
ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för beteende-, social- och rättskunskap 
Socionomprogrammet 
Socialt arbete 41-60 poäng, C-uppsats 10p 
Vårterminen 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arbete mot kränkande behandling vid 
Karl Johans skola 

 

Hur lärare påverkas av krav, kontroll, stress och resurser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Seminariedatum: 29 juni 2006 
 Författare:  Lisa Hjelm 
  Anna Nääs 
 Handledare: Jürgen Degner 
 Anna Lorentsson 



ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap 
Socionomprogrammet 
Socialt arbete 41-60 p, C-uppsats 10p 
Vårterminen 2006 
 
 

Arbete mot kränkande behandling vid Karl Johans skola 
 

Hur lärare påverkas av krav, kontroll, stress och resurser 
 

Lisa Hjelm och Anna Nääs 
 

Sammanfattning 
 

Enligt skollagen och läroplanen skall alla vuxna inom skolan arbeta aktivt för att motverka 
kränkande behandling. Läraryrket är dessutom ett av de yrken där de flesta är stressade och 
upplever höga krav. Syftet är därför att undersöka hur lärarna anser sig bemästra de krav som 
finns angående att aktivt arbeta för att förebygga och stoppa kränkande behandling och om 
dessa faktorer har någon relation till lärares upplevda stress. Utifrån detta syfte har följande 
frågeställningar utkristalliserats: (a) Upplever lärarna att deras arbete ofta är förenat med 
alltför hög arbetsbelastning och stress? (b) Vilka specifika faktorer är mest framträdande när 
det rör stress bland lärarna? c) Vilka begränsningar och möjligheter anser lärarna och 
rektorerna att det finns i arbetet med att förebygga och stoppa kränkande behandling? d) 
Anser lärarna att kraven som ställs på att arbeta mot kränkande behandling är rimliga i 
relation till de resurser och möjligheter som är kopplade till lärarnas yrkesroll? Uppsatsen har 
en kvantitativ del och en kvalitativ del. Den kvantitativa delen bygger på en totalundersökning 
bland lärarna på Karl Johans skola i Örebro. Den kvalitativa delen består av tre fördjupande 
intervjuer med rektor, biträdande rektor samt en lärare på skolan. Sammanfattningsvis kan 
sägas att lärarna vid Karl Johans skola upplever att de har höga krav på sig och att de är 
stressade. Samtidigt anser de sig ha goda resurser samt kontroll över sin arbetssituation. 
Diskussion förs runt centrala begrepp i studien, exempelvis krav- kontrollmodellen, stress, 
kränkande behandling och lagar.   
 
Nyckelord: krav, kontroll, kränkande behandling, stress, lärare   
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Abstract 
 

According to the School Law and the Curriculum all adults at school have to work actively to 
obstruct insulting treatment.  Besides, the teacher’s profession is one of the professions, where 
most people are stressed and experience that there are high demands. The purpose is therefore 
to investigate how the teachers consider themselves to deal with the demands to work actively 
to prevent and stop insulting treatment and if these factors at all are related to the stress that 
the teachers experience. From this point of view the following issues have been crystallized: 
(a) Do the teachers experience that their job is often combined with too much work and 
stress? (b) What specific factors are the most conspicuous ones concerning stress among 
teachers? (c) What restrictions and possibilities do the teachers and headmasters consider 
there are to prevent and stop insulting treatment? (d) Do the teachers consider that the 
demands that are made on the work against insulting treatment are reasonable in relation to 
the resources and possibilities which are related to the teachers´ occupational role? The essay 
has a quantitative and a qualitative part. The quantitative part is based on a total investigation 
among the teachers at Karl Johan’s School in Örebro. The qualitative part consists of three 
deeper interviews with the headmaster, the assistant headmaster and a teacher at school.  To 
sum up you can see that the teachers at Karl Johan’s School feel that there are high demands 
on them and that they are stressed. At the same time they think the resources are good and that 
they control their work situation. There is a discussion about central ideas in the study, for 
example Demand-Control Model, Stress, Insulting Treatment and Laws. 
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Inledning 
I Skolverkets rapport (2004a:107) framgår det att 51 procent av de kvinnliga lärarna och 39 
procent av de manliga lärarna upplever stress. Grundskolelärare hör till de yrkesgrupper som 
är utsatta för högst krav i arbetet. Drygt hälften av grundskolelärarna upplever även låg 
egenkontroll i sitt arbete (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2001:19ff). Något som 
motsäger detta är att 95 procent av lärarna anser att de kan påverka både arbetsmetoderna och 
vad som ska läras ut (Skolverket, 2004a:62f). Enligt Karasek och Theorell (1990:32) kan 
arbetssituationer med höga krav och en upplevelse av liten kontroll leda till psykisk 
anspänning och stressrelaterade sjukdomar.  
 
Lärare har krav på sig att arbeta med många andra områden än bara undervisning. Enligt 
skollagen (Rättsnätet Notisum, 1999:886 2 §) skall alla som verkar inom skolan aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling. Lagen ändrades år 1999 och har efter det 
blivit tydligare genom att det poängteras att de vuxna i skolan har en skyldighet att även 
arbeta förebyggande mot kränkande behandling och inte bara agera när en situation uppstår. 
Det är en skyldighet för alla skolor att ha en handlingsplan mot mobbning och annan 
kränkande behandling (Skolverket, 2004a:101). Trots att lagen är mycket tydlig gällande att 
vuxna i skolan aktivt skall arbeta mot kränkande behandling anser 17 procent av eleverna och 
7 procent av lärarna i grundskolan att mobbning är ett stort problem. Lärarna uppfattar alltså 
inte problemet lika stort som eleverna. Detta trots att var femte lärare i grundskolan själv har 
blivit utsatt för kränkande behandling i sin yrkesroll (a.a.:99ff). Något som tyder på att skolan 
som organisation tar sitt ansvar är att 96 procent av grundskolelärarna uppger att det finns ett 
handlingsprogram. Vidare menar 75 procent av eleverna och 80 procent av lärarna att skolan 
arbetar mycket för att förhindra mobbning (a.a.:100f). Skolverket menar att kunskap och 
engagemang hos de vuxna i skolan är en viktig faktor vid förebyggande arbete mot kränkande 
behandling (Skolverket, 2004b:9). Trots detta anser en tredjedel av grundskolelärarna att de 
har för lite kunskap och kompetens för att kunna motverka mobbning och annan kränkande 
behandling (Skolverket, 2004a:101). Otillräcklig kunskap skulle kunna leda till att lärarna inte 
upplever kontroll över arbetet mot kränkande behandling. Det är också viktigt att personalen 
är medveten om hur mobbningen gestaltar sig och dess omfattning (Eriksson m.fl., 2002:91). 
Om tillräcklig kunskap finns, kan arbetet mot kränkande behandling anpassas efter situationen 
i skolan. Elevvårdspersonal är viktig i arbetet mot kränkande behandling, eftersom de har 
kompetens inom ett område som lärarna inte har i sin utbildning. Över hälften av eleverna i 
högstadiet och gymnasiet önskar att elevvårdspersonal finns på skolan varje dag (Skolverket, 
2004a:44). 

Problembeskrivning, syfte och frågeställningar 
Lärarna har, som ovan nämnts, stora krav på sig att aktivt arbeta mot kränkande behandling, 
samtidigt som flera upplever att de inte har tillräcklig kunskap och kompetens för att hantera 
problemen. Kraven har sedan 1 april 2006 förstärkts i och med en lag om förbud mot 
kränkande behandling (Rättsnätet Notisum, 2006:67). Syftet med lagen är att skolans ansvar 
ska bli tydligare när det gäller att säkra barns och elevers trygghet i skolan. Den nya lagen 
förstärker ytterligare kraven på lärare om att arbeta med sociala frågor utöver det pedagogiska 
arbetet. Lärarnas förmåga att hantera detta kan också på sikt spegla deras eget mående kopplat 
till de krav som ställs på dem. Framträdande stressorer såsom hög arbetsbelastning, höga krav 
och känsla av otillräcklighet kan leda till ohälsa hos lärare (Arbetsmiljöverket & Statistiska 
centralbyrån, 2001:11). Detta kan återspeglas genom att var fjärde lärare allvarligt har 
funderat på att byta yrke (Skolverket, 2004a:97).  
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Denna studie befinner sig i gränslandet mellan pedagogik och socialt arbete. Fokus är dock 
inriktat på lärares upplevelse av krav, kontroll och stress i samband med arbetet mot 
kränkande behandling, då dessa faktorer kan leda till utbrändhet och psykisk ohälsa bland 
lärare. Ämnet har på så vis en koppling till socialt arbete då dessa stressade individer ofta blir 
en belastning för samhället och sig själva i form av sjukförsäkringskostnader och psykosocialt 
lidande. Denna studie lyfter fram ett viktigt och aktuellt problemområde och tar upp aspekter 
som kan vara till hjälp för att förebygga och upptäcka problem i tid.  
 
Syftet är därför att undersöka hur lärarna anser sig bemästra de krav som finns angående att 
aktivt arbeta för att förebygga och stoppa kränkande behandling och om dessa faktorer är 
relaterade till lärares upplevda stress. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar 
utkristalliserats: (a) Upplever lärarna att deras arbete ofta är förenat med alltför hög 
arbetsbelastning och stress? (b) Vilka specifika faktorer är mest framträdande när det rör 
stress bland lärarna? c) Vilka begränsningar och möjligheter anser lärarna och rektorerna att 
det finns i arbetet med att förebygga och stoppa kränkande behandling? d) Anser lärarna att 
kraven som ställs gällande att arbeta mot kränkande behandling är rimliga i relation till de 
resurser och möjligheter som är kopplade till lärarnas yrkesroll? 

Kränkande behandling 
Kränkande behandling är ett samlingsnamn för många olika typer av kränkningar. Alla typer 
av kränkande behandling innebär att principen om alla människors lika värde kränks. 
Avvikande från gällande normer inom områden som kön, socioekonomisk bakgrund och 
etnicitet ligger ofta bakom kränkande behandling. Det är ett sätt att utöva makt och att 
förtrycka dessa avvikare. Kränkande behandling kan förekomma på alla typer av platser där 
människor interagerar med varandra. De kränkande situationerna kan vara kontinuerliga eller 
äga rum vid enstaka tillfällen. Människor i alla åldrar kan utsätta andra för kränkningar eller 
själva bli kränkta. Kräkningarna kan, som tidigare nämnts, se ut på många olika sätt. Det kan 
vara fysiskt våld, verbala förolämpningar och/eller hot, psykosociala kränkningar i form av 
utanförskap och skvaller samt skriftliga kränkningar och bilder. Exempel på hur skriftliga 
kränkningar kan förmedlas är via klotter, sms, Internet communities och e-post (Skolverket, 
2004b:6). 
 
Kränkande behandling är ett relativt nytt begrepp och därför finns det mest information om 
det mer begränsade begreppet mobbning. Samhällets intresse för mobbning väcktes inte 
förrän i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet i Sverige, trots att det är något som 
troligen förekommit i alla tider (Olweus, 1994:1). Skandinavien har varit ledande inom 
forskning kring mobbning. Först på 1980-talet och i början av 1990-talet började andra länder 
som Japan, England och Canada ta mobbning på allvar (Pikas, 1987:23f). Det finns flera olika 
definitioner av mobbning. Dan Olweus definition är en av den mest vedertagna: 
 

En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en 
viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer 
(a.a.:4).  
 

Med negativa handlingar menas att någon vållar eller försöker vålla någon annan skada eller 
obehag. Det kan innebära verbala handlingar, fysiskt våld men även handlingar som varken 
innehåller verbalt eller fysiskt våld, exempelvis fula gester eller att ignorera någon annans 
vilja. Anledningen till att dessa handlingar skall vara upprepade och under viss tid är för att 
utesluta att enstaka negativa handlingar riktade mot olika personer vid olika tillfällen klassas 
som mobbning. Olweus påpekar dock att vissa fall av allvarliga händelser kan räknas som 



3 

mobbning trots att det bara sker vid ett enstaka tillfälle. Han menar även att det krävs ett 
ojämnt maktförhållande för att det skall räknas som mobbning (Olweus, 1994:4f). 
 
Denna syn på mobbning delas inte helt av Anatol Pikas. Han anser att det krävs flera 
personers gemensamma agerande för att definieras som mobbning: 
 

… medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller 
uteslutningar ur gemenskapen som riktas mot en enskild individ i 
underläge av en grupp vars medlemmar förstärker varandras beteende i 
interaktion (Pikas, 1987:42). 

 
Anledningen till att Pikas förespråkar definitionen gruppvåld är att risken annars finns att allt 
negativt samspel faller under begreppet mobbning. Mobbningsbegreppet skulle då inte längre 
bli användbart eftersom det då skulle innefatta så många skilda fenomen (Pikas, 1987:23f). 
 
Eriksson m.fl. (2002:27) menar att betydelsen av termen mobbning, som de flesta forskare 
använder den, är en asymmetrisk maktrelation där en individ, utan att vara provokativ, utsätts 
för andras avsiktliga försök att såra eller skada henne genom någon form av social isolering, 
psykningar eller fysiska övergrepp. Det kan både röra sig om enskilda mobbare och grupper. 
Med asymmetrisk maktrelation menas att förövaren är starkare än den mobbade. Detta 
behöver dock bara röra sig om att mobbaren upplevs som starkare, inte att individen är det i 
absolut mening (a.a.:30). I definitionen framgår även att handlingarna ska vara avsiktliga. Vad 
denna avsiktlighet kan innebära är dock inte något som brukar diskuteras. Eriksson m.fl. 
menar att det kan finnas fler perspektiv på intentioner än viljan att skada den andra och ger 
som exempel att ett mål med mobbningen kan vara att utesluta en individ ur gruppen, social 
exkludering (a.a.:32ff).  
 
Olweus (1994:4) samt Erikssons m.fl. (2002:27) definition ligger närmare Skolverkets 
definition av kränkande behandling än Pikas i och med att definitionen är vidare och 
innefattar de flesta negativa handlingar som kan uppstå mellan individer. Kränkande 
behandling är det begrepp som numer används inom skolväsendet och lagstiftning. Idag har 
även ett vidare begrepp instiftats i lag, ”annan kränkande behandling”. I princip allt som barn 
eller elever från förskola till kommunal vuxenutbildning uppfattar som kränkande skall räknas 
som annan kränkande behandling och är straffbart (Utbildnings- och kulturdepartementet, 
2006:7; Rättsnätet Notisum, 2006:67).  
 
Enligt Eriksson m.fl. är de flesta definitioner av mobbning snarlika, oftast skiljer bara 
språkvalet. Det innebär att de flesta forskare letar efter samma sak. Dock framkommer det att 
det kan vara svårt att jämföra resultatet från undersökningar av mobbning och kränkande 
behandling från olika länder eftersom det kan finnas mindre anpassningar i definitionerna som 
kan påverka. Tidsramen för undersökningen och vilken mätmetod som använts är andra 
faktorer som försvårar en jämförelse mellan olika undersökningar (Eriksson m.fl., 2002:26, 
57). 
 
Enligt Skolverkets (2004a:100) rapport ”Attityder till skolan” uppger 3 procent av eleverna i 
årskurs 7-9 att de känt sig mobbade eller trakasserade av andra elever och 5 procent mobbade 
eller trakasserade av sina lärare. Detta innebär att eleverna i större utsträckning känner sig 
mobbade av sina lärare än av sina skolkamrater. Det framkommer också att var femte lärare 
anser att de har blivit utsatta för våld, hot eller trakasserier från elever, föräldrar eller kollegor 
på skolan det senaste året (a.a.:107).  
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Under tioårsperioden mellan 1993 och 2003 kan en attitydförändring ses bland både elever 
och lärare angående upplevelsen av vad skolan gör för att förhindra mobbning och annan 
kränkande behandling. 2003 är det 25 procent fler elever och 13 procent fler lärare som anser 
att skolan gör mycket för att förhindra detta. Samtidigt var det år 2003 fortfarande bara 70 
procent av grundskolelärarna som ansåg sig ha tillräcklig kunskap och kompetens för att 
kunna arbeta mot mobbning och annan kränkande behandling (Skolverket, 2004a:100f). 

Skollag och läroplan i förhållande till kränkande behandling 
Det framgår tydligt i både skollag och läroplan att kränkande behandling är något som inte 
accepteras i skolan. I skollagen beskrivs vilket ansvar de vuxna i skolan har: 
 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom 
skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 
för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan  
1. främja jämställdhet mellan könen samt  
2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning 
och rasistiska beteenden (Rättsnätet Notisum, 1999:886). 

 
Kraven har sedan 1 april 2006 förstärkts i och med en lag om förbud mot kränkande 
behandling (Rättsnätet Notisum, 2006:67). Syftet med lagen är att skolans ansvar ska bli 
tydligare när det gäller att säkra barns och elevers trygghet i skolan. Skillnaden mot tidigare är 
främst att barn och elever från förskola till kommunal vuxenutbildning får ett rättsligt skydd 
mot annan kränkande behandling. Detta är ett nytt begrepp som kan innefatta allt från 
brottsliga gärningar till alla handlingar som den enskilda eleven upplever som kränkande. Det 
är eleven som avgör om en handling är kränkande eller inte. Bevisbördan skall delas mellan 
skolan som huvudman och den som företräder eleven. Det är upp till företrädaren för eleven 
att bevisa att det förekommit trakasserier eller annan kränkande behandling och sedan är det 
huvudmannen som skall bevisa att skolan gjort allt den kunnat för att förebygga eller 
förhindra handlingen. För skolornas verksamhet innebär lagen att de måste ha en 
likabehandlingsplan samt att de är skyldiga att utreda kränkningar. Om inte detta följs kan 
skolan bli skadeståndsskyldig (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006:7ff).  
 
Den nuvarande läroplanen, Lpo 94, som bygger på skollagen, skall styra hela skolans 
verksamhet och innehåller en rad regler som skolan måste följa. Den finns för att förtydliga 
skolans värdegrund, uppgifter, mål och riktlinjer samt vem som ansvarar för vad 
(Utbildningsdepartementet, 1994:2).  
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till 
inlevelse. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till 
trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans 
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser 
(a.a.:5).  

Krav- kontrollmodellen  
Krav-kontroll-stödmodellen är en ledande modell inom stressforskning enligt Pelfrene m.fl. 
(2001:297). Denna studie har fokuserat på modellen i sin ursprungliga form och berör endast 
tillägget om socialt stöd mycket kort. Modellen består av fyra kategorier av arbetssituationer 
utifrån relationen mellan låga respektive höga krav och litet respektive stort beslutsutrymme. 
Det finns en nära praktisk koppling mellan de två områdena, bredd av kunskaper inom 
arbetsstyrkan och social auktoritet över beslutstagande. Kombinationen av dessa två områden 
kallar Karasek och Theorell för beslutsutrymme. De menar att beslutsutrymme ger arbetaren 
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kontroll över sin arbetssituation och därför kallas detta område även för kontroll i modellen 
(Karasek & Theorell, 1990:58). Denna kallas för egenkontroll vilket bland annat innebär att 
ha möjlighet att påverka (Levi, 2005:62). Inom alla yrken finns krav av olika slag. Det kan 
exempelvis handla om att producera vissa kvantiteter av en produkt under en bestämd tid eller 
den ansträngning som krävs för att kunna utföra arbetsuppgiften. Krav på fysisk ansträngning 
kan ge samma psykofysiologiska reaktion som psykologiska krav vilket gör det svårt att dra 
en tydlig gräns mellan psykologiska och fysiska krav (Karasek & Theorell, 1990:58). 
 
Det kan innebära problem att det inte finns klara exempel på vad krav och kontroll är. Ett 
problem med detta kan vara att det har blivit vanligt att klassificera allt det som 
organisationen kräver av arbetarna som krav och därmed som stressorer. Det kan också vara 
så att kvalitativa krav såsom kunskap snarare bör klassificeras som kontroll då det kan ge 
arbetaren möjlighet att själv avgöra vilken strategi som är lämpligast för att utföra en 
arbetsuppgift (a.a.:62).  
 

 
Figur 1. Krav- kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990:32, författarnas fria översättning 
från engelska). 
 
Diagonal A, som går från jobb med låg anspänning till jobb med hög anspänning illustrerar 
risken för stress och ohälsa enligt Karasek och Theorells (1990:38) första hypotes om att höga 
krav och låg kontroll ger ökad risk för ohälsa. Symptom på utmattning, stressigt tempo eller 
att känna sig stressad är starkare relaterat till psykologiska krav medan mer allvarliga 
symptom på stress såsom depression och fysisk sjukdom är starkare relaterat till litet 
beslutsutrymme (a.a:49f). Diagonal B som går från passiva jobb till aktiva jobb visar 
sannolikheten för lärande och motivation enligt Karasek och Theorells andra hypotes om att 
höga krav tillsammans med hög kontroll ökar motivation och ger utrymme för lärande 
(a.a.:38).  
 
1. Jobb med hög anspänning är den arbetssituation som visat sig innebära störst risk för 

individen att drabbas av psykisk ohälsa. Arbetssituationen innebär höga krav samtidigt 
som beslutsutrymmet är litet. När höga krav finns utan möjlighet till påverkan 
uppkommer på kort sikt psykologisk anspänning och om det fortsätter en längre tid kan 
det leda till stressrelaterade sjukdomar som hjärtproblem. Dessutom blir inte arbetet 
effektivt om inte möjligheten finns till att ha en arbetssituation, som åtminstone periodvis 
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är mer avslappnad. Istället tenderar då arbetet att bli kaotiskt (Karasek & Theorell, 
1990:32ff). 

2. Aktiva jobb innebär störst möjlighet till en högpresterande arbetssituation utan negativ 
stress. Kraven är stora men kan kontrolleras, eftersom individens beslutsutrymme också 
är stort. Denna arbetssituation främjar lärande och utveckling hos arbetarna vilket i sin tur 
även är positivt för produktiviteten. Personer som har denna arbetssituation är ofta 
mycket aktiva även på fritiden. Eftersom den energi, som utlöses av de många 
stressorerna som finns inom aktiva jobb i form av utmaningar i jobbet, kan omvandlas till 
handling genom effektiv problemlösning, dröjer inte anspänningen kvar. Detta är en 
förutsättning för effektiv inlärning och är också anledningen till att dessa arbetssituationer 
inte leder till särskilt stora risker för stress och ohälsa (a.a.:35f). Levi (2005:64) menar 
dock att det finns en gräns även för denna mer hälsosamma stress. Om motivationen blir 
för hög kan individen glömma att vila och detta kan till slut leda till utbrändhet. 

3. Jobb med låg anspänning innebär en avspänd situation där kraven inte är extremt höga 
och individen har stor möjlighet att själv fatta beslut. Eftersom det dels inte finns så 
många utmaningar i arbetet och dels finns goda möjligheter för individen att finna egna 
lösningar på de utmaningar som uppkommer, är risken för stress och ohälsa mindre än för 
de övriga grupperna. De som arbetar i dessa arbetssituationer blir både lyckligare och 
friskare av arbetet än genomsnittet. Detta kan innebära en lösning på arbetsrelaterad 
stress (Karasek och Theorell, 1990:36). 

4. Passiva jobb är de typer av arbeten som innebär näst störst risk för psykosociala 
arbetsproblem. Det innebär låga krav och lågt inflytande över arbetssituationen. I och 
med att individen inte får några utmaningar i arbetet och inte heller får använda egna 
idéer blir arbetet inte motiverande och kan leda till en förlust av tidigare kunskap och 
färdigheter. Anledningen till att arbetssituationen endast bör leda till måttlig stress och 
ohälsa är att individerna inte utsätts för så många stressorer i arbetet (a.a.:37ff). Dock talar 
Levi om att kvalitativa underkrav även kan vara en stressor. Detta innebär att individen i 
stor utsträckning inte får använda sin kompetens (2005:63) 

 
En vanligt förekommande kritik mot krav- kontrollmodellen är att den är förenklande och att 
många viktiga faktorer som kan ge upphov till stress i arbetet inte täcks upp. Enligt Karasek 
och Theorell finns det visserligen problem med denna enkelhet, men de menar att den är 
nödvändig för att modellen skall vara praktiskt användbar. De menar vidare att modellen 
belyser det viktigaste inom organisationsteori och kan ses som ett första steg inom forskning 
och till dialog kring utveckling av arbetsplatser samt socialpolitik (Karasek & Theorell, 
1990:56ff). De har dock valt att lägga till komponenten socialt stöd, då de menar att det gör 
att de sociala aspekterna kring beslutstagande täcks upp och att det påverkar, då försök görs 
för att förändra beslutsutrymmet inom arbetet (ibid.). 
 
Enligt Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån (2001:19ff) upplever grundskolelärare 
att de har mycket höga krav på sig, men det är även många som upplever liten egenkontroll, 
vilket i sådana fall placerar lärare under kategorin jobb med hög anspänning. Enligt 
Stockholms läns arbetshälsorapport (Arbets & Miljömedicin, 2004:41) upplever 
grundskolelärare både höga krav och hög kontroll i sin arbetssituation, vilket innebär att de 
skulle hamna i kategorin aktiva jobb. Samma rapport ger stöd åt teorin om ett samband 
mellan höga krav, liten kontroll och lågt socialt stöd och förekomsten av nedsatt psykiskt 
välbefinnande (Arbets & Miljömedicin, 2004:66). Även Pelfrene m.fl. (2001:297) har hittat 
stöd för modellen i sin undersökning av reliabiliteten och validiteten för modellen. De har 
sett starkare kopplingar mellan upplevelse av stress och krav än med kontroll och socialt stöd 
medan det varit tvärtom gällande tillfredställelse med jobbet. Beehr m.fl. (2001:115) har 
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dock inte kunnat bevisa i sina studier att modellen stämmer. De menar även att det finns en 
skillnad mellan psykisk stress och missnöje med jobb, då missnöje med jobbet relaterar 
negativt med krav istället för positivt. Enligt modellen är missnöje en mellanliggande 
variabel mellan krav och stress (Pelfrene m.fl., 2001:297). Dessa skillnader visar på att det 
finns skilda meningar om modellen faktiskt stämmer och fungerar i praktiken samt att 
resultaten kan bli olika trots liknande population och teoretisk grund. 

Stress 
Stress är inget nytt fenomen. Redan för hundra år sedan talades det om problemet, då 
fenomenet räknades som en av tre faktorer som ledde till den tidens ökande psykiska ohälsa. 
Idag, på 2000-talet är likheterna slående. Det talas dagligen om den ökande stressen och den 
psykiska ohälsan i samhället som drabbar allt fler. Samhällssituationen idag liknar den som 
var vid slutet av förra sekelskiftet med stora förändringar, ökat informationsflöde och ny 
teknik och kommunikation. Den urbana människan ställs inför stora krav och förändringar i 
en expanderande marknadsekonomi. I detta hektiska samhällsklimat ökar kraven på individen 
och det uppstår nya diagnoser på stress som plågar människorna (Johannisson, 2005:15, 25).  
Diagnosen utbrändhet har på bara några år nästan blivit en folkepidemi i Sverige som hotar en 
hel arbetsmarknad. Bland annat rapporterades det år 2000 att varannan lärare i den svenska 
skolan var på gränsen till att vara utbränd (a.a.:25). Enligt beräkningar uppgick 
samhällskostnaderna för sjukskrivningar längre än 28 dagar orsakade av stress till 12 
miljarder kronor under ettårsperioden juli 1999-juni 2000 (Levi, 2005:69). Det finns många 
definitioner på ordet stress. En förklaring lyder: 
 

Ordet stress är… ett begrepp som används för bl.a. hög arbetsbelastning, 
tidsbrist och jäkt. Negativ stress definieras som den fysiologiska 
påfrestning som individen utsätts för när krav och förväntningar inte 
stämmer överens med vad hon förmår och kan (Arbetsmiljöverket & 
Statistiska centralbyrån, 2001:10). 
 

Det finns både positiv och negativ stress. Positiv stress kan hjälpa oss att prestera bättre i 
pressade situationer, så länge individen upplever sig ha kontroll. Negativ stress drabbar oss då 
vi inte kan påverka eller kontrollera situationen. Långa perioder av stress och för få 
möjligheter till återhämtning kan i längden få mycket negativa konsekvenser. Viktigt är dock 
att påpeka att stress är individuellt och påverkar människor olika beroende på tidigare 
erfarenheter och om de har personer i omgivningen som agerar stödjande (Arbetsmiljöverket 
& Statistiska centralbyrån, 2001:10). 
 
Intressant nog kopplas ofta orsakerna till stress och utbrändhet samman med samhällsfaktorer 
och inte med en primär biomedicinsk faktor som så mycket annat (Johannisson, 2005:25). Det 
finns många olika orsaker till stress, en del är generella och andra mer specifika. Exempel på 
stressorer är för hög arbetsbelastning i förhållande till tid, oklarheter gällande arbetsuppgifter, 
arbetsroll och anställningsförhållanden. Det kan även bero på brister i arbetsklimatet såsom 
för lite stöd och liten möjlighet till kontroll över arbetet. Ytterligare orsaker kan vara våld, hot 
och kränkande behandling (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2001:10f; Maslach, 
2001:40). En av de vanligaste orsakerna är dålig passform mellan människa och miljö, vilket 
innebär att det varken är människans eller miljöns fel att problem uppstår. Problemet ligger i 
just passformen. Detta kan se ut på många olika sätt. Passformen kan vara dålig när det gäller 
miljöns möjligheter i förhållande till människans behov. Människan har behov av 
uppmuntran, ansvar, uppskattning och mänsklig kontakt. Stress uppstår om livsmiljön hindrar 
oss från att få dessa behov tillfredsställda. Stressen kan också komma, då vi känner hot mot 
våra mänskliga behov som liv och hälsa. Alla dessa hot är exempel på individens eller 
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gruppens brist på egenkontroll. Exempel på avsaknad av egenmakt kan vara då en individ inte 
själv kan välja eller påverka på vilket sätt och när arbetsuppgifter ska genomföras, vilket kan 
ge upphov till stress (Levi, 2005:60ff). De krav, eller kanske överkrav, som människor utsätts 
för på sitt arbete är också en stor stressor. Men även undersysselsättning, det vill säga 
arbetslöshet, är en stressor. Överkrav kan innebära att individer inte har den kompetens och 
kunskap som krävs av dem i ett specifikt yrke. Detta kan bero på otillräcklig inskolning eller 
otillräcklig kompetensutveckling på arbetsplatsen (a.a.:62f). För att känna välbefinnande 
behöver människan socialt stöd på många olika sätt. Det kan vara i form av samarbete med 
andra människor, genom att ge och få beröm och kritik och genom att inte bli mobbad eller 
utfrusen. Sociala nätverk skyddar människor mot ohälsa och påfrestningar av olika slag. 
Avsaknad av socialt stöd har visat sig öka risken för ohälsa och för tidig död. Kombinationen 
av överkrav, låg egenkontroll och lågt socialt stöd kan leda till en mycket hälsovådlig stress 
(a.a.:63f).    
 
Utbrändhet är ett begrepp som starkt sammankopplas med stress. Symptombilden innehåller 
främst en oerhörd trötthet och kraftlöshet, vilket inte i första hand kopplas till fysiska faktorer 
utan till psykiska faktorer. Upplevelse av otillräcklighet och obalans mellan krav och förmåga 
är andra symptombilder (Johannisson, 2005:26f). Forskningen kring utbrändhet började inom 
vårdsektorn och utbildningsväsendet och det är fortfarande dessa två områden som 
forskningen främst är inriktad på (Maslach, 2001:407f). Begreppet används oftare inom 
läraryrket än inom någon annan yrkesgrupp, kanske just för att lärare är en starkt utsatt grupp. 
I en amerikansk studie uppskattas det att 30 till 35 procent av de amerikanska lärarna inte är 
tillfredställda med sin yrkesroll och att 5 till 20 procent är utbrända. I och med de senaste 
skolreformerna i USA trodde många att fokus skulle riktas på problemet, men det har fått 
väldigt litet utrymme i skolvärlden, trots att en förbättring förväntades. Många anser dessutom 
att reformerna har fått en negativ effekt på lärarnas yrkesroll, då de i praktiken har inneburit 
ett stort tryck på lärarna att prestera bättre resultat samtidigt som resurserna har blivit mindre. 
Farber (2000:676) menar också att det går att urskilja ett mönster vilka lärare som riskerar att 
drabbas av stress och utbrändhet. Det är individer under 40 år som undervisar på middle eller 
senior high schools. Det är alltså ganska unga lärare som följaktligen inte hunnit så långt i 
karriären. Det är lärare som har en passion för sitt yrke och som egentligen är den idealiska 
läraren, men som tenderar att bli påverkade av händelser i omvärlden snarare än sina egna 
känslor eller upplevelser. Den klassiska utbrända läraren har inte fått sin självkänsla förstörd 
utan håller envist kvar den. Ibland riskerar han sin egen hälsa och glömmer bort sitt privatliv i 
strävan efter framgång och perfektion. De typer av skolor där lärare tenderar att få 
stressrelaterade problem är nedgångna skolor i städer med många elever i varje klass och för 
liten personalstyrka. Vidare kännetecknas en sådan skola av byråkratiska metoder, bristande 
socialt stöd bland lärarna och från ledningen (Farber, 2000:675ff; Maslach, 2001:409f).    
 
