började genom att vi kontaktade respektive rektor på fyra skolor som planerades 

att undersökas för att få ett godkännande att få skicka den webbaserade enkäten. Efter 

sammanställning av enkäten och ett godkännande från handledaren skapades kopior av 

enkäten för att kunna skicka en enkät till vardera skola för att sedan kunna få separerade svar. 

Datainsamlingen utfördes genom ett bekvämlighetsurval där rektorerna var de som skickade 

ut enkäten till sina lärare som i sin tur frivilligt ställde upp som deltagare. Enkäten inleddes 

med information kring etiska hänsynstagande, studiens syfte samt kort förklaring om enkätens 

innehåll och hur den skulle fyllas i.  

Efter att första enkätutskicket samt påminnelsemail gav för få svar beslutade vi att 

kontakta två skolor till, en i samma tätort som de andra och en liknande de andra i småorterna. 

Analyser utfördes sedan i SPSS efter att all data hade samlats in.  
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Dataanalys  

När enkätdatan hade lagts in i SPSS adderades värdena från QPS-Nordic ihop till 11 skalor; 

arbetskrav, rollförväntningar, kontroll i arbetet, förutsägbarhet i arbetet, skicklighet i arbetet, 

social interaktion, ledarskap, organisationskultur, grupparbete, arbetets centralitet samt stress. 

Det finns inget enhetligt värde att få fram för alla skalor tillsammans utan de beräknas var för 

sig. Det utfördes ett oberoende t-test för att undersöka om det fanns någon skillnad mellan 

kön. Sedan korrelationstester för att se om det fanns något samband mellan ålder, antal år som 

lärare, antal år på arbetsplatsen och de olika skalorna. Ett oberoende t-test utfördes för att 

undersöka om det fanns någon skillnad mellan de mindre och de större skolorna. Dessutom 

genomfördes ett Chi2-test för att se om det fanns någon skillnad mellan mindre och större 

skolor gällande vilken nivå av socialt stöd som lärarna önskade från chef, kollegor och 

familj/vänner. I samtliga statistiska analyser bedömdes data vara normalfördelad enligt 

Levene’s test (p > .05) och det antogs ett alfavärde på 5%. 

 

Etiska överväganden 

Vid utskick av länken till enkäten framgick det tydligt att det var frivilligt för deltagarna att 

medverka och att de när de ville hade rätt att avbryta utan särskilda skäl. Vi informerade även 

om i vilket syfte studien gjordes och att materialet enbart skulle användas till denna uppsats. 

Respondenterna fick även veta att deltagandet var helt anonymt och att det inte gick att 

koppla svar till enskild deltagare. Länken skickades ut till respektive rektor som i sin tur 

skickade ut länken till sina lärare vilket gjorde att vi inte hade någon som helst vetskap om 

vilka lärare som fick tillgång till länken. Utöver mailkontakt med rektorerna som berörde 

utskick av enkäten har det inte varit något annat informationsutbyte sinsemellan. Det var 

enbart rektorerna som hade våra kontaktuppgifter och de blev uppmanade att höra av sig om 

någon av lärarna hade funderingar eller problem. Då enkäten har samlats in via en webbsida 

med inloggningskrav har inga obehöriga haft möjlighet att nå svaren utan det är enbart vi 

författare som har haft tillgång till dem. 
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Resultat  

Vid kontroll av datan med ett oberoende t-test visades en signifikant skillnad mellan kvinnor 

och män gällande grupparbete där kvinnorna tenderade att rapportera högre värden än männen 

(p < ,021). Annars framkom inga signifikanta skillnader mellan könen för de olika skalorna.  

Signifikanta negativa korrelationer fanns mellan ålder och arbetskrav (p < ,001), 

organisationskultur (p < ,022) och stress (p < ,001), ju högre ålder desto lägre värden på dessa 

variabler. Det fanns även signifikanta negativa korrelationer mellan antal år som lärare och 

grupparbete (p < ,047) och stress (p < ,007), ju fler antal år som lärare desto lägre värden på 

dessa variabler. Slutligen fanns en signifikant negativ korrelation mellan antal år på 

arbetsplatsen och stress (p < ,041), ju fler antal år på arbetsplatsen gav desto lägre värden på 

stress. I tabell 2 visas skattade medelvärden för de olika skalorna totalt sett jämfört med 

maxvärdet.  

Tabell 2. Medelvärde och maxvärde för de olika skalorna. 

Skalor Medelvärde Maxvärde 

Arbetskrav 19,6 30 

Rollförväntningar 10,7 15 

Kontroll 11,5 20 

Förutsägbarhet 6,3 10 

Skicklighet 4,1 5 

Social 

interaktion 

17,9 25 

Ledarskap 5,8 10 

Org. Kultur 26,9 45 

Grupparbete 8,2 10 

Arbetets  

centralitet 

6,2 10 

Stress 3,2 5 
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Tabell 3 visar att medelvärdena för de olika skalorna för liten och stor skola är snarlika 

men att deltagarna på de mindre skolorna hade något högre medelvärde på nio av elva skalor. 

Ett oberoende t-test visade att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de mindre 

skolorna jämfört med de större skolorna när vi analyserade de olika skalorna. Dock fann vi en 

signifikant skillnad mellan mindre och större skola gällande den enskilda frågan “Finns det 

klart definierade mål för ditt arbete” (t (67) = 3,016, p < .011). Lärarna från de mindre 

skolorna tenderade att rapportera högre värden än lärarna från de större skolorna.  

Tabell 3. Medelvärde för skalorna efter storlek på skola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Skala Medelvärde 

Arbetskrav 

mindre 

större 

 

20,0 

18,9 

Rollförväntningar 

mindre 

större 

 

10,9 

10,4 

Kontroll 

mindre 

större 

 

11,8 

11,1 

Förutsägbarhet 

mindre 

större 

 

6,5 

6,1 

Skicklighet 

mindre 

större 

 

4,0 

4,1 

Social interaktion 

mindre 

större 

 

18,5 

17,0 

Ledarskap 

mindre 

större 

 

6,0 

5,5 

Organisationskultur 

mindre 

större 

 

27,3 

26,2 

Grupparbete 

mindre 

större 

 

8,3 

8,0 

Arbetets centralitet 

mindre 

större 

 

6,3 

6,0 

Stress 

mindre 

större 

 

3,1 

3,5 
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Det framkom ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de mindre och större 

skolorna gällande vilken nivå av socialt stöd de önskade. Dock fanns det en procentuell 

skillnad där lärarna från stora skolor önskade mer stöd från alla tre kategorier men denna 

skillnad var inte statistiskt signifikant.  

Tabell 4. Fördelning av önskat socialt stöd. 

 Mer än nu Bra som det är Total 

Mindre skola       

Chef 13 (31%) 29 (69 %) 42 

Kollegor 2 (4, 8%) 40 (95,2%) 42 

Familj/vänner 5 (11,9%) 37 (88,1%) 42 

Större skola       

Chef 12 (44,4%) 15 (55,6 %) 27 

Kollegor 4 (14,8%) 23 (85,2%) 27 

Familj/vänner 4 (14,8%) 23 (85,2%) 27 
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Diskussion  

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur högstadielärare upplever den 

psykosociala arbetsmiljön på sin arbetsplats och om det är någon skillnad om de arbetar på 

större eller mindre skola samt få ett lite bredare perspektiv på socialt stöd. Frågeställningen 

för undersökningen lyder: Hur ser den upplevda psykosociala arbetsmiljön ut hos 

högstadielärare och är det någon skillnad beroende på om lärarna arbetar på en större eller 

mindre skola? 

På grund av det låga deltagarantalet samt att det var stor skillnad på antal deltagare 

från mindre och större skolor bör resultatet tolkas med försiktighet. Det finns ingen 

referensram för QPS-Nordic34+ över vad som är bra eller dålig psykosocial arbetsmiljö. 

Utifrån egen tolkning av resultatet såg den upplevda psykosociala arbetsmiljön generellt sett 

bra ut hos deltagarna, i följande diskussion har vi fokuserat på utvalda delar. 

Vi fann endast en signifikant skillnad mellan kvinnor och män vilket var gällande 

skalan grupparbete, där kvinnorna i högre grad än männen tenderade att uppskatta att ingå i 

sin arbetsgrupp samt upplevde att gruppen oftare var bättre på att lösa problem. Enligt 

Arbetsmiljöverket (2015) kom över 80% av anmälningarna av arbetssjukdomar inom grund- 

och gymnasieskola från kvinnor vilket skulle kunna tyda på att kvinnor upplever den 

psykosociala arbetsmiljön som sämre än männen men det kan också bero på att kvinnor i 

högre grad än män anmäler arbetssjukdomar.   

Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan storlek på skola och upplevd 

psykosocial arbetsmiljö när de olika skalorna jämfördes. Det fanns dock en signifikant 

skillnad mellan större och mindre skolor gällande den enskilda frågan om det fanns klart 

definierade mål för arbetet, där de mindre skolorna tenderade att rapportera högre värden än 

de större skolorna. Eftersom alla lärares skyldigheter och begränsningar beskrivs i olika 

styrdokument som lagar, förordningar och läroplaner som ser likadana ut för alla borde målen 

vara relativt klara för alla lärare. Skollagen styr även exempelvis hur verksamheten ska 

utformas och hur rektorns ledningsansvar ser ut, trots detta ser organisationer och skolor olika 

ut vilket även undersökningar från Skolverket visar. Normer och regler samt resurser kan 

skilja sig från skola till skola där det har visats att lärare som arbetar på skolor med färre än 

200 elever i större utsträckning upplever att de kan påverka normer, regler och 

resursanvändning. (Lärarnas Riksförbund, 2018; Skolverket, 2016). Därmed kan detta 

förklara att vi fick en signifikant skillnad gällande hur lärarna upplever målen. Att lärarna på 

de mindre skolorna upplevde att det finns klart definierade mål på arbetet skulle även kunna 



20 

 

bero på att de arbetar i mindre orter där det enbart finns en högstadieskola. Med detta följer en 

mindre chans till anonymitet från omgivningen och det kanske blir tydligare om skolan brister 

i målsättning. Lärare som arbetar på större skola i en större ort där det finns fler skolor att 

välja på och mycket högre befolkningsmängd kanske upplever att de är mer anonyma och att 

ansvaret är delat på fler lärare och därmed känner mindre press och upplever kanske att målen 

är mindre definierade.  

Tidigare undersökning gjord av Skolverket visar att lärare på mindre skolor känner att 

de kan påverka mer i frågor kring normer, regler och klasstorlek. Vår studie visade inte på 

någon signifikant skillnad på kontroll mellan stor och liten skola. Vad vi fick fram var att det 

fanns en marginell skillnad där lärare från mindre skolor skattade högre värden än lärarna på 

större skolor men det är för låga värden för att det ska kunna visa på en trend. Enligt denna 

undersökning upplever lärarna att de inte har särskilt hög kontroll samt att de upplever att det 

inte ställs för höga krav. Detta är motsägande till Karasek (1990) som menar att läraryrket 

ligger i kategorin aktiva jobb som innebär höga krav och hög kontroll. Egentligen kanske 

dessa lärare går under kategorin jobb med hög belastning eftersom de känner en lägre grad av 

kontroll men ändå höga krav. Detta går ihop med Skolverkets (2015) undersökning som säger 

att lärare idag upplever att de ständigt får mer arbetsuppgifter men inte mer resurser till att 

utföra dem. Det skulle kunna innebära att de förlorar kontroll över sin arbetssituation och 

samtidigt upplever högre krav från ledningen. Ett negativt signifikant samband fanns mellan 

ålder och arbetskrav vilket betyder att arbetskrav tenderade att vara lägre ju äldre deltagarna 

var. Detta kan ha en förklaring i att ju äldre en lärare är desto tryggare är denne i sin yrkesroll 

och tolkar kanske inte in krav på samma sätt som en yngre lärare.  

Skolverkets undersökningar har visat att de lärare som undervisat fler år tenderar att 

vara mindre stressade vilket kan bero på att de kan använda sig av tidigare års planeringar. 

Lärare med färre undervisningsår har inte den fördelen och måste därmed lägga mer tid på 

planering (Skolverket, 2015). Detta kan förklara vårt resultat där ålder, antal år som lärare och 

antal år på nuvarande arbetsplats hade en negativ korrelation med stress. Det betyder att högre 

ålder, fler år som lärare och fler år på arbetsplatsen tenderar att generera lägre värden på 

stress. Skolverket (2015) fick även fram att det fanns en önskan om att det skulle finnas mer 

samarbete mellan lärarna vilket skulle kunna innebära att de yngre lärarna kunde fått hjälp 

med sin planering för att minska arbetsbelastningen. Detta skulle även förklara vårt resultat 

där det fanns en negativ korrelation mellan antal år som lärare och skalan grupparbete. Det 

vill säga att de med flera år som lärare tenderade att rapportera lägre värden gällande om de 

trivdes i sin arbetsgrupp samt om gruppen var bra på att lösa problem, men en förklaring 



21 

 

skulle även till exempel kunna vara skolans kultur. Undersökningen visade att 6 personer av 

69 önskade mer socialt stöd av sina kollegor däremot framkom det inte om just samarbete är 

vad de önskade mer av.  

Resultatet av social interaktion visade att det var 25 lärare som önskade mer stöd än nu 

från sin chef samt 9 lärare som önskade mer stöd än nu från familj och vänner. Detta pekar på 

att majoriteten av deltagarna är nöjda med det sociala stödet de får i nuläget, vilket motsäger 

Arbetsmiljöverkets (2015) undersökning som visade att ett av de största problemen var lågt 

stöd från kollegor. Från en tidigare studie (Ljungblad & Näswall, 2009) uppgav lärare vidare 

att deras situation skulle bli bättre om de fick mer stöd från chefen eftersom denne har störst 

befogenheter att påverka arbetsmiljön och resurserna i arbetet. Detta kan förklara att även om 

majoriteten är nöjda med det sociala stödet är det ändå 25 deltagare som önskar mer stöd från 

sin chef. Medelvärdet för upplevt ledarskap var 5,8 av 10 vilket kan innebära att lärarna 

upplever brister i ledningen och att detta bidrar till mer önskat socialt stöd från chefen. När 

det gäller önskat socialt stöd och skillnad mellan de större och mindre skolorna fann vi ingen 

signifikant skillnad. Enligt Månsson & Persson (2004) upplever lärare att deras arbete är 

meningsfullt och att de har stor chans till vidareutveckling trots den påtalade 

arbetssituationen. Att resultatet inte visade på någon signifikant skillnad mellan mindre och 

större skolor kan just ha en förklaring i att lärare generellt är nöjda med sitt arbete och finner 

meningsfullhet oavsett vilken skola de arbetar på. Socialt stöd kanske inte har lika stor 

betydelse som forskning har visat utan att de kanske istället känner en inre motivation av att 

lära ut och därmed också kanske känner ett stöd från eleverna, det är trots allt dem de arbetar 

för. 

 

Metoddiskussion 

Urvalet av deltagare gjordes genom ett bekvämlighetsurval då rektorerna kontaktades som 

sedan skickade enkäten till berörda lärare. Det har framkommit att det är en hektisk tid på året 

för lärarna då de har haft nationella prov att rätta samt betygsättning innan jul. Detta kan vara 

en orsak till att deltagandet har varit så pass lågt. Då enkäten enbart skickades till berörda 

rektorer har vi inte haft kontroll över hur dennes vidarebefordran av länken har sett ut. Nu i 

efterhand har vi insett att det möjligtvis hade genererat flera deltagare genom att dela ut 

enkäterna fysiskt på plats. Dock är en fördel med webbaserad enkät att lärarna kan svara när 

de själva vill och har tid samt ur etisk synpunkt inte känner samma press på att delta. Många 

gånger kan webbenkät vara tidseffektivt men inför denna studie kan det istället ha inneburit 
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förlorad tid då vi fick lägga till två skolor samt skicka ut påminnelsemail för att få ett större 

underlag för studien.   

Eftersom det inte har framkommit hur många män och kvinnor som arbetar på 

respektive skola finns det heller ingen förklaring till varför det är fler kvinnor än män som har 

svarat på enkäten. Deltagarantalet skiljde sig även mellan storlek på skola där det var 

betydligt fler från de mindre skolorna som besvarade enkäten än på de större skolorna. Precis 

som en av Skolverkets (2016) undersökningar visade kan normer och regler, 

resursanvändning och klasstorlek skilja sig beroende på hur stor skolan är vilket kan bidra till 

att deltagarantalet från de olika skolorna skiljer sig åt. Efter kontakt med en av lärarna som 

deltog i undersökningen framkom det att lärare i genomsnitt får två enkäter i månaden att 

besvara. Detta kan innebära att det finns en så kallad enkättrötthet hos lärarna och kan 

förklara det låga deltagandet.  

QPS-Nordic34+ som enkäten grundade sig på är en nordisk och validerad version som 

undersöker psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. I många fall kan psykologiska 

frågeformulär vara utformade på engelska vilket kan medföra feltolkningar vid 

översättningar. Eftersom denna version är provad och validerad i norden och på svenska bör 

den vara tillförlitlig. Det kan dock ha förekommit misstolkningar hos deltagarna i denna 

studie då enkäten skickades ut via webblänk och därmed kunde vi inte svara på eventuella 

frågor i samma utsträckning som om vi hade varit på plats. QPS-Nordic34+ har även visats 

vara väl fungerande inom flera yrkesområden och därmed ansåg vi att den passade vår studie. 

Frågorna är dock generella om den psykosociala arbetsmiljön och inte specifikt riktade mot 

just läraryrket. Efter utförd analys kom vi fram till att det möjligtvis hade gett ett djupare 

perspektiv om enkäten hade innehållit öppna frågor om lärarnas individuella upplevelse av 

den psykosociala arbetsmiljön vilket är något att tänka på inför framtida studier.  

Under analysens gång upptäcktes det även att det fanns ett fåtal otydligheter gällande 

frågorna om antal arbetade år som lärare samt antal arbetade år på nuvarande arbetsplats. 

Därmed har vi själva fått tolka svaren och därför kan det finnas feltolkningar. Eftersom det i 

tidigare forskning visats att ett problem för lärare är bristen på socialt stöd ville vi undersöka 

detta på ett djupare plan. QPS-Nordic34+ behandlar ett par områden gällande social 

interaktion men tar inte upp om deltagarna önskar mer stöd. Därmed konstruerade vi tre 

frågor gällande om lärarna önskade mer socialt stöd än nu. Frågorna är inte validerade men 

gav en tydlig bild av om lärarna upplevde att de behövde mer stöd från chefer, kollegor samt 

familj och vänner.    
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Framtida forskning 

Även om denna studie inte visade på en signifikant skillnad mellan storlek på skolorna har 

tidigare forskning ändå visat på det. Därmed skulle det vara intressant att få med ett större 

urval genom att exempelvis undersöka fler skolor över hela Sverige. Även att addera 

kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för lärarnas psykosociala arbetsmiljö. För 

framtida forskning kan det vara intressant att göra en longitudinell studie för att se om 

upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön skiljer sig beroende på när på året 

undersökningen sker. Eftersom läraryrket innebär mycket kontakt med eleverna är även det en 

faktor som skulle kunna undersökas vidare.  

 

Slutsats 

I föreliggande studie fann vi att den psykosociala arbetsmiljön generellt såg bra ut men det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan större och mindre skolor. Majoriteten av lärarna var 

nöjda med det sociala stödet de upplever i sitt arbete. Dock fanns signifikanta samband 

mellan ålder, antal år som lärare, antal år på nuvarande arbetsplats och upplevelse av den 

psykosociala arbetsmiljön.   
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Bilaga 1 

Enkät psykosocial arbetsmiljö 

Hej! Vi är två studenter som läser femte terminen på programmet Personal & Arbetsliv på 

Linnéuniversitetet och vi skriver just nu en uppsats om psykosocial arbetsmiljö hos 

högstadielärare. Vi vänder oss till lärare vid fyra skolor, två skolor på mindre orter och två 

skolor i tätorter. Enkäten tar 6-10 minuter att fylla i. Det är helt frivilligt att delta och du 

kommer att vara helt anonym i denna undersökning. Svaren kommer endast användas för 

uppsatsens syfte. På följande sidor finns frågor och påståenden om ditt arbete och din 

arbetsplats. Ta god tid på dig när du svarar. De flesta frågor besvarar du genom att kryssa i det 

svarsalternativ som bäst stämmer överens med din åsikt. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Rebecca Findahl & Ellinor Grundén 

Bakgrundsfrågor  

1. Ålder  

⃞   20-30  

⃞⃞   31-40 

⃞⃞   41-50 

⃞⃞   51-60 

⃞⃞   61+ 

2. Kön 

⃞⃞   Kvinna 

⃞⃞   Man 

⃞⃞   Övrigt 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? (År, månader) 

 

 

4. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? (År, månader) 
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1=Mycket sällan eller aldrig. 2=Ganska sällan. 3=Ibland. 4=Ganska ofta. 5=Mycket ofta eller 

alltid. 

5. Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att 

arbetet hopar sig? 

1     2     3     4     5 

6. Har du för mycket att göra? 1     2     3     4     5 

7. Är dina arbetsuppgifter för svåra för dig? 1     2     3     4     5 

8. Utför du arbetsuppgifter som du skulle 

behöva mera utbildning för? 

1     2     3     4     5 

9. Är dina kunskaper och färdigheter till 

nytta i ditt arbete? 

1     2     3     4     5 

10. Innebär ditt arbete positiva utmaningar? 1     2     3     4     5 

11. Finns det klart definierade mål för ditt 

arbete? 

1     2     3     4     5 

12. Vet du precis vad som krävs av dig i 

arbetet? 

1     2     3     4     5 

13. Ställs det oförenliga krav på dig från två 

eller flera personer? 

1     2     3     4     5 

14. Kan du påverka mängden arbete du får? 1     2     3     4     5 

15. Kan du själv bestämma din arbetstakt? 1     2     3     4     5 

16. Kan du själv bestämma när du skall ta 

paus? 

1     2     3     4     5 

17. Kan du påverka beslut som är viktiga för 

ditt arbete? 

1     2     3     4     5 

18. Vet du en månad i förväg vilken typ av 

arbetsuppgifter du kommer att ha? 

1     2     3     4     5 

19. Går det rykten om förändringar på 

arbetsplatsen? 

1     2     3     4     5 

20. Är du nöjd med din förmåga att lösa 

problem i arbetet? 

1     2     3     4     5 

21. Om du behöver, får du då stöd och hjälp 

med ditt arbete från dina arbetskamrater? 

1     2     3     4     5 

22. Om du behöver, får du då stöd och hjälp 

med ditt arbete från din närmaste chef? 

1     2     3     4     5 

23. Får du uppskattning för dina 

arbetsprestationer från din närmaste chef? 

1     2     3     4     5 



29 

 

24. Uppmuntrar din närmaste chef dig att 

delta i viktiga beslut? 

1     2     3     4     5 

25. Hjälper din närmaste chef dig att 

utveckla dina färdigheter? 

1     2     3     4     5 

1= Mycket lite eller inte alls. 2=Ganska lite. 3=Något. 4=Ganska mycket. 5=Väldigt mycket.  

26. Känner du att du kan få stöd från dina 

vänner/din familj när det är besvärligt på 

arbetet? 

1     2     3     4     5 

1= Mer än nu. 2=Mindre än nu. 3=Det är bra som det är.  

27. Vilken nivå av socialt stöd skulle du 

önska från din chef? 

1     2     3 

28. Vilken nivå av socialt stöd skulle du 

önska från dina kollegor? 

1     2     3 

29. Vilken nivå av socialt stöd skulle du 

önska från din familj/vänner? 

1     2     3 

1= Mycket lite eller inte alls. 2=Ganska lite. 3=Något. 4=Ganska mycket. 5=Väldigt mycket.  

30. Klimatet på min arbetsenhet är 

uppmuntrande och stödjande 

1     2     3     4     5 

31. Klimatet på min arbetsenhet är 

avslappnat och trivsamt 

1     2     3     4     5 

32. Klimatet på min arbetsenhet är stelt och 

regelstyrt 

1     2     3     4     5 

33. Uppskattar du att ingå i din arbetsgrupp? 1     2     3     4     5 

1=Mycket sällan eller aldrig. 2=Ganska sällan. 3=Ibland. 4=Ganska ofta. 5=Mycket ofta eller 

alltid. 

34. Är er grupp bra på att lösa problem? 1     2     3     4     5 

35. Uppmuntras de anställda på din 

arbetsplats att göra förbättringar? 

1     2     3     4     5 

36. Är det tillräckligt med kommunikation 

på din avdelning? 

1     2     3     4     5 

37. Har du lagt märke till störande 

konflikter mellan arbetskamrater? 

1     2     3     4     5 

1= Mycket lite eller inte alls. 2=Ganska lite. 3=Något. 4=Ganska mycket. 5=Väldigt mycket. 

 

38. Har du märkt någon ojämlikhet i 

behandlingen av män och kvinnor på din 

arbetsplats? 

1     2     3     4     5 
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39. Har du märkt någon ojämlikhet i 

behandlingen av äldre och yngre anställda 

på din arbetsplats? 

1     2     3     4     5 

40. Belönas man för ett väl utfört arbete på 

din arbetsplats (pengar, uppmuntran)? 

1     2     3     4     5 

41. I vilken utsträckning intresserar sig 

ledningen för personalens hälsa och 

välbefinnande? 

1     2     3     4     5 

1=Instämmer inte alls. 2=Instämmer knappast. 3=Neutral. 4=Instämmer delvis. 5=Instämmer 

fullständigt.  

42. Jag trivs med att för det mesta gå helt 

upp i mitt arbete 

1     2     3     4     5 

43. Den största tillfredsställelsen i mitt liv 

kommer från mitt arbete 

1     2     3     4     5 

1=Inte alls. 2=Bara lite. 3=I viss mån. 4=Ganska mycket. 5=Väldigt mycket.  

44. Har du känt dig stressad den senaste 

tiden? (Med stress menas en situation då 

man känner sig spänd, rastlös, nervös eller 

orolig eller inte kan sova på natten eftersom 

man tänker på problem hela tiden). 

1     2     3     4     5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


