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Abstrakt 

 

Skolan utgör en av samhällets största arbetsplatser och är en organisation under ständig 

förändring. Läroplaner speglar samhällets utveckling och därmed ställs krav på fortlöpande 

uppdatering av kursplaner och pedagogiska tillvägagångssätt. Trots behov av ständig 

utveckling är skolan ett av samhällets störst drabbade område gällande nedskärningar. 

Föreliggande studie avsåg att genom kvalitativ metod och semistrukturerad intervju undersöka 

gymnasielärares upplevelse av arbetsrelaterad stress och hur den arbetsrelaterade stressen 

hanterades. 

Föreliggande studie visade på tre huvudresultat. Ett resultat visade att lärare hade en upplevd 

ökad arbetsbelastning där ansvaret och arbetsuppgifterna ökat och där stor tidsbrist rådde 

gällande planering och uppföljning. Studien visade även att flertalet av lärarna upplevde, eller 

har upplevt både fysiologiska och psykiska stressreaktioner av olika slag som resultat av 

arbetsrelaterade stress. Slutligen visade studien att flera utav de deltagande lärarna använde sig 

av aktiva copingstrategier både i form av problemfokuserad- och känslofokuserad coping för 

att hantera yrkets arbetsrelaterade stress. 
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Förord 

 

Först och främst vill författarna av föreliggande studie rikta ett stort tack till de lärare som 

trots stor arbetsbörda tog sig tid att medverka i vår studie. Tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Introduktion 

Skolvärlden är ett av vårt samtida samhälles mest omdiskuterade område och ges nästintill 

daglig fokus i nyhetssändningar och media med lärarbrist och dalande elevresultat. Vidare 

diskuteras lärares ökade arbetsbelastning och utsatthet för stress vilket enligt rapporter bland 

annat resulterar i ökning av långtidssjukskrivningar (LR, 2013). Lärarnas Riksförbunds 

arbetsmiljörapport (2013) visar flera lärares upplevelse av yrkets arbetsbörda som nästintill 

övermäktig, där flertalet lärare upplever negativ inverkan på privatlivet genom fysiologiska 

stressymptom så som sömnlöshet och magproblem. Ökandet av långtidssjukskrivningar och 

karriärsbyte på grund utav de rådande omständigheterna inom skolvärlden motiverar både 

intresset för studier i ämnet och även oro inför lärarstudenters framtida yrkessituation.   

Föreliggande studie avser undersöka hur sju behöriga gymnasielärare upplever arbetsrelaterad 

stress i deras yrke och hur de hanterar den stress. 

 

Stress är ett mångfasetterat begrepp som upplevs olika av olika människor. Levi (2001) menar 

att den medicinska och biologiska innebörden av stress är en process i organismen vid 

anpassning till alla möjliga påfrestningar och påverkningar. Levi (2001) liknar denna process 

vid en generalplan som sätts in då en individ utsätts för påfrestningar vid exempelvis nya 

anpassningskrav som är okända för individen. 

Läroplaner speglar samhället och dess behov av kunskap, vilket även innebär ständiga 

förändringar i kursplaner och kunskapskrav. Detta i sin tur betyder ständiga förändringar i 

läraryrket då lärarna måste fortbildas och kompetensutvecklas för att kunna utföra sitt arbete 

enligt ovanstående krav. Förändringar innebär anpassning av olika slag, trots att detta inte 

behöver betyda en olustig påfrestning så kan anpassningen orsaka stress ifall den kräver mer 

utav individer än vad individer förmår att klara av (Levi, 2001).   

 

Tidigare studier inom området har utförts genom kvantitativa studier så som Antoniou, 

Ploumpi och Ntalla (2013) och Carton och Fruchart (2014). Kvantitativa studier kan ses 

fördelaktiga då de ger stor mängd empirisk data, möjligheten att nå många deltagare är stor 

genom exempelvis nätenkäter. Dock består föreliggande studie av kvalitativ metod och 

semistrukturerade intervjuer, vilket ger chans till djupgående och detaljerad information från 

enskilda unika upplevelser. Givande kvalitativa studier som gjorts i ämnet tidigare är 

exempelvis Göransson och Tegsved (2013). 
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Det är vida känt att läraryrket är ett av de mest utsatta gällande stress. Stressrelaterade 

långtidssjukskrivningar bland lärare ökar och även yrkesbyte förekommer till större del idag än 

för bara några år sedan. Det finns en oro hos blivande lärare om hur man kan och bör förhålla 

sig till utsattheten av stress och yrkets arbetsbelastning. Således ansågs detta område vara både 

viktigt och intressant att undersöka, delvis för blivande lärares insikt i den framtida professionen 

men även för gemene mans ökade förståelse för lärares arbetssituation.  

 

Stress 

Begreppet stress är något som var och varannan möts av, och använder sig av i dagens 

samhälle, man skulle kunna kalla det vår tids signum. Stress är dock inget nytt begrepp utan 

har funnits och påverkat människan sedan urminnes tider. Föreliggande studie finner teoretisk 

grund i Lennart Levis forskning om stress. Levi (2001) talar om stress då som en 

överlevnadsinstinkt genom människans ‘kamp och flykt’ beteende vilket kunde innebära 

skillnad mellan liv och död vid en hotande situation. Det är sällan vi i dagens samhälle ställs 

inför samma hotande situationer som då. Stress och dess innebörd kan betyda olika för olika 

människor och tolkningen av begreppet är lika bred som upplevelserna av det.   

  

Hans Selye kan ses som stressens fader då han myntade uttrycket stress första gången 1936 

genom att benämna det “the non-specific neuroendocrine response of the body” (Szabo, 

Tache & Somogyi, 2012, s. 474). Selye teoretiserade om uttrycket GAS “General Adaption 

Syndrome” (adaptionsssyndrom) som en respons till stress vilket sker i tre olika faser alarm, 

motstånd och utmattning. Första fasen som kallas alarmreaktion innebär att individen 

aktiveras genom att en mängd adrenalin utsöndras, puls och blodtryck ökar vilket gör att 

individen hamnar i fight or flight reaktion. Den andra fasen handlar om att återhämta sig från 

reaktionerna som uppstått, och om inte återhämtningen inte har en funktion så hamnar 

individen i tredje fasen, som innebär att individen utsätts för bland annat utmattning och 

magproblem (Holt et al., 2012). Senare döpte Selye om “GAS” till “stressrespons” och 

menade att stress upplevs olika för olika individer beroende på hur situationen tolkas genom 

bland annat känslomässig reaktion (Szabo, Tache & Somogyi, 2012).  

 

Levi (2001) visar genom forskning att stress är en individs anpassningsprocess som används 

då en individ utsätts för påfrestningar och påverkningar, exempelvis vid nya anpassningskrav 

som är okända för individen. Levi talar om att individen får ett ”gaspådrag”, en uppvarvning 

som svar på påfrestningarna och påverkningar som kräver anpassning, detta gaspådrag, menar 
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Levi är stress. Dock menar Levi (2001) att en viss stress är oundviklig för en levande individ 

men att det är graden av stress som är relevant när man talar om den förslitning stressen 

innebär. Slutligen menar Levi (2001) att stress särskilt berör individen då uppvarvningen 

innebär oro, obehag eller ångest och liknar en stressprocess på följande sätt, 

“Stressnivån speglar hastigheten i förslitningsprocessen i organismen. Ju mer ”gas” 

organismen släpper på, ju högre ”varvtal” motorn körs på, desto snabbare förbrukas bränslet 

och förslits motorn.” (Levi, 2001, s.9)  

 

Positiv och negativ stress 

Stress och dess påverkan behöver inte enbart vara skadlig. Levi (2001) talar om positiv stress 

då arbetet ses om en utmaning snarare än en börda, då den inte skapar en skadlig fysiologisk 

stressreaktion. Peiffer (1999) nämner att stress kan ha en positiv effekt för människor när de 

hittar balans i sin vardag vilket leder till mer fokus hos individen. Med detta menas att kärnan 

till upplevelse av positiv stress, är att människor har inflytande och har möjlighet att påverka 

den situation de befinner sig i på arbete eller skola. Peiffer (1999) menar att ur ett 

skolsammanhang kan positiv stress resultera i positiv och förbättrad prestationsförmåga. 

 

Negativa stress handlar om situationer människor befinner sig i som de anser och upplever att 

de inte kan hantera eller behärska. Den negativa stressen kan uppstå när individer har en känsla 

av att deras kunskap, färdighet och tid inte räcker till (Peiffer, 1999). Almvärn och Fäldt (2003) 

menar att negativ stress kan uppstå när individer har höga krav på sig själva men även krav från 

människor i sin omgivning. Levi går i samma linje och menar (2001) även att egna 

förväntningar både på sig själv och till exempel familjen och kollegorna, kan krocka med den 

upplevda verkligheten som i sin tur kan skapa stress hos individen. Vidare menar Levi (2001) 

att rollkonflikter kan skapa stress hos en individ. De flesta i dagens samhälle är (exempelvis) 

både förälder, kollega, chef, vän, tränare inom någon förening och partner till någon, och alla 

dessa olika roller kan skapa en stress hos individen. Även Antoniou, Ploumpi och Ntalla (2013) 

påtalar lärares rollkonflikt i yrket som påverkande faktor till stress. Antoniou et. al (2013) 

påtalar även tidsbrist och arbetsbörda som några av de största påverkande faktorerna för lärares 

stress. Dock menar Antoniou et. al (2013) att stress inte alltid behöver leda till sjukdom. 

Individers upplevelse av stress är unik för individen och påverkan beror på olika aspekter, så 

som personlighet och omgivande omständigheter vilka påverkar individens tolkning av 

situationen. 
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Almvärn och Fäldt (2003) menar att stress både kan ha positiv och negativ effekt på människan. 

Levi (2001) menar att stress i ‘lagom dos’ kan vara god och stimulerande för individer samt 

prestationshöjande, med andra ord menar Levi att ’lagom är bäst’. Detta styrker Almvärn och 

Fäldt då de menar att individer som hittar en balans mellan positiv och negativ stress kan 

uppleva bättre välmående (Almvärn & Fäldt, 2003). 

Stressreaktioner 

För att skapa insikt i huruvida en individ reagerar på- och hanterar en stressande situation, bör 

en definition av stressreaktioner nämnas. Krauklis och Schenström (2003) menar att det finns 

ett antal olika stressreaktioner - känslomässiga, beteendemässiga, fysiologiska, 

organisatoriska och sociala. Trots att de olika stressreaktionerna nämns var och en för sig, 

menar Krauklis och Schenström (2003) att de inte kan ses som isolerade enheter utan som 

samverkande faktorer i en och samma process. 

 

Upplevelse av stressreaktion och utvecklande till stressrelaterade sjukdomar är högst 

individuell. Krauklis och Schenström (2003) menar att flertalet individer kan reagera olika på 

en och samma påfrestning, där en individ kanske drabbas av hjärtinfarkt medan en annan 

individ kanske “endast” drabbas av magsår som följd av samma stress. När en individ 

upplever stress sker en reaktion hos individen där en kamp-flykt reaktion skapas. Reaktionen 

innebär att individen antingen stannar och hanterar stressen, eller försöker fly från det som 

skapade stressreaktionen (Levi, 2001). 

Åkerstedt (2004) beskriver sömn som en oerhört viktig del vid återhämtning av stress. 

Åkerstedt (2004) menar att människan är gjord för att klara av påfrestningar, men för att klara 

av olika påfrestningar behövs även en effektiv återhämtning som främst sker i djupsömn. 

Åkerstedt (2004) ger exempel på utbrändhet och utmattningssymptom som konsekvens av 

långvariga sömnsvårigheter, då kroppen inte har fått förutsättning för att ”nollställa” sig i 

bearbetningen av den påfrestning som stress innebär fysiologiskt. 

 

Arbetsrelaterad stress 

Nilsson och Nordlund (2005) menar att arbetsrelaterad stress handlar om samverkan mellan 

anställda individer och deras arbetsmiljö. Den arbetsrelaterade stressen uppstår när individens 

krav hamnar över individens förmåga att hantera de krav som ställs. Nilsson och Nordlund 

(2005) nämner vidare att arbetsrelaterad stress kan uppkomma beroende på hur organisationen 

fungerar och vilka krav som ställs. Detta går även att styrka med det som Björk (2011) 
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nämner om att det finns organisationer som har gjort undersökningar där det har visat sig att 

arbetsmiljön har en påverkan på anställdas stressnivå.  

 

Germo och Magnusson (2009) nämner att arbetsrelaterad stress är ett av det vanligaste skälen 

till sjukskrivning. En orsak till hög arbetsrelaterad stress kan handla om organisationens 

ekonomi då organisationen inte har ekonomi till att anställa flera individer, vilket resulterar i 

att organisationen ställer högre krav på befintligt anställda individer (Cox, 2000). Detta går att 

styrka med Vikenmark och Andersson (2002) som nämner att stress handlar om att individer 

får för stora arbetsrelaterade krav som i sin tur ökar risken för stressrelaterade besvär.  

 

Yttre och inre stressfaktorer 

Den arbetsrelaterade stress som lärare upplever kan utgöras av både yttre och inre 

stressfaktorer. Olofsson (2001) menar att yttre stressfaktorer handlar om fysiska och psykiska 

faktorer som kan framkalla stress hos individer. Det finns mängder av olika yttre faktorer som 

kan resultera i upplevd stress. En yttre faktor som kan påverka en individ är då individen 

upplever att hen får för mycket ansvar, vilket kan leda till att individen upplever en oförmåga 

att hantera situationen, vilket kan leda till att individen upplever stress (Peiffer, 1999). Peiffer 

(1999) menar att det inom skolan finns mängder av olika faktorer som kan ha inverkan på 

stress hos lärare så som skolverkets krav, betygsättning och bedömning och andra tillhörande 

arbetsuppgifter. Williams (1995) menar att yttre stress handlar om situationer individer 

hamnar i som känns och upplevs besvärliga, samt när individen känner påtryckning av andra 

faktorer som exempelvis tidsbrist. Detta i sin tur kan leda till att individen känner att denne 

inte hinner utföra uppgifter eller arbete till den tid som är utsatt. 

 

Olofsson (2001) nämner att inre stressfaktorer handlar om de tankar och förhoppningar 

individen har på sig själv, vilket kan resultera i att individen överdriver känslan av stress till 

mer stressande än vad den egentligen är, på grund utav de egna förhoppningarna och kraven. 

Detta i sig skapar en stress inom individen som hen från början inte borde ha eller som hade 

behövts skapats överhuvudtaget. Olofsson (2001) nämner även tidsaspekt som stressfaktor. 

Detta innebär att det finns påverkan från organisationen och personer runtomkring gällande vad 

som förväntas utföras i form av arbetsuppgifter inom en viss tidsram. Björkegren och Fröde 

(2000) menar att lärare som upplever tidsbrist i sitt arbete riskerar ökad upplevelse av stress. 

Levi (2001) styrker detta och talar om stressande aspekter då en individ upplever att denne inte 
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har inflytande över olika situationer, då egenkontrollen och egenmakten blir lidande vilket leder 

till stress. 

Coping 

Då människor sätts i olika situationer används varierande strategier för att bearbeta och 

hantera de intryck och påverkan som situationen må innebära och betyda för individen. 

Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter DeLongis och Gruen (1986) definierar begreppet coping 

som en individs ständigt förändrade kognitiva och beteendemässiga ansträngning för att klara 

av inre/interna och yttre/externa krav som ställs. Folkman et al., (1986) menar att individen i 

coping processen värderar kraven för att avgöra hur/om dessa är hanterbara, och ifall de anses 

vara påfrestande eller rent av överstiger individens förmåga att hantera dem. Folkman et al., 

(1986) gör inga antagande om vad som kännetecknar en bra eller dålig copingstrategi, utan 

definierar helt enkelt coping som en individs förmåga att hantera olika krav, oavsett ifall dessa 

strategier fungerar för individen eller inte. 

Vidare menar Folkman et al., (1986) att coping kan ses innefatta två olika processer 

processorienterad och kontextuell. Processorienterad coping innefattar hur individen tänker 

och agerar i en stressande situation samt hur detta förändras alltefter situationen utvecklas. 

Kontextuell coping fokuserar på individens värdering och upplevelse av de krav som en viss 

situation innebär och likaså värderingen av de resurser som individen anser att situationen 

kräver. Folkman et al., (1986) menar att uttrycket kontextuell copings innefattar den aspekt att 

det både är personella och situationella variabler som avgör hur en situation hanteras. 

Folkman et al., (1986) menar att coping har två riktningar, kognitiv- och beteendemässig 

riktning. Hur en individ tänker och agerar i en situation, hur denne värderar och skattar sin 

förmåga att kunna hantera situationen, samt hur detta påverkar individen till att faktiskt 

hantera situationen. 

 

Ljungblad och Näswalls (2009) definition av coping går i linje med Folkman et al., (1986) 

och menar att begreppet coping kan beskrivas som olika strategier människor använder för att 

hantera interna och externa krav i situationer som anses vara stressframkallande. Vidare 

nämner Ljungblad och Näswall (2009) att coping inte enbart handlar om att hantera kraven 

eller den stressfyllda situation som uppstått, utan även kan innebära att individen tolererar, 

accepterar eller ignorera den stressframkallade händelsen.  Detta går i linje med Währborgs 

(2009) definition av begreppet coping som beskrivs som förmåga att behandla och hantera 

stress som skapas hos individen som svar av både inre och yttre krav som kan upplevas 
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ohanterbara. Währborg (2009) går djupare in på definitionen av coping genom att beskriva 

olika strategier individer utvecklar för att hantera svåra och jobbiga situationer individen 

hamnar i. 

 

Problemfokuserad och känslofokuserad coping 

Folkman et al., (1986) menar att det finns två tillvägagångssätt att bemästra olika situationer, 

problemfokuserad och känslofokuserad coping (även kallat emotionsfokuserad).  

Folkman et al., (1986) menar att känslofokuserad coping innefattar förmågan att reglera de 

känslor som skapas av stress och att problemfokuserad coping handlar om att förändra den 

faktiska orsaken som skapar stressen, vilket både kan utgöras av personer eller omgivning. 

Även Währborg (2009) talar om de två huvudkategorierna, känslofokuserad och 

problemfokuserad coping. Währborg (2009) går i linje med Folkman et al., (1986) och menar 

att känslofokuserad coping handlar om att individen försöker utifrån situationer som uppstår, 

adaptera sin känslomässiga reaktion.  

Folkman et al., (1986) talar om problemfokuserad coping som en strategi där individen 

förändrar grunden till den upplevda stressen, vilket både kan utgöras av personella relationer 

eller/och omgivande miljöaspekter. Währborg (2009) styrker detta och menar att 

problemfokuserad coping handlar om yttre faktorer som skapar stress. Währborg (2009) 

menar vidare att individer som blir stressade av yttre faktorer kan lösa detta genom olika 

strategier. Exempel på en sådan strategi kan vara att om relationen mellan lärarna inte 

fungerar (vilket kan leda till stress), kan en lösning kan vara att lärarna kontaktar rektorn för 

att finna en lösning på detta. Währborg (2009) ger exempel på olika sorters problemfokuserad 

copingstreategier som förändring i beteende, tidsplanering, problemlösning, ansträngning på 

jobbet och koncentration.  

Ljungblad och Näswall (2009) styrker detta då de menar att problemfokuserad coping innebär 

att fokus läggs på det problem som anses vara orsaken till stressen. De ger även ett exempel 

där de menar att en copingstrategi vid exempelvis otydliga mål, kan vara att begära ett 

förtydligande av arbetsuppgiften och detta kan då leda till minskad stressupplevelse.  

 

Ljungblad och Näswall (2009) menar att känslofokuserad coping används för att minska 

känslomässig respons vid situationer som upplevs stressande och svåra att hantera. Detta kan 

göras genom att individen lägger mer fokus på faktorn som orsakade stressen eller genom att 

helt undvika faktorn.   



 
 

12 
 

Ett annorlunda sätt att hantera sin känslomässiga reaktion kan enligt Währborg (2009) vara att 

individen mentalt försöker ändra uppfattning om stressens betydelse. Detta genom att 

individen mentalt försöker övertyga sig om att hotets/situationens betydelse inte är så stor 

vilket kan resultera minskad stressreaktion. Med detta menar Währborg (2009) att om 

individen känner sig utsatt, finns möjlighet för individen att tänka på något helt annat som 

anses positivt och på så sätt avleda den känslomässiga responsen i situationen. Vidare nämner 

Ljungblad och Näswall (2009) att det finns olika känslomässiga coping som tillexempel 

förträngning, undvikande, distansering och socialt stöd. 

 

Avgränsningar 

Studien avsåg att undersöka både manliga och kvinnliga gymnasielärares upplevelse av 

arbetsrelaterade stress och deras hantering av arbetsrelaterad stress. Därmed beaktades ingen 

eventuell skillnad av upplevelsen av stress mellan könen. Inte heller togs deltagarnas ålder i 

beaktning i studien. Könsskillnad och åldersaspekt gällande upplevelse av arbetsrelaterad 

stress och hanteringen av arbetsrelaterad stress avsågs kunna behandlas i eventuell utveckling 

och fördjupning i ämnet. Undersökningen riktade sig mot gymnasielärares upplevelser av den 

enkla anledningen att det var den inriktning författarna hade i sin utbildning och således hade 

stort intresse för.  

De frågeställningar som föreliggande studie avsåg att finna svar på var, 

 Hur upplever gymnasielärare arbetsrelaterad stress? 

 Hur hanterar gymnasielärare arbetsrelaterad stress? 

 

Metod 

 

Deltagare 

I föreliggande studie valdes de deltagande lärarna ut under planeringen av studien, vilket kan 

härledas till Olsson & Sörensen (1999) som menar att forskaren väljer ut deltagare i 

planeringsfasen och att detta sker då studiens syfte formuleras. Studien utgår ifrån sju lärares 

upplevelse av arbetsrelaterad stress och deras hantering av arbetsrelaterad stress. Urvalet av 

deltagare gjordes utifrån bekvämlighetsurval som innebär att forskaren väljer deltagare som 

finns tillgängliga och där forskaren redan har en kontakt med deltagaren (Bryman, 2011). 

Studiens krav gällande deltagarna var att de skulle vara behöriga och aktiva lärare i yrket vid 

deltagandet. Bekvämlighetsurval ansågs vara lämpligt då studien utfördes vid slutet av 
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höstterminen, vilket innebar att de deltagande lärarna redan hade stor arbetsbelastning med 

exempelvis utvecklingssamtal och betygsättning. Bekvämlighetsurvalet gjorde det möjligt att 

använda ett redan etablerat kontaktnät med lärare från olika delar av landet. Studien 

resulterade i ett bortfall då en tillfrågad lärare kände att hen inte hade tid på grund av den 

rådande arbetsbelastningen. Bortfallet åtgärdades genom att ytterligare en behörig 

gymnasielärare tillfrågades om deltagande i intervju. 

 

“Caroline” hade vid intervjutillfället arbetat som lärare i ca 15 år och arbetade vid intervjun på 

en gymnasieskola i södra Sverige. “Josefin” hade arbetat som lärare i nästintill 4 år även hon 

vid en gymnasieskola i södra Sverige. “Santi” hade vid intervjutillfället arbetat som behörig 

lärare i ca 9 månader efter slutförda universitetsstudier på lärarprogrammet någonstans i 

mellersta Sverige. “Martin” blev klar med sin lärarutbildning 2003 och hade vid 

intervjutillfället arbetat som behörig lärare i 12 år frånsett ett års föräldraledighet. 

Agnes hade vid intervjutillfället arbetat som lärare i 12 år och arbetade på en gymnasieskola i 

södra Sverige. “Alexander” var en av de yngre behöriga lärarna och hade vid studien arbetat i 

ett och ett halvt år på en skola i norra Sverige och slutligen “Rebecka” arbetade vid 

intervjutillfället på en skola i södra Sverige och hade arbetat som lärare i 10 år. 

(Pseudonymen nämns härefter utan citationstecken.) 

 

Instrument 

I studien användes en kvalitativ intervju som innebar att deltagarnas perspektiv var det som 

bearbetades och var betydelsefullt (Wilson & MacLean, 2011). En kvalitativ metod gav 

studien möjlighet att få en djup och detaljerad insikt i deltagarnas upplevelse inom studiens 

avsedda område. 

Studien genomfördes genom en semistrukturerad intervju vilket innebar att en intervjuguide 

skapades och användes som underlag vid intervjuerna (Burnard, 1991). Semistrukturerad 

intervju gav möjlighet och utrymme för ytterligare följdfrågor under intervjuns gång vilket 

erhöll studien med än mer detaljerad och värdefull information (Runswick-Cole, 2011). De 

frågor som skapades till intervjuguiden konstruerades i förväg så att de passade in på studiens 

syfte och frågeställningar. Frågorna som framställdes handlade om deltagarnas upplevelse av 

stress samt deras hantering av den upplevda stressen. Intervjuguiden bestod även av 

inledningsfrågor som handlade om deras yrke som lärare samt avslutningsfrågor. Studiens 

bakomliggande teori var att stress kunde härledas till följande områden, positiv/negativ stress, 
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stressymptom, arbetsrelaterad stress, yttre/inre krav samt känslofokuserad/problemfokuserad 

coping. 

 

 Tidigare forskning inom några av beskrivna områden har gjorts av Lennart Levi (Levi 2001) 

inom (bland annat) positiv och negativ stress och Lazarus och Folkman (Carton och Fruchart, 

2014) inom copingstrategier.  

Innan intervjuerna utfördes med respektive lärare utfördes två pilotintervjuer i syfte om att 

prova den konstruerade intervjuguidens möjlighet att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Då pilotstudier var avklarade analyserades innehållet för att se ifall 

intervjuguiden var hållbar till intervjuer med lärarna samt för att se om några frågor behövdes 

läggas till eller tas bort. Resultatet av pilotstudierna utföll positivt och ingen manipulation av 

intervjuguiden behövde utföras, dock lades en fråga till i dokumentet som berörde lärarnas 

tillvägagångssätt att särskilja mellan privatliv och yrkesliv. Frågan lades till och därefter 

ansågs intervjuguiden vara användbar vid intervjuerna.  

 

Procedur 

Efter att studiens syfte planerats och kontakten etablerats med studiens tilltänka 

intervjudeltagare skapades en intervjuguide för användning vid intervjuerna. Intervjuguiden 

skapades utifrån de specifika områden som studien avsåg att beröra (se tabell 1 - 

huvudkategorier). De tilltänkta intervjudeltagarna kontaktades där tid och datum bokades in 

utifrån deltagarnas möjlighet till medverkan.  Fyra av intervjuerna utfördes i avskild miljö på 

deltagarnas arbetsplatser och spelades in genom två Smartphones. Intervjuerna spelades in i 

syfte om att kunna fokusera helt och hållet på deltagarnas berättande och minska distraktion 

både för intervjuledare och deltagare genom skrivande under intervjun. Vidare ansågs 

inspelningen kunna minimera risken av förlorad viktig data som intervjuerna erhöll studien 

med. De övriga intervjuerna utfördes via dataprogrammet Skype där bägge författarna var 

med och utförde intervjuerna. Vid intervjuer via Skype spelade ena författaren in samtalet 

medan den andra forskaren utförde själva intervjun. 

 

Samtliga intervjuer transkriberades och analyserades genom tematisk analys där empirisk data 

söktes på gemensamma nämnare och sammanställdes i tabell i huvudkategorier, 

underkategorier och meningsbärande enheter. Detta tillvägagångssätt kopplas till 

Banister (2011) som menar att informationen som samlas in från intervjuer ska analyseras och 

kategoriseras för att underlätta för forskaren att redogöra för ett resultat. Burnard (1991) 
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nämner vikten av att tabellens framställda underrubriker, inte ska vara likartade utan ska skilja 

sig åt. Författarna hade detta i åtanke och framställde underrubriker som differerade sig ifrån 

varandra i syfte om att få variation i resultatet. Huvudteman som framställdes var positiv 

stress, negativ stress, stressreaktion, arbetsrelaterad stress, yttre stressfaktorer, inre 

stressfaktorer, problemfokuserad coping och känslofokuserad coping. Studien inkluderade 

även citat från deltagarna i tabellen för att tydliggöra innehållet i de olika kategorierna (se 

tabell 1). 

 

Etik 

I syfte om att säkerställa att intervjuerna skulle utföras på ett så korrekt sätt som möjligt och 

under rätt omständigheter, fick deltagarna ta del av de forskningsetiska principerna som 

vetenskapsrådet (2008) framställt. 

Studien utgick från vetenskapsrådets fyra huvudkrav (2008) som innebär att forskaren ska 

underrätta deltagarna om studiens syfte och frågeställningar samt de villkor som gäller 

angående deltagarnas medverkan i studien. Konfidentialitetskravet innefattar principen att 

enbart forskaren/forskarna och ingen utomstående får ta del av uppgifterna om deltagarna som 

medverkat i studien. Deltagarna fick även informationen om att empirin som insamlade enbart 

skulle användas till undersökningen och inget annat. Eftersom deltagarna var över 15 år 

behövdes ingen tillåtelse från målsman. 

Deltagarna blev tilldelade ett pseudonym som följde deltagarna under under hela processen 

även under transkribering och citering. Detta för att säkerställa att ingen empirisk data skulle 

kunna härledas tillbaka till deltagarna. Denscombes (2004) nämner en kontrollista som 

innefattar vad en forskare bör tänka på där en av punkterna belyser vikten att inte göra intrång 

i deltagarnas privata liv. Detta då psykisk hälsa kan vara ett känsligt område för deltagarna. 

Intervjuguidens frågor formulerades med noggrannhet och respekt för deltagarnas privatliv i 

syfte om att minimera eventuell olustkänsla för deltagarna vid intervjutillfällena.  

I syfte om att säkerställa hur studien behandlade de etiska principerna vid insamlingen av 

empirisk data delades en formulerad text innehållande de fyra etiska principerna enligt HSFR 

i löpande text (se bilaga 1). Efter att texten delgivits deltagaren påbörjades intervjun efter 

deltagares godkännande. 

 

Validitet 

De deltagande lärarna valdes ur ett bekvämlighetsurval och deltog självmant. Lärarnas 

frivilliga deltagande ökade både undersökningens trovärdighet samt trovärdigheten till den 
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information som framkom vid intervjuerna med samtliga lärare. Detta då ingen av lärarna 

blev tvingade att delta, vilket i sig skulle kunna innebära mindre engagemang i besvarandet av 

intervjuns frågor. Samtliga frågeställningar och frågor i intervjuguiden skapades i syfte om att 

eftersträva hög validitet. Detta genom att försöka skapa förutsättningar för att mäta det studien 

verkligen avsåg att mäta. Samtliga lärare som medverkade i undersökningen var aktiva i yrket 

gymnasieskola i Sverige, vilket gör att validiteten för undersökningen stärks då 

informatörerna som deltog kunde ge relevant information. 

Intervjuerna som utfördes spelades in via två stycken Smartphones. Detta gjorde att empirin 

som samlades in kunde transkriberas ytterst detaljerat och möjliggjorde en identisk bild av 

intervjun i skrift, som sedan kunde analyseras enligt tematisk analys. Inspelning och 

transkribering styrkte innehållet och resultatet då ingen information som gavs vid intervjuerna 

gick förlorad.  

 

Reliabilitet 

Reliabiliteten i föreliggande studie ansågs vara stark då det gavs möjlighet att utföra 

intervjuerna återigen och sannolikt kunna få liknande information återigen. Varje intervju som 

genomfördes, gjordes på ett likvärdigt sätt där varje deltagare fick samma förutsättningar och 

samma information om studien.  Eftersom deltagarna som medverkade i studien var från olika 

delar av Sverige gavs studien en möjlighet att ge en bild av hur gymnasielärare i Sverige 

generellt upplevde arbetsrelaterad stress och hur de hanterade arbetsrelaterad stress. 

 

Resultat 

 

Föreliggande studie avsåg att undersöka vad som orsakar gymnasielärares stress och hur 

densamma hanterades. Således löd studiens frågeställningar som var till grund för studien på 

följande sätt, hur upplever gymnasielärare arbetsrelaterad stress samt hur hanterar 

gymnasielärare arbetsrelaterad stress. 

Nedan presenteras de olika huvudkategorierna under separata underrubriker, samt respektive 

underkategorier med tillhörande citat från medverkande lärare. Översikt över samtliga 

huvudkategorier, underkategorier samt exempel på representativt citat presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt över tematisk analys och teorigenererade kategorier 

 

Meningsbärande enheter Underkategorier Huvudkategorier 

   
“... oro att inte räcka till, oro att inte hinna med 

kopplat till yrket…” 

 

Lärarnas definition av stress 

Tidsbrist 
Känslan av otillräcklighet 

Negativ stress 

“... det pushar en hela tiden också så klart att man 

vill… att just det gick bra och jag kan hela tiden 

göra det bättre…” 

 

Stress kan vara bra för prestationen 
Gynnande för utveckling 
Motivation inför läraruppdraget 

Positiv stress 

“... fick en period där jag fick jättesvåra 

magproblem, svårt att sova och var hela tiden 

uppe i varva och fick panikångestattacker.” 

 

Sömnsvårigheter 

Koncentrationssvårigheter 

 

Stressreaktion 

“... främst när de kommer helt plötsligt nya saker 

som ska göras. När du har en del att rätta, 

samtidigt så närmar sig utvecklingssamtal, 

samtidigt ska du sätta omdömen på alla 130 elever 

i idrott, samtidigt så kommer de CSN, man ska ju 

kolla närvaro och sådant för eleverna blir ju 

varnade för CSN också.” 

 

Hög arbetsbelastning 

Förväntningar från 

skolledning 

Betygsättning 

Arbetsrelaterad 

stress 

“... utomstående krav i form av att arbetsgivaren 

sätter krav och att jag tycker att vår, alltså min 

arbetsplats... jag tycker i alla fall att deras krav är 

rimliga vilket gör att det liksom har påverkat mig 

positivt, alltså som krav att du ska ha mycket 

kontakt med dina mentors elever och 

Föräldrar osv.” 

 

Förväntningar från 

samhället 

Ständigt anträffbar 

Yttre stressfaktorer 

[... jag måste veta ju ändå veta vad gör vi, hur 

stämmer de överens med ämnesplanen, vad är det 

viktiga. Därför blir de att man har höga krav på sig 

själv, de tror jag alla som är lärare att man är en 

sådan personlighet, man är inte helt befriad från 

det, man har höga krav på sig själv. Man känner 

att man alltid har prestationsångest 

 

Individuella krav  

Förväntningar på sig själv 

 

Inre stressfaktorer 

“Jag har uppfunnit ett nytt begrepp - 

frustationslöpning. När man inte räcker till. 

Löpning är en väldigt bra coping tycker jag. Man 

måste ju göra något annat och träning är ett väldigt 

bra sätt att rensa skallen på och inte tänka på de 

här grejerna.” 

 

Strukturera vardagen 

Våga be om hjälp 

Problemfokuserad 

coping 

“Stöd tillsammans med sina arbetskamrater det är 

nog A och O tror jag om man ska reda det faktiskt, 

ett bra arbetslag.” 

Lösningar på att hantera 

stressen 

Att kunna diskutera med 

kollegor 

 

Känslofokuserad 

coping 
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Negativ stress 

Främst berörde föreliggande studie lärarnas upplevelse av stress vilket gjorde att lärarna först 

frågades vad stress var/innebar för dem. Motiveringen till den valda frågan var att öka insikten 

av lärarnas situation och upplevelse, men även för att undersöka om ett och samma begrepp 

kunde variera i upplevelse, vilket var författarnas förförståelse. Definitionerna var olika men 

flera var eniga om att det på något sätt innebar en olustkänsla av något slag. Således skapades 

den första underkategorin, lärarnas definition av stress. 

Föreliggande studie visade att lärarnas arbetsbörda resulterade i känsla av att inte hinna med 

alla delmoment som läraryrket består av så som planering, rättning, betygsättning, möten och 

så vidare. Flera utav lärarna uppgav att de arbetade i snitt 4 timmar extra i veckan utöver den 

schemalagda arbetstiden. Denna ”extra” arbetstid som lades utöver schemalagd arbetstid nådde 

visserligen kulmen på terminer då betygsättning och utvecklingssamtal inkluderades i arbetet, 

men lärarna var i behov av att lägga flertalet timmar varje vecka på både kvällar och helger för 

att kunna utföra arbetet enligt de krav som yrket innebär, således skapades en underkategori, 

tidsbrist. Känsla av otillräcklighet var ytterligare en effekt av den upplevda tidsbristen och 

påtalades av flertalet lärare vid intervjuerna.  

 

Lärarnas definition av stress: 

I syfte om att få förståelse för hur lärarna upplevde stress i sitt yrke frågades lärarna i början av 

intervjuerna om vad stress innebar för dem personligen. Rebecka menade att nivån och 

resultatet av stress visade sig i fysiologiska symptom som exempelvis bedövande trötthet. Santi 

förklarade att det yttrade sig genom att han inte mådde eller kände sig ”som vanligt”. Josefin 

upplevde det som en klump i magen som inte ville försvinna och Martin definierade de som 

kamp-flykt känsla. Carolin beskrev det som något som händer när man inte hinner med det man 

ska. Alexander beskrev stress som en oro att inte räcka till och att detta främst var kopplat till 

eleverna. Slutligen förklarade Agnes vad stress innebar för henne på följande sätt, 

”Det är att känna att man inte räcker till, att man skulle vilja göra mer.” 

 

Trots att lärarnas beskrivningar av stress skiljde sig åt och upplevdes olika både mentalt och 

fysiologiskt, hade de gemensamt att det var något som påverkade dem ofta och då negativt.  
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Tidsbrist: 

Föreliggande studie visade att tidsbrist var en av de större faktorerna som orsakade 

arbetsrelaterad stress. Studien visade att den höga arbetsbelastning som lärarna hade, gjorde att 

tiden inte räckte till för att utföra de olika momenten. 

“Mitt yrke går väldigt mycket ut på att byta moment, alltså byta... göra olika saker hela tiden. 

Samtidigt som jag ska förbereda en lektion, prata med en elev och ringa föräldrar […].” 

(Martin)  

 

En annan lärares upplevelse av tidsbrist var; 

”Sen ska man samla material och sitta med egna utvecklingssamtal samtidigt som man ska 

göra lektioner, uppdatera mitt ämne, alltså timmarna räcker inte till för det som jag faktiskt 

måste göra, så alla de momenten skapar stress.” (Josefin) 

 

Lärarna belyste att tidsbristen i yrket även drabbade relationen med eleverna då lärarna alltid 

hade något som krävde deras tid. Mellan lektionerna var det ont om tid för reflektion och samtal 

och även efter avslutad arbetsdag fanns det alltid annat som krävde prioritering så som 

planering, svara på mail och efterarbete så som rättningar och feedback på avslutat arbete till 

eleverna. Det var märkbart att detta var något som tog mycket energi av lärarna då de önskade 

mer tid med eleverna och klassrumsarbete.  

Flera lärare menade att det administrativa arbetet i yrket både ökat genom åren och krävde mer 

tid än beräknat och önskvärt. Några av lärarna påtalade även att de upplevde stress i att behöva 

delta i annat än deras ”egentliga” arbetsuppgifter så som olika projekt. Själva projekten i sig 

sågs väldigt positivt men det kunde även skapa en stress då de förväntades hinna med sådana 

saker utöver de ”egentliga” arbetsuppgifterna. En generell tolkning av begreppet och 

innebörden av tidsbrist var att lärarna skulle må bättre ifall de fick mer tid till planering och 

exempelvis rättning och uppföljning. Generellt upplevdes lärarna vara väldigt ambitiösa och 

kunde stundom ha svårt att säga nej till olika saker, vilket i sig innebar att tiden blev än mer 

knapp. En lärare ansåg att skolledningen kunde behöva hjälpa lärare att ”säga nej” genom att 

vara uppmärksam och inte ålägga lärare vissa saker ifall de gav tecken på att inte kunna hantera- 

eller hinna med det. Ett uttryck som uttalades ett par gånger var behovet av att nöja sig, ”good 

is good enough”. Dock ansågs detta vara svårt då ambitionen var högre vilket kunde tolkas 

”krocka” med tidsbristen.  
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Känslan av otillräcklighet 

Studiens resultat visade att lärarna upplevde att deras insatser ibland inte räckte till. Flertalet 

lärare upplevde att deras prestation inte var tillräcklig för eleverna och att lärarna inte kunde 

göra deras bästa vid flera tillfällen. 

“ [...] oro att inte räcka till, oro att inte hinna med kopplat till yrket framför allt liksom då att 

inte göra det så bra som möjligt för eleverna.” (Alexander) 

 

En aspekt som påtalades av lärarna som kunde kopplas ihop med tidsbrist var känslan av 

otillräcklighet. Främst kunde detta tolkas vara en direkt sammankoppling med den höga 

ambition som lärarna visade inför yrket och deras arbetsuppgifter. Tidsbristen innebar att 

lärarna hade svårt att hinna med de basala arbetsuppgifter som yrket innebar och varje sak eller 

händelse utöver det basala skapade en stress, då tiden inte ansågs räcka till, vilket i sin tur 

innebar en känsla av otillräcklighet främst inför eleverna. Det var tydligt att det var eleverna 

lärarna hade i åtanken då detta påtalades, främst för att lärarna emellanåt inte var kapabla att ge 

eleverna den tid och lektionsinnehåll de både var berättigade till och förtjänade. Detta skapade 

en stress och känsla av att ”inte räcka till” i arbetet. Flera av lärarna berättade att de gärna ville 

ha ”kontroll” över deras arbete. Det kan tolkas vara relativt självklart att upplevd tidsbrist vilket 

resulterade i känsla av otillräcklighet påverkade egenkontrollen som Levi (2001) menar är 

viktig. Bristande egenkontroll kunde enligt Levi (2001) vilket tydligt gick att uttolka av dessa 

lärares upplevelser. 

 

Positiv stress 

Resultatet från den insamlade empirin av lärarnas upplevelse av arbetsrelaterad stress, visade 

att positiv stress upplevdes som motiverande effekt till utveckling inom sitt yrke och för sin roll 

som lärare. Således kunde två underkategorier skapas som presenterar lärarnas upplevelser 

inom positiv stress, stress kan vara bra för prestationen och gynnande för utvecklingen. 

 

Stress kan vara bra för prestationen 

Föreliggande studies resultat visade att lärarna inte enbart upplevde negativ stress i yrket. Det 

visade sig att rätt mängd stress upplevdes som en positiv effekt för lärarnas prestation i 

klassrummet. 

“Ibland när jag är stressad så kan det påverka mig positivt. Alltså det jag menar är att stressen 

gör att man får energi och på så sätt blir man mer fokuserad på det man gör vilket kan leda till 

att lektionen blir bättre än vad man förväntat sig… […].” 
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Flera lärare påtalade att stress även kunde upplevas ha positiv påverkan i yrket. Studien 

undersökte mestadels negativa aspekter med arbetsrelaterad stress men ville även inkludera 

positiv stress för att få en nyanserad insikt av lärarnas upplevelse. ”Alexander” hade en 

uppfattning om att man som lärare troligtvis tyckte om att ha ”många bollar i luften” vilket även 

undersökningsledarna fick intrycket av från några av de andra lärarna.  

 

Gynnande för utveckling 

Studiens resultat visade att majoriteten av lärarna ansåg att stress hade en positiv inverkan för 

deras utveckling som lärare. Empirisk data visade att de organisatoriska krav som ställdes på 

lärarna var gynnande för deras utveckling i yrket, detta främst gällande deras egen kunskap 

genom uppdatering av ny forskning inom sina ämnen.  

“Det ställer ju krav på så sätt och att ha uppdaterad fakta hela tiden, nya uppgifter som 

stämmer överens med dagens samhälle och så vidare. Men det påverkar mig positivt än så 

länge, just för att jag känner att jag utvecklas mer. Det tvingar mig att läsa på mer eller de 

tvingar mig att testa nya saker och för att komma utanför boxen, testa saker där man inte är 

bekväm helt enkelt och sen får man utvärdera.” (Santi) 

 

Alexander förklarade upplevelsen på följande sätt; 

“[...] det är ju mycket saker man kan utveckla hela tiden, så vill jag ju självklart hela tiden göra 

det så bra som möjligt och det gör att man pushar sig och försöker att bygga på och utvecklas 

och göra det så bra som möjligt hela tiden.” 

 

Lärarna var relativt eniga om att vissa krav inom yrket utgjorde en viss stress som upplevdes 

positivt då det sånär på tvingade dem att utveckla sitt lärandeinnehåll och sin egen 

ämneskompetens genom uppdaterad forskning. Mellan raderna kunde ett gediget intresse inom 

ämneskunskaperna utläsas, och en tolkning inom området kunde vara att lärarna hade känt 

större tillfredsställelse i sitt yrkesutövande om de fick mer tid avsatt för utveckling av planering 

genom exempelvis instudering av uppdaterad forskning. 

 

Stressreaktion 

Studiens resultat visade att flera lärare upplevt olika stressreaktioner. Upplevda stressreaktioner 

kunde erfaras vid särskilda tillfällen då arbetsbördan ökat tillfälligt, men även under andra 

”lugnare” perioder. Gemensamma upplevelser inom huvudkategorin stressreaktioner kunde 

sammanställas i två underkategorier, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter.  
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Sömnsvårigheter  

Föreliggande studie visade att sömnsvårigheter var den vanligaste stressreaktionen hos lärarna 

då de inte ansåg sig förmögna att kunna ”släppa” arbetet på fritiden och att arbetsbelastningen 

upplevdes för stor. Detta visade sig genom sömnsvårigheter vilket i sin tur resulterade i trötthet 

och ibland även koncentrationssvårigheter.  

“Så att för mig är stress när det börjar ta min sömn när jag inte kan sova, det är det första som 

händer.” (Rebecka) 

 

En av lärarna nämnde även att inte bara brist på sömn utan även hjärtklappning kunde vara en 

av stressreaktionerna, vilket kan framkom tydligt i följande citat: 

“[...] alltså man kan inte sova ordentligt, hjärnan går igång när man vaknar på natten och 

bara helt sjukt sätter igång med någonting och man undrar vad håller jag på med, man kan 

inte kontrollera. Hjärtklappning till exempel att man fysiskt känner av att stressen påverkar 

en, de tycker jag är äckligt, det vill jag inte. (Carolin) 

De lärare som upplevde sömnbrist eller sömnsvårigheter upplevde ofta andra fysiologiska 

stressymptom som exempelvis trötthet och koncentrationssvårigheter. En lärare hade upplevt 

sig vara så uppe i varv att det inte gick att slappna av. Författarna tolkade flera utav lärarnas 

upplevelser som väldigt allvarliga och bekymrande. Studiens resultat bekräftade de rapporter 

som larmar om lärares utsatthet för stress och detta födde en oro hos författarna. Även ifall 

dessa stressreaktioner bara förekom vid vissa tillfällen (hos studiens deltagare), kunde deras 

stressreaktioner kopplas direkt till tidigare forskning om negativ stress som riskerar att resultera 

i andra sjukdomar. 

 

Koncentrationssvårigheter 

Föreliggande studies resultat visade att den arbetsrelaterade stress som förekom hos lärarna 

påverkade deras koncentration. Flertalet av lärarna nämnde att de hade svårt att fokusera på en 

sak i taget då de hade alldeles för många bollar i luften, vilket resulterade i 

koncentrationssvårigheter. 

“[...] då kan det ju bli svårt att koncentrera sig och svårt att hålla fokus på en sak i taget och 

sådana saker, den påverkan kan det ju ibland när man känner att man inte räcker till. Och att 

man liksom lätt svävar iväg i andra tankar och det är just då när man känner att nu hinner 

jag inte med liksom, tiden räcker inte till och då kan det få sådana konsekvenser.” 

(Alexander) 

 

De lärare som upplevde koncentrationssvårigheter i sitt yrke som följd av stress nämnde det 

tillsammans med upplevelsen av flera moment som krävde deras tid och engagemang, vilket 

gjorde att det krockade med den rådande tidsbristen. Författarna tolkade detta som ett resultat 
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av många arbetsuppgifter som skulle utföras på kort tid samt att lärarna tenderade att stöta på 

nya oväntade inslag. Dessa inslag kunde vara ett mail som var tvunget att besvaras direkt, ett 

oväntat telefonsamtal eller ett oplanerat möte som skapade oordning i agendan. Med 

författarnas förförståelse att tid var/är en bristvara i läraryrket, utgjorde denna underkategori en 

bekräftelse av denna förförståelse. Således föll koncentrationssvårigheter inom ramen för vad 

författarna ansåg att tidsbrist, kombinerat med stor arbetsbörda kunde resultera i. 

 

Arbetsrelaterad stress 

Den arbetsrelaterade stress som de intervjuade lärarna kände i sitt yrke handlade generellt om 

de olika arbetsuppgifterna som de förväntades hinna med, men även här poängterades det 

flertalet gånger om den rådande tidsbristen som yrket innebär. Lärarnas upplevelse kunde efter 

dataanalys sammanfattas i två underkategorier, hög arbetsbelastning och förväntningar från 

skolledning. Gemensamma upplevelser inom underkategorierna var exempelvis att 

arbetsbördan ökat genom åren och även otydliga krav och direktiv från skolledningen ansågs 

utgöra en viss stress för lärarna. 

 

Hög arbetsbelastning  

Studiens resultat visade att den höga arbetsbelastning som lärarna utsätts för gjorde att lärarna 

inte hade möjlighet att utföra alla arbetsuppgifter i utsatt tid. Det framkom att tidsramen som 

gavs för alla delmoment i yrket inte räckte till, vilket skapade stress för lärarna. 

“[...] måste hålla koll på vem som har missat prov och inlämningar. Sen ska man samla 

material och sitta med egna utvecklingssamtal, samtidigt som man ska göra lektioner, 

uppdatera mitt ämne... alltså timmarna räcker inte till för det som jag faktiskt ska göra. Så alla 

de momenten skapar stress.” (Josefin) 

 

En lärare talade om belastningen gällande det nya betygssystemet som implementerades 2011 

då formativ bedömning infördes. 

“[...] enligt skollagen ska forma elevernas process under hela lärandet man ska hela tiden ge 

feedback och säga att det här kan du ändra eller ‘tänk såhär istället’ och det är ju naturligtvis 

jättebra för eleverna men det blir ju oerhört mycket arbete för oss.” (Rebecka) 

 

I föreliggande underkategori beskrevs två olika upplevelser av arbetsbelastningen, dock 

resulterade upplevelserna på samma sätt. De lärare som var relativt nya i yrket och hade arbetat 

färre än tre år gav liknande upplevelse av det första året. De ”nya” lärarna menade att första 

året innebar enormt mycket arbete då de aldrig utfört arbetet tidigare, vilket innebar att de inte 

hade byggt upp en så kallad ”portfolio” med lektionsplaneringar och arbetsuppgifter. Det var 
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även tydligt att andra året erfors vara lugnare än första då de kunde ”falla tillbaka” på förgående 

års planering och portfolio. Vidare gav lärarna en klar gemensam upplevelse av att yrket innebar 

väldigt många delmoment som alla var mer eller mindre tidskrävande. De lärare som arbetat 

längst förklarade upplevelsen av yrket som att främst det administrativa arbetet ökat under åren, 

men även att det ålagts mer ansvar på lärarna än hur det var förut. Det kunde tolkas av lärarnas 

berättelser att de såg fler anställda lärare som en lösning på mycket, men även ett minskande 

av administrativt arbete skulle underlätta deras arbetssituation.  

 

Förväntningar från skolledning 

Föreliggande studie visade att förväntningar från skolledning upplevdes ha ökat med åren och 

att skolledningens förväntningar ibland inte uttrycktes tydligt vilket i vissa fall upplevdes som 

stressmoment för lärarna.  

“Det är väldigt många saker som ska göras och det är väldigt många som man ska behaga 

eller väldigt många mål som ska uppfyllas. Senaste åren har de kommit större krav på 

dokumentation och utveckling alltså man ska ta tag i många nya saker och utveckla sig 

samtidigt som man ska dokumentera allt man gör för att ha ryggen fri, och där tror jag många 

tycker är stressande.” (Martin) 

 

En lärare nämnde att mycket av ansvaret läggs nu på lärarna i gentemot hur det var förr: 

“[...] ansvaret läggs väldigt mycket på lärarna mot hur det var. Tänker bara på när det var 

väldigt mycket på eleven “men kom på lektionerna då, gör det du ska”, men nu är det mycket 

mer läraren ska se till att de ändå finns åtgärdsprogram, det är en jätteskillnad och jag tycker 

det är extremt jobbigt. Jag känner inte att jag kan ta det ansvaret, men jag får det ansvaret av 

hela organisationen egentligen, av skolledningen som de får av politikerna.” (Carolin) 

 

Föreliggande underkategori skulle kunna ses som en utveckling av ovanstående underkategori 

(hög arbetsbelastning). Dock fokuserade ”förväntningar från skolledningen” mer på lärarnas 

upplevelser gällande skolledningens förväntningar än yrkets arbetsbelastning i helhet. Vissa 

lärare upplevde sin skolledning som väldigt stöttande och uppmärksam på lärarnas situation, 

andra upplevde det inte på samma sätt. Lärarna talade även om skolledningens förväntningar 

och krav som logiskt då de i sin tur har direktiv att följa från regeringen och staten. De menade 

att regeringen gav direktiv åt skolledningen som i sin tur gav direktiv åt lärarna, där alla parter 

har förväntningar att ”den andre” ska klara av att arbeta mot deras mål och förväntningar. 

 

Betygsättning 

Ett av de absolut största stressmomenten inom läraryrket berättades vara betyg och 

betygsättning. Detta påtalade samtliga lärare på olika sätt. Carolin menade att betygsättningen 
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förändrats genom åren och att dagens betygsättning fokuserar mycket mer på underkända betyg 

än vad som gjordes för några år sedan. Dagens åtgärdsprogram utgjorde ytterligare ett 

arbetsmoment som gjorde att betygsättning inte bara bestod av bedömning och betygsättning, 

men även att lärarna var tvungna att skapa olika åtgärdsprogram för de elever som inte lyckats 

nå ett godkänt resultat, vilket även det var ett tidskrävande moment. Exempel på upplevelse av 

betygsättning var följande, 

”[…] betyg är väldigt känsligt, inte bara för eleverna utan för elevernas föräldrar och det är 

något som granskas […]” (Santi) 

 

[…] man kan inte bara ”jag känner att du ska ha ett E”, utan allting ska ju definieras och 

förklaras och finnas på papper och det är så svårt för elever…  att ha den relationen till 

eleverna att man är bedömaren […] (Carolin) 

 

Flera av lärarna menade att betygsättning var det mest kravfyllda momentet i yrket. Martin 

menade att betygsättningen krävde mycket ihopsamlande av material vilket även det, var 

tidskrävande. Agnes berättade att hon upplevde det arbetsamt att vara både elevernas ”coach” 

och ”bedömare”. Hon upplevde en rollkonflikt i att både vara den som hjälpte eleverna att nå 

olika mål, men även skulle vara den som i slutänden skulle bedöma ifall eleven nått målet eller 

inte. Ytterligare insikt gavs då en lärare talade om skolans intresse av höga betyg. Det var endast 

en lärare som talade om detta, dock inte på ett negativt laddat sätt men som att det var en 

självklar aspekt i ett samhälle där skolorna behöver elever. I media har det talats en hel del om 

skolors konkurrerande av elever där lärare varit tvungna att sätta höga betyg för skolans fördel 

då det resulterat i fler elever. Som nämnt var detta inget som lärarna belyste som något problem. 

Detta kan tolkas vara ett medvetet val att inte nämna, ifall detta är ett inofficiellt känsligt ämne. 

Det kunde även tolkas vara ett fall av medias förmåga av att ”skapa rubriker”.  

 

Yttre stressfaktorer 

De intervjuade lärarna härledde även stress till andra delar som inte tillhörde skolan på 

organisatorisk nivå utan som kunde benämnas som yttre stressfaktorer. Vid dataanalys 

framkom tydliga gemensamma upplevelser från lärarna vilket kunde delas in i två 

underkategorier, förväntningar från samhället och ständigt anträffbar. De olika 

underkategorierna ger exempel på hur lärarna bland annat upplever medias bild av skolvärlden 

och hur teknikens utveckling påverkar både yrkesliv- och privatliv.  
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Förväntningar från samhället 

Studiens resultat visade att det fanns höga förväntningar från samhället och att media ansågs ha 

en påverkan på hur lärarna framställdes i andra människors ögon. Det framkom att det kunde 

vara negativt och stressande för lärarna att synen på läraryrket inte stämde överens med deras 

egen uppfattning. En utav lärarna belyste samhälles förväntningar genom den bild massmedia 

skapar av dagens skola som både lärare och elever får bemöta och hantera. 

“Jo men media framställer ju ibland skolan, tycker jag i alla fall som ett ställe där elever inte 

har någon respekt och resultaten är dåliga och dagens ungdomar beter sig illa och de tittar 

bara på sina mobiler och lärarna de bryr sig inte […] det känner jag också är en bild utifrån 

att skolan skulle vara ett dåligt ställe, fast det är det ju absolut inte, vi har ju fantastiska elever 

och alla lärare jag känner är jätteengagerade, så att ibland känner jag att media ger en bild 

av skolan som inte stämmer med verkligheten…” (Agnes) 

 

Ytterligare en lärare belyste den bild av skolan som massmedia skapar i samhället; 

“Ja och det är ett ganska stort problem i skolan generellt tror jag att både utomstående och 

media och liksom folk i allmänhet har en uppfattning om vad skolan är och hur det ska vara.” 

(Rebecka) 

 

Flera av lärarna nämnde under intervjuerna att de upplevde någon slags stress i relation till 

media och utomstående åsikter om hur skolans arbete skulle, och borde skötas. Tre av lärarna 

talade om att de trodde att utomstående ansåg sig ha ”rätt” att ha åsikter då de flesta i vårt 

samhälle har någon slags relation till skolan. En lärare gjorde en liknelse där hen menade att de 

flesta har varit på sjukhus, men att det inte gjorde att man gick in på ett sjukhus för att berätta 

för en läkare hur denne borde utföra sitt arbete. Dock verkar det vara outtalat legitimt att få 

uttrycka sina åsikter huruvida både lärare och skolorganisationen borde skötas. Sammantaget 

kunde det tolkas som att lärarna generellt tyckte att det var relativt jobbigt att utomstående ofta 

”tyckte och tänkte” gällande deras yrke. En lärare menade att lärare studerar i flera år innan de 

blir behöriga utav en anledning och att de på grund av det- borde veta bäst hur yrket ska utföras. 

Läraren menade och att det var problematiskt att andra utomstående indirekt ifrågasatte detta 

genom kritik och synpunkter. 

 

Ständigt anträffbar 

Flera lärare talade om den stress det innebar att vara ständigt nåbar genom mail i telefonen och 

även via sociala medier. Då lärarna tillfrågades om råd inför framtida arbete var det även detta 

som nästintill alla lärare avrådde till att börja med, läsa mail på fritid och på telefonen, trots att 

detta tydligt är lättare sagt än gjort. Lärarnas upplevelse av den ständiga anträffbarheten 

förklarades på följande sätt; 



 
 

27 
 

“Jo det upplever jag genom att man ständigt ska vara anträffbar på något sätt och det har ju 

kommit genom den nya tekniken. […] och då tror ju eleverna att vi hela tiden så sitter vid datorn 

och svarar på deras frågor du vet eller att man ska liksom, kan du kolla på detta nu så jag kan 

lämna in det eller sådär så även om man sitter privat vid datorn så poppar det upp mail och 

det poppar upp i chatten, i deras Facebook grupp och ”hej, kan du hjälpa mig här” och sådär 

så att det är jättejobbigt faktiskt… [...].” (Rebecka) 

 

Samtliga lärare nämnde mail som en tidskrävande aspekt i sin roll som lärare. Majoriteten av 

lärarna menade att de ofta valde att svara på mail både från telefonen på kvällarna och från 

datorn i hemmet, just för att de annars skulle behöva sitta dubbelt så länge med mail dagens 

efter. En lärare upplevde det inte som ett problem utan att det fungerade för hen. En annan 

lärare menade att ifall man började svara på kvällarna, gjorde det att eleverna fortsatte skicka 

mail även under kvällstid. Detta skulle kunna tolkas som att man själv som lärare skapar en 

vana hos eleverna som är svår att bryta ifall man väl börjat. Denna tolkning skulle kunna 

anses styrkas med majoriteten av lärarnas råd att aldrig börja läsa jobbmail hemma, utan 

endast göra detta på arbetstid. De flesta avslutade dock samma mening med konstaterandet att 

det nog var lättare sagt än gjort. 

 

Inre stressfaktorer 

Empirisk data visade även resultat gällande inre stressfaktorer som kopplades till egna krav i 

intervjuerna Lärarnas svar kunde kategoriseras i två underkategorier, individuella krav, 

förväntningar på sig själv. De olika underkategorierna ger exempel på hur lärarna upplever sina 

egna krav och förväntningar på sig själv inom yrket samt påverkan av outtalade regler och 

förväntningar i form av normer.  

 

Individuella krav  

I studien framkom det att lärarna hade höga krav på sig själva och att de inte alltid var positivt. 

Det visade sig att försöket till att alltid ligga på topp kunde resultera i mer stress och därmed 

utgöra en negativ effekt. Flera utav lärarna nämnde att de gärna skulle vilja säga stopp ibland 

för sin egen skull. 

”[…] det i sig gör att man vill vara bäst i det man gör, man vill vara uppdaterad med senaste, 

och man vill gärna vara den bästa läraren. Så jag skulle nog säga att mina egna krav stressar 

mig väldigt mycket.” (Josefin) 

En annan lärare beskrev sina individuella krav på följande sätt; 

“Jag har nog rätt så höga krav på mig själv och jag har ett väldigt starkt krav det här att se 

varje elev att göra bra uppgifter och de ska vara intressanta de ska vara givande de ska leda 

till något bra och de ska fånga vad som händer i samhället och ja… […]” (Agnes) 
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Flera lärare påtalade att de hade höga krav på sig själva i yrket. Återigen sammankopplades 

detta med eleverna och att innehållet i planeringen skulle vara värdefull för eleverna. Carolin 

menade att det skulle vara betydelsefullt för eleverna att komma på lektionerna. Detta innebar 

vidare att lektionen var tvungen att vara planerad vilket även innebar att läraren var tvungen att 

vara förberedd. Generellt kunde det även tolkas som att lärarna ansåg att lärare överlag hade 

höga krav på sig själva och att det tillhörde rollen som lärare och personlighet. Santi menade 

att han gärna ville ligga på topp jämt men även insåg att det inte var möjligt. Rebecka menade 

att det var viktigt att ibland säga stopp och även be om hjälp. Författarna upplevde generellt att 

lärarnas egna krav var höga och sammankopplades med deras ambition.   

 

Förväntningar på sig själv  

I föreliggande studie framkom det att lärarna även hade höga förväntningar på sig själva och att 

de ville utföra alla sina olika lärande moment på ett högkvalitativt sätt. Men det framkom även 

att självkritik kunde resultera i skapad stress att hela tiden ”kunna göra något ännu bättre”. 

“Och sen så blir jag väldigt besviken på mig själv om jag gjort någon uppgift som inte riktigt… 

som de kanske hade svårt att förstå eller där de inte riktigt nådde dit de skulle, då känner jag 

tyvärr ofta att jag kunde ha gjort detta bättre och där kan man ju ha en strategi att antingen, 

jag kunde ha gjort det bättre eller borde eleverna ha gjort det bättre och jag har en tendens att 

bara jag kunde nog ha gjort på ett annat sätt och det är ju också något som man borde lära sig 

att hantera på ett bättre sätt tror jag.” (Agnes) 

 

Författarna tolkade och upplevde samtliga lärare som högst ambitiösa och dedikerade till sitt 

yrke. Detta upplevdes också resultera i lärarnas höga förväntningar på sitt eget yrkesutövande, 

trots att omständigheter som tydlig tidsbrist och hög arbetsbelastning, logiskt sett borde leda till 

lägre förväntningar på grund av sämre förutsättningar. Trots att förutsättningarna inte alltid var 

till lärarnas fördel i arbetssituationen, skapades en tanke av författarna då ett samband kunde 

tolkas ses mellan lärarnas egna förväntningar och motivation till utveckling i läranderollen. 

Både inre krav och egna förväntningar kunde därmed ses som positivt för lärarna. Dock 

spekulerade författarna i tanken att för höga förväntningar på den egna personen kunde ses som 

en risk ifall personen inte hade förutsättningar att få lyckas. 

 

Problemfokuserad coping 

Då lärarna tillfrågades hur de hanterade den stress de upplevde i yrket fanns det ett tydligt fokus 

mellan att hitta handfasta lösningar på ett problem, och/eller förändra inställningen till stressen 

kognitivt. Dataanalys visade på flera gemensamma strategier och kunde sammanfattas i två 

olika underkategorier, strukturera vardagen och be om hjälp. Underkategorierna visar exempel 
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på vikten av struktur i vardagen och arbetet för att hinna yrkets alla delmoment samt hur lärarna 

upplever det kollegiala samarbetet. 

 

Strukturera vardagen 

Studiens resultat visade en effektiv copingstrategi genom att strukturera upp vardagen. En del 

av lärarna nämnde att de skrev upp de olika moment som skulle utföras för att sedan kunna 

bocka av en efter en. 

“[...] stanna kvar längre på jobbet någon dag i veckan eller bestämma mig för att jag gör det 

någon speciell kväll. Istället för att ta det hela tiden så kanske jag väljer stunder att jag kanske 

jobbar hela dagen på fredagen eller på lördag, eller jobbar jag många timmar nu eller jag kan 

till och med bestämma att ikväll jobbar jag till ett bara för att få undan någonting.” (Agnes) 

 

Santi berättade att han skrev upp alla moment som skulle utföras för att sedan bocka av en efter 

en. 

“Jag försöker bara hålla en struktur hela tiden. Om man är stressad i yrket så är det oftast för 

att du har väldigt mycket att göra och då tycker jag att det är skönt att skriva upp allting. Att 

punkta upp allting som jag ska göra, jag ska göra klart de till då och sen är det bara att bocka 

av liksom. Så det är väl de sättet jag har jobbat på än så länge och de har fungerat ganska bra 

tycker jag.” 

 

Lärarna gav en nyanserad bild av olika slags strategier de använde för att hantera den stress de 

upplevde i yrket. Vissa använde sig av en mer problemfokuserad strategi då de försökte 

förändra själva orsaken till stress. Detta gjordes bland annat genom skapad struktur och 

planering av arbetsdagen, för att sedan till så stor del som möjligt kunna åka hem och vara ledig. 

Dock var samtliga lärare väldigt eniga i att det var lättare sagt än gjort och att det var nästintill 

omöjligt att helt låta bli att läsa mail på kvällen. Ifall de inte gjorde detta resulterade det i att de 

ofta hade dubbelt så många mail att besvara dagen efter, vilket skulle kräva deras tid - tid som 

de redan hade ont om. Agnes berättade att hon kunde bestämma sig för att sätta sig och jobba 

vissa timmar en speciell dag på helgen för att ’jobba undan’. Hon kunde även sitta och arbeta 

långt in på natten och jobba undan, just för att bli klar. Sammantaget var det alltså flera som 

använde sig av struktur och planering för att förhindra orsaken till stress. 

 

Våga be om hjälp 

Studiens resultat visade att ta hjälp av sina kollegor eller erfarna lärare var en copingstrategi 

som ansågs vara gynnande i en stressfylld situation. Det framkom även att genom att ta hjälp 

av andra så underlättade de deras jobb och upplevelsen av minskades. 
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“[...] dels att säga stopp och dels att be om hjälp om jag inte reder ut det så frågar jag min 

kollegor eller min chef [...]” (Rebecka) 

 

Lärarna talade generellt varmt om sina kollegor och deras betydelse i arbetet. De yngre lärarna 

belyste vikten av att ta hjälp av de erfarna lärarna främst i början av karriären då de erfarna 

lärarna ”hade facit” i många situationer. Att våga be om hjälp både från chefer och kollegor var 

något som även användes som aktiv problemfokuserad copingstrategi. Detta då hjälpen 

fungerade som en ”problemlösare” i olika situationer, vilket i sin tur innebar att stressen 

minskade.  

 

Känslofokuserad coping 

Studien resultat visade att det fanns gemensamma strategier hos lärarna i huruvida de kognitivt 

hanterade stress genom att förändra inställning till stressens ursprung. Lärarnas upplevelse 

kunde sammanfattas i tre underkategorier, lösningar på att hantera stressen, att kunna diskutera 

med kollegor och prioritera. De olika underkategorierna ger exempel på hur lärarna använder 

träning som coping och vikten av kollegors stöd.  

 

Lösningar på att hantera stressen 

Studiens resultat visade att lärarna hade varierande sätt att hantera arbetsrelaterad stress. Några 

av lärarna försökte ta bort fokus från stressmomentet och istället utöva något som skapade 

positiva tankar. 

“Jag har uppfunnit ett nytt begrepp – frustrationslöpning! När man inte räcker till. Löpning är 

en väldigt bra coping tycker jag. Man måste ju göra något annat och träning är ett väldigt bra 

sätt att rensa skallen på och inte tänka på de här grejerna. Det skulle jag nog säga är min 

största copingstrategi.” (Alexander) 

 

En av lärarna gav exempel på olika sätt att hantera stress på: 

”Jag softar järnet en helg helt tillexempel, alltså när jag är stressad då har jag lärt mig att jag 

inte klarar av att göra någonting, jag behöver vila, träna, kolla på vänner, jag kan liksom 

stänga av det sociala livet.” (Carolin) 

 

Lärarna påtalade vikten av att kunna ”koppla bort jobbet”. Ändå upplevde de många gånger 

tydliga stressreaktioner som kunde tolkas vara ett sätt för kroppen att berätta ”nu är det för 

mycket”. Då lärarna ombads ge framtida lärare ett gott råd var detta i nästintill samtliga fall, 

som tidigare nämnt, att inte börja läsa eller svara på mail på fritiden. En lärare påtalade vikten 

av planering och menade att det var A och O i yrket. Detta, tolkade författarna, var en 

strategier från lärarnas sida att just ”koppla bort jobbet”. Författarna menade att eftersom flera 



 
 

31 
 

lärare använde sig av strategier för att göra något annat och koppla bort jobbet, kunde det 

anses vara relevant att under samma underkategori nämna hur lärarna gick tillväga för att 

särskilja på yrkesliv och privatliv. Alexander hade en klar strategi där han inte hade 

jobbmailen i telefonen utan försökte i största mån att inte ens ta med arbetet hem, utan hålla 

helgerna fritt, vilket tolkades fungera.  

Santi försökte även han att inte ta med arbetet hem om han inte verkligen behövde. Ett par 

lärare tvekande något och funderade på ifall de hade någon strategi. En lärare menade att hon 

förut brukade arbeta hemma kvällstid, men hade fått sluta göra det då tröttheten helt enkelt 

satt stopp för det. Sistnämnt reflekterade en lärare över att hon nog inte hade någon speciell 

strategi på hemmaplan för att särskilja yrkesliv och privatliv. Just den kommentaren fick 

författarna att fundera på ifall skolledningen skulle kunna hjälpa lärare som inte riktigt hittat 

en bra strategi i vad det gäller att särskilja just yrkesliv och privatliv, inte bara under 

arbetsdagen utan även efter avslutad arbetstid. Detta för att ge lärare verktyg att kunna hantera 

den stress som yrket innebär. 

 

Att kunna diskutera med kollegor 

Majoriteten av lärarna som deltog i undersökningen poängterade vikten av att kunna diskutera 

och bolla idéer med kollegor. Detta ansågs vara var en viktig faktor och en bra copingstrategi 

för att kunna hantera den arbetsrelaterade stressen.  

“Prata är en bra copingstrategi när man blir stressad, och då får man alltid goda råd och 

stöd.” (Carolin) 

 

Överlag ansåg lärarna att det var väldigt viktigt att kunna diskutera arbetet med kollegor. En 

lärare beskrev sin upplevelse som att lärare var bra på att tala om stress men kanske mindre bra 

på att hitta strategier för att hantera stressen. En annan lärare ansåg att det var väldigt viktigt 

att kunna tala om stress men att det inte heller fick bli för mycket, utan såg det som ett sätt att 

hantera för att sedan lämna det och gå vidare. Generellt gav deltagarna intrycket att de 

värdesatte sina kollegor enormt mycket och att de upplevde att de inom kollegiet kunde tala 

fritt om allt möjligt. 
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Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Föreliggande studies syfte var att undersöka hur gymnasielärare upplever arbetsrelaterade stress 

och hur de hanterar den stress. Studiens teoretiska grund var att lärares upplevelse av stress 

kunde härledas till och förklaras genom olika områden så som positiv och negativ stress, 

stressreaktion, arbetsrelaterad stress, yttre och inre stressfaktorer och slutligen känslofokuserad 

och problemfokuserad coping. 

 

Tidigare forskning och definition gällande det generella begreppet stress, utförd av bland andra 

Levi (2001) förklarar stressens innebörd som oundviklig för en levande individ, dock så är det 

graden av stress i tidsperspektiv som Levi (2001) menar är aktuell då man talar skadlig stress. 

Williams (1995) menar att exempelvis tidsbrist och känslan av att inte hinna med sina 

arbetsuppgifter inom förväntad tidsram skapar stress hos individer. Studiens resultat gällande 

stress som generellt begrepp visar tydliga kopplingar mellan både Levis (2001) och Williams 

(1995) tidigare forskningsresultat. Föreliggande studies resultat visade att de deltagande lärarna 

upplevde stress under längre perioder vilket kan kopplas till Levis (2001) stressprocess gällande 

‘gaspådrag’. Särskilt tydligt blev detta då lärarna konstaterade att de upplevde trötthet som 

resultat av en längre period av stress. En lärare menade att tidigare möjligt kvällsarbete blivit 

nästintill omöjligt då tröttheten helt enkelt var för stor. Detta benämner Levi (2001) som ökad 

förslitning av motorn ju mer den varvas. Med andra ord slits organismens motor hårdare ju 

högre grad stress organismen utsätts för. Detta förhöjda ”gaspådrag” som Levi (2001) talar om 

kan sättas i relation till Selyes (Szabo, Tache & Somogyi, 2012) stressreaktion, eller förstnämnt 

General Adaption Syndrome. Då lärarna försätts i ett ökat stresspåslag under en längre period 

riskeras fysiologiska stressymptom (här trötthet) och sjukdomstillstånd, något som beskrevs av 

flertalet lärare i studien. En lärare berättade att hon hade varit sjukskriven en längre period för 

utbrändhet vilket var ett tydligt resultat av längre tids stresspåslag. En annan lärare menade att 

hon kunde vakna på nätterna och ”arbeta i tankarna” genom att planera lektioner. Detta faller 

inom ramen för de typiska stressreaktioner Levi (2001) nämnt. Då dessa resultat framkommit 

såg författarna det som oerhört viktigt för lärare att få möjligheter och förutsättningar till att 

hantera den upplevda stressen i yrket. Möjligheter till att delta i olika kurser som exempelvis 

Mindfulness kan givetvis anses vara gynnande och behjälpligt för lärarnas välmående, dock 

menar författarna att en mer långsiktig lösning vore att föredras, så som genom en personligt 
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utformad plan om hur personen bäst hanterar den stress denne upplever - både i och utanför 

yrket, just för att stress uppfattas, upplevs och hanteras på ett högst personligt sätt. 

 

Williams (1995) tidsaspekt och den stress som kan skapas i känslan av att inte ‘hinna med’ 

återfanns i högsta relevans enligt föreliggande studies resultat. Nästintill alla deltagare i studien 

upplevde stor tidsbrist i yrket vilket upplevdes påtagligt och tydligt, stressade. Samtliga 

deltagares arbetsuppgifter krävde flera timmars övertid utöver den schemalagda arbetstiden och 

den förtroendetid som ingick i yrket. Med andra ord räckte inte en niotimmars arbetsdagen till 

för lärarna för att hinna med alla uppgifter som ingick i yrket, utan ytterligare tid krävdes som 

togs från lärarnas fritid. Levi (2001) menar att egenkontroll är viktigt i en individs situation. 

Lärarnas berättelser om deras situation där tiden inte räckte till, som i sin tur skapade en känsla 

av otillräcklighet, kunde tolkas vara som gjort för att skapa bristande egenkontroll. Något som 

Levi (2001) menar kan skapa stress, vilket föreliggande studies resultat bekräftade.  

 

Studiens resultat visade att yrkets stress inte enbart tolkades negativt, utan även positivt. 

Flertalet lärare talade i intervjuerna om den positiva inverkan stress kunde ha genom både 

förbättrad prestationsförmåga vid en presentation inför en klass, och då det bidrog till att se 

läraruppdraget som en utmaning, både då det gällde lektionsplanering och lärandesätt. Detta 

gick helt i linje med tidigare forskning utförd av Levi (2001) som menar att en visst mått av 

stress kan leda till förbättrad prestationsförmåga. Studiens resultat gick även i linje med 

forskning utförd av Peiffer (1999) som menar att positiv stress främst i skolsammanhang kan 

ses som gynnande för prestationen.  

Inom området negativ stress menar Peiffer (1999) att negativ stress skapas då en individ 

exempelvis inte känner att denne har färdighet inom ett visst område och då denne upplever 

att tiden inte räcker till. Studiens resultat visade att lärarna främst upplevde tidsaspekten som 

en stressande faktor. Tolkning av uttrycket ”färdighet” kan vara relevant i koppling till 

lärarnas känsla om otillräcklighet då arbetsuppgifter ‘lades på hög’, då oplanerade och 

oväntade situationer eller uppgifter framkom som behövde lösas eller omarbetas i ett redan 

väldigt pressat tidsschema, detta menade lärarna skapade väldigt stor stress. 

Levi (2001) talar om rollkonflikt som skapare av negativ stress. Med detta menade Levi 

(2001) att de flesta människor har dubbla roller (exempelvis både make, chef, mamma och 

vän) vilket kan leda till stress. Även Antoniou, Ploumpi och Ntalla (2013) påtalar lärares 

upplevda rollkonflikt som en stressframkallande faktor. Föreliggande studies resultat gav ett 
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exempel på rollkonflikt där läraren upplevde stress i rollen lärare och bedömare. Stressen 

härleddes till den konflikt som skapades då läraren både var den som hjälpte och stöttade till 

resultat och utveckling men även den som sedan skulle bedöma och betygsätta det 

framarbetade resultatet. 

Krauklis och Schenström (2003) talar om olika sorters stressreaktioner (känslomässiga, 

beteendemässiga, fysiologiska, organisatoriska och sociala) och det var främst känslomässiga 

och fysiologiska reaktioner som föreliggande studies resultat visade samband med. Detta 

genom att flertalet lärare upplevde en otillräcklighet bland annat kopplat till relationen med 

eleverna och i att hinna med sina arbetsuppgifter på grund utav tidsbrist. Krauklis och 

Schenström (2003) menar även att olika människor drabbas olika genom olika 

stressreaktioner. Studiens resultat går i samma linje då de deltagande lärarna upplevde just 

olika fysiologiska stressreaktioner så som magbesvär, sömnsvårigheter och 

koncentrationssvårigheter. 

Åkerstedt (2004) talar om sömn som en viktig del i en individs förmåga att hantera bland 

annat stress. Åkerstedt (2004) menar att långvariga sömnproblem kan resultera i utbrändhet 

och utmattning då kroppen inte tillåts en djup vila vilket har en nollställande funktion både 

biologiskt och fysiologiskt. Föreliggande studies resultat visade att lärarna periodvis upplevde 

sömnstörningar som konsekvens av arbetsrelaterad stress. I resultatet påvisades även 

sömnproblematik i samband med utmattningssymptom vilket ansågs kunna styrka Åkerstedts 

(2004) mening av sömnens vikt för återhämtning. 

Germo och Magnusson (2009) talar om arbetsrelaterad stress i samband med organisatorisk 

ekonomi som bidragande till ökande ansvar och ökad mängd arbetsuppgifter till befintliga 

anställda. Detta kan kopplas till Lärarnas Riksförbunds rapport om nedskärningar i skolan 

som visade på varsel av lärare, vilket innebar större klasser och mer arbetsbelastning till de 

kvarvarande lärarna (LR, 2009). Det har även visats sig i tidigare studier att arbetsmiljön har 

en påverkan på individens upplevelse av stress (Björk, 2011). Även föreliggande studie går i 

linje med tidigare forskning inom området då upplevelsen från nästintill samtliga lärare var att 

yrkets arbetsbörda var för stor i förhållande till arbetstiden. Då lärarna tillfrågades vad de 

ansåg skulle kunna göras annorlunda i yrket, för att minska stressen på lärare, var lärarna 

eniga om att mindre klasser och mer planeringstid var en möjlig effektiv åtgärd. Även förslag 

om att anställa fler lärare lyftes. Samband kunde ses mellan lärarnas upplevelse av den 



 
 

35 
 

arbetsrelaterade stressen och den skarpa nedskärning som pågått under en lång period vilket 

inneburit färre lärare men större klasser. 

Föreliggande studie berörde även yttre och inre stressfaktorer i yrket. Tidigare studier utförd 

av bland annat Peiffer (1999) visar att skolan består av många olika områden som skapar krav 

på den yrkesaktiva, så som skolverkets krav, bedömning och betygsättning. Studiens resultat 

gick i linje med Peiffers (1999) forskning, då lärarna bekräftade upplevelsen av de olika 

områden som skapande av ett kravfyllt yrke. De deltagande lärarna nämnde även krav från 

samhället, skolledning och elever som stressande faktorer. Williams (1995) talar även om 

tidsbrist som en yttre stressfaktor då individer känner stress då de inte hinner utföra det arbete 

som krävs inom en viss tidsram. Föreliggande studies resultat gick helt i linje med Williams 

tidsaspekt då de deltagande lärarna ofta upplevde att tiden inte räckte till för alla de olika 

arbetsmoment som krävdes inom ett visst tidsperspektiv, detta upplevdes ofta som ett stort 

och jobbigt stressmoment. 

Studien visade att lärare även påverkades av inre krav som i sig skapade stress. Flera lärare 

menade att de hade höga krav gällande sitt eget utförande av lärandemoment och även 

gällande kvalitén på arbetsuppgifter till lektionsplanering. Detta gick i linje med Olofssons 

(2001) forskning som visar att individers egna tankar och förhoppningar kan skapa stress hos 

individen. Levi (2001) menar att bristande inflytande över sitt eget arbete och olika situationer 

kan skapa stress då egenkontrollen blir lidande. Detta kan kopplas till den återkommande 

tidsbrist och känsla av ‘att inte hinna med’ som lärarna talade om. Vidare påtalade lärarna 

även känslan om otillräcklighet som följd av tidsbrist. Författarna tolkade en frustration hos 

lärarna då de beskrev att de stundom kände att de jobbade och jobbade men inte blev klara, 

samt att de önskade hinna mycket mer än de hade tid till, de fick helt enkelt nöja sig med det 

som hanns med. I genomsnitt arbetade lärarna över 3 – 5 timmar i veckan utöver de 45 

schemalagda timmarna inklusive förtroendearbetstid. Antal övertidstimmar kunde variera 

något beroende på vilken del av terminen det var, då slutet av terminerna innebar en klar 

ökning av övertid. Hos de lärare som hade familj med småbarn kunde detta överlag tolkas 

vara minst sagt frustrerande. Dock utgjorde barn- och familjeaspekten en ”naturlig” 

distansering från arbetet då barnen och familjen krävde tid och engagemang. Dock ska inte 

den naturliga distanseringen anses utesluta frustrationskänslor hos de lärare som även var 

småbarnsförälder, författarnas uppfattning av dessa lärares upplevelse var att de inte hade 

något val, utan fick acceptera att barnen och familjen krävde sitt men att detta kunde skapa 

stress i yrket i relation till tidsaspekten. 
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Föreliggande studies andra frågeställning var ‘hur hanterar gymnasielärare arbetsrelaterad 

stress’. Studiens resultat visade i helhet två olika copingstrategier, problemfokuserad och 

känslofokuserad coping. Folkman et. al., (1986) menar att känslofokuserad coping handlar om 

att reglera de känslor som skapas vid stress. Folkman et al., (1986) går djupare in i coping och 

beskriver två olika större processer vid coping som sammanfattningsvis pekar på en kognitiv 

och beteendemässig process vid coping i en situation. De deltagande lärarna gav exempel på 

olika slags strategier som användes då de ställdes inför långvarig eller kortvarig stress. Det 

kan spekuleras i att gemensamt i samtliga strategier som lärarna gav exempel på, hade lärarna 

kognitivt bearbetat situationen genom att värdera, skatta och övervägt en viss strategi som 

Ljungblad och Näswall (2009) nämner som exempelvis distansering eller undvikande. Detta 

för att avgöra hur situationen var hanterbar vilket antingen ledde till problemfokuserad- eller 

känslofokuserad coping. 

 Währborg (2009) menar att känslofokuserad coping handlar om att övertyga sig mentalt att 

hotet i fråga inte är så farligt och på så sätt bearbeta den upplevda stressen. Föreliggande 

studies resultat visade att lärarna använde sig av olika strategier för att hantera den 

arbetsrelaterade stressen. Ett sätt att mentalt bearbeta en stressande situation eller upplevelse 

kunde vara att diskutera det med kollegor vilket samtliga lärare påtalade och angav som ett 

utmärkt sätt att hantera stress på. Att samtala med kollegor och bearbeta olika situationer kan 

anses både vara problemfokuserad coping och känslofokuserad coping. Detta då samtal kan 

ses som en strategi att förändra och eventuellt lösa själva orsaken till problemet, men att 

samtala med kollegor (exempelvis) kan även ses som ett sätt att mentalt förändra betydelsen 

av situationen för att lindra påverkan av en problematisk situation.  

Ljungblad och Näswall (2009) ger ytterligare ett exempel av känslofokuserad coping, genom 

att prioritera olika arbetsuppgifter efter hur pass stressande de upplevs. Ljungblad och 

Näswall (2009) menar att en individ kan hantera en stressfylld situation på olika sätt genom 

exempelvis tolerera, acceptera eller ignorera den stressframkallande händelsen. I fördjupning 

av känslofokuserad coping menar Ljungblad och Näswall (2009) att känslofokuserad coping 

kan delas in i olika strategier så som förträngning, undvikande, distansering och socialt stöd. 

Föreliggande studies resultat visade även exempel på detta då en lärare menade att hen ibland 

hanterade en stressfylld situation genom att direkt ta tag i problemet och utföra arbetet med en 

gång (så som vid rättning av prov). En annan lärare hanterade en situation genom att ibland 

strunta i uppgiften för att göra något helt annat, som att gå ut och gå för att sedan återkomma 

till uppgiften igen. Detta skulle kunna ses vara en distansering eller förträngning av problemet 
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(Ljungblad & Näswall, 2009). En lärare beskrev att hen hanterade vissa stressande situationer 

genom att ta hjälp av andra lärare som hade mer erfarenhet där de kunde ge goda råd och tips. 

Detta kan relateras till känslofokuserad coping i form av socialt stöd som Ljungblad och 

Näswall (2009) nämner som en slags känslofokuserad coping. Ytterligare en lärare berättade 

att hen hanterade stressfyllda perioder genom träning för att tänka på annat och därmed rensa 

tankarna. Detta tillvägagångssätt kan kopplas till Ljungblad och Näswalls (2009) definition av 

känslofokuserad coping då de menar att detta används för att minska den känslomässiga 

responsen till en upplevd stressfylld situation. 

Gällande problemfokuserad coping menar Währborg (2009) att det handlar om hantera eller 

ändra situationer som orsakar den stress som uppstått hos individen. Föreliggande studies 

resultat visade att lärarna hade olika strategier för att hantera stress och stressframkallande 

situationer. En lärare berättade att då hen kände att en situation blev ohanterbar vände hen sig 

till sin rektor eller sina arbetskamrater för att hitta en direkt lösning på problemet. Detta kan 

kopplas till det som Ljungblad och Näswall (2009) talar om som problemfokuserad coping då 

fokus läggs på problemet som anses vara orsaken till den stress som upplevs i situationen. 

Studiens resultat visade även att lärare strukturerade upp vardagen och uppgifter för att 

strukturera vardagen för att sedan kunna bocka av listan efter hand. Trots att lärarna berättade 

att de använde sig av olika copingstrategier, upplevde författarna att det fanns en viss 

tveksamhet i huruvida lärarna upplevde dessa effektiva eller givande. En lärare trodde att 

lärare var ganska bra på att prata om stress, men mindre bra på att hitta effektiva 

copingstrategier för att hantera stressen. Med denna åsikt i tanken, sammankopplat med andra 

lärares något tveksamma svar om hur de faktiskt hanterade stressen i sitt yrke, skapades en 

förundran hos författarna. Det är vida känt att läraryrket är ett av de mest stressfyllda yrken i 

dagens samhälle, studiens resultat visar lärares egna upplevelser av yrket som ökande av både 

ansvar och arbetsbelastning. Nedskärningar och lärarbrist utgör ökad arbetsbörda för aktiva 

lärare i yrket, och detta uttalas enligt studiens resultat genom att lärarna upplever stor tidsbrist 

och även känslan av otillräcklighet som följd. Vidare visar rapporter att antal 

långtidssjukskrivningar orsakat av stress ökar och så även yrkesbyten. Arbetssituationen i 

skolorna kan upplevas minst sagt ansträngd. Författarna undrar, hur beräknar man på statlig 

nivå kunna lösa denna ohållbara situation? 

Det rådde delade meningar om huruvida de olika skolornas ledning hanterade lärarnas 

utsatthet för stress då både positiva och mindre positiva erfarenheter delades. Detta 

tillsammans med ovanstående fakta om lärarbrist och ökat antal långtidssjukskrivningar 
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skapade ytterligare en tanke hos författarna. Det finns olika orsaker till varför 

arbetssituationen ser ut som den gör för lärare i dagens samhälle, det kan dock anses att 

organisationen som helhet skulle kunna skapa bättre förutsättningar för lärare genom 

exempelvis ökad utbildning i stresshantering, mer tid till samarbete, planering och efterarbete, 

detta för att ge lärarna de bästa förutsättningar möjligt. En högsta önskan vore givetvis att 

satsa stora belopp på skolan som skulle innebära fler lärare och mindre klasser, sammantaget- 

bättre arbetsförhållande för både lärare och elever. Som nämnt kan detta ses som en önskan 

svår att förverkliga inom snar framtid, på grund utav det kan det anses att staten bör skapa de 

bästa förutsättningar möjligt för lärare att utföra sitt yrke. Lärare förväntas ge sina elever alla 

de verktyg som kan tänkas behövas för att lyckas i sina studier och om dessa inte räcker till 

förväntas åtgärdsprogram skapas och följas. Författarnas mening och slutliga tanke grundat på 

studiens resultat i helhet är, att oberoende vilken ledning en skola har, bör inte även lärare ges 

alla de verktyg som kan tänka behövas för att lyckas ge deras elever detsamma? 

Praktiska implikationer 

Studiens resultat går i linje med tidigare forskning inom ämnet då de deltagande lärarna 

upplevde yrket som stressande med stor arbetsbörda kombinerat med tidsbrist. 

Arbetsmiljöverkets rapporter visar en skrämmande ökning av långtidssjukskrivningar och 

även yrkesbyte ökar. Många års nedskärningar inom skolan har skapat en vardag för lärare där 

tiden inte räcker till för de arbetsuppgifter som läraryrket består av (LR, 2013). Media och 

nyhetssändningar rapporterar återkommande om lärarbrist vilket kan ses som en given 

konsekvens av yrkets rådande arbetsmiljö och dess krav. 

Studiens deltagare bekräftade tidigare forsknings resultat och det är av stor vikt att lärares 

situation tas på allvar. Genom studiens resultat så finns de möjlighet att skolor runtom i 

Sverige börjar lyssna alltmer på lärarna och deras situation för att minimera risker att skolorna 

går miste om fler lärare i en tid där lärarbrist redan existerar. Studiens resultat skulle kunna 

inspirera och motivera skolor att satsa mer på åtgärder som kan leda till minskad stress hos 

lärarna och även ge yrkesaktiva lärare upplysning och utbildning om olika copingstrategier 

och dess gynnande effekter i hantering av stress.  

Metodologisk diskussion 

Då studiens syfte var att undersöka gymnasielärares upplevelse av arbetsrelaterad stress och 

hur de hanterade den stress, ansågs en kvalitativ metod med intervju vara passande då detta 

gav studien möjlighet att på ett detaljerat och nyanserat sätt få insikt i de deltagande lärarnas 

situation och upplevelse. En semistrukturerad intervju gav dessutom studien förutsättningar 
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att forma intervjun och dess innehåll med ytterligare följdfrågor under intervjuernas gång. 

Semistrukturerad intervju som metod upplevdes av författarna som en stor styrka genom den 

frihet som metoden gav och den informationsmängd som metoden erhöll studien med. 

Ytterligare en styrka med studien var möjligheten till bekvämlighetsurval. Faktumet att 

författarna kände till deltagarna sedan tidigare skapade en avslappnad stämning vid 

intervjuerna. Författarnas upplevelse av intervjuerna var att deltagarna svarade ärligt och 

ingående då de delade med sig av sin personliga upplevelse. 

Efter avslutad analys av empirisk data framkom det att studien hade kunnat forma fler frågor 

angående deltagarnas coping av den arbetsrelaterade stress de upplevde. Resultatet visade 

måttlig mängd av empirisk data inom området, dock hade större mängd information kunnat ge 

än större nyans och insikt inom området. Detta kan ses som en bristande faktor, dock inte så 

stor att det ansågs ha en avgörande effekt för resultatet. Den semistrukturerade intervjuguiden 

testades innan användning i två pilotstudier med godkänt resultat och resulterade därmed inte 

i någon manipulation av dokumentet. 

I syfte om att kunna utvärdera studiens validitet och reliabilitet granskades metod, 

frågeställningar och intervjuguide kritiskt. Validiteten i studien där frågan ställdes ifall 

studien undersökte det den var avsedd att undersöka, resulterade i ett positivt utfall. Studiens 

resultat visade en holistisk bild om hur gymnasielärare upplever arbetsrelaterad stress, och 

därmed besvarades den första frågeställningen (‘hur upplever gymnasielärare arbetsrelaterad 

stress’). Den tematiska analysen visade på många gemensamma nämnare där samtliga lärares 

upplevelse hade starka gemensamma drag. Resultatet visade vidare att även studiens andra 

frågeställning (‘hur hanterar gymnasielärare arbetsrelaterad stress’) besvarades av lärarna 

och skapade insikt. Dock kunde fler frågor ha ställts angående coping (läs mer under 

‘metodologisk diskussion’) för att skapa en än mer nyanserad och bred insikt i området. 

Metoden som användes i studien stärkte validiteten då en semistrukturerad intervju gav 

författarna chans att under intervjuernas gång, ställa relevanta följdfrågor. På detta sätt kunde 

intervjuarna i så stor mån som möjligt säkerställa att intervjun erhöll studien med relevant 

information, och därigenom öka validiteten. Eventuellt hot mot studiens och intervjuns 

validitet kunna utgöras genom social önskvärdhet (Wilson & MacLean, 2011) från deltagarna, 

att svar ges efter vad deltagarna tror att studien önskar att få fram. Ytterligare en aspekt 

gällande validitet är faktumet att en intervjustudie inte kan garantera ärlighet från deltagarna, 

dock kan lämpliga förutsättningar skapas i form av passande frågor som ställs med respekt för 

deltagarna, som inte är provocerande eller utlämnande, i hopp om att deltagarna ska känna sig 
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trygga och uppleva intervjun som en möjlighet att förklara och berätta om sina upplevelser på 

ett fritt och behagligt sätt. Slutligen ansågs det frivilliga deltagandet styrka studiens validitet 

då deltagarna valde att medverka efter förfrågan vilket kan ses gynnande för studiens resultat. 

Studien granskades även kritiskt gällande dess reliabilitet, ifall studiens resultat kunde ses 

tillförlitlig och intervjuerna skulle ge samma resultat vid annat eller ytterligare tillfälle. 

Samtliga intervjuer utfördes enligt samma procedur, med samma intervjuguide och på samma 

sätt. Undantaget var de intervjuer som utfördes virtuellt, dock utfördes de enligt samma 

procedur som de ‘direkta’ intervjuerna. Det som skiljde intervjuerna åt var de i vissa fall olikt 

ställda följdfrågor som skapades under tiden intervjuns gång. Samtliga deltagare fick samma 

förutsättningar innan intervjun och gavs möjlighet att återkomma med eventuella frågor eller 

åsikter gällande studiens innehåll. 

Slutligen gällande kritiskt granskande av studiens reliabilitet, bör nämnas att tidpunkten för 

utförandet av studien kan vid spekulation innebära en riktning för studien och därmed utgöra 

ett hot mot reliabiliteten Detta då intervjuerna utfördes mitt under den tidsperiod som innebar 

en högre arbetsbelastning, på grund utav bland annat bedömning, betygsättning och 

utvecklingssamtal. Deltagarna riskerade att vara ”extra” stressande vilket skulle kunna 

förstärka deras upplevelse av stress, vilket i sig skulle kunna riskera reliabiliteten då 

deltagarna kanske inte skulle ha svarat likadant på samma frågor några månader senare. Efter 

analys av empirisk data ansågs inte denna risk relevant då gymnasielärarnas upplevelser 

beskrevs på ett bestående sätt oavsett olika perioder av arbetsbelastning. 

Framtida forskning 

Föreliggande studies fokus var på deltagarnas upplevda arbetsrelaterade stress och hur de 

hanterade den stress. Empirisk data visade att deltagarnas upplevelse i ämnet var 

överensstämmande.  Även deras förslag på åtgärder inom ämnet var överensstämmande. 

Studien fokuserade på varje unik upplevelse och eftersökte inte könsskillnad i ämnet, inte 

heller lades fokus på arbetslivserfarenhet som påverkande aspekt inom upplevelsen av 

arbetsrelaterad stress. Arbetslivserfarenhet nämndes av ett par deltagare i konstaterande om 

att hantering av arbetsrelaterad stress inom yrket formas efter erfarenhet. 

Studiens ämne och framför allt vikten av belysning av ämnet i dagens samhälle, lägger grund 

till förslag till framtida studier inom ämnet. Författarna ser en möjlighet till fördjupning i 

ämnet genom att kombinera både kvantitativ och kvalitativ metod. Tidigare studier visar att 

både fysisk och mental träning, så som fysiska aktiviteter och exempelvis mindfulness är 
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fördelaktigt i hanteringen av stress, vilket även styrks av deltagarna i föreliggande studie då 

det ansågs vara funktionell och givande coping. 

I framtida fördjupning och utvecklande av föreliggande studie bestod författarnas vision av en 

longitudinell studie där frivilliga gymnasielärare skulle få delta i en studie under förslagsvis 

fyra månader. Studien hade påbörjats med intervju där fokus lagts på upplevd stress och hur 

den påverkar individen i arbetet och på fritiden. En enkät om deltagarnas skattning av sin 

egen förmåga av arbetsrelaterad stress hade delats ut efter intervjun, därefter hade lärarna fått 

välja en fysisk eller mental träningsform (exempelvis mindfulness och löpning) som beroende 

av möjlig tid kunde utföras en till två timmar i veckan. Då fyra månader gått hade deltagarna 

återigen fått delta i intervju samt återigen ombetts svara på enkäten igen för att möjliggöra ett 

jämförande i ’före och efter’ anda. 

Denna studie hade kunnat bistå med information om hur pass effektiva de olika 

copingstrategier upplevdes av studiens deltagare. Vidare skulle lärarnas upplevelse av den 

hypotetiska studien kunna inspirera andra lärare till att hitta olika strategier för att 

förhoppningsvis, kunna hantera upplevd arbetsrelaterad stress bättre och på så sätt skapa sig 

(egna) bättre förutsättningar för att lyckas och må bra i sin profession.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

Referenser 

 

Almvärn, P-E & Fäldt, C.(2003). Liten handbok. Om stress och stresshantering. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Antoniou, A-S., Ploumpi, A. & Ntalla, M. (2013). Occupational Stress and Professional 

Burnout in Teachers of Primary and Secondary Education: The Role of Coping Strategies. 

Psychology, (4), 349-355. Hämtat från http://dx.doi.org/10.4236/psych.2013.43A051 

 

Björk, M. (2011). Problemet utan namn?: Neuroser, stress och kön i Sverige från 1950 till 

1980. Uppsala studies in history of ideas, (1), 9-305.  

Hämtat från http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:410701/FULLTEXT01.pdf 

 

Bryman, A. (2001) Samhällsvetenskapliga metoder.  Malmö: Liber. 

 

Burnard, P. (1991). A method of analyzing interview transcripts in qualitative research. Nurse 

Education Today, (11), 461 – 466. Hämtat från http://dx.doi.org/10.1016/0260-

6917(91)90009-Y 

 

Carton, A. & Fruchart, E. (2014). Sources of stress, coping, emotional experience: effects of 

the level of experience in primary school teachers in France. Educational Review, (66), 245-

262.   

Doi: 10.1080/00131911.2013.769937 

 

Fahlén, G. (2008). Aspects of the effort reward imbalance model of psychosocial stress in the 

work environment. Sundsvall: Department of health sciences 

 

Folkman, S, Lazarus, R, Dunkel-Schetter, C, DeLongis, A & Cruen, R-J. (1986). Dynamics of 

a stressful encounter: Cognitive appraisal, coping and encounter outcomes. Journal of 

Personality and social Psychology, (50), 992-1003. Hämtad från 

http://health.psych.ucla.edu/CDS/pubs/1986%20FolkmanLazarus_Dynamics%20of%20a.pdf 

 

Germo, V. & Magnusson, R. A. (2009) Stress, press och vårdgaranti - en studie om 

arbetsrelaterad stress och stressförebyggande åtgärder inom BUP. Göteborg: Instutitionen 

för socialt arbete. Hämtat från 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20918/1/gupea_2077_20918_1.pdf 

 

Gunnarsson, A. & Henriksson, A. (2008). Lärare, stress och coping: Om passiva och aktiva 

copingstrategier. Gävle: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi 

Hämtad från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:158061/FULLTEXT01.pdf 

 

Göransson, C. & Tegsved, C. (2013). Nyutbildade lärares psykiska hälsa: En kvalitativ studie 

om fyra nyexaminerade lärares uppfattning om hur den första tiden i yrket påverkar deras 

psykiska hälsa. Halmstad: Institutionen för utbildningsvetenskap. Hämtad från http://hh.diva-

portal.org/smash/get/diva2:239466/FULLTEXT01.pdf 

 

Holt, N, Bremner, H, Sutherland, E, M, Vliek, L-W, Passer, M, & Smith, R (2012) 

Psychology: The Science of Mind and Behaviour, second edition. McGraw-Hill Education. 

ISBN- 13 9780077136406 

 

http://dx.doi.org/10.1016/0260-6917(91)90009-Y
http://dx.doi.org/10.1016/0260-6917(91)90009-Y
http://health.psych.ucla.edu/CDS/pubs/1986%20FolkmanLazarus_Dynamics%20of%20a.pdf
http://health.psych.ucla.edu/CDS/pubs/1986%20FolkmanLazarus_Dynamics%20of%20a.pdf
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/20918/1/gupea_2077_20918_1.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:158061/FULLTEXT01.pdf


 
 

43 
 

Vetenskapsrådet (2008). Forskningsetiska principer. Hämtad 3/12 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Jacobsen, D-I .(2002). Vad, hur och Varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 

 

Krauklis, M. & Schenström, O. (2003). Utbrändhet den nya folksjukdomen. Södertälje: 

Bokförlaget Robert Larsson AB. 

 

Ljungblad, A-M. & Näswall, K.(2009). Kan socialt stöd och coping mildra effekterna av 

stress på ohälsa? Arbetsmarknad & Arbetsliv, (1), 27-46. 

Hämtad från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:300377/FULLTEXT01.pdf 

 

Levi, L. (2001). Stress och hälsa. Vår hälsa, (1), 5-62. Hämtad från 

http://www.lennartlevi.se/dokument/stress_o_halsa.pdf 

 

Lärarnas riksförbunds arbetsmiljörapport (2013). Genomförd bland lärare våren 2013.  

 

Nilsson, S. & Nordlund, E. (2005). Hälsofrämmande åtgärder mot arbetsrelaterad stress: en 

studie av stressorer inom arbetets organisation. Luleå: Institutionen för industriell ekonomi 

och samhällsvetskap 

 

Olofsson, K. (2001). Vår stress på jobbet. Förebygg och hantera stress på jobbet – 

gemensamt och enskilt. Falkenberg: Kommunlitteratur. 

 

Olsson, H. & Sörensen S. (2007). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber    

 

Runswick-Cole, K, Bunn, G, Burman, E, Daniels, J, Ducket, P, Goodley, D, Lawthom, R, 

Parker, I, Banister, P, Sixsmith, J, Smailes, S, Tindall, C & Whelam, P. (2011). Qualitative 

methods in psychology; a research guide. (2nd ed.) Maidenhead: Open Undiversity Press. 

 

Peiffer, V. (1999). Stresshantering. Stockholm: Svenska förlaget. 

 

Szabo. S, Tache, Y. & Somogyi, A. (2012). The legacy of Hans Selye and the origins of stress 

research: A retrospective 75 years after his landmark brief “Letter” to the editor” of nature. 

Stress, (5), 472-478. Doi:10.3109/10253890.2012.710919 

 

Vikenmark, S. & Andersson, A. (2002). Arbetsmiljön gör oss sjuka. Arbetsmiljö,(1), 20-21. 

Hämtad från http://www.scb.se/grupp/valfard/_dokument/a05st0201_09.pdf 

 

Williams, S. (1995). Press utan stress - ger maximal prestation. Malmö. Richters förlag AB 

 

Wilson, S. & MacLean, R. (2011). Research Methods and data analysis for psychology. 

McGraw- Hill Education. 

 

Währborg, P. (2009). Stress och den nya ohälsan. Stockholm: Natur och kultur. 

Åkerstedt, T. (2004). Sömn som återhämtning efter stress. Klinik och vetenskap, (101), 1501-

1505. Hämtad från http://ww2.lakartidningen.se/old/content_0417/pdf/1501_1505.pdf 

Bilaga 1 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:300377/FULLTEXT01.pdf
http://www.lennartlevi.se/dokument/stress_o_halsa.pdf
http://www.lennartlevi.se/dokument/stress_o_halsa.pdf


 
 

44 
 

Intervjuguide 

 

Studien syftar att intervjua informanten om hur hen som gymnasielärare upplever 

arbetsrelaterad stress inom sitt yrke. Det material (inspelat och skrivet) som intervjun 

erhåller studien med kommer att transkriberas och sammanställas i syfte om att relatera 

innehållet till tidigare forskning. Informanten har fullständig rätt att bestämma över sin egen 

medverkan då medverkan är frivilligt och informanten kan när som helst avbryta intervjun 

och sitt deltagande om hen önskar vilket i så fall inte kommer leda till några som helst 

konsekvenser. Informanten kan alltid avstå ifrån delar av intervjun eller hoppa över frågor 

(informationskravet och samtyckeskravet). Materialet kommer endast att användas och 

bearbetas av författarna och kommer endast nyttjas i forsknings ändamål (nyttjandekravet). 

Informanten avidentifieras och tilldelas ett pseudonym som kommer ersätta egentlig identitet 

och detta pseudonym följer deltagaren genom intervju, transkribering och citering. Detta för 

att skydda informanterna då inget i innehållet av empirisk data kommer att kunna härledas 

tillbaka till informanten (konfidentialitetskravet) (HSFR). 

 Hur länge har du arbetat som lärare? 

 Vad har du för ämnen? 

 Hur många klasser har du i veckan? 

 Hur många timmar jobbar du extra utöver arbetstiden? 

Stress 

 Vad är stress för dig? 

 Hur kommer det sig att du definierar stress på det sättet? 

 Upplever du att kolleger upplever stress på annat sätt, varför? 

 Berätta hur du upplever stress i ditt yrke? 

 Har du någon gång upplevt stress som övermäktigt? Om ja, hur och varför? 

 På vilket sätt upplever du att läraryrket är ett kravfyllt yrke? 

 Skulle du vilja berätta lite om hur dina egna krav påverkar dig som lärare inom yrket? 

 Hur upplever du utomstående krav på dig inom yrket? Kan du ge exempel på 

utomstående krav och hur de påverkar dig? 

 Tror du att man pratar lika öppet om inre krav som yttre krav bland kolleger? 

 Kan du härleda kraven till specifika områden? (som ex. betygssättning, konflikter, 

kollegiet osv…) varför är dessa områden mer kravfyllda? 

 Hur upplever lärare i din närhet stress i yrket? 

 Upplever du att det är ett känsligt område bland kolleger? 
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 Tror du att det kan ha en gynnande effekt att kunna ”briefa” kolleger emellan? 

 Hur hanterar skolans ledning lärares stress? 

 Fungerar detta sättet? 

 Anser du att det hade kunnat göras på annat sätt – hur? 

 Vad anser du att ledningen på din arbetsplats skulle kunna göra för att minska stressen 

på lärare? 

 Vad anser du att lärare själva skulle kunna göra för att minska stressen på sig själva? 

 Hur tror du man skulle kunna minska stressen generellt inom läraryrket? 

Coping 

 Hur hanterar du stressen i ditt yrke? 

 Vad var det som gjorde att du började med det/hanterar det på detta sätt? 

 Skulle du vilja berätta lite hur du särskiljer på yrkesliv och fritid? 

 Kan du ge några exempel på situationer som du tyckt var stressande och hur du 

hanterat dessa? 

 Hur hanterar skolans ledning lärares utsatthet för stress? Finns det någon 

handlingsplan? Hur ser den ut? 

 Hur hade man kunnat göra annorlunda? 

 Om du fick möjlighet att förändra saker o ting i skolan för att minska lärares stress, 

vad skulle du göra? 

Avrundande frågor 

 Finns det något du tycker är viktigt att tillägga gällande lärares stress och hanteringen 

av stress, sett ur ditt perspektiv? 

 Om du skulle ge oss blivande lärare råd inom detta område med stress och coping 

inför vår framtida karriär, vad skulle det då vara? 

 Skulle vi kunna få återkomma till dig ifall vi skulle behöva komplettera något gällande 

intervjun? 

 Har du några frågor till oss gällande innehållet i intervjun eller i vår uppsats? 

 

 