Lindqvist och Nordänger (2004:52f) menar, som så många andra, att läraryrket blir mer och 
mer komplext. Detta sker samtidigt som möjligheterna till raster blir färre och färre. Den 
ökande belastningen beskrivs som mycket stressande av de undersökta lärarna (ibid.). Många 
menar också att de ständigt känner en viss stress eftersom de aldrig riktigt kan koppla bort 
arbetet, inte ens under sin fritid (Lindqvist & Nordänger, 2004:94). Detta stödjer också 
Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån (2001:71f) då de skriver att grundskollärare och 
gymnasielärare i jämförelse med andra yrkesgrupper i Sverige befinner sig bland de tio mest 
utsatta yrkeskategorierna. Lärare är också den yrkesgrupp som till största delen lider av andra 
besvär än fysiska till följd av sitt arbete. Mer än en fjärdedel av de kvinnliga lärarna uppger 
att besvären orsakats av stress och andra psykiska påfrestningar i arbetet. Detta är drygt 
dubbelt så hög andel jämfört med genomsnittet för kvinnor i arbete. När det gäller manliga 
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lärare är antalet personer med besvär orsakade av stress och andra psykiska påfrestningar 
lägre än bland kvinnorna, men andelen är ändå mer än dubbelt så hög som genomsnittet för 
män i arbete (a.a.:68ff). I Skolverkets rapport (2004a:107) framgår det att 51 procent av de 
kvinnliga lärarna och 39 procent av de manliga lärarna upplever stress. 

Studiens analysredskap 
Utifrån de teorier och den forskning som presenterats ovan har ett antal analysredskap valts 
ut. Krav- kontrollmodellens hypotes om att höga krav och låg kontroll ger ökad risk för stress 
och hälsa samt dess andra hypotes om att höga krav tillsammans med hög kontroll kan ge 
ökad motivation och utrymme för lärande (Karasek & Theorell, 1990:38). Författarna har valt 
att använda begreppen krav och kontroll i undersökningen och i resultatredovisningen. Inom 
kravbegreppet har fokus lagts vid tidspress, vilken ansträngning arbetet kräver samt krav på 
att arbeta med den specifika arbetsuppgiften att stoppa och förebygga kränkande behandling 
utifrån Karasek och Theorells (1990:63) exempel på vad krav kan innebära. Med kontroll 
menas möjligheten att bestämma över sin egen arbetssituation enligt Levis (2005:62) syn på 
vad kontroll innebär. Tydlighet gällande kraven om att arbeta mot kränkande behandling har 
även det räknats som kontroll i och med att tydlighet kan göra att individen får kontroll över 
situationen.  
 
Följande definition av stress har använts i undersökningen: 
 

Ordet stress är… ett begrepp som används för bl.a. hög arbetsbelastning, 
tidsbrist och jäkt. Negativ stress definieras som den fysiologiska 
påfrestning som individen utsätts för när krav och förväntningar inte 
stämmer överens med vad hon förmår och kan (Arbetsmiljöverket & 
Statistiska centralbyrån, 2001:10). 

 
När det gäller kränkande behandling har Erikssons m.fl. definition valts, då den 
överensstämmer med Skolverkets förklaring av vad kränkande behandling innebär samt utgår 
ifrån vad de flesta forskare inom mobbningsforskningen använder sig av. Enligt definitionen 
innebär mobbning en asymmetrisk maktrelation, där en individ utan att vara provokativ utsätts 
för andras avsiktliga försök att såra eller skada henne genom någon form av social isolering, 
psykningar eller fysiska övergrepp. Det kan både röra sig om enskilda mobbare och grupper.  
Slutligen har det ansvar som lagar och läroplan lägger på lärarna gällande att arbeta mot 
kränkande behandling tagits i beaktning i analys och diskussion (Rättsnätet Notisum, 
1999:886; Utbildningsdepartementet, 1994:5; Rättsnätet Notisum, 2006:67). Även den nya 
lagen från 1 april 2006 som stället högre krav på lärare att arbeta mot kränkande behandling 
har använts (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006:7ff). 

Metod 

Metodval 
Studien använder sig av både kvantitativ metod i form av en enkät och kvalitativ metod i form 
av tre fördjupande intervjuer. För att kunna undersöka fenomen i samhället behövs olika 
metoder beroende på vilken information som söks. Kvalitativa metoder och kvantitativa 
metoder har olika styrkor och svagheter och kan därför komplettera varandra. Kvantitativa 
metoder är bra exempelvis för att få en bild av vilken omfattning ett fenomen har och 
kvalitativa metoder kan komplettera med en mer sammansatt förståelse för fenomenet (Holme 
& Solvang, 1997:76f). Studien vill både kartlägga hur lärarnas situation ser ut gällande kraven 
att arbeta mot kränkande behandling generellt, men även ge en förståelse för vad som kan 
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inverka och vad det kan leda till. Därför är en kombination av enkät och intervjuer ett 
metodval som kan täcka in båda aspekterna. Holme och Solvang (1997:87) menar även att 
den kvantitativa metoden kan ge en översikt så att det är lättare att veta vad som är intressant 
att fördjupa sig i under intervjuerna. Denna kombination av olika former för att samla in 
information kallas triangulering, vilket kan ge upphov till motstridig information. Detta 
behöver dock inte innebära att hypotesen är ogiltig utan kan vara ett tecken på att ny 
information har förvärvats. Det kan ge ytterligare en dimension till vår förståelse för det 
fenomen som studerats (Marlow, 2005:229).  

Källkritik och litteraturanskaffning 
Litteratursökningarna gjordes utifrån syftet och frågeställningarna för att försöka få så precisa 
träffar som möjligt. Trots detta är det naturligtvis troligt att inte all litteratur som finns inom 
området har hittats. Winter (1992:28) menar att det ultimata är att finna all relevant litteratur 
inom ett ämnesområde, men att detta är så när omöjligt. Anledningar till att relevant litteratur 
förbises kan vara att författarna inte behärskar sökinstrumenten eller språket som litteraturen 
är skriven på. Vidare menar författaren att det kan vara svårt att veta vilka sökord som skall 
användas, eftersom ett annat klassifikationssystem kanske används (a.a.:28f). Ett exempel på 
detta är att det inom mobbningsforskningen både används det äldre uttrycket mobbning och 
det nyare och vidare begreppet kränkande behandling. Denna begreppsförvirring kan ha gjort 
att författarna missat relevant litteratur. I denna studie har författarna haft problem med 
engelska termer. Detta har försökt att undvikas genom att använda lexikon för att översätta 
orden. Trots detta har författarna troligen missat relevant litteratur på grund av bristande 
kunskaper i det engelska språket och kring facktermer som används. 
 
Det finns olika aspekter att ta hänsyn till då litteratur väljs ut och granskas. Enligt Backman 
(1998:71) är en viktig aspekt litteraturens giltighet. Författarna har i denna studie, som 
tidigare nämnts, utgått från syfte och frågeställningar, då litteraturen valts för att för ämnet 
använda sig av så relevant litteratur som möjligt. En annan utgångspunkt har varit att finna 
information som är relativt nypublicerad. Den flesta källorna är från 1990-talet och 2000-talet, 
men i några få fall har äldre litteratur använts, då detta ansetts nödvändigt. Författarna har 
även använt Internet som en sökmetod. Dessa sökningar gav en stor mängd träffar av vilka de 
som ansågs komma från seriösa källor användes. Rienecker & Jørgensen (2002:121) menar att 
källor hämtade från Internet kan vara problematiska, då vem som helst kan lägga ut vad som 
helst utan någon som helst granskning. För att undvika att oseriösa källor använts i denna 
studie har endast material från erkända organisationer och offentliga institutioner använts. En 
annan aspekt som kan tänkas påverka studien är att det material som finns tillgängligt för 
forskaren kan påverka studiens resultat. Den teori och metod som skall hjälpa forskaren att 
lösa det aktuella problemområdet blir också dess begränsning (Lundquist, 1993:107).  
 
Det första steget i litteraturanskaffningen var att söka i Örebro universitetsbiblioteks katalog 
Voyager. Den 6 februari 2006 användes stress i skolan som sökord vilket gav 10 träffar. 
Samma dag användes ordet stress i Libris Uppsök vilket gav 274 träffar. Den 13 februari 
2006 användes följande sökord stress? krav? vilket gav 5 träffar. Den 14 februari 2006 
gjordes en ny sökning i Voyager denna gång på orden kränk? behandling? vilket gav 7 
träffar. En annan sökning innehöll orden stress? arbet? och det gav 216 träffar. Den sista 
sökningen detta datum var på orden krav? arbet? vilket gav 43 träffar.  
 
Sökmotorn Google på Internet har använts för att hitta uppslag till enkäten. Den 6 mars 2006 
användes följande sökord stess+enkät+skola vilket gav 56 200 träffar. Via denna sökning 
fann författarna en intressant webbsida från Arbetslivsinstitutet. Där fanns kontaktuppgifter på 
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några personer som forskar kring stress. En person kontaktades och denna kunde ge tips på en 
enkät som Arbetslivsinstitutet använt sig av. För att finna relevant metodlitteratur gjordes den 
2 maj 2006 följande sökningar i Voyager: metod? uppsats? Vilket gav 32 träffar. Denna dag 
gjordes även sökningar på andra ord i Voyager. Orden krav? kontroll? Dessa sökord gav 9 
poster. Endast ordet krav? gav 21 träffar. Ordet mobb? gav 152 träffar. Stress? yrke? gav 10 
poster. Sökningar gjordes även i Elin@Örebro på orden stress* teacher* work* vilket gav 
197 träffar. Den 4 maj 2006 gjordes en ny sökning i Elin@Örebro denna gång på orden 
control demand teacher. Dessa ord gav 8 träffar. Orden work stress Campbell gav 3 träffar 
och work stress demand gav 43 poster. På www.folkhalsoguiden.se användes sökordet 
arbetshälsoguiden vilket gav 11 träffar. Dessutom har uppsatser granskats för att få uppslag 
till litteratur, främst kring stress.  

Urval av respondenter 
Det finns olika sätt att göra ett urval ur en population. Två huvudgrupper av strategier är icke-
sannolikhetsurval som inte bygger på slumpmässighet och sannolikhetsurval som bygger på 
slumpmässighet. Inom huvudgruppen icke-sannolikhetsurval finns tillfällighetsurval, som 
innebär att man väljer det urval som är lättast. Normalt sett är dessa inte representativa för 
populationen (Holme & Solvang, 1997:183). Vårt urval av skola kan räknas som just ett 
tillfällighetsurval, eftersom en skola föreslogs som ville medverka i en undersökning. Karl 
Johans skola är en friskola med musikinriktning. Den ligger i Örebro, en medelstor stad. Det 
kan tänkas att resultaten inte representerar situationen på de flesta skolor i Sverige, eftersom 
det är en skola med intagningsprov för eleverna och med ett stort antal sökande till alla 
lärartjänster. Både lärare och elever kan därmed tänkas vara mer motiverade och engagerade 
än exempelvis i kommunala skolor i andra områden.  
 
När en population är liten, finns det anledning att göra en totalundersökning, eftersom det är 
svårt att dra säkra slutsatser utifrån ett litet urval och eftersom den ekonomiska vinsten av att 
göra ett urval blir liten (ibid.). Enkäten delades ut till samtliga lärare på Karl Johans skola, 
eftersom endast 39 lärare arbetar där.  
 
Rörande kvalitativa ansatser kan ibland ett strategiskt urval göras som varken är slumpmässigt 
eller tillfälligt. Detta för att få en mer fullständig bild av det område som studeras. Genom den 
förförståelse som finns sedan tidigare, väljs personer ut för att få en så stor variationsbredd 
som möjligt på informationen. Faror kan vara att en person väljs ut som en representant för en 
grupp som egentligen inte är homogen (a.a.:101f). Tanken med intervjun i vår studie var att få 
mer utförlig kunskap om vissa områden än vad som gick att få fram via enkätundersökningen. 
För att lyckas med detta valdes några strategiska personer ut. Rektorn valdes ut med tanke på 
hans övergripande ansvar, biträdande rektor eftersom han är ansvarig för 
antimobbningsteamet på skolan och därför är extra insatt i vad som görs samt en lärare utan 
särskilt ansvar som representant för lärarkåren. Att välja en enda lärare innebär självklart att 
endast en subjektiv bild kan ges. Vid en större studie hade det varit att föredra att ha fler 
lärare, gärna med olika bakgrund. Läraren valdes ut genom att vi fick namnen på de lärare 
som inte hade några lektioner under en viss tid. Därefter ringde författarna upp en person från 
listan och denne tackade ja. Fördelen med detta var dels att ingen på skolan visste vem som 
skulle intervjuas och att den som skulle intervjuas själv kunde välja om han ville medverka. 
Nackdelen kan tänkas vara att det kan ha varit en särskilt intresserad lärare som valde att 
medverka, vilket kan innebära att läraren inte är representativ. Det föll sig så att alla dessa tre 
råkade vara män, vilket även det kan inverka på resultaten. 
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Enkätens utformning 
Ejlertsson (1996:41) menar att det första som ska göras, när enkäten skall utformas är att 
skriva ner problemområdena för att sedan bryta ner dessa i sina beståndsdelar, det vill säga 
operationalisera. Studiens enkät (se bilaga 1) är utformad utifrån våra frågeställningar som 
sedan mynnat ut i fem teman; bakgrund, förekomst av hög arbetsbelastning och stress, 
påverkansfaktorer för stress, möjligheter och begränsningar samt krav-resurser-kränkande 
behandling (se bilaga 2).  
 
Bakgrundsfrågorna har utformats för att kunna beskriva urvalet, anställningsrelaterade frågor 
samt ge en bild av hur vanligt förekommande kränkande behandling och arbete mot 
kränkande behandling är på Karl Johans skola. Några av stressfrågorna har tagits från ett 
frågeformulär från Arbetslivsinstitutets (2002:bilaga 1) prövning av stress- energimodellen. 
Alla deras områden var med i vår studie, men tidsaspekten ändrades från de senaste tio 
minuterna till en genomsnittlig arbetsdag för att bättre passa vår studie. Antalet svarsalternativ 
minskades för att få tydligare kategorier. Under temana om kontroll och krav har vi till viss 
del utgått från frågor ur Arbetsmiljön 1999:s (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 
2001:18, 25) undersökning om negativ stress och ohälsa i arbetet, som bygger på krav- 
kontrollmodellen. Strukturen på frågorna har ändrats för att bli tydligare och en fråga har 
gjorts om till flera, eftersom den innehöll flera frågor i en. Om det finns flera delfrågor i en 
fråga kan inte frågan besvaras, om inte båda frågorna får samma svar (Ejlertsson, 1996:51). 
Kompletteringar har gjorts under alla teman med frågor som författarna själva formulerat, då 
de färdiga frågeformulär som hittats inte kunnat tillgodose våra frågeställningar helt. För att 
formulera dessa frågor har en enkätundersökning från Statistiska centralbyrån granskats för att 
få uppslag till utformningen. Enligt Holme och Solvang (1997:186) kan struktur och 
frågeformulering inverka på svaren som fås. För att försäkra oss om att frågorna verkligen 
skulle besvaras utifrån det syfte och de frågeställningar studien har, lades stor vikt vid att 
skapa så lättförståeliga frågor som möjligt och vid att ha en tydlig struktur i enkäten.  
 
Svarsalternativen har slipats för att alla eventuella svarsalternativ skall finnas med och för att 
de skall vara ömsesidigt uteslutande. Detta är viktigt för att den som deltar i undersökningen 
skall kunna svara riktigt (Ejlertsson, 1996:61f). Om det skall finnas udda eller jämt antal 
svarsalternativ är något som det finns argument både för och emot. Genom att ha jämt antal 
svarsalternativ tas det neutrala alternativet bort och den svarande måste ta ställning. Det är 
vanligt att det neutrala alternativet väljs av osäkerhet eller slapphet. Nackdelen är att 
respondenterna tvingas ta ställning även när de inte har någon särskild åsikt (a.a.:70f). I 
studien valdes att ha jämnt antal svarsalternativ på flertalet frågor. Vissa frågor ansågs dock 
svårare att ta ställning till och då lades ett neutralt alternativ eller ett ”vet ej” alternativ till. De 
fasta svarsalternativen varierades för att hålla respondenternas motivation uppe och för att 
undvika att frågorna besvarades rutinmässigt (Patel & Davidsson, 2003:75). Efter varje tema 
fick respondenterna möjlighet att ge synpunkter på frågorna som behandlats. På en fråga fick 
de själva ge exempel på vad som gör dem stressade genom att skriva det på avsedd plats. 
Enkäten avslutades med att lärarna fick möjlighet att ge synpunkter, kommentera och 
tydliggöra sådant de ansåg viktigt inom samtliga områden.  
 
Till enkäten bifogades ett följebrev, där syftet med studien samt problemområdet 
presenterades i början av brevet, vilket Ejlertsson (1996:34) anser motivera deltagarna till 
vidare läsning. Han (a.a.:34ff) menar vidare att det är viktigt att poängtera att allt deltagande 
är frivilligt samt att uppgifterna i enkäten hanteras konfidentiellt. Detta gjordes i brevet 
genom att påpeka frivilligheten samt en förklaring till hur konfidentialiteten skulle 
tillförsäkras i denna studie, då just betydelsen av ordet konfidentialitet kan vara oklar för 
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vissa. Språkbruket bör anpassas efter målgruppen så att det kan förstås av alla som deltar 
(a.a.:34). I brevet uppgavs uppsatsförfattarnas samt handledarens kontaktuppgifter om någon 
skulle ha frågor (Winter, 1992:45) eller skulle vilja avbryta sin medverkan under studiens 
gång. För att i efterhand kunna identifiera rätt person med rätt enkät, användes en kodnyckel, 
där lärarna under ett förbestämt nummer fick skriva sitt namn.  
  
Ejlertsson (1996:42) menar att det är viktigt att anpassa språket i enkäterna efter den grupp 
som skall göra den. För att både undvika ett för krångligt språk samt att undvika frågor som 
kan missförstås, gjordes en liten teststudie på tre lärare innan den riktiga enkätundersökningen 
genomfördes. Dessa tre lärare arbetar vid en annan skola än Karl Johans skola. Författarna 
anser att problemområdet kränkande behandling finns på alla skolor. Dessa tre lärare ansågs 
därför representativa att utföra teststudien på. Testundersökningen gick till så att en av 
författarna satt bredvid, när lärarna en i taget fyllde i enkäten. Lärarna fick när som helst ställa 
frågor eller kommentera frågorna i enkäten. Dessa kommentarer och frågor diskuterades och 
antecknades. De förändringar, som ansågs behövas, gjordes mellan varje försöksenkät för att 
slutligen utmynna i den enkät som användes vid Karl Johans skola.  

Intervjuguidernas utformning 
Utöver enkätundersökningen har studien berikats med tre intervjuer. Syftet med dessa är att 
de ska vara till hjälp för att ytterligare kunna förklara och fördjupa informationen, som 
framkom i enkätundersökningen. I intervjuerna gavs även möjlighet att utveckla temat 
möjligheter och begränsningar vid Karl Johans skola angående att aktivt arbeta mot 
kränkande behandling. Författarna ansåg det nödvändigt att komplettera enkätfrågorna.  
 
För de tre intervjuerna skapades två intervjumanualer, en för de båda rektorerna och en för 
läraren (se bilaga 3 och 4). Intervjumanualerna skapades utifrån studiens frågeställningar och 
teman, men koncentrerades kring de områden som inte täcktes av enkäten eller som är 
intressanta att fördjupa sig i. Exempel på områden som var svåra att mäta genom enkäten var 
begränsningar och möjligheter samt orsaker till stress. Intervjumanualens teman följdes i stor 
utsträckning under intervjuerna. En fråga utformades även utifrån preliminära enkätresultat 
kring stress hos lärarna. De båda manualerna har många likheter, men skiljer sig på några 
punkter. Intervjufrågorna utformades så öppna som möjligt för att ge utrymme för 
respondenterna att själva utveckla sina svar. Detta för att undvika att respondenternas svar blir 
alltför styrda av författarna. Det är dock viktigt att ha en intervjumanual för att de aktuella 
områdena täcks under intervjun (Holme & Solvang, 1997:100f). 

Genomförande av enkätundersökning och bortfallsanalys 
Enkätundersökningen som studien bygger på är en totalundersökning, då samtliga lärare och 
elevassistenter vid Karl Johans skola fick möjlighet att deltaga. Lärarna fick först en kort 
introduktion kring uppsatsen och dess syfte. De informerades även om att deltagandet var 
frivilligt och att de när som helst under uppsatsskrivandets gång hade möjlighet att avbryta sin 
medverkan samt att deras svar är konfidentiella för utomstående. Med detta menas att 
forskarna har möjlighet att se vem som har svarat vad, men att respondenternas svar hålls 
hemliga för obehöriga (Marlow, 2005:195f). De närvarande lärarna hade en timme till sitt 
förfogande att fylla i enkäten. Hela denna tid utnyttjades dock inte, då de flesta var klara efter 
cirka 15 minuter. Uppsatsförfattarna var närvarande under hela tiden och samlade in 
enkäterna efteråt. Den aktuella dagen för genomförandet av enkätundersökningen valdes 
eftersom skolan denna dag hade studiedag och de flesta lärare förväntades närvara på den. 
Marlow (2005:170) menar att gruppenkäter är ett bra alternativ om du vill fånga en hel grupps 
åsikter vid ett tillfälle. Tilläggas skall dock att det vid enkätgenomförandet saknades fyra 
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lärare. Dessa fyra lärare fick enkäten vid ett senare tillfälle. Vid detta tillfälle var dock inte 
uppsatsförfattarna närvarande, vilket kan ses som negativt, då eventuella frågor inte kunde 
besvaras. Författarna ansåg det dock så viktigt att få del av samliga lärares åsikter att detta 
prioriterades först. Av samtliga enkäter lämnades en in blankt och en enkät lämnades inte in 
alls. Efter enkätgenomförandet avlägsnades enkätnycklarna omedelbart från enkäterna. 
Kodnycklarna förvaras på en säker plats, som ingen utomstående har tillgång till.  
  
Ett större internt bortfall som iakttagits är att en person valt att påbörja sin enkät först på 
tredje sidan. En möjlig orsak till bortfallet kan vara att personen ansåg att bakgrundsfrågorna 
på de första sidorna i enkäten var för personliga (se bilaga 1). Det som talar emot detta är att 
personen svarat på frågan om hur ofta det förekommer kränkande behandling mellan personal 
på skolan, men inte mellan elever eller mellan elever och personal. Dessa frågor verkar 
ungefär lika personliga. Givetvis kan det hända att personen bara råkat missa de första sidorna 
när han/hon vände blad från kodnyckeln. På fråga 18n där de kunde fylla i om något annat 
stressar dem än det som fanns angivet i enkäten har 5 av 10 svarande missat att de även skulle 
kryssa i en ruta för att ange hur ofta detta stressade dem. Detta tyder på att vi haft oklara 
instruktioner för denna fråga. Ytterligare en tänkbar orsak är att några skrivit fler faktorer än 
en och att dessa inte var lika stressande. Då är det svårt att svara på bara en rad. Fråga 20b, 
som handlade om ifall de var tvungna att arbeta över, gav upphov till fyra interna bortfall. 
Alla har lämnat kommentarer kring varför de inte svarat och de menar att lärare inte kan ha 
någon övertid.  

Genomförande av intervjuer och bortfallsanalys 
Utöver enkätundersökningen har studien som tidigare nämnts kompletterats med tre 
intervjuer. Intervjufrågornas utformande är av mer öppen art än enkätfrågorna, då de ger 
utrymme för respondenterna att själva kunna utveckla sina svar (Holme & Solvang, 
1997:100f; Patel & Davidsson, 2003:80). Detta var något som tydligt kunde ses i dessa 
intervjuer då respondenterna själva till stor del formade intervjuerna i och med de öppna 
frågorna. Respondenterna fick dock ha ett papper med frågorna framför sig för att underlätta 
för dem. De tre personer som intervjuades var rektor, biträdande rektor samt en lärare vid Karl 
Johans skola. Intervjuerna med rektorerna genomfördes på deras respektive tjänsterum och 
spelades in på kassettband. För att undvika att eventuella tekniska missöden skulle göra 
inspelningarna oanvändbara, antecknades även respondenternas svar. Båda uppsatsförfattarna 
var närvarande vid intervjuerna, som varade i cirka 35 minuter. Intervjun med läraren ägde 
rum på Örebro universitet i ett tyst och lugnt utrymme och varade i cirka 25 min. Även denna 
intervju spelades in på band och ytliga anteckningar fördes. Anledningen till att inte mer 
omfattande anteckningar kunde göras var att endast en av uppsatsförfattarna var närvarande 
vid intervjun.  
 
Patel & Davidsson (2003:83) menar att det är en fördel att använda bandspelare för att kunna 
citera intervjupersonerna exakt. Samtidigt menar de att en nackdel kan vara att det påverkar 
vilka svar som ges. Intervjupersonerna uppträder ofta inte lika naturligt, om det de säger 
spelas in. Holme & Solvang (1997:107) menar att det finns många olika faktorer som 
påverkar intervjuns resultat. Några sådana kan vara miljön, tidpunkten, forskarens beteende 
samt användandet av tekniska hjälpmedel. I denna studie utfördes intervjuerna på platser och 
vid tidpunkter som respondenterna själva valt. Författarna försökte hålla låg profil och vara så 
förberedda som möjligt på eventuella frågor (Patel & Davidsson, 2003:79). Före intervjuerna 
blev respondenterna upplysta om att bandspelare skulle användas och fick möjlighet att 
godkänna detta, vilket de gjorde (a.a.:83). Författarna uppfattade att respondenterna 
uppfattade alla frågor och besvarade dem i hög grad. På många frågor tog respondenterna upp 
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samma ämnen, men även olika svar gavs. Detta kan tänkas bero på faktorer såsom position 
och personliga erfarenheter. Vid ett tillfälle uppfattades det som att en av respondenterna inte 
riktigt ville besvara en fråga. Detta var då läraren fick en fråga kring vikten av stöd från 
vänner och familj. Respondenten ansåg frågan personlig, men svarade ändå kortfattat följt av 
ett skratt. Holme & Solvang (1997:106) menar att vissa teman kan vara svårare att prata om 
än andra och att det kan påverka hur resultatet blir. 

Databearbetning och analysförfarande 
I resultatredovisningen har vi valt att presentera resultatet under fem teman. Dessa teman 
utgår från våra frågeställningar. Därutöver har även temat bakgrund tagits med för att belysa 
anställningsvillkor och förekomst av kränkande behandling. 
 
Tabell1. Utformningen av teman utifrån frågeställningarna. 
Frågeställning Tema 
(a) Upplever lärarna att deras arbete ofta är 
förenat med alltför hög arbetsbelastning och 
stress? 

1. Förekomst av hög arbetsbelastning och 
stress, d.v.s. förekomst av stress, krav och 
kontroll. 

(b) Vilka specifika faktorer är mest framträdande 
när det rör stress bland lärarna?  

2. Påverkansfaktorer för stress. 

(c) Vilka begränsningar och möjligheter anser 
lärarna och rektorerna att det finns i arbetet med 
att förebygga och stoppa kränkande behandling? 

3. Möjligheter och begränsningar gällande arbetet 
mot kränkande behandling.  

(d) Är kraven som finns angående att aktivt arbeta 
för att förebygga och stoppa kränkande 
behandling rimliga i relation till de resurser och 
möjligheter som är kopplade till lärarnas 
yrkesroll? 

4. Krav-resurser-kränkande behandling 

 
Informationen som samlats in genom enkäterna måste bearbetas för att kunna hanteras. 
Genom att strukturera materialet på ett sådant sätt att det kan kodas in i en dator kan 
råmaterialet tämligen enkelt systematiseras vilket möjliggör en analys (Holme & Solvang, 
1997:201). Efter att materialet strukturerats så att alla höga siffror innebar hög stress, höga 
krav, låg kontroll eller få resurser utifrån tanken i krav- kontrollmodellen (Karasek och 
Theorell, 1990:31ff) bearbetades det i dataprogrammet Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), version 13.0. För att få en samlad bild av de fem områdena hur stressade 
lärarna är, hur höga krav de har på sig, hur hög kontroll de anser sig ha, och hur stora resurser 
de anser att de har gällande att arbeta mot kränkande behandling skapades profiler utifrån 
dessa områden. Detta gick till så att väsentliga frågor under varje område valdes ut och 
dikotomiserades (se bilaga 5).  
 
Tabell 2 Exempel ur bilagan på dikotomisering av frågorna som ingår i profilerna.  
Fråga: Svarsalternativ: Dikotomisering: 
Hur ofta känner du dig stressad på 
grund av din arbetssituation? 

1=Aldrig, 
2=Mer sällan än varje månad, 
3=Varje månad, 
4=Varje vecka, 
5=Varje dag 

1-3=1 Låg stress,  
4-5=2 Hög stress 

 
Tvåorna motsvarar hög stress, höga krav, låg kontroll och små resurser. Ettorna motsvarar 
motsatsen, d.v.s. låg stress, låga krav, hög kontroll och stora resurser. Detta utifrån tanken att 
höga krav, låg kontroll och små resurser ofta förorsakar stress. Nästa steg var att räkna ihop 
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hur många tvåor varje person hade för respektive profil. Antalet tvåor delades med antalet 
frågor som personen besvarat och resulterade i en procentsats som användes för att placera 
varje person i någon av fyra möjliga kategorier inom varje profil enligt tabellen nedan. 
 
Tabell3. Omvandling av procentsats till kategorier. 
Andel tvåor av svaren i procent Profil 
0-25 % Inte alls stressad, mycket låga krav, mycket hög 

kontroll och mycket stora resurser 
26-50 % Ganska lite stressad, mycket låga krav, ganska 

hög kontroll och ganska stora resurser 
51-75 % Ganska mycket stressad, ganska höga krav, 

ganska låg kontroll och ganska små resurser 
76-100 % Mycket stressad, mycket höga krav, mycket låg 

kontroll och mycket små resurser 
 
Resultaten av dessa profiler samt för våra teman betydelsefulla frågor presenteras i 
frekvenstabeller samt korstabeller. Intressanta signifikanta bivariata korrelationer mellan olika 
variabler har räknats ut med Spearmans rangkorrelationskoefficient och presenterats i text och 
korrelationsmatriser. Spearmans rangkorrelationskoefficient är samma sak som den vanligare 
Pearsons rangkorrelationskoefficient men tar hänsyn till att informationen är på 
ordinaldatanivå då Pearsons rangkorrelationskoefficient inte bör användas (Altman, 
1991:288). De mest relevanta resultaten har dock valts ut, vilket har gjort att några frågor inte 
redovisas. 
 
Bearbetningen av intervjumaterialet började med att samtliga bandinspelningar från 
intervjuerna transkriberades. Detta skedde genom att inspelningarna skrevs ned mycket 
noggrant i sin helhet. Arbetet ansågs nödvändigt för den fortsatta bearbetningen (Patel & 
Davidsson, 2003:83). Ingen enskild metod har använts för att analysera svaren, utan 
författarna har använt så kallade ad hoc metoder (Kvale, 1997:184). Med det menas att olika 
angreppssätt och tekniker används för att skapa mening i analysen. Detta är sannolikt den 
vanligaste typen av intervjuanalys (ibid.). Varje intervju lästes först igenom noggrant och 
intressanta svar ströks under med överstrykningspenna. Det som utifrån temana ansågs mest 
intressant slogs ihop och nya kortare meningar bildades, som belyste innehållet på ett mer 
koncist sätt, så kallad meningskoncentrering (Kvale, 1997:174). För att lättare kunna 
kategorisera svaren från intervjuerna har meningskategorisering använts. Det innebär att 
materialet kategoriseras för att kunna se mönster, men även avvikelser (ibid.). I denna studie 
har svaren kategoriserats utifrån de fem temana. Varje svar lades in under ett eller flera av 
dessa teman beroende på var det passade in. I resultatredovisningen har varje tema bearbetats 
för sig. Denna koncentrering och kategorisering har varit till stor hjälp för att kunna se 
mönster och förhållanden i det insamlade materialet. Vid analysförfarandet har också 
intervjuerna granskats för att finna relevans i svaren i jämförelse med den tidigare forskningen 
och de teoretiska ramarna. Intervjusvaren har också jämförts med enkätsvaren för att se om en 
samstämmig syn råder. Valda delar av respondenternas intervjusvar redovisas i löpande text 
för att belysa temats innehåll och för att komplettera de kvantitativa delarna. Författarna har 
låtit respondenterna läsa igenom de stycken, där deras svar citerats eller återgetts för att 
försäkra sig om att en rättvis bild ges av respondenternas och deras åsikter i uppsatsen (Holme 
& Solvang, 1997:106f). Ingen av respondenterna har opponerat sig mot den bild som givits av 
deras åsikter.  
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Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
När det pratas om validitet brukar begreppet förklaras som ett mått på om vi undersöker det 
som vi avser att mäta. Det är också viktigt att mäta på ett tillförlitligt sätt, det vill säga att 
studien har god reliabilitet. Det är nödvändigt att se på förhållandet mellan de båda och inte 
bara se på dem en i taget (Patel & Davidsson, 2003:98f).  
 
Två olika typer av validitet är innehållsvaliditet och samtidig validitet. Innehållsvaliditet kan 
uppnås genom att logiskt analysera innehållet. Analysen kopplas sedan i synnerhet till 
undersökningens teoretiska ram. Utifrån litteraturstudierna skapas variabler som sedan blir 
frågor i exempelvis en enkät. Detta instrument blir redskapet som hjälper till att kunna mäta 
ett fenomen och samla in information. Innehållsvaliditeten är god, då de flesta områden har 
täckts in och det finns en tydlig koppling mellan teorin och de slutgiltiga frågorna i enkäten 
(a.a.:99f). Frågorna i denna enkät har formulerats med utgångspunkt från relevant litteratur, 
de teoretiska ramarna och utifrån beprövade enkäter från Arbetslivsinstitutet (2002:bilaga 1) 
och ur boken Arbetsmiljön 1999 (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2001:18, 25). 
Detta har gjorts för att försöka upprätthålla en god innehållsvaliditet. Detta innebär inte 
automatiskt att validiteten är hög i denna studie, men författarna har i möjligaste mån försökt 
arbeta för en hög validitet. Enligt Patel & Davidsson (2003:100) är det också till 
innehållsvaliditetens fördel om någon som är insatt i området granskar 
undersökningsinstrumentet. Detta har gjorts i denna studie, då flera individer har läst och 
granskat frågorna för att sedan komma med konstruktiv kritik. Samtidig validitet innebär att 
instrumentet prövas på en annan, liknande grupp än den som skall ingå i undersökningen och 
att samma frågor mäts på ett annat sätt (ibid.). I denna studie har detta gjorts genom att tre 
lärare på en annan skola än Karl Johan skola har fått fylla i enkäten och kommentera den. 
Intervjusvaren har dessutom jämförts med enkätsvaren för att se om samma information 
framkom. På vissa frågor var svaren samstämmiga, medan de på andra gick isär. Anledningen 
till detta kan vara att ny information framkommit, vilket kan vara fallet då triangulering 
tillämpas (Marlow, 2005:229). 
 
För att en studie skall ha hög reliabilitet, det vill säga vara tillförlitlig är det viktigt att två 
undersökningar med samma syfte och metod skall visa samma resultat under förutsättning att 
det är samma population och att ingenting har förändrats i gruppen (Svenning, 2003:67). 
Reliabiliteten handlar alltså om att mätinstrumentet skall kunna stå emot att slumpen påverkar 
resultatet (Patel & Davidsson, 2003:100). Det kan vara svårt att få ett exakt mått på 
reliabiliteten men det finns flera sätt att försöka tillförsäkra sig en hög reliabilitet. För att göra 
detta har författarna i denna studie använts sig av frågeformulär samt bandspelare för att 
registrera svaren. Båda författarna har dessutom varit närvarande vid två av de tre 
intervjuerna. Trots detta är det möjligt att bedömarfel gjorts, då författarna inte är särskilt 
tränade i intervjuteknik, vilket kan äventyra reliabiliteten. Då enkäter används som 
undersökningsinstrument är det än svårare att bedöma tillförlitligheten i förväg. Det som kan 
göras för att öka reliabiliteten är att enkäten prövas före den egentliga undersökningen för att 
tillförsäkra sig att frågorna är formulerade på ett korrekt sätt och begripliga för 
respondenterna (a.a.:101f). Detta har som tidigare nämnts gjorts genom en liten 
testundersökning med tre lärare. Resultaten av enkäten visar att fyra respektive fem 
respondenter inte svarat på två frågor. Förutom dessa bortfall är svarsfrekvensen hög på 
samtliga frågor. Detta kan tolkas positivt och eventuellt innebära att studien har hög 
reliabilitet. 
 
Denna studie gör inga anspråk på att generalisera hela populationen lärare, eftersom bara en 
enda skola är undersökt. Den kan dock anses säga något om populationen lärare på Karl 
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Johans skolas upplevelser och de omständigheter som råder där (Holme & Solvang, 
1997:261). Studiens resultat kan inte heller generaliseras statistiskt i och med att 
respondenterna inte är slumpmässigt utvalda (Kvale, 1997:210).  

Etiska reflektioner och metoddiskussion 
Forskningskravet innebär ett krav på att forskning skall bedrivas samt hålla god kvalitet. Detta 
är viktigt för att samhället och dess medlemmar skall utvecklas på ett positivt sätt. 
Forskningen har även krav på sig att den skall bedrivas på ett sätt så att inga individer råkar 
illa ut, exempelvis genom psykisk eller fysisk skada eller kränkningar. Detta krav kallas för 
individskyddslagen och är utgångspunkten för Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådets (HSFR) forskningsetiska överväganden (HSFR, 1999:1).  
 
Det finns fyra huvudkrav på forskningen, informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som deltar i en 
undersökning skall informeras om vilka villkor som gäller för deltagandet och att det är 
frivilligt och att de kan avbryta medverkan när de vill (a.a.: 2). I studien har samtliga deltagare 
delgivits detta dels genom skriftlig information i följebrevet till enkäten (se bilaga 1), dels 
muntligt innan enkäten delades ut och i samband med intervjun. När det gäller intervjun med 
biträdande rektor glömdes detta bort, varvid han fick information om att han när som helst 
kunde avbryta sin medverkan via e-post i efterhand. Författarnas och handledarens namn, 
telefonnummer och e-postadress lämnades även det ut i följebrevet och respondenterna 
informerades om att de gärna fick behålla brevet. Även syftet med studien och kortare 
information om hur undersökningen genomförs har delgivits. Samtyckeskravet innebär att det 
är upp till undersökningsdeltagarna att avgöra om de vill vara med i undersökningen. När 
skriftlig information lämnas ut tillsammans med enkäten kan själva inlämnandet av den 
räknas som samtycke (ibid.), vilket gjordes i studien. Rektorn gav sitt samtycke till 
undersökningen och den genomfördes under lärarnas ordinarie arbetstid. Intervjupersonerna 
fick själva bestämma tid och plats för intervju. Konfidentialitetskravet innebär att individer 
inte skall kunna identifieras av obehöriga. Detta gäller bland annat hur materialet samlas in, 
lagras och rapporteras (a.a.:4). I studien har en kodnyckel använts för att det skall vara möjligt 
för deltagarna att dra sig ur undersökningen under uppsatsskrivandets gång. Denna har inte 
förvarats tillsammans med enkäterna och har inte använts i något annat sammanhang. Dock 
har rektor och studierektor samtyckt till att deras identitets röjs genom deras titlar och rektorn 
har även godkänt att namnet på skolan används. Det sista kravet är nyttjandekravet som 
innebär att den insamlade informationen bara får användas för forskning (ibid.), vilket 
stämmer in på användningsområdet för denna studie. 
 
Förutom dessa krav finns ett antal rekommendationer som exempelvis att deltagarna bör få ta 
del av etiskt känsliga avsnitt innan rapporten publiceras och att de skall erbjudas möjlighet att 
ta del av resultaten av undersökningen (HSFR, 1999:4f). Deltagarna i enkäten kommer inte att 
erbjudas att få ta del av någon del av undersökningen före publikationen, då det inte förväntas 
framkomma etiskt känsliga uppgifter eller liknande. Det erbjuds däremot de som intervjuats, 
då redovisningen av det materialet kan innehålla mer personliga delar och mer subjektiva 
tolkningar. Uppsatsen kommer att lämnas till rektor så att vem som helst kan ta del av 
materialet. 
 
Valet att använda en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod har varit fruktsam. 
Informationen som respondenterna har lämnat har på så vis fått både mer bredd och djup. Om 
mer tid hade funnits hade det varit intressant att intervjua fler lärare, då en lärare knappast kan 
sägas representera alla lärares åsikter. Detta kunde ha gett ytterligare djup i undersökningen. I 
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och med att Karl Johans skola är en populär friskola samt att urvalet är relativt litet är det 
tveksamt hur generaliserbara resultaten är, vilket möjligen skulle ha kunnat undvikas vid en 
större undersökning av flera skolor. Studien kan dock ge en bild hur det ser ut i populationen 
lärare vid Karl Johans skola (Holme & Solvang, 1997:261).  

Resultat och analys 
Resultatet redovisas utifrån de fem teman som presenterades under Databearbetning och 
analysförfarande i metodavsnittet. Dessa är bakgrund, förekomst av hög arbetsbelastning och 
stress, påverkansfaktorer för stress, möjligheter och begränsningar samt krav-resurser-
kränkande behandling. Resultaten från enkäten och intervjuerna med rektor, biträdande rektor 
och läraren presenteras i form av tabeller och sammanfattningar av svar på olika frågor. 
Resultaten varvas med analyser, där resultaten diskuteras utifrån studiens teoretiska 
tolkningsram.  
 
Totalt lämnades 39 enkäter ut varav 37 besvarades. Av respondenterna är två tredjedelar av 36 
svarande kvinnor och en tredjedel män. 67 procent (24 av 36) är mellan 31 och 50 år, 8 
procent (3 av 36) är 30 år eller yngre och 25 procent (9 av 36) äldre än 50 år. 

Bakgrund 
Då det första temat har två inriktningar har det delats upp i två underkategorier, arbetsvillkor 
och kränkande behandling. 

Arbetsvillkor 
Av de svarande uppger 30 av 35 att de har lärarexamen och 32 personer har tillsvidare 
anställning. 26 procent (9 av 35) av lärarna har mindre än tre år i yrket, knappt en tredjedel 
(11 av 35) har arbetat mellan tre och tio år som lärare och 43 procent (15 av 35) har arbetat 
mer än tio år (N=35). På Karl Johans skola har 53 procent (19 av 36) av lärarna arbetat i mer 
än tre år medan 42 procent (15 av 36) har arbetat mellan ett och tre år och bara två lärare 
mindre än ett år (N=36). Detta innebär att de flesta lärare vid Karl Johans skola har 
lärarexamen och är tillsvidareanställda. Många av lärarna har också lång erfarenhet av 
läraryrket. Arbetsvillkoren på skolan verkar därmed vara trygga för de flesta, vilket 
förebygger risken för stress bland personalen (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 
2001:11). 

Kränkande behandling 
I intervjuerna framkommer det att biträdande rektor tror att det finns en samstämmig syn på 
vad kränkande behandling innebär, även om alla i detalj kanske inte utgår från det som står i 
skolans mobbningsplan. Rektorn och läraren menar dock att det förmodligen inte råder lika 
meningar om vad begreppet innebär. Läraren påpekar att begreppet aktualiserats i och med 
den nya lagen och rektorn menar att många funderar kring att lagen bara gäller eleverna och 
funderar över hur kränkt en lärare får bli. Ett annat bekymmer kan vara vad som skall räknas 
som kränkande menar rektorn. Är det kränkande att skämta så att alla utom en person förstår 
skämtet om denna person på detta sätt känner sig kränkt? Rektorn menar även att det är svårt 
att veta om det räcker med en utredning eller om ärendet skall polisanmälas i tveksamma fall. 
Även läraren pratar om att det är en osäkerhetsfaktor att inte veta vad de kan bli anmälda för. 
Enligt rektorn och läraren kan den nya lagen kring kränkande behandling från 1 april 2006 
(Rättsnätet Notisum, 2006:67) lyfta fram problematiken och definiera begreppet tydligare. 
Läraren tror inte ens att politikerna, som stiftat lagen vet exakt vad kränkande behandling 
innebär utan att det måste prövas i flera pilotfall. Samtliga anser att begreppet diskuteras ofta i 
personalgruppen. Biträdande rektor tror att begreppet diskuteras mer i vissa arbetsgrupper, 
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särskilt i elevvårdsteamet. Båda rektorerna menar att begreppet ofta dryftas i samband med 
uppkomna fall.  
 
Tabell4. Svarsfrekvens på frågan om lärarna någon gång under det senaste året blivit utsatta 
för våld hot eller annan kränkande behandling från elever, elevers föräldrar, arbetskollegor 
och skolledning. N=36 
Våld och hot eller annan 
kränkande behandling från: 

Ja, varje 
dag 

Ja, varje 
vecka 

Ja, varje 
månad 

Ja, mer sällan än 
varje månad 

Nej, 
aldrig 

Elever 
 

1 1 2 8 24 

Elevers föräldrar 
 

0 0 0 5 31 

Arbetskollegor 
 

0 0 0 4 32 

Skolledningen 0 0 0 4 32 
 
Det framgår av tabellen att flertalet av lärarna aldrig blivit utsatt för våld, hot eller annan 
kränkande behandling från någon av ovanstående grupper under senaste året. Ungefär 40 
procent av lärarna har blivit utsatta för våld, hot eller annan kränkande behandling från någon 
av grupperna minst en gång under det senaste året. Detta är klart mer än vad som uppges i 
Skolverkets rapport (2004a:107), där 20 procent uppger att de någon gång under senaste året 
blivit utsatta för våld, hot eller annan kränkande behandling från elever, föräldrar eller 
kollegor. Enligt Eriksson m.fl. (2002:57) kan det finnas svårigheter i att mäta förekomsten av 
kränkande behandling i och med att olika undersökningar kan använda sig av olika 
definitioner. Det kan vara en anledning till att så många fler lärare på Karl Johans skola 
uppger att de blivit utsatta för våld, hot eller annan kränkande behandling än i Skolverkets 
rapport. Rektorn och läraren i intervjun menar att det finns skilda meningar gällande vad 
begreppet kränkande behandling innebär på Karl Johans skola, vilket ytterligare kan försvåra 
en mätning.  
 
Tabell5. Upplevelse av hur ofta våld, hot eller annan kränkande behandling förekommer 
mellan elever, elever och personal samt personal emellan. 
Kränkande 
behandling 
mellan: Varje dag Varje vecka Varje månad 

Mer sällan än 
varje månad Aldrig Totalt 

Elever 
 

7 21 5 2 0 35 

Elever och 
personal 
 

1 5 5 20 4 35 

Personal 0 0 1 16 19 36 
 
Fyra av fem (28 av 35) lärare menar i enkäten att det förekommer kränkande behandling 
mellan elever varje vecka eller oftare. Ingen anser att det inte förekommer alls. Av 
respondenter anger 6 att det förekommer mellan elever och personal varje vecka eller oftare. 
Mellan personal är det endast en som anser att det förekommer varje månad eller oftare, 
medan nästan hälften (16 av 36) anser att det förekommer mer sällan än varje månad och 
drygt hälften (19 personer) anser att det aldrig förekommer. Siffrorna indikerar alltså att 
kränkande behandling förekommer ofta mellan elever, men mer sällan mellan elever och 
personal och mellan personal. Enligt Skolverkets rapport (2004a:100) uppger fler elever att de 
blir mobbade eller trakasserade av lärare än av andra elever. I intervjuerna framgår det att 
rektor och biträdande rektor anser att det inte är ett stort problem med kränkande behandling 
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på Karl Johans skola, men att det förekommer. Läraren menar att problemet finns på Karl 
Johans skola såväl som på andra skolor. Det är intressant att rektorerna anser att det inte är 
något stort problem med tanke på att enkätsvaren visar att det är vanligt förekommande med 
kränkande behandling. Alla tre nämner att eleverna använder grova skällsord gentemot 
varandra och att kränkningar på Internet ger upphov till problem i skolan. Det senare 
förekommer främst utanför skolan men får konsekvenser, när eleverna sedan möts där. 
Rektorn anser även att det förekommer subtila kränkningar på grund av den musikaliska 
hierarkin som råder på skolan, exempelvis genom att eleverna genom sitt kroppsspråk visar 
att någon är dålig. Läraren menar även att kränkningarna kan innebära  
 

allt från att man säger oerhört grova saker till varandra till att man 
negligerar varandra, till att man… nedlåtande med miner och så vidare, 
fryser ut och dissar folk.  

 
Biträdande rektor anser inte att det finns skillnader i hur kränkande beteende ser ut på Karl 
Johans skola jämfört med andra skolor utan att det handlar om skillnader mellan olika 
individer var de har sina gränser. Rektorn menar dock att det är en skillnad mot andra skolor, 
då kränkningarna på Karl Johans skola är mer sofistikerade. Han menar vidare att dessa 
verbala kränkningar kan få konsekvenser under en längre tid än de fysiska kränkningarna. 
 
Lärarna fick svara på hur väl de instämmer i påståendet ”Jag arbetar aktivt mot kränkande 
behandling”. 35 av 37 svarande instämmer till stor del eller helt i påståendet och ingen menar 
att de inte alls arbetar aktivt mot kränkande behandling. Samtliga intervjuade uppger att 
skolan arbetar aktivt mot kränkande behandling. Rektorn anser att den enskilde lärarens roll i 
arbetet mot kränkande behandling är att vara första instans och därför är det av stor betydelse 
att läraren har en bra relation till sin klass. Biträdande rektor påpekar att det är 
klassföreståndaren och inte den enskilde läraren som i första hand har ansvar när kränkande 
behandling förekommer i en klass. Det ansvaret bibehålls även om mer omfattande åtgärder 
vidtas. Läraren menar att lärarna har ett väldigt stort ansvar och att man bland annat skall vara 
uppmärksam på om kränkande behandling förekommer. Rektorn och läraren anser att lärarna 
på Karl Johans skola tar på sig denna roll och uppmärksammar problemen med kränkande 
behandling. Biträdande rektor menar dock att lärarna inte gör det, men tror att anledningen 
dels kan vara att de inte vet hur de ska agera och dels att det varit dålig information från 
skolledningen om att ansvaret ligger hos klassföreståndaren även om elevvårdsteamet kopplas 
in. Alla lärare i enkäten samt rektor och den intervjuade läraren verkar eniga om att lärarna 
faktiskt arbetar aktivt mot kränkande behandling. Biträdande rektor håller dock inte med om 
detta. Detta skulle kunna ha att göra med att läraren i intervjun samt rektor anser att lärarens 
roll i arbetet mot kränkande behandling är att förebygga genom att ha en god relation till 
klassen samt att upptäcka när det förekommer. Biträdande rektor menar dock att 
klassföreståndaren har ansvaret genom hela ärendet. Detta tyder på en oenighet angående 
ansvarsfrågan vilket kan indikera att det ligger något i det biträdande rektor påstår om att 
skolledningen inte informerat ordentligt om lärarens ansvarsroll. Eftersom han är ansvarig för 
elevvårdsteamet och således bör vara insatt i frågan kan det vara så att han vet mer om 
ansvarsfrågan än rektor och läraren i intervjun. Då skolan enligt den nya lagen kring 
kränkande behandling som trädde i kraft 1 april 2006 (Utbildnings- och kulturdepartementet, 
2006:9; Rättsnätet Notisum, 2006:67) är skyldig att förhindra kränkande behandling är det 
viktigt att ansvarsfördelningen är tydlig. 
 
Det finns en positiv samvariation mellan hur ofta lärarna blivit utsatta för våld, hot eller annan 
kränkande behandling från elever under det senaste året och hur ofta de upplever att det 
förekommer våld, hot eller annan kränkande behandling mellan elever och personal. 
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Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs) ger 0,404 (N=35, p=0,016). Detta tyder på att de 
som inte blivit utsatta för våld, hot eller annan kränkande behandling från elever inte heller 
uppmärksammar att det förekommer kränkningar mellan elever och personal. Det finns även 
en positiv samvariation mellan hur ofta lärarna blivit utsatta för våld, hot eller annan 
kränkande behandling från elevers föräldrar under det senaste året och hur ofta de blivit 
utsatta från arbetskollegor samt från skolledningen (rs=0,625, N=36, p<0,001 för båda 
sambanden). Detta gäller även mellan dem som blivit utsatta för kränkande behandling från 
skolledningen och dem som blivit utsatta av arbetskollegor (rs=0,438, N=36, p=0,008). Dessa 
samvariationer visar på att det är samma personer som blir utsatta av alla de olika grupperna. 

Förekomst av hög arbetsbelastning och stress 
För att beskriva förekomsten av stress, krav och kontroll har som beskrivits under rubriken 
Databearbetning och analysförfarande i metoddelen ett antal profiler tagits fram utifrån 
frågor kring dessa områden. Därutöver har några frågor från enkäten samt från intervjuer som 
särskilt belyser dessa områden tagits med.  
 
Tabell6. Tabellen visar hur stressade lärarna är enligt stressprofilen.  N=37 

Inte alls stressad 
Ganska lite 

stressad 
Ganska mycket 

stressad Mycket stressad 
10 8 7 12 

 
Drygt hälften av respondenterna klassas utifrån stressprofilen som ganska mycket eller 
mycket stressade. Drygt en fjärdedel (10 av 37) klassas som inte alls är stressade. I 
intervjuerna upplystes rektorer och läraren om att det i de preliminära resultaten framkommit 
att lärarna vid Karl Johans skola verkar stressade. Rektorn är inte förvånad, eftersom det 
framkommit även i tidigare undersökningar som gjorts på skolan och biträdande rektor och 
läraren protesterar inte mot påståendet. På frågan om hur ofta lärarna känner sig stressade på 
grund av sin arbetssituation uppger 26 av 37 att de är stressade varje vecka eller oftare. Ingen 
anser att de aldrig är stressade. Detta resultat tyder på att stress är ett utbrett problem, men att 
det uppmärksammats av skolledningen, som är medveten om att problemet finns, vilket är 
vikigt för att kunna vidtaga åtgärder. 
 
Tabell7. Tabellen visar hur höga krav lärarna har enligt kravprofilen. N=37 

Mycket låga krav Ganska låga krav 
Ganska höga 

krav 
Mycket höga 

krav 
2 6 14 15 

 
Utifrån kravprofilen framgår det att 78 procent (29 av 37) av respondenterna klassas som att 
de upplever ganska höga eller mycket höga krav. 22 procent (8 av 37) av lärarna hamnar inom 
kategorierna ganska låga eller mycket låga krav. Läraren menar i intervjun att det inom många 
områden är stora krav på lärare idag. Förutom undervisningen finns även krav på att ha en 
fostrande roll och att ställa upp. Biträdande rektor menar att det finns ett krav på 
klassföreståndarna om att arbeta mot kränkande behandling som inte alla är medvetna om.  
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Tabell8. Fördelning av svarsfrekvenser på frågan om lärarna anser att det ställs höga krav 
på dem utifrån skollag, läroplan, skolledning, arbetskollegor och från dem själva när det 
gäller att aktivt förebygga och stoppa kränkande behandling. N=37 
Krav från: 

Mycket låga Låga 
Varken höga 

eller låga Höga Mycket höga 
Skollag och 
läroplan 
 

0 0 3 20 14 

Skolledningen 
 

0 0 9 21 7 

Arbetskollegor 
 

0 0 18 16 3 

Dig själv 
 

0 0 3 21 13 

 
Ingen av respondenterna uppger att det ställs mycket låga eller låga krav från någon av 
kategorierna. Störst krav uppges från skollag och läroplan samt från dem själva. 34 lärare 
svarar höga eller mycket höga krav på båda de frågorna. Lägst krav ställs från 
arbetskollegorna enligt respondenterna, endast hälften (19 av 37) anger att det ställs höga eller 
mycket höga krav från arbetskollegorna. Den nya lagen ställer högre krav än tidigare på att 
kränkande händelser skall förebyggas, utredas och dokumenteras enligt biträdande rektor.  
 
Enligt kontrollprofilen klassas 36 av 37 svarande som att de upplever sig ha mycket hög 
kontroll i sitt arbete. Rektorn anser att grundläggande trygghet hos läraren är det som är 
avgörande för om en lärare skall ha kontroll över sin arbetssituation. Detta har inte alla lärare 
enligt honom. Läraren menar att den nya lagen om kränkande behandling kan innebära en 
minskad kontroll över arbetssituationen. Detta eftersom de inte vet vad lagen kommer att föra 
med sig för konsekvenser i form av exempelvis åtal och det är oklart vad som kan klassas som 
kränkande behandling från lärare till elev. Läraren menar vidare att en viktig faktor för att ha 
kontroll är att ha överblick över sin arbetssituation och veta vad som kommer att hända, vilket 
inte alltid är fallet i skolan. Osäkerheten inför den nya lagen kan kanske leda till oklarhet om 
hur de ska agera i sin lärarroll och minska lärarnas kontroll över arbetssituationen, vilket kan 
bidra till arbetsrelaterad stress (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2001:11). 

Påverkansfaktorer för stress 
Både i enkäten samt i intervjuerna fick lärarna och rektorerna svara på frågor kring vad som 
gör lärarna stressade. Nedan presenteras några intressanta faktorer, som bidrar till stress enligt 
resultaten.  
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Tabell9. Stressorer 
Stressorer 

Aldrig 
Nästan 
aldrig Nästan alltid Alltid Totalt 

Klassrumssituationen 
 

5 24 7 1 37 

Rastmiljön 
 

9 16 10 1 36 

Krav på att leverera 
kunskap 
 

7 15 12 2 36 

Otillräcklighet 
 

1 10 22 3 36 

Att hålla mig uppdaterad 
inom mitt ämnesområde 
 

6 22 8 0 36 

Förberedelser av 
lektioner 
 

1 20 14 0 35 

Efterarbete av lektioner 
 

2 15 18 1 36 

Fritidssysselsättningar 
 

20 12 4 0 36 

 
Av tabellen framgår det att de flesta (69,4 %) anser att otillräcklighet är stressande nästan 
alltid eller alltid. Andra faktorer, där många svarat att de nästan alltid eller alltid upplever som 
stressande är efterarbete av lektioner (52,8 %), förberedelser av lektioner (40 %), krav på att 
leverera kunskap (38,9 %) och rastmiljön (30,6 %). Flera av de övriga faktorerna som lärarna 
fick möjlighet att värdera i enkäten (se bilaga 1) visade sig inte upplevas som stressande. Hit 
hörde bland annat krav på att arbeta mot kränkande behandling. Ju högre stressnivå lärarna 
fått i stressprofilen, desto mer stressade är de av klassrumssituationen (rs=0,408, N=37, 
p=0,012), rastmiljön (rs=0,447, N=36, p=0,006) samt av otillräcklighet (rs=0,421, N=36, 
p=0,011). Om krav och förväntningar inte stämmer överens med vad individen kan klara av, 
kan det leda till en känsla av otillräcklighet. Detta kan enligt Arbetsmiljöverket & Statistiska 
centralbyråns (2001:10) definition av stress ge en sådan påfrestning att negativ stress uppstår. 
De som upplever otillräcklighet som stressande, upplever även klassrumsmiljön och 
rastmiljön som påfrestande. Det kan tänkas att en känsla av otillräcklighet kan göra att 
klassrumsmiljön och rastmiljön känns mer stressande. Det kan också tänkas att stressande 
faktorer i klassrumsmiljön och rastmiljön påverkar individerna, så att de upplever 
otillräcklighet. Lärares mer komplexa yrkesroll har lett till att möjligheten till raster har blivit 
färre (Lindqvist & Nordänger, 2004:52f). Den utökade lärarrollen med större socialt ansvar 
kan inkräkta på rasterna och därmed kan rastmiljön upplevas som mer pressande än tidigare. 
Även för- och efterarbete av lektioner har visat sig vara stressande och detta kan vara något 
som tar tid från rasterna. De få raster lärarna har blir inte ett tillfälle till återhämtning, då de 
under denna tid förväntas utföra icke schemalagt arbete. 
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Tabell10. Samvariation mellan några faktorer som kan vara stressande för lärare. 
  

Förberedelser 
av lektioner 

Efterarbete 
av lektioner 

Fritids- 
sysselsättningar 

Att hålla mig 
uppdaterad 
inom mitt 

ämnesområde 
Krav på att 
leverera 
kunskap 

 
r2 
Sig. 
N 
 

0,602** 
0,000 

35 

0,342* 
0,041 

36 

0,403* 
0,015 

36 

0,633** 
0,000 

36 
 

Förberedelser 
av lektioner 

r2 
Sig. 
N 
 

 0,579** 
0,000 

35 

0,633** 
0,000 

35 

0,606** 
0,000 

35 

Efterarbete av 
lektioner 

r2 
Sig. 
N 
 

  0,574** 
0,000 

36 

0,390* 
0,019 

36 
 

Fritids- 
sysselsättningar 

r2 
Sig. 
N 
 

   0,543** 
0,001 

36 

*Korrelationen är signifikant på 5 % nivå. 
**Korrelationen är signifikant på 1 % nivå. 
 
Lärarna fick ange hur stressade de blev av olika faktorer i enkäten. Fem av dessa faktorer 
samvarierar med varandra. Starkast är sambanden mellan hur stressande de upplever att 
kraven på att leverera kunskap är och hur stressande de upplever att det är att hålla sig 
uppdaterad inom sina ämnesområden (rs=0,633, N=36, p<0,001) samt mellan 
fritidssysselsättningar och förberedelser av lektioner (rs=0,633, N=35, p<0,001). Om det finns 
tillräcklig tid för att utföra dessa sysslor, kan det innebära att tid inte behöver tas från fritiden 
och därmed blir inte heller den stressande. Om lärarna känner sig stressade över att hålla sig 
uppdaterade inom sitt kunskapsområde, är de oftare stressade över att leverera kunskap. Det 
kan vara så att de känner sig stressade att leverera kunskap för att de inte hinner tillägna sig 
tillräcklig kunskap inom sitt ämnesområde. Att inte ha tillräcklig kompetens och kunskap är 
stressande enligt Levi (2005:62f). Rektor och biträdande rektor menar att lärarna inte har 
kompetens och kunskap för att arbeta med sociala problem. Detta kan möjligen kopplas 
samman med den stress lärarna upplever när det gäller att tillgodogöras sig kunskap inom sitt 
ämne. Om lärarna ser detta som stressande, kan det tänkas vara svårt att hinna ta till sig 
kunskap om områden utanför sitt ämnesområde. De fem variabler som samvarierar med 
varandra, krav på att leverera kunskap, förberedelser av lektioner, efterarbete av lektioner, att 
hålla sig uppdaterad inom sitt ämnesområde samt fritidssysselsättningar har vissa likheter. 
Alla sådana sysslor utförs utanför schemalagd tid utom att leverera kunskap, men även detta 
kan påverkas av förberedelser av lektioner samt att hålla sig uppdaterad som görs utanför 
schemalagd tid. 
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En stressande faktor hos lärarna kan enligt rektorn vara att: 
 

… de som blir anställda här tillhör gräddan utav personal i stan inom 
skolans område. Det finns ingen som fått ett jobb här som inte har tävlat 
med åtminstone 30 eller 40 andra. Och på något sätt så vet man om det. 
Man vet om det när man kommer och så gäller det att positionera sig. 
Och då måste man ju visa vad jätteduktig man är. Och då måste man ju 
åka ut och titta på myror i naturen samtidigt som man gärna sjunger en 
sång, ’Myrans sång’ eller nånting sånt där och det finns ju inget stopp på 
hur mycket man kan hålla på. 

 
Rektorn menar att denna tävlan lagt sig något nu, när skolan varit igång i 5-6 år, men den 
finns fortfarande kvar i viss uträckning och påminner om elevernas tävlan. En annan 
stressande faktor är att lärarna tar på sig för mycket i arbetet mot kränkande behandling och 
inte har kompetensen för att arbeta med sociala frågor. Även biträdande rektor menar att 
arbetet med kränkande behandling kan vara stressande i och med bristande kunskap och tid. 
Både biträdande rektor och lärare menar dock att arbetet med antimobbningsprogrammen 
reducerar stressen i och med att lärarna får ett redskap och ett gemensamt språk i arbetet med 
dessa frågor. Trots att Karl Johans skola har mycket kvalificerade lärare är många av dem 
stressade. Detta kan ha att göra med att lärarna är duktiga och ambitiösa och lägger ner så 
mycket arbete att de kanske inte hinner vila. Enligt Levi (2005:64) kan ett överengagemang 
leda till stress och utbrändhet. Stressade lärare inom skolan kan innebära en begränsning 
bland annat genom att det kan leda till funderingar om att byta yrke. Detta är vanligt bland 
lärare. Var fjärde lärare har uppgett att de någon gång har övervägt att byta yrke (Skolverket, 
2004a:97). 
 
Biträdande rektor menar att den slimmade organisationen och avsaknaden av kurator gör att 
lärarna själva får ta hand om elevvårdsfrågor i stor utsträckning. När något inträffar, får 
lärarna lägga undan det de har för handen och prioritera detta arbete. Han menar vidare att 
arbete som ligger utanför det planerade kan göra lärarna stressade. Författarna uppfattar att 
eftersom lärarna inte kan kontrollera när dessa händelser, som exempelvis kränkande 
behandling, inträffar, ges liten möjlighet till kontroll över sin arbetssituation. Att inte ha 
kontroll över sin arbetssituation samt att inte få vara med och påverka hur och när arbetet 
skall göras är stressande (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2001:10f; Maslach, 
2001:40; Levi, 2005:60ff). Anställningstrygghet är också något som biträdande rektor menar 
kan avgöra hur stressade lärarna blir. Vid otrygga anställningsförhållanden kan de känna att 
det finns ett behov av att visa hur duktiga de är och det kan vara en stressande faktor.  
 
Både rektorn och läraren anser att den nya lagen kring kränkande behandling är positiv i 
grunden, men att den kan vara stressande för lärare. Läraren uttrycker situationen i och med 
den nya lagen så här: 
 

Man har till och börja med en oerhört svår situation med många barn och 
ibland är det stora konflikter i en grupp. Man ska få någon slags 
arbetsklimat och så vidare och så bränner det till och så försöker man 
lösa situationen på bästa förmåga och sen känner sig nån kränkt och då 
kan man bli åtalad.(…) Ingen ska behöva vara kränkt, men å andra sidan, 
ingen ska behöva arbeta i en situation där man i princip har pistolen mot 
pannan. Gör du ett misstag så kan du åka dit! 

 
En annan stressande faktor är enligt läraren att det är så många barn som 29 stycken i varje 
klass. Särskilt stora svårigheter kan det bli om det finns barn i klassen som har speciella behov 
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och problem. Omdömesskrivningar och utvecklingssamtal kräver varje termin ett stort arbete 
och är även det stressande.  
 
De lärare som ofta har blivit utsatta för våld, hot eller annan kränkande behandling från 
arbetskollegor under det senaste året är mer stressade på jobbet på grund av sin arbetssituation 
än de som inte blivit utsatta lika ofta (rs=0,438, N=36, p=0,008). Ju oftare lärarna har blivit 
utsatta för kränkande behandling från arbetskollegor, desto mer stressade är de på jobbet på 
grund av sin arbetssituation (rs=0,438, N=35, p=0,008). Detta skulle kunna ha att göra med 
vad olika personer har för toleransnivå, både gällande vad de ser som kränkande och som 
stressande. Det kan möjligen vara så att personer som har låg toleransnivå för kränkningar 
även har det för stress. Det skulle även kunna vara så att personer som är stressade oftare 
utsätts för kränkande behandling, då de möjligen har sämre kontroll över sin arbetssituation. 
En annan tolkning som kan göras är att de som utsätts för kränkande behandling blir mer 
stressade, då kränkningarna minskar kontrollen över situationen. Enligt Karasek och Theorell 
(1990:38) innebär minskad kontroll att risken för stress ökar. 
 
Stress ska enligt krav- kontrollmodellen bero på samband mellan krav och kontroll (Karasek 
& Theorell, 1990:38). Mellan de fyra profilerna har samvariation dock endast hittats mellan 
kravprofilen och resursprofilen (rs=-0,449, N=36, p=0,006). De som upplever höga krav enligt 
profilen, upplever även att de har stora resurser. Det finns ingen signifikant samvariation i 
denna studie mellan krav, kontroll och stress enligt profilerna. Höga krav verkar alltså inte 
öka stressen. Detta stämmer inte överens med vad krav- kontrollmodellen innebär, då den 
menar att höga krav ökar risken för ohälsa (ibid.). Det finns heller ingen samvariation mellan 
krav och kontroll, vilket eventuellt kan förklara bristen på samband mellan krav och stress, då 
höga krav i kombination med hög kontroll kan motverka stress (Karasek & Theorell, 
1990:36). Många lärare anser att det finns höga krav på dem och att de är stressade, men att 
de samtidigt har hög kontroll. Drygt hälften anser att de har stora resurser för att arbeta mot 
kränkande behandling. Enligt Beehr m.fl. (2001:115) och Pelfrene (2001:297) finns det dåligt 
stöd för sambandet mellan höga krav, liten kontroll och hög stress vilket enkätens resultat 
stödjer. Stockholms läns arbetshälsorapport (2004:41) finner dock samband mellan dessa 
faktorer och de menar att läraryrket inte är ett arbete med hög anspänning. I denna studie visar 
det sig dock att lärarna upplever hög stress, vilket stämmer med beskrivningen av arbeten med 
hög anspänning (Karasek & Theorell, 1990:32ff). Bristen på samband mellan krav och 
kontroll talar dock emot att läraryrket skulle vara ett arbete med hög anspänning.  

Möjligheter och begränsningar 
I enkätsvaren och intervjuerna har det framkommit att det finns både möjligheter och 
begränsningar för arbete mot kränkande behandling på Karl Johans skola. Nedan presenteras 
de resultat som tydligast belyser detta. 
 
Tabell11. Tabellen visar hur stora resurser lärarna har enligt resursprofilen. N=36  

Mycket små 
resurser 

Ganska små 
resurser 

Ganska stora 
resurser 

Mycket stora 
resurser 

12 8 7 9 
 
Enligt drygt hälften av lärarna finns det ganska stora eller mycket stora resurser för att arbeta 
mot kränkande behandling, om man utgår från resursprofilen. Båda rektorerna menar att det 
finns resurser för att arbeta mot kränkande behandling. Även läraren är nöjd med de resurser 
som finns gällande arbetet mot kränkande behandling.  
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Tabell12. Möjligheter gällande arbetet mot kränkande behandling. N=36. 
 Instämmer 

helt 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

något 
Instämmer 

inte alls 
Tillräckliga 
resurser 
tillhandahålls 

3 15 16 2 

Tillräckligt 
mycket tid 
avsätts 

2 15 14 5 

 
Hälften av lärarna instämmer helt eller till stor del i att det tillhandahålls tillräckliga resurser 
för att arbeta mot kränkande behandling och knappt hälften anser att det avsätts tillräckligt 
med tid för detta ändamål. 
 
Rektorn menar att det inte finns några begränsningar på Karl Johans skola, när det gäller att 
arbeta mot kränkande behandling. Läraren menar även han att det egentligen inte finns några 
begränsningar, när det gäller att arbeta mot kränkande behandling. Men att förutsättningar 
påverkas av att det är 29 elever och en lärare i varje klass, vilket gör att det inte går att arbeta 
med vilken kvalité som helst i vilken situation som helst. Detta kan vara en begränsning. Han 
menar vidare att det inte finns några begränsningar från ledningens sida. Kör det ihop sig så 
bryter man schemat och jobbar med problemet i klassen. Han menar att det finns en vilja att ta 
tag i problemen och göra någonting åt dem. Då finns det inga begränsningar och det är ett 
väldigt aktivt arbete från skolans sida. Slutligen menar läraren att: 
 

…man blir ju aldrig färdig…utan varje dag är det ju ett aktivt arbete för 
att ha en schyst miljö där alla kan få komma till tals och ingen skall 
behöva känna risken att man trycks ner i skoskaften när man sticker upp 
näsan…det är inget enkelt arbete. Det finns ju sådana destruktiva 
dynamiska krafter som gärna hugger till.  

 
 Tabell13. Arbetsplatsen tillhandahåller kompetenshöjande aktiviteter kring kränkande 
behandling. N=36. 

Varje termin Varje år 
Mer sällan än 

varje år Aldrig Vet ej 
4 3 14 5 10 

 
Av lärarna menar 53 procent (19 av 36) att Karl Johans skola aldrig eller mer sällan än varje 
år tillhandahåller kompetenshöjande aktiviteter kring kränkande behandling. Det är även 28 
procent (10 av 36) av lärarna som inte vet hur ofta det förekommer. Enligt rektorn är det hans 
ansvar att se till att alla lärare har den kompetens som behövs för att han eller hon ska känna 
att de har kontroll över varje situation. Han menar dock att detta är svårt, eftersom inte alla 
lärare passar att vara lärare och då hjälper inte fortbildning. Han menar dock att de har fem 
eller sex utbildningsdagar per läsår under terminerna plus att det efter skolavslutningen och 
innan skolan börjar i augusti ligger två utbildningsveckor. Frågor kring kränkande behandling 
brukar ingå. Ett fortbildningslag tittar på vad för kompetens som behövs och även på vad för 
kompetens som finns i lärargruppen. Biträdande rektor menar att skolan inte har någon 
regelmässig fortbildning kring kränkande behandling. De skulle ha haft en fortbildningsdag i 
höstas kring den nya lagen, men denna blev inte av. Skolan har sedan dess inte haft några 
speciella utbildningsdagar kring den nya lagen mot kränkande behandling. Han menar vidare 
att de saknar att det inte finns något material kring det här, men att de letar efter fortbildning 
för personalen. De har dock haft andra fortbildningsdagar, men ej regelbundet. Han säger 
dessutom att det inte är en fråga om resurser, utan att det är en prioriteringsfråga. Eftersom 
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skolan endast är sex år gammal och det finns mycket som i inledningsskedet prioriteras kan 
fortbildning hamna i bakvattnet. Det finns en skillnad mellan hur ofta de olika personerna 
anser att kompetenshöjande aktiviteter förekommer. Drygt hälften av lärarna samt biträdande 
rektor anser att kompetenshöjande aktiviteter kring kränkande behandling inte funnits senaste 
året. Rektor menar dock att det visst brukar ingå i utbildningsdagarna flera gånger per år. Det 
kan möjligen vara så att det är olika för olika individer eller grupper av lärare hur mycket 
resurser inom just detta område som finns tillgängliga. Exempelvis kan de lärare som ingår i 
arbetslag som prioriterar dessa frågor och anordnar kompetenshöjande aktiviteter kring 
kränkande behandling uppleva att mer resurser tillhandahålls. För de lärare som inte får dessa 
resurser, kan det innebära att de inte får den kunskap och kompetens de behöver för att klara 
arbetet. 70 procent av grundskolelärarna har inte tillräcklig kunskap för att arbeta mot 
kränkande behandling (Skolverket, 2004a:100f). Levi menar att det kan vara stressande att ha 
för lite kunskap inom sitt arbetsområde (2005:62f). 
 
Samtliga intervjuade funderar på vad den nya lagen mot kränkande behandling kommer att 
innebära i praktiken. De funderar på om lagen kommer att vara en resurs i arbetet mot 
kränkande behandling eller om den kommer att innebära begränsningar i lärares befogenheter. 
Biträdande rektor menar att de inte fått någon information från Skolverkets sida hur den nya 
lagen mot kränkande behandling skall tillämpas och vad som är annorlunda mot tidigare.  
 

… på det viset tycker jag ju att det är bra, för det att den har kommit, för 
det aktualiserar också det här fortbildningsbehovet som vi skulle ha varit 
i behov av oavsett om lagen hade kommit eller inte… 

 
Denna ovisshet kring lagens konsekvenser kan skapa en osäkerhet, vilket kan tänkas leda till 
att yrkesidentiteten hotas. Oklarheter gällande arbetsuppgifter och arbetsroll kan vara 
stressande (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2001:11). Rektor menar att det är 
viktigt att lagen implementeras i lärargruppen, så det står klart vad lagen betyder i klartext. 
Även läraren funderar på vad den nya lagen skall innebära i praktiken. Läraren säger att det 
talas en hel del om lagen och vad den kommer att få för följder och när den första 
anmälningen kommer. Han menar dock att det är bra att lagen finns som en markering, men 
att det kommer bli mycket bekymmersamt att bena upp problemen i enskilda fall. Denna 
oklarhet kring vad som kan leda till en anmälan kan eventuellt göra det svårt för lärare att veta 
hur de skall agera i pressande situationer, som de inte själva kan undvika att hamna i. Detta 
kan leda till en känsla av kontrollförlust. Enligt enkätsvaren anser endast hälften av lärarna att 
det finns tillräckliga resurser för att arbeta mot kränkande behandling, men alla intervjuade 
anser att detta finns.  
 
 Tabell14. När deltog du senast i någon kompetenshöjande aktivitet kring kränkande 
behandling på Karl Johans skola eller på tidigare arbetsplats? N=36. 
Mindre än ett år sedan Ett till tre år sedan Mer än tre år sedan Aldrig 

12 6 2 16 
  
Av lärarna deltog 33 procent (12 av 36) i någon kompetenshöjande aktivitet kring kränkande 
behandling för mindre än ett år sedan. 44 procent (16 av 36) av lärarna har aldrig deltagit i 
någon sådan kompetenshöjande aktivitet vare sig på Karl Johans skola eller någon tidigare 
arbetsplats. 
 
Tabell15. Anser du dig ha kompetens för att aktivt arbeta mot kränkande behandling? N=36. 

Nej, inte alls Ja, till ganska liten del Ja, till ganska stor del Ja, till mycket stor del 
0 2 18 16 
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Alla lärare utom två anser att de till ganska eller mycket stor del har kompetens för att arbeta 
aktivt mot kränkande behandling. Rektorn menar att skolpersonalen inte har utbildning och 
kompetens för att jobba med sociala frågor. Trots detta får lärarna agera socialarbetare genom 
att de får ta hand om problem, som de egentligen inte har verktyg för. Biträdande rektor 
menar även han att lärarna själva måste ta hand om elevvårdsfrågor på grund av att skolan har 
så lite kringpersonal. Biträdande rektor anser därför att det skulle behövas en kurator på 
skolan. Tidigare arbetade en socionomutbildad assistent med sociala frågor på skolan och det 
var en stor resurs. Han anser att det märks skillnad sedan hon slutade med detta. Skolan köper 
dock in psykologkompetens när detta behövs. Lärarna anser enligt enkätresultaten att de har 
stor kompetens för att arbeta mot kränkande behandling, medan rektor och biträdande rektor 
menar att de inte har det. En bred kunskap inom arbetsstyrkan ökar kontrollen för individerna 
och risken för stress minskar (Karasek & Theorell, 1990:38, 58). Om det är som rektor och 
biträdande rektor menar kan det alltså vara bra att få en bredare kunskap på skolan genom en 
kurator.  
 
Ju mer lärarna instämmer i påståendet om att skolan tillhandahåller tillräckliga resurser för att 
de skall kunna leva upp till de krav som ställs utifrån lagar och skolledning gällande arbete 
mot kränkande behandling, desto mer instämmer de i att de arbetar aktivt mot kränkande 
behandling (rs=-0,443 N=36, p=0,007). Biträdande rektor menar att skolledningen inte alltid 
kan vara ett stöd för lärarna eftersom de inte alltid har möjlighet att vara överallt, eftersom de 
har fullt upp med andra sysslor. Han menar dock att det är en av skolledningens viktigaste 
uppgifter att stödja lärarna alla sammanhang. Personalen på Karl Johans skola har möjlighet 
att via sin huvudman Pysslingen Skolor och Förskolor AB få pedagogisk handledning. 
Pedagogiska rådgivare kommer vid behov till skolan för att handleda i nästan vilken 
pedagogisk fråga som helst. Assistenterna på skolan har kontinuerlig handledning. 
Handledningen är en oerhörd resurs enligt biträdande rektor och läraren. Läraren menar att 
ingenting saknas i resursväg, när det gäller att arbeta mot kränkande behandling, eftersom han 
vet att fortbildning kring detta kommer i höst. När det gäller stöd från omgivningen menar 
läraren att skolledningen är väldigt medveten och att biträdande rektor är oerhört engagerad i 
arbetet mot kränkande behandling och att de är ett stort stöd. Han menar vidare att kollegorna 
är på hugget och att han har bra stöd från vänner och familj. Skolledningen har inte alltid 
möjlighet att vara ett stöd enligt biträdande rektor, vilket är karaktäristiskt för skolor med 
stressade lärare (Farber, 2000:676). Denna brist kan dock eventuellt begränsas av att det finns 
möjlighet till stöd genom pedagogisk handledning från huvudmannen. Det verkar även som 
att åtminstone den lärare som intervjuades menar att det finns stöd både från skolledning, 
kollegor, vänner och från familj. Stöd från omgivningen är något som kan motverka både 
stress och annan ohälsa (Levi, 2005:63f; Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 
2001:10). 
 
Endast hälften av lärarna anser att det avsätts tillräckligt med tid och att skolan erbjuder 
tillräckliga resurser för att arbeta mot kränkande behandling enligt enkätresultaten. Detta är 
intressant med tanke på att biträdande rektor menar att det är en av skolledningens viktigaste 
uppgifter att vara ett stöd för lärarna i alla sammanhang. Eftersom skollagen säger att skolan 
är skyldig att arbeta mot kränkande behandling bör tillräckliga resurser tillsättas för detta 
ändamål exempelvis i form av tid.  För lite tid kan som tidigare nämnts utgöra en risk för 
stress (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2001:11). 
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Tabell 16. Samvariation mellan lärarexamen, anställningsvillkor och olika former av 
resurser. 

  När deltog du 
senast i någon 

kompetens-
höjande aktivitet 
kring kränkande 

behandling på 
Karl Johans skola 
eller på tidigare 

arbetsplats? 
Anställnings-

villkor 
Resurs-
profil  

Anser du att 
det finns 

utarbetade 
arbetsmetoder 
för hur arbetet 
mot kränkande 

behandling 
skall 

genomföras? 
Har du 
lärarexamen? 

r2 
Sig. 
N 
 

0,459** 
0,006 

35 

0,791** 
0,000 

36 

0,429** 
0,010 

35 

0,286 
0,095 

35 
 

När deltog du 
senast i någon 
kompetens-
höjande 
aktivitet kring 
kränkande 
behandling på 
Karl Johans 
skola eller på 
tidigare 
arbetsplats? 
 

r2 
Sig. 
N 
 

 0,362* 
0,032 

35 

0,629** 
0,000 

36 

0,414* 
0,012 

36 

Anställnings-
villkor 

r2 
Sig. 
N 
 

  0,480** 
0,004 

35 

0,467** 
0,005 

35 

Resursprofil r2 
Sig. 
N 
 

   0,610** 
0,000 

36 

*Korrelationen är signifikant på 5 % nivå. 
**Korrelationen är signifikant på 1 % nivå. 
 
De lärare som har lärarexamen anger att de på senaste tiden har deltagit i någon 
kompetenshöjande aktivitet i större utsträckning än de som inte har lärarexamen (rs=0,459, 
N=35, p=0,006). De lärare som har lärarexamen har mer resurser enligt resursprofilen än de 
som inte har lärarexamen (rs=0,429, N=35, p=0,010). Även de som har tillsvidareanställning 
har mer resurser än vikarierna (rs=0,480, N=35, p=0,004). De som har tillsvidareanställning 
menar även i större utsträckning än vikarierna att det finns utarbetade arbetsmetoder för hur 
arbetet mot kränkande behandling skall genomföras (rs=0,467, N=35, p=0,005). Samtliga 
intervjuade nämner att de på skolan arbetar med två olika antimobbningsprogram, Stegvis och 
Livets spelregler. Både läraren och biträdande rektor menar att dessa är en stor resurs och att 
arbetet mot kränkande behandling skulle vara mycket jobbigare om inte dessa program fanns. 
Läraren menar att man på så vis lägger en grund för ett gemensamt språk. Han påpekar även 
att elevernas föräldrar är engagerade i arbetet med Stegvis. De båda rektorerna nämner 
dessutom att vissa elever verkar som elevkamratstödjare (EKS) vilket uppfattas som positivt.  
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Rektor beskriver systemet med elevkamratstödjare: 
 

… varje klass har en representant som skall vara lite öron och ögon 
sådär på vad som händer. Man har regelbundna träffar inom de här 
EKS-grupperna och redovisar hur det ser ut i olika konstellationer, 
klasser och grupper och sådana här saker för att försöka få fram det. 

 
Han menar även att musiken har en stor del i arbetet med att skapa en positiv stämning i 
skolan. I arbetet med musiken är alla beroende av varandra oavsett ålder och förmåga och det 
skapar ett positivt spänningsfält. Rektorn nämner också att de har börjat arbeta med massage i 
klasserna och att detta så småningom skall gå inom ramen för programmen mot kränkande 
behandling. Han menar att om eleverna lär sig att beröra varandra på ett positivt sätt så slår de 
inte heller varandra lika mycket.  
 
 Ju högre lärarna upplever de krav som ställs från arbetskollegorna gällande att aktivt 
förebygga och stoppa kränkande behandling, desto mer resurser har de enligt resursprofilen 
(rs=-0,438, N=36, p=0,008). Även gällande kraven från dem själva har de mer resurser enligt 
resursprofilen ju högre krav de upplever (rs=-0,500, N=36, p=0,002).  

Krav-resurser-kränkande behandling 
 
I intervjuerna framkommer det att samtliga respondenter anser att Karl Johans skola har 
tillräckliga resurser för att arbeta mot kränkande behandling. Rektorn uttrycker det så här: 
 

… Karl Johans skola… skall inte ha några begränsningar mot det här. 
Sen är vi alla ofullkomliga. Det kommer att äga rum kränkande 
behandlingar här. Men det beror inte på att vi har begränsade 
möjligheter att jobba med det, utan det beror på att vi i så fall inte har 
nått ända fram med det.  

 
Det finns en positiv samvariation mellan om lärarna anser att tillräckligt mycket tid avsätts 
från skolledningen för att arbeta mot kränkande behandling och om de anser att skolan 
tillhandahåller tillräckliga resurser för att de skall kunna leva upp till de krav som ställs 
utifrån lagar och styrdokument gällande arbete mot kränkande behandling (rs=0,520, N=36, 
p=0,001).  
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Tabell17. Korstabell över svarsfördelningen gällande frågorna om lärarna anser att skolan 
tillhandahåller tillräckliga resurser för att kunna leva upp till de krav som finns om att arbeta 
mot kränkande behandling och om de anser att de arbetar aktivt mot kränkande behandling. 
N=36. 

Skolan tillhandahåller tillräckliga resurser för att du 
skall kunna leva upp till de krav som ställs utifrån lagar 

och skolledning gällande arbete mot kränkande 
behandling 

 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
något 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Totalt 

Instämmer 
inte alls 
 

0 0 0 0 0 

Instämmer 
något 
 

0 2 0 0 2 

Instämmer 
till stor del 
 

1 10 3 1 15 

Jag arbetar 
aktivt mot 
kränkande 
behandling. 

Instämmer 
helt 
 

1 4 12 2 19 

Totalt 3 15 16 3 36 
  
Nästan alla lärare instämmer till stor del eller helt i att de arbetar aktivt mot kränkande 
behandling. Bland dem som instämmer till stor del i att skolan tillhandahåller tillräckliga 
resurser för att kunna arbeta mot kränkande behandling är det fler som instämmer helt i att de 
arbetar mot kränkande behandling. De som svarat att de bara instämmer något i att det finns 
tillräckliga resurser instämmer även de i att de arbetar aktivt mot kränkande behandling, men 
de flesta instämmer bara till stor del. Det kan tänkas att tid och resurser ger större möjligheter 
att arbeta mot kränkande behandling. Hög arbetsbelastning i förhållande till tid kan ge upphov 
till stress (Arbetsmiljöverket & Statistiska centralbyrån, 2001:11), men finns tillräckligt med 
tid bör det finnas möjligheter att arbeta mot kränkande behandling. En av resurserna som 
skolan kan tillhandahålla är kompetensutveckling. Detta kan reducera stressen enligt Levi 
(2005:62f). 
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Tabell18. Korstabell över svarsfördelningen gällande frågorna om lärarna anser att det finns 
utarbetade metoder för hur arbetet mot kränkande behandling skall genomföras och om de 
anser sig ha kompetens för att arbeta aktivt mot kränkande behandling. N=36. 

Anser du att det finns utarbetade 
arbetsmetoder för hur arbetet mot 

kränkande behandling skall genomföras? 

 

Nej Ja Vet ej Totalt 
Nej, inte alls  
 

0 0 0 0 

Ja, till ganska 
liten del 
 

7 6 3 16 

Ja, till ganska 
stor del 
 

0 17 1 18 

Anser du dig ha 
kompetens för 
att aktivt arbeta 
mot kränkande 
behandling? 

Ja, till mycket 
stor del 
 

1 1 0 2 

Totalt 8 24 4 36 
 
De flesta som anser att det finns utarbetade arbetsmetoder för hur arbetet mot kränkande 
behandling skall genomföras menar även att de till ganska stor del har kompetens för att 
arbeta aktivt mot kränkande behandling. Vetskapen om hur de skall agera och förekomsten av 
utarbetade metoder kan ge trygghet och kompetens i arbetsrollen. Både klarhet i 
arbetsuppgifterna och kompetens är faktorer som kan motverka stress (Arbetsmiljöverket & 
Statistiska centralbyrån, 2001:11; Levi, 2005:62f). 
 
Tabell19. Korstabell över svarsfördelningen gällande om lärarna anser att det ställs höga 
krav på dem enligt kravprofilen och frågan om lärarna anser sig ha kompetens för att arbeta 
aktivt mot kränkande behandling. N=36 

Kravprofil  
Mycket låga 

krav 
Ganska 

låga krav 
Ganska 

höga krav 
Mycket 

höga krav Totalt 
Nej, inte alls  
 

0 0 0 0 0 

Ja, till ganska 
liten del 
 

2 3 9 2 16 

Ja, till ganska 
stor del 
 

0 3 4 11 18 

Anser du dig 
ha 
kompetens 
för att aktivt 
arbeta mot 
kränkande 
behandling? 

Ja, till mycket 
stor del 

0 0 1 1 2 

Totalt 2 6 14 14 36 
 
Det är fler som upplever mycket höga krav enligt kravprofilen som anser sig ha ganska stor 
eller mycket stor kompetens, än de som har placerats i någon av de övriga kategorierna 
ganska höga, ganska låga eller mycket låga krav tillsammans. De lärare som anser att de har 
höga krav på sig enligt kravprofilen, instämmer mer i att skolan tillhandahåller tillräckliga 
resurser för att leva upp till kraven om att arbeta mot kränkande behandling, än de lärare som 
anser att det inte är så höga krav (rs=-0,421, N=36, p=0,011). Enligt profilerna anser de som 
upplever sig ha högre krav även att de har mer resurser, än de som inte upplever lika höga 



35 

krav (rs=-0,449, N=36, p=0,006). Frågan är om de lärare som upplever höga krav ser till att 
skaffa sig kompetens och resurser eller om det ställs högre krav på dem med resurser och 
kompetens? Om det är så att lärare som upplever höga krav är ambitiösa och anstränger sig 
för att utöka sin kunskap och sina resurser kan det innebära en risk för att de inte hinner 
återhämta sig och sålunda riskerar utbrändhet, trots att de upplever motivation till att göra 
dessa uppgifter (Levi, 2005:64) Det kan även vara ett tecken på att lärarna försöker prestera så 
bra som möjligt i en strävan efter att bli perfekta. Även detta är ett kännetecken för lärare som 
ligger i riskzonen för utbrändhet (Farber, 2000:683). 

Slutdiskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna anser sig bemästra de krav som finns 
angående att aktivt arbeta för att förebygga och stoppa kränkande behandling och om dessa 
faktorer har någon relation till lärares upplevda stress.  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten att flertalet lärare upplever höga krav, hög kontroll samt 
hög stress. Dock har inga samvariationer hittats mellan dessa faktorer. Detta skulle kunna 
bero på att fel frågor ställts i undersökningen av dessa faktorer. Exempelvis har de intervjuade 
nämnt andra faktorer som de tror påverkar lärares känsla av kontroll än vad som undersökts i 
enkäten. Detta har även kunnat ses gällande krav och stress. Gemensamt för de faktorer som 
angetts som mest stressande i enkäten är alla aktiviteter som sker utanför 
klassrumssituationen. I intervjuerna är den nya lagen om kränkande behandling från 1 april 
2006 (Rättsnätet Notisum, 2006:67) det som mest framhålls som stressande. Lärarna verkar 
ha stora resurser att arbeta mot kränkande behandling och kraven kring detta verkar i stort 
vara rimliga i förhållande till de resurser som finns. 
 
Den första av studiens frågeställningar är om lärarna upplever att deras arbete ofta är förenat 
med alltför hög arbetsbelastning och stress. Enkätsvaren visar sammanfattningsvis att flertalet 
lärare upplever höga krav, hög kontroll samt hög stress. De anser även att det ställs höga krav 
på dem från skollag och läroplan samt från dem själva gällande att arbeta mot kränkande 
behandling. Detta tyder på att deras arbete är förenat med hög arbetsbelastning och stress. Att 
lärarna känner både höga krav, hög kontroll och stress stämmer inte med antagandet om att 
höga krav tillsammans med hög kontroll inte skall ge stress (Karasek & Theorell, 1990:35f). 
Dock skulle detta kunna förklaras med att de lärare med mycket stort engagemang bränner ut 
sig, då de inte vilar ordentligt. Detta är en risk som finns för dem inom kategorin aktiva jobb i 
krav- kontrollmodellen (Karasek & Theorell, 1990:35f; Levi, 2005:64). Enligt tidigare 
forskning finns det motsägelser kring hur hög kontroll lärarna upplever i sitt yrke samt att det 
finns vissa studier som tyder på att det är otydliga samband mellan höga krav, liten kontroll 
och stress. Det kan vara så att det är oklart vad kontroll innebär, vilket både kan påverka hur 
undersökningar utformas och svaren på frågor kring detta. I intervjuerna framkommer det att 
rektorn anser att grundläggande trygghet hos läraren är viktigt för kontroll och läraren anser 
att överblick över sin arbetssituation och att veta vad som kommer att hända är viktigt för 
kontroll. De anser inte att dessa komponenter alltid finns i skolan. Detta är ingenting som 
undersökts i enkäten och det kan därför tänkas att en annan bild skulle ges, om dessa frågor 
täckts in. Möjligen skulle inte lärarna anse att de har lika stor kontroll i detta fall, vilket skulle 
kunna förklara varför lärarna är stressade, trots att de upplever hög kontroll. Det finns även 
tidigare forskning som ger olika besked om ifall lärare upplever hög egenkontroll. Kanske för 
att de olika undersökningarna frågat efter olika saker (jämför Arbetsmiljöverket & Statistiska 
centralbyrån, 2001:19ff; Skolverket, 2004a:62f). Även Karasek och Theorell påtalar 
problemet med begreppsförvirringen och menar att samma problem finns med begreppet krav. 
Denna förvirring skulle kunna vara en orsak till att inga signifikanta samvariationer har hittats 
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mellan krav, kontroll och stress i vår studie. Denna brist på samvariationer stämmer inte med 
hypotesen om att det finns ett samband mellan krav, kontroll och stress (Karasek & Theorell, 
1990:62).  
 
Den andra frågeställningen är vilka specifika faktorer som är framträdande, när det rör stress 
bland lärarna. Enligt enkätresultaten är otillräcklighet, för- och efterarbete av lektioner, krav 
på att leverera kunskap samt rastmiljö de faktorer som stressar lärarna mest. Även 
utvecklingssamtal och omdömesskrivningar är något som nämns som stressande. Gemensamt 
för samtliga faktorer förutom krav på att leverera kunskap är att det är aktiviteter som sker 
utanför klassrumssituationen. Detta kan tyda på att den nya komplexitet som lärarrollen 
innefattar, med många kringuppgifter, skapar stress. Eventuellt skulle tydligare riktlinjer kring 
vad som ingår i lärarrollen från exempelvis Skolverket undvika förvirringen kring vad läraren 
skall göra. Då skulle även utbildningen kunna anpassas mer efter dessa riktlinjer och svara 
upp mot den komplexitet som finns. Slutligen är den nya lagen från 1 april 2006 (Rättsnätet 
Notisum, 2006:67) något som i intervjuerna framhölls som stressande i och med de oklarheter 
som finns kring denna. Den nya lagen ställer högre krav än tidigare på att kränkande 
händelser skall förebyggas, utredas och dokumenteras enligt biträdande rektor. Frågan är hur 
kraven kommer att upplevas när lagen har etablerats och det visar sig mer vad den innebär i 
praktiken.  Om den visar sig att ha stor kraft, kan känslan av höga krav ytterligare förstärkas. 
Visar det sig att anmälningarna blir många och domarna hårda kan det tänka sig att läraryrket 
kommer att förändras i riktning mot att lärarna uppträder mer återhållsamt i pressade 
situationer i rädsla för repressalier. Alternativt visar sig lagen inte innebära någon större 
skillnad mot tidigare, då kan lagen falla i glömska i och med att den inte påverkar det dagliga 
arbetet. Kraven kan även upplevas som mindre hårda än idag. 
 
Den tredje frågeställningen är vilka begränsningar och möjligheter lärarna och rektorerna 
anser att det finns i arbetet med att förebygga och stoppa kränkande behandling. De flesta 
lärarna anser att de har stora resurser men det verkar finnas delade meningar kring hur 
begränsningarna och möjligheterna ser ut på skolan. Detta kan ha att göra med att olika 
personer har olika perspektiv, exempelvis beroende på hur just deras undervisningssituation 
ser ut eller vilken position och erfarenhet de har. De som tidigare arbetat på andra skolor 
kanske jämför med hur resurserna såg ut där och har därmed sin egen utgångspunkt.  
 
Den fjärde frågeställningen berör om lärarna anser att kraven som ställs gällande att arbeta 
mot kränkande behandling är rimliga i relation till de resurser och möjligheter som är 
kopplade till lärarnas yrkesroll. I intervjuerna anser alla att de resurser som behövs för att 
arbeta mot kränkande behandling finns. I enkätