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Sammanfattning                                                                                                                                

Sverige är idag drabbad av en stor lärarbrist. Inom tio år förväntas landet sakna mer än 65 000 

lärare (Lärarförbundet, 2015). Studiens syfte var att få djupare kunskap om lärares 

arbetssituation genom att studera arbetstillfredsställelse och socialt stöd. Intresset låg i att 

studera ifall socialt stöd, socialt stöd från chef, socialt stöd från kollegor och socialt stöd från 

vänner/familj kunde predicera arbetstillfredsställelse. Dessutom fanns det intresse i att studera 

skillnader i socialt stöd, socialt stöd från chef, socialt stöd från kollegor, socialt från 

vänner/familj samt arbetstillfredsställelse mellan låg-, mellan- och högstadiet. Studien byggde 

på en totalundersökning på en grundskola i Småland. Det totala antalet deltagare i denna 

enkätstudie var 38 lärare. Enkäten, QPSNordic-34+, som undersökningen har sin grund i är 

framtagen av Arbetslivsinstitutet och mäter psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. 

Resultatet visar att det fanns signifikanta skillnader i socialt stöd, socialt stöd från chef, socialt 

stöd från vänner/familj och arbetstillfredsställelse mellan lärare på de olika stadierna. Socialt 

stöd och socialt stöd från vänner/familj predicerade även arbetstillfredsställelse.  

 

Abstract                                                                                                                                          

Today, Sweden is suffering a big lack of teachers and within a period of ten years, it will have 

a loss of more or less 65 000 ones around the country (Lärarförbundet, 2015). The purpose of 

this study was to obtain a deeper knowledge into the subject about the working situation for 

teachers in Sweden. To be able to find it out an investigation considering job satisfaction and 

social support has been done. The main purpose was to investigate if social support and social 

support from managers, colleagues, and friends/family could predict job satisfaction. Another 

focus was to consider the differences in social support and social support from managers, 

colleagues, friends/family and job satisfaction between teachers working in primary school or 

middle school and high school. This essay is only based on one school in one municipality in 

a region called Smaland where all data has been taken from. The total numbers of the 

participants in this essay were 38 teachers. The survey, QPSNordic-34+, which this essay was 

based on is developed by Arbetslivsinstitutet and measures psychological and social factors in 

the daily working life. The result shows a significant difference in social support and social 

support from managers, friends/family and job satisfaction between teachers working in 

primary school or middle school and high school. Correspondingly the investigation confirms 

that social support and social support from friends/family predicts job satisfaction. 
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Bakgrund  

Sverige är idag drabbad av en stor lärarbrist. Inom tio år förväntas landet sakna mer än 65 000 

lärare (Lärarförbundet, 2015). Detta är något som kan tänkas få stora konsekvenser inom 

skolvärlden. En möjlig förklaring till lärarbristen skulle kunna vara minskad tillfredsställelse 

med arbetet. Arbetstillfredställelse handlar om huruvida individer trivs på arbetsplatsen 

(Schultz & Schultz, 2010). Socialt stöd kan ha en inverkan på individers upplevda 

arbetstillfredsställelse (Jönsson, 2005). I denna studie undersöktes grundskollärares 

upplevelse av arbetstillfredsställelse kopplat till upplevelse av socialt stöd för att få en mer 

nyanserad bild av lärares arbetssituation. Vår förhoppning var att dessa resultat skulle kunna 

tänkas starta en diskussion kring lärares arbetssituation och kanske eventuellt i förlängningen 

indirekt kunna påverka lärarbristen. Enligt skollagen 1 kap. 4§ 1 st. ska utbildning inom 

skolväsendet:  

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (SFS2010:800).” 

 

Detta utdrag speglar väl lärarnas del av utvecklandet av individer. Grundat på utdraget anses 

att lärarna har ett viktigt yrke och att det borde ligga i allmänhetens intresse att det i Sverige 

finns välutbildade och kompetenta lärare som trivs med sitt arbete. En hög 

arbetstillfredsställelse bidrar bland annat med en minskad frånvaro och ökad produktivitet 

(Conte & Landy, 2010). Av detta skäl borde det vara av intresse att lärare som har ett viktigt 

yrke upplever en hög arbetstillfredsställelse.  

 

Arbetstillfredställelse 

Arbetstillfredställelse är individens attityder och känslor inför sitt arbete. Individer som är mer 

tillfreds med privatlivet tenderar att vara mer tillfreds med arbetslivet. Livstillfredställelse och 

arbetstillfredställelse har en inverkan på varandra. Personliga faktorer som påverkar 

arbetstillfredställelsen är exempelvis ålder, erfarenhet, användande av färdigheter, 

omgivningens krav, individens upplevelse av sin kunskap, organisatorisk rättvisa, 

personlighet, kontroll och status. Upplevs arbetstillfredställelsen som hög tenderar även 

produktiviteten att öka. Det finns även ett samband mellan hög arbetstillfredställelse och det 
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sociala samarbetet på arbetsplatsen, en individ som känner sig tillfreds verkar i högre grad 

bidra till organisationens sociala välmående (Schultz & Schultz, 2010). En studie som gjorts 

vid Lunds Universitet pekade mot att relationer mellan kollegor hade en signifikant påverkan 

på den upplevda arbetstillfredsställelsen samt att det sociala stödet från chefer och kollegor 

spelar en stor roll hos förskollärare. En förklaring skulle kunna vara att förskollärare ofta 

arbetar i team och är på så vis beroende av varandra (Jönsson, 2005). Stress kan påverka 

individer till att uppleva otillfredsställelse med arbetet, långvarig stress kan även leda till 

utbrändhet. Utbrändhet och kopplingen till arbetslivet är något som först upptäcktes inom 

exempelvis läraryrket (Conte & Landy, 2010).  

 

Herzberg, som nämns i Conte och Landy (2010), har utvecklat två-faktor teorin som kan 

liknas vid en utveckling av Maslows behovshierarki. Istället för att dela in människors behov i 

fem delar som Maslow, valde Herzberg dela in dem i två, hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Hygienfaktorerna härstammar från Maslows fysiska- och säkerhetsbehov 

medan motivationsfaktorerna har ursprung i behoven av social tillhörighet, självkänsla och 

självförverkligande (Conte & Landy, 2010). Hygienfaktorerna påverkar huruvida individen 

upplever sig otillfredsställd över arbetet. När hygienfaktorerna inte uppfylls upplevs en 

otillfredsställelse över arbetet, om de uppfylls betyder det per automatik dock inte 

tillfredställelse utan mer avsaknad av otillfredsställelse. Hygienfaktorerna måste vara 

tillfredställda innan fokus flyttas till motivationsfaktorerna. Motivationsfaktorerna påverkar 

om individen upplever arbetstillfredställelse medan brist av hygienfaktorerna kan bidra med 

otillfredsställelse. När individen upplever att motivationsfaktorerna är tillfredställda resulterar 

det i arbetstillfredställelse. Detta betyder dock inte att avsaknad av motivationsfaktorer per 

automatik leder till ett otillfredsställt arbete (Schultz & Schultz, 2010).  

 

(Schultz & Schultz, 2010) 
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Karasek, som nämns i Conte och Landy (2010), har utformat en krav- och kontrollmodell som 

menar att arbetskrav och kontroll i arbetet är betydande för utvecklandet av arbetsrelaterad 

stress. Arbetskrav syftar på de intellektuella kraven och arbetsmängd medan kontroll i arbetet 

syftar på självständigt arbete i kombination med friheten att använda olika färdigheter. Höga 

krav och låg kontroll skapar hög anspänning med risk för sjukdomar, låga krav och låg 

kontroll skapar ett passivt arbete, låga krav och hög kontroll skapar en låg anspänning medan 

arbeten som innefattar höga krav och hög kontroll räknas till de aktiva arbetena. Aktivt arbete 

kännetecknas av hög arbetstillfredsställelse och få arbetsrelaterade hälsoproblem (Conte & 

Landy, 2010). Krav- och kontrollmodellen har även utvecklats genom att resursen socialt stöd 

lagts till. Detta då socialt stöd kan förändra den negativa påverkan som psykologiska krav har 

på individer (Johnson & Hall, 1988). 

 

Socialt Stöd 

Socialt stöd är den tröst, hjälp eller information en individ mottar från formella och/eller 

informella kontakter i form av andra individer eller grupper av individer (Conte & Landy, 

2010). Socialt stöd består av strukturella och funktionella delar av en individs sociala liv. De 

strukturella delarna behandlar på vilket sätt en individ är medlem eller integrerad i ett socialt 

nätverk. Vilka slags band individen har med olika typer av människor och vilken roll 

individen har i dessa nätverk. Olika slags sociala nätverk påverkar en individs hälsa på olika 

sätt. Social samverkan bidrar bland annat med att en individ kan hitta sin egen identitet, finna 

passande normer för beteende samt större mening och värde i livet. Det finns samtidigt 

forskning som talar för att ett brett socialt nätverk hos en individ, med en mängd olika roller, 

kan vara negativt för denne och dess hälsa. Rollkonflikter eller att en relation exempelvis 

fungerar som ett dåligt föredöme för en individ och därav leder till försämrad hälsa är 

exempel på detta. Ett stort socialt nätverk kan även det fungera som en stressfaktor, då ett 

stort antal relationer kräver tid och kan då vara ansträngande. De positiva effekterna av socialt 

stöd väger dock tyngre än de negativa. Det går att skilja mellan obligatoriska och frivilliga 

sociala band, där de obligatoriska kretsar kring släkt och familjemedlemmar medan partner 

och vänner är kopplade till frivilliga band. Starka sociala band genomsyras av frivillighet och 

intimitet samt att relationen finns på olika plan i det sociala livet. Sociala band som inte är så 

starka kan bidra med ny information i kontrast till information från starka sociala band där 

informationen ofta är densamma (Uchino, 2004).  
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Funktionella delar av socialt stöd består av två dimensioner, dels vilket slags stöd som finns 

tillgängligt och dels vilket stöd som faktiskt har tagits emot från andra. Vad som finns 

tillgängligt behöver per automatik inte tillhandahållas (Uchino, 2004). Stöttande individer kan 

bidra med fyra olika typer av stöd. Emotionellt stöd definieras av en individ som bryr sig om, 

oroar sig, förstår och sympatiserar med en person och dennes svårigheter. 

Informationsbaserat stöd handlar däremot om omedelbar hjälp i form av råd och vägledande 

information. Fokus ligger i att hjälpa en individ att lösa ett problem. Därtill finns 

instrumentellt stöd som är ett påtagligt stöd i form av en direkt åtgärd. Värderande stöd 

kommer slutligen genom feedback med syfte att öka en individs självkänsla (Conte & Landy, 

2010).  

 

En del studier visar att tillgängligt stöd är en bättre copingstrategi än levererat stöd, vilket 

innebär att utfallet av det tillgängliga stödet ger fler positiva effekter än om stödet hade 

levererats. En möjlig förklaring till detta fenomen är att en individ som får stöd kanske är så 

pass stressad att det sociala stödet inte ger en så pass bra effekt som hade varit möjligt. Det 

kan också ha att göra med bristande kvalité på stödet. Att mottaga stöd kan även vara något 

som sänker självförtroendet genom upplevelser om att problemet inte kunde lösas på egen 

hand. Detta för med sig att ’’osynligt stöd’’ i vissa fall är mer passande, det vill säga stöd som 

levereras utan att det direkt uppfattas som stöd (Uchino, 2004). Det finns även forskning som 

indikerar på att socialt stöd fungerar som en bufferteffekt i arbetssituationer, genom att socialt 

stöd skulle kunna mildra den negativa påverkan från ett arbete med hög anspänning på en 

individs välmående. En bufferteffekt uppstår när socialt stöd matchar arbetskraven. Vid Van 

der Doef och Maes studiegenomgång på detta ämne framkom det att endast två av fem studier 

gav stöd för teorierna om socialt stöd som en buffert. Det fanns dock inte många studier att 

tillgå och de studier som gav stöd åt den teorin bestod endast av män medan de övriga var av 

blandat kön (Van der Doef & Maes, 1999). 

 

Lön 

En studie av svenska kommunförbundet och arbetslivsinstitutet visar att lön kom på sjunde 

plats av tio när en grupp lärare skulle besvara frågan “hur viktiga är nedanstående områden 

för att du ska känna att du gör ett bra arbete?” och rangordna alternativen. Före lön kom “att 

göra nytta för brukarna”, “arbetskamraterna”, “ansvar i arbetet”, “att ha en bra chef”, “att 

kunna samordna arbetet med övrigt liv” och “intressanta/utmanande arbetsuppgifter”. När de 

däremot skulle rangordna de tre viktigaste faktorerna som motiverar dem att göra ett bra 
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arbete kom lönen på en andra plats (Svenska kommunförbundet & Arbetslivsinstitutet, 1999). 

En avhandling som gjordes vid Göteborg Universitet visar att “en bra lön” har en inverkan på 

om individer överhuvudtaget känner sig tillfredsställda samt om de ska känna sig helt 

tillfredsställda med arbetet och arbetsplatsen. Upplevelsen av en bra lön är alltså en viktig 

faktor för att medarbetare ska uppleva tillfredsställelse med sitt arbete (Theandersson, 2000). 

 

Socialt stöd i relation till arbetstillfredsställelse 

En studie genomförd i Kanada, med fokus på den offentliga sektorn, visar vikten av en god 

relation arbetstagare och arbetsgivare emellan. Studien bygger på social exchange theory som 

rör relationer och närmare bestämt att relationer bygger på ett utbyte av resurser. Detsamma 

gäller för relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare genom det sociala kontrakt som 

binder ihop parterna. Ett brott i kontraktet innebär en försämrad relation. Det sociala 

kontraktet innehåller bland annat åtaganden från arbetsgivarens sida som rör dennes intresse i 

arbetstagaren. Studien fokuserar på arbetstillfredsställelse och konsekvenserna av brott i det 

sociala kontraktet. Resultatet från studien visar bland annat på att arbetsgivare som i mindre 

grad intresserar sig för sina arbetstagare bidrar till en minskad arbetstillfredsställelse hos 

dessa arbetstagare (Paillé, Grima & Dufour, 2015). Det sociala samspelet på en arbetsplats 

undersöktes vidare i en spansk studie, där relationen mellan höga arbetskrav i kombination 

med låga tillgångar till socialt stöd, kontroll och belöning samt negativ hälsa studerades. 

Studien fokuserade på hur socialt stöd bidrar till att minska arbetsrelaterad stress som orsakats 

av höga krav. I resultaten framkom det att en arbetssituation som genomsyras av höga krav, 

både i form av arbetsmängd och emotionella krav, kan innebära arbetsrelaterad stress som 

med hjälp av socialt stöd kan minskas (García-Herrero, Mariscal, Gutiérrez  & Ritzel, 2013). 

En studie från Norge bekräftar delar av detta resultat genom slutsatsen att där 

kompetensrelaterad stress råder är stödet från en chef viktigt (Dysvik, Kuvaas & Buch, 2014). 

En studie från Kina med 227 administratörer valde istället att studera socialt stöd från 

familjen. Resultatet visade att socialt stöd från familjen hade ett samband med 

arbetstillfredsställelse. Socialt stöd från familjen hade en positiv inverkan på deltagarnas 

optimism och självförmåga vilket resulterade i högre arbetstillfredsställelse. I studien tas 

vikten av socialt stöd upp, speciellt det känslomässiga stödet och dess förmåga att minska 

anspänningar i arbetet så som otillfredsställelse och hög arbetsbörda. Litteratur i studien pekar 

mot att socialt stöd från familjen speciellt påverkade kvinnors arbetstillfredsställelse. Stödet 

från familjen kan bidra till en bättre hantering av livshändelser och kan då öka 

livstillfredsställelsen. Individer som är mer tillfredsställda med livet i övrigt tenderar att vara 
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mer tillfredsställda i arbetet, detsamma gäller omvänt (Kwok, Cheng & Wong, 2014). I 

anslutning till den forskningen finns en studie från USA som intresserar sig för den konflikt 

som kan uppkomma mellan arbete och familj och hur balans kan skapas däremellan. 

Forskningen inriktar sig på det sociala stödets roll för arbetstillfredsställelsen. Det finns en 

relation mellan arbets- och familjebalansen och arbetstillfredsställelsen. Resultatet visar att 

arbetstagare upplever högre balans mellan arbete och familj när det finns mottaget socialt stöd 

från arbetskamrater och partner samt att balans och support har en inverkan på både familje- 

och arbetstillfredsställelse (Ferguson, Carlson, Zivnuska & Whitten, 2012). 

 

Forskning kring arbetsrelaterad stress, psykologiskt välbefinnande och arbetstillfredsställelse 

där fokus ligger på socialt stöds buffert-effekt har kommit med resultat som visar att oavsett 

vilken stressnivå en individ har finns det ett samband mellan stödet från en chef och 

arbetstagares välmående (Terry, Nielsen & Perchard, 1993). I motsats till detta har en studie 

som studerar skillnader i socialt stöd, arbetskrav och kontroll i arbetet kommit fram till att 

socialt stöd inte har en någon effekt som buffert mot negativa effekter av höga arbetskrav. 

Studien kretsade kring arbetstagare som gått i pension men fortfarande arbetar och 

arbetstagare som inte gått i pension samt hur socialt stöd, arbetskrav och kontroll i arbetet är 

kopplat till arbetstillfredsställelse. De som hade gått i pension uppgav högre 

arbetstillfredsställelse och socialt stöd än de som inte gått i pension. Det var inte signifikant 

att de negativa effekterna av höga arbetskrav skulle vara lägre hos deltagare som upplever 

mer socialt stöd. Krav, kontroll och stöd har ofta en signifikant huvudeffekt. Det vill säga, 

höga och många krav är ofta signifikant med mer negativa resultat medan mycket kontroll och 

socialt stöd är ofta signifikant med positiva resultat (Brown, Pitt-Catsouphes, McNamara & 

Besen, 2014). 

 

Låg-, mellan- och högstadiet  

Under låg- och mellanstadiet (6-12 år) ligger det utvecklingspsykologiska fokus kring barns 

strävan mot att känna sig kompetenta. Under denna period minskar också barnets behov av 

föräldrarna och vikten av jämnåriga kamrater ökar. I och med den ökande interaktionen 

uppstår en förhöjd risk för mobbning, omkring 10 procent av svenska elever blir mobbade. 

Under högstadietiden sker ungdomsåren (13-20 år) vilket innebär ett identitetssökande. 

Identitetssökandet innebär att hitta sin biologiska, psykologiska och sociala identitet. 

Kamrater är viktiga under denna period i livet, de agerar både bollplank och modeller åt 

tonåringen i identitetsskapandet. Tonåringar behöver utforska olika roller samt ta ställning i 
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vissa avgörande val, som exempelvis yrkesval, för ett lyckat identitetsskapande. Tonåringar 

kan hamna i fyra grupper beroende på hur långt de har kommit i sin utforskande fas: 

fullbordad identitet, moratorium, för tidig identitet eller identitetsförvirring. Moratorium 

innebär att tonåringen befinner sig mitt i fasen om identitetssökande och upplevs som 

känsligare, de kan även vackla mellan att vara medgörliga och upproriska. För tidig identitet 

innebär att en identitet har skapats utan att tonåringen har utforskat eller ifrågasatt olika roller 

och idéer. Hamnar en tonåring i gruppen identitetsförvirring finns det en risk för känslor av 

ensamhet och avsaknad av identitet (Smedler, 2007). Detta visar på att situationen för lärare 

kan variera beroende på vilken årskurs de undervisar i då eleverna går igenom olika faser. En 

annan faktor som kan påverka lärares situation på de olika stadierna är att lärare sätter betyg 

på elever från och med årskurs 6 (Skolverket, 2015). 

 

Lärare är ett av de yrken där högst grad av arbetsrelaterad stress råder. Arbetsrelaterad stress 

har i sin tur visat sig ha en inverkan på arbetstillfredsställelse. I läraryrket ingår kontakter med 

ett antal olika källor, däribland elever, kollegor, chefer och elevers föräldrar. Positiva 

relationer har en god inverkan på arbetstillfredsställelsen och om exempelvis kontakten med 

elevers föräldrar inte är positiv finns det risk att oro skapas. Därutöver finns det ett samband 

mellan elever som har disciplinära problem och lärares känslomässiga utmattning och 

arbetstillfredsställelse (Skaalvik & Skaalvik, 2011). I en arbetsmiljöundersökning från 2011 

framkom det att 60 procent av arbetstagare inom utbildning upplever att de har svårt att 

koppla bort arbetet när de är hemma. Av lärarna så var det 5 procent av de kvinnliga lärarna 

och 7 procent av de manliga lärarna som uppgav år 2010 att de hade blivit utsatta för hot 

och/eller våld. I undersökningen framkom det även att det fanns brister kring den fysiska 

arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket, 2013). 

 

Syfte och hypoteser 

Det övergripande syftet med studien var att studera sambandet mellan socialt stöd och 

arbetstillfredsställelse hos lärare på en grundskola. Vi avsåg närmare att undersöka vilket typ 

av stöd som upplevs i högst grad; stöd hämtat från arbetsplatsen, chef alternativt kollega eller 

stöd hämtat utanför arbetsplatsen, närmare bestämt vänner/familj. Därtill om årskursen som 

läraren undervisade i, det vill säga låg- och mellan- eller högstadieklass hade någon inverkan 

på arbetstillfredsställelsen och upplevelsen av det sociala stödet samt det sociala stödet från 

chef, kollegor och vänner/familj?  
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H1: Socialt stöd kan predicera arbetstillfredsställelse. 

H2: Socialt stöd från kollegor kan predicera arbetstillfredsställelse. 

H3: Socialt stöd från en chef kan predicera arbetstillfredsställelse. 

H4: Socialt stöd från vänner/familj kan predicera arbetstillfredsställelse. 

 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna i studien valdes till att omfatta lärare på en grundskola i en medelstor kommun i 

Småland. Urvalet av skola var delvis ett bekvämlighetsurval på grund av dess geografiska 

läge men även ur kontaktsynpunkt. Medelåldern på deltagarna var 45,8 år, den yngsta 

deltagaren var 28 år och den äldsta var 65 år. Dock fanns det en deltagare som ej besvarade 

frågan angående födelseår. Totalt deltog 38 lärare i studien varav den totala lärarstyrkan 

bestod av 46 lärare. Deltagarnas huvudsakliga arbetsplats var fördelad enligt följande; åtta 

deltagare på lågstadiet, tre deltagare på mellanstadiet, 25 deltagare på högstadiet och en 

deltagare som arbetade övergripande på hela skolan. Låg- och mellanstadiet slogs ihop i 

denna studie dels då de har samma rektor men även då de kan tänkas ha liknande utmaningar i 

arbetet. Tre lärarstudenter fyllde i enkäten, deltagare som senare togs bort eftersom de inte 

ansågs representera undersökningens population. 

 

Bortfall 

Studien fick ett externt bortfall på åtta deltagare, det vill säga 17 procent. Bortfallet kan 

förklaras med att de frånvarande lärarna inte befann sig på det möte där enkäterna delades ut 

eller valde att inte besvara enkäten då den var frivillig. Orsaken till frånvaron på mötet är för 

oss okänd. Det interna bortfallet uppskattades inte att vara varken stort eller systematiskt, 

förutom vid fråga 26. Svarsfrekvensen på fråga 26 av de 38 deltagarna var 78 procent vilket 

innebär ett bortfall på åtta individer. En förklaring skulle kunna vara frågans placering i 

enkäten, då den i originalenkäten kan ha varit svår att upptäcka.  

 

Material 

För att undersöka arbetstillfredsställelse valdes testet, QPSNordic-34+, ett frågeformulär som 

har prövats ut i Danmark, Sverige, Norge och Finland i organisationer som täcker olika typer 

av sektorer i arbetslivet (Arbetslivsinstitutet, 2000). Frågeformuläret är ett utarbetat test om 

psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet och bygger på ett mer omfattande formulär. 
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Den reviderade versionen användes för att inte belasta deltagarna med en allt för tidskrävande 

enkät, då det idag råder en viss ”enkättrötthet” inom den kommunala verksamheten. 

Frågeformuläret kompletterades med en lönefråga samt justerades gällande frågor som rör 

anställningsvillkor och vilket stadie lärarna huvudsakligen arbetade på. Detta för att kunna ge 

svar på de frågor som var av intresse för studien men också för att kunna kontrollera för 

faktorer som kunde tänkas samvariera med övriga variabler. Frågor i det ursprungliga 

frågeformuläret avseende livshändelser uteslöts då de låg utanför studiens syfte. 

Livshändelser diskuteras dock i diskussionsavsnittet. Anställningsvillkor kan skilja sig åt 

lärare emellan och är någonting som möjligtvis kan påverka arbetstillfredsställelsen. Valet att 

kontrollera för vilken årskurs läraren undervisar i grundar sig i att arbetet kan tänkas skilja sig 

åt i arbetsuppgifter samt komplexitet beroende av årskurs. Elevernas ålder varierar även 

beroende på vilket stadie arbetet sker på något som då möjligtvis förändrar arbetssituationen. 

På den valda skolan fanns det två rektorer som hade enskilt ansvar för hög- respektive låg- 

och mellanstadiet.  

 

I och med att socialt stöd är en del av arbetstillfredsställelsen finns frågor som behandlar detta 

fenomen i frågeformuläret QPSNordic-34+. Dessa frågor bröts ut för att kunna studera det 

sociala stödet i stort men även när det kom till det sociala stödet i form av stöd från chef, 

arbetskamrat och vänner/familj. Maxpoäng på enkäten var 185 poäng medan minimipoäng 

var 37 poäng, på socialt stöd var maxpoäng 25 poäng och minimipoäng 5 poäng, på socialt 

stöd från chef, kollegor samt vänner/familj var maxpoäng 5 poäng och minimipoäng 1 poäng. 

Bakgrundsuppgifterna som hör till varje enkät justerades. Fråga A1 och A3 behölls. Fråga A2 

som rör kön justerades genom att en neutral könstillhörighet lades till. Fråga A4 förändrades 

genom att deltagarna fick uppge vilket av de tre stadierna (låg-, mellan- eller högstadiet) de 

arbetar på. Fråga A5 utökades med en fråga om eventuell anställning via en vikariepool. 

Fråga A6 och A7 togs bort. Därtill kompletterades enkäten med frågan ‘’Anser du att du har 

en bra lön i förhållande till det arbete du utför?’’. Frågorna som rör personuppgifter 

besvarades genom att lämpligt alternativ ringades in, förutom fråga A1 och A3 som 

besvarades genom text. Övriga enkätfrågor besvarades genom inringning av svarsalternativ på 

en femgradig likertskala. Fråga 1, 2, 3, 4, 9, 15, 25, 30, 31, 32 och 37 var felvända i enkäten 

och omkodades vid analys genom att 1 blev 5 och 2 blev 4. Fråga 3 behölls oförändrad. 

Poängen på socialt stöd (fråga 17, 18, 19, 22 och 30) samt arbetstillfredsställelse räknades 

samman genom att alla poäng adderades. Poängen på socialt stöd från kollegor (fråga 17) och 

vänner/familj (fråga 22) räknades samman genom att gällande frågas poäng blev det 
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slutgiltiga resultatet. Poängen på socialt stöd från chef (fråga 18 och 19) räknades samman 

genom att poängen på de två frågorna adderades och divideras med två, detta för att kunna 

göra dem jämförelsebara mot de andra sociala stöden. 

 

Procedur 

Rektorerna togs kontakt med via mail och ett möte bokades in. Vid mötet redovisades syftet 

med studien och information om enkäten, därtill erbjöds återkoppling av resultatet. Efter 

medgivande om att fullfölja studien genomfördes överenskommen träff med lärarna på ett 

personalmöte som hölls en måndag eftermiddag, för att dela ut enkäterna. Deltagarna 

informerades muntligt om enkätens syfte, frivillighet samt möjligheten att lämna in enkäten 

blank. Enkäten delades sedan ut tillsammans med ett informationsblad, innehållande syfte, 

uppgift kring tid för besvarandet, kontaktuppgifter samt information kring studiens etik. 

Under besvarandet av enkäten fanns det möjlighet för deltagarna att ställa frågor till oss. Efter 

besvarandet samlades enkäterna in och personalmötet fortsatte utan vårt deltagande. Tackmail 

skickades senare ut till rektorerna med en önskan om ett vidarebefordrat tack till lärarna.  

 

Etik 

Vetenskapsrådet har författat fyra huvudkrav gällande etisk godkänd forskning. Dessa krav 

innefattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Dessa huvudkrav har legat till grund för studiens etiska 

tillvägagångssätt. Information om studien och dess frivillighet gavs dels vid det inledande 

mötet samt både muntligt och skriftligt under personalmötet. Vid det inledande mötet 

förklarades det att data endast skulle användas till denna studie samt endast till dess syfte. 

Deltagarnas anonymitet värdesattes och inga personuppgifter förutom födelseår och kön 

samlades in. Uppgifter behandlades helt konfidentiellt och studien har genomgått en etisk 

egengranskning från etikkommittén sydost. 

 

Resultat 

Socialt stöd och socialt stöd från vänner/familj predicerade arbetstillfredsställelse medan 

socialt stöd från kollegor och chef inte kunde predicera arbetstillfredsställelse. Lärarna från 

låg- och mellanstadiet upplevde en högre arbetstillfredsställelse än lärarna på högstadiet, de 

upplevde även en högre grad av socialt stöd i allmänhet samt från chef och från vänner/familj. 
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Tabell 1 visar och beskriver de demografiska variablerna. Det fanns ingen signifikant skillnad 

i ålder mellan de olika stadierna. Det fanns inte heller signifikanta samband gällande kön, 

nöjdhet med lön eller anställningsform på de olika stadierna. Tabellen visar även en skev 

fördelning gällande anställningsform, tre deltagare av 38 hade en tillfällig anställning. Därav 

plockades anställningsform bort från övriga analyser.  

Tabell 1. Demografiska variabler och dess deskriptiva data. 

 Låg- och mellanstadiet 

 

(n=11) 

 

Högstadiet 

 

(n=27) 

 

Statistik (P) 

Ålder, medelvärde (SD) 48,00 (11,480) 44,89 (14,797) ,537¹ 

Man/Kvinna 2/9 10/17 ,257² 

Lön – Inte nöjd/Nöjd/Obesvarat 9/2/0 20/5/2 ,645² 

Fast anställning/Tillfällig 

anställning 

9/2 26/1 ,133² 

¹ t-test 

² chi² 

 

Lärarna från låg- och mellanstadiet rapporterade i sina enkätsvar upplevelsen av ett högre 

socialt stöd, socialt stöd från chef, socialt stöd från vänner/familj och arbetstillfredsställelse 

jämfört med lärarna från högstadiet, vilket framgår i tabell 2.  

 

Tabell 2. Deltagarnas fördelning avseende arbetstillfredsställelse och socialt stöd. 

 

                              Låg- och mellanstadiet 

 

�̅� (SD) 

Högstadiet 

 

�̅� (SD) 

df t-värde Statistik (P) ¹ 

Arbetstillfredsställelse 128,27 (11,83) 117,56 (9,22) 36 2,992 ,005 

Socialt stöd         19,73 (2,41)   16,37 (2,86) 36 3,424 ,002 

Socialt stöd – chef   3,73 (1,01)      2,81 (,92) 36 2,695 ,011 

Socialt stöd – kollegor 4,09 (,83)   4,04 (,81) 36   ,185 ,854 

Socialt stöd – vänner/familj 4,09 (,70)     3,11 (1,28) 36 2,383 ,023 

¹ t-test 

 

Genom den multipla linjära regressionsanalysen framkom en envägs variansanalys, ANOVA. 

Denna visade på flera signifikanta prediktorer till utfallsmåttet arbetstillfredställelse F(8,29) = 

4,85, p≤,001. Socialt stöd, socialt stöd från chef, socialt stöd från kollegor, socialt stöd från 
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vänner/familj, vilket stadie lärarna arbetade på, kön, lön och ålder förklarade 57 procent av 

variationen i arbetstillfredsställelse (Adjusted R²=0,45).   

 

Vid en fördjupad analys med multipel linjär regressionsanalys framkom att studiens 

huvudresultat visar på ett signifikant samband mellan arbetstillfredsställelse och socialt stöd 

(ett sammanvägningsmått på socialt stöd från chef, kollegor och vänner/familj) och specifikt 

socialt stöd från vänner/familj, vilket framgår av tabell 3. Det gör att hypoteserna 1 och 4 

antas. Detta innebar, om socialt stöd skulle öka med en enhet skulle arbetstillfredsställelse öka 

med 1,24 enheter, skulle socialt stöd från vänner och familj öka med en enhet skulle 

arbetstillfredsställelse minska med 0,54 enheter. Hypotes 2 och hypotes 3 förkastas då det inte 

framkom att socialt stöd från chef samt socialt stöd från kollegor predicerade 

arbetstillfredsställelse. Kontrollvariabeln ålder påvisade ett signifikant resultat vilket innebar 

att ökande ålder predicerade arbetstillfredsställelse. 

Tabell 3. Arbetstillfredsställelse samt ostandardiserade och standardiserade regressionskoefficienter.  

 B Std. Error B β Statistik (P) 

Socialt stöd  4,41 1,83 1,24 ,023 

Socialt stöd – chef -3,76 3,95  -,35 ,349 

Socialt stöd – kollegor -2,24 2,63  -,16 ,402 

Socialt stöd – vänner/familj -4,86 2,01  -,54 ,022 

Stadie -4,05 3,66  -,17 ,277 

Kön   1,11 3,34  ,05 ,742 

Lön -4,75 2,52 -,24 ,070 

Ålder    ,22  ,11  ,28 ,046 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att studera sambandet mellan upplevt socialt stöd och 

arbetstillfredsställelse hos lärare på en grundskola i en medelstor kommun i Småland. Syftet 

var även att studera vilket typ av stöd som upplevs i högst grad, stöd hämtat från 

arbetsplatsen, chef alternativt kollega eller stöd hämtat utanför arbetsplatsen, närmare bestämt 

vänner/familj. Därtill även om årskursen som läraren undervisar i, det vill säga låg- och 

mellan- eller högstadieklass hade någon inverkan på arbetstillfredsställelsen och upplevelsen 

av det sociala stödet samt det sociala stödet från chef, kollegor och vänner/familj. 
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H1: Socialt stöd kan predicera arbetstillfredsställelse. 

 

Undersökningens huvudresultat visar att socialt stöd predicerade arbetstillfredsställelse samt 

att det fanns signifikanta skillnader i socialt stöd mellan de olika stadierna, vilket bekräftar 

hypotes 1. Tidigare forskning har påvisat ett samband mellan arbetstillfredsställelse och 

socialt stöd, samt att socialt stöd kan minska arbetsrelaterad stress (García-Herrero, Mariscal, 

Gutiérrez  & Ritzel, 2013). En effekt av arbetsrelaterad stress är att uppleva otillfredsställelse 

med sitt arbete (Conte & Landy, 2010). Karaseks krav- och kontrollmodell har utvecklats 

genom att socialt stöd lagts in som en resurs, då stödet kan förändra den negativa påverkan 

som psykologiska krav har på individer (Johnson & Hall, 1988). Med detta i åtanke upplevdes 

det inte som förvånande att socialt stöd predicerade arbetstillfredsställelse i den aktuella 

studien. Därmed inte sagt att det sociala stödet direkt påverkade arbetstillfredsställelsen, utan 

att det kan ha fungerat så att stödet mildrade de negativa aspekterna av arbetet (Van der Doef 

& Maes, 1999). Låg- och mellanstadielärarna hade på socialt stöd ett medelvärde på 19,73 

poäng medan högstadiet hade 16,37 poäng. Då maxpoäng var 25 poäng speglar resultaten att 

deltagarna befann sig på den övre halvan av skalan gällande socialt stöd och att låg- och 

mellanstadielärarna upplevde en högre grad av socialt stöd. En studie som gjorts vid Lund 

Universitet påpekade vikten av socialt stöd från chef samt kollegor för ökad 

arbetstillfredsställelse hos förskolelärare. En förklaring till detta var att förskolelärare arbetade 

mer i team än övriga yrkesgrupper (Jönsson, 2005). Att det fanns skillnader i grad av socialt 

stöd mellan stadierna är svårt att förklara. En spekulation skulle kunna vara att lärarna som 

arbetade i de lägre årskurserna arbetade mer i team och då även fokuserade mer på relationer 

mellan kollegor och relationen till chef. Detta är något som i ett sådant fall kan ha bidragit 

med ett förhöjt socialt stöd. En annan förklaring skulle kunna vara att det fanns skillnader i 

hur bra det sociala stödet matchade de möjliga problem som uppstått i arbetslivet (Van der 

Doef & Maes, 1999). Beroende på vilket stadie lärarna arbetade på kan skilda problem uppstå. 

Elever på högstadiet går exempelvis igenom en identitetskris under denna period (Smedler, 

2007). Denna kris skulle kunna bidra till en mer besvärlig situation för berörda lärare. Det 

stöd som lärare på högstadiet kanske tillhandahåller skulle eventuellt vara tillräckligt för att 

undervisa i de lägre årskurserna men dock inte klara av den kris som kan tänkas uppstå bland 

deras elever. Under identitetskrisen kan det nämligen hända att individer ifrågasätter både nya 

och gamla uppfattningar, de vill prova på nya saker och kan upplevas som upproriska, de kan 

även under identitetsskapandet känna sig vilsna (Smedler, 2007).  
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H2: Socialt stöd från kollegor kan predicera arbetstillfredsställelse och H3: Socialt stöd från 

chef kan predicera arbetstillfredsställelse. 

 

Socialt stöd från kollegor och socialt stöd från chef predicerade inte arbetstillfredsställelse. En 

möjlig förklaring skulle kunna vara att det stöd som tillhandahölls inte matchade de 

arbetsrelaterade problem som uppstått alternativt att det fanns andra faktorer som påverkade 

arbetstillfredsställelsen mer än det sociala stödet från kollegor och chef. Frågan i enkäten som 

rör socialt stöd från kollegor samt frågorna som rör socialt stöd från chef hade eventuellt 

behövt belysas av fler frågor för att på ett bättre sätt fånga vad socialt stöd från kollegor 

respektive chef innebär. Socialt stöd kan kopplas till Herzbergs begrepp hygienfaktorer, vilket 

innebär att om dessa inte uppfylls blir en individ enligt teorin automatiskt missnöjd, om de 

uppfylls betyder det dock inte självklart tillfredsställelse (Schultz & Schultz, 2010). I detta fall 

kan det vara så att socialt stöd från kollegor samt chef faktiskt inte hade någon inverkan på 

arbetstillfredsställelsen, med tanke på att inget i undersökningen visade på något direkt 

missnöje. Resultatet visar på att det fanns socialt stöd från kollegor och från chef, dock var det 

sociala stödet från chef lägre. Enligt Hertzberg skulle en avsaknad av socialt stöd kunna bidra 

till otillfredsställelse med arbetet (Schultz & Schultz, 2010). Det finns även teorier om att 

socialt stöd kan agera som buffert och då minska den negativa påverkan som exempelvis hög 

anspänning kan ha på en individ (Van der Doef & Maes, 1999). Med detta i åtanke kan socialt 

stöd ses som en variabel som inte direkt påverkar en individs tillfredsställelse utan mer 

motverkar otillfredsställelse. En allt för stor minskning av det sociala stödet skulle kunna 

bidra till en lägre arbetstillfredsställelse.  

 

Det fanns ingen signifikant skillnad i socialt stöd från kollegor mellan de olika stadierna, låg- 

och mellanstadielärarnas respektive högstadielärarnas. Gällande socialt stöd från chef 

framkom att låg- och mellanstadielärarna upplevde ett högre stöd än högstadielärarna, en 

skillnad som var statistiskt signifikant. En eventuell förklaring till detta är att det kan bero på 

att det stöd som tillhandahölls för högstadielärarna inte räckte till alternativt inte matchade de 

arbetsrelaterade problem som fanns. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara de skillnader 

som finns mellan elever i de olika årskurserna, som belystes i diskussionen kring hypotes 1.  

 

H4: Socialt stöd från vänner/familj kan predicera arbetstillfredsställelse. 
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Resultatet från hypotes 4 visar att socialt stöd från vänner/familj predicerade 

arbetstillfredsställelse samt att det fanns signifikanta skillnader i det sociala stödet från 

vänner/familj mellan stadierna. Resultatet visar att högre socialt stöd från vänner/familj 

indikerade på en lägre arbetstillfredsställelse. En möjlig förklaring skulle kunna vara att 

individer som upplever lägre arbetstillfredsställelse fokuserar mer på sociala relationer utanför 

arbetet och därmed ökar deras sociala stöd från vänner/familj. En annan förklaring till detta 

kan vara att en individ som har ett högt socialt stöd utanför arbetet kan tänkas ha goda 

relationer och då anse att arbetslivet inkräktar på privatlivet och därmed bli mindre 

tillfredsställd med arbetet. Att arbetslivet kan inkräkta på privatlivet framkom i en 

arbetsmiljöundersökning från 2011 där 60 procent av arbetstagare inom utbildningssektorn 

upplevde att de har svårt att koppla bort arbetet när de är hemma (Arbetsmiljöverket, 2013). 

Detta kan liknas med obalans mellan arbetsliv och privatliv. Forskning pekar mot att när det 

inte finns balans mellan arbete och privatliv tenderar individer att bli missnöjda med arbetet. 

Det har även visat sig att balans mellan arbete och privatliv uppnås genom att det finns 

mottaget socialt stöd från arbetskamrater och partner (Ferguson, Carlson, Zivnuska & 

Whitten, 2012). Det uppvisade resultatet kan även bero på stödets kvalité. En fråga är om en 

familjemedlem kan tillgodose en individ med stöd som matchar individens arbete. Kunskap 

om individens yrkesroll och arbete kanske inte är särskilt goda och då kan stödet ge motsatt 

effekt i och med vänner/familjs möjliga okunskap i situationen. Det stöd som individen 

tillhandahåller hemifrån kanske mer lämpar sig för individen som privatperson och inte som 

yrkesperson. Denna konflikt skulle kunna leda till en rollkonflikt. Ett brett socialt nätverk med 

många olika roller kan vara negativt för en individs hälsa och dess välmående (Uchino, 2004). 

En sådan konflikt, som varierar mellan individen som privatperson och individen som 

yrkesperson, skulle kunna leda till ett försämrat välmående och då minskad 

arbetstillfredsställelse. Stöd från en chef och kollega som istället i det flesta fall är eller borde 

vara mer insatta i det som sker på arbetet skulle kunna ge ett mer anpassat och matchat stöd. 

Stöd från vänner/familj kanske fungerar bättre om det endast fungerar som tillgängligt stöd 

istället för levererat stöd (Uchino, 2004). Detta då kunskap om individens arbete kanske inte 

är tillräcklig, vilket då kan leda till ett mindre positivt levererat stöd.  

 

Övergripande diskussion 

Studiens deltagande lärare från låg- och mellanstadiet rapporterade en högre grad av 

arbetstillfredsställelse, jämfört med högstadielärarna. Båda grupperna rapporterade dock ett 

resultat som ligger på den övre halvan av arbetstillfredsställelseskalan, vilket antyder en 
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generellt god arbetstillfredsställelse. Låg- och mellanstadielärarna fick högre poäng på 

samtliga variabler, vilket kan förklaras med att de upplevde ett högre socialt stöd och att det 

då skyddar dem mot negativa aspekter i arbetet. Socialt stöd agerar då som en buffert och 

leder indirekt till en ökad tillfredsställelse, vilket tidigare påvisats av Van der Doef & Maes 

(Van der Doef & Maes, 1999). En annan förklaring kan vara de krav som ställs på lärare på de 

olika stadierna. Om elever på högstadiet uppfattas som stökiga och upproriska finns det risk 

för konflikt mellan elev och lärare, denna konflikt kan även tänkas involvera vårdnadshavare. 

Positiva relationer har en positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen medan negativa 

relationer kan skapa oro (Skaalvik & Skaalvik, 2011). Svåra samtal med vårdnadshavare och 

elever kan tänkas leda till negativa relationer vilket i sin tur kan bidra till ökad oro hos 

lärarna. Eleverna i låg- och mellanstadiet har däremot ännu inte hamnat i denna upproriska fas 

(Smedler, 2007).  I en arbetsmiljöundersökning från 2011 framkom det att 5 procent av de 

kvinnliga lärarna och 7 procent av de manliga lärarna, år 2010, uppgav att de hade blivit 

utsatta för hot och/eller våld (Arbetsmiljöverket, 2013). En möjlig förklaring kan vara att hot 

och våld från en äldre elev på högstadiet kan uppfattas som mer skrämmande än hot och våld 

från en yngre elev på låg- mellanstadiet. En annan skillnad mellan de olika stadierna är att 

lärare på högstadiet i större utsträckning sätter betyg. Betyg sätts från och med årskurs 6 

(Skolverket, 2015). Betygsättning är tidskrävande och kan tänkas bidra med en högre 

anspänning hos lärarna. För elever blir skoltiden då betyg sätts en förändrad situation vilket 

kan innebära ett nytt förhållningssätt till studierna och i förlängningen till lärarna. Detta nya 

förhållningssätt kan eventuellt tänkas påverka lärarna med exempelvis en högre anspänning.  

 

En aspekt som skulle kunna påverka resultatet är att åtta lärare inte besvarat enkäten. Orsak 

till varför enkäten inte besvarades alternativt orsak till frånvaro från personalmötet är okänd 

och det kan inte helt uteslutas att deras medverkan kunde ha påverkat resultatet i någon 

riktning. En annan variabel som låg utanför studiens kontroll och som kan tänkas påverka 

resultatet är livshändelser. Genom studien framgick det inte om vissa individer är mer 

tillfredsställda med livet i övrigt än andra. Livtillfredsställelse har en koppling till 

arbetstillfredsställelse och om en individ är mer tillfredsställd med livet tenderar individen 

även att vara mer tillfredsställd i arbetet (Schultz & Schultz, 2010).  

 

Metoddiskussion 

Det är viktigt att poängtera att QPSNordic-34+ mäter psykologiska och sociala faktorer i 

arbetslivet. Vi har valt att med hjälp av litteraturgenomgång tolka denna enkät som ett möjligt 
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mått på arbetstillfredsställelse. I analysskedet uppkom det vissa problem med kollinearitet 

angående data. Detta innebär att två eller flera oberoende variabler är högt korrelerade med 

varandra, vilket kunde innebära problematik då det var av intresse att kunna utläsa vilken av 

de oberoende variablerna som påverkar den beroende variabeln. Frågorna om socialt stöd 

hämtades från enkäten om arbetstillfredsställelse och härstammar från samma sektion i 

originalenkäten, därav var det inte förvånande att de korrelerade högt. Detta problem skulle 

eventuellt kunna hanterats genom att en oberoende enkät gällande socialt stöd istället 

användes. De enkäter som undersöktes passade dock inte studiens syfte. Ett alternativ hade 

varit att konstruera en enkät för att kunna få en mer omfattande bild av fenomenet samt fler 

frågor på varje enskild variabel. Att konstruera en enkät är tidskrävande och kräver en 

validitetstestning, detta var inte genomförbart då studien och deltagarna hade begränsat med 

tid. Risken är att resultaten blev missvisande då studien kan ha drabbats av ett typ två fel med 

ett för lågt power. Tidpunkt för studiens genomförande var också svårt att kontrollera för då 

tidpunkt för enkäten valdes för att passa deltagarna. Det är inte omöjligt att ett annat resultat 

hade visats om enkäten genomförts exempelvis en fredag på våren. Nu genomfördes enkäten 

en måndageftermiddag i november och det kan ha avspeglats i resultatet. 

Slutsats                                                                                                                                                             

Det fanns signifikanta skillnader i socialt stöd, socialt stöd från chef, socialt stöd från 

vänner/familj och arbetstillfredsställelse mellan lärarna på de olika stadierna. Socialt stöd och 

socialt stöd från vänner/familj predicerade även arbetstillfredsställelse.  

Förslag till framtida forskning                                                                                                

Framtida forskning kan med fördel utveckla dessa idéer och gärna skapa en fördjupad 

förståelse med hjälp av intervjuer. Det hade även varit av intresse att göra en liknande studie 

bland grundskollärare på ett övergripande plan över Sverige, för att se om dessa skillnader går 

att finna inom hela yrket. Det kan även vara av intresse att studera vidare på det resultat som 

framkom i studien om att ålder kunde predicera arbetstillfredsställelse. En studie med detta 

fokus kan med fördel fördjupas med intervjuer för att få ökad förståelse kring varför vissa 

åldersgrupper är mer tillfredsställda med arbetet än andra. 
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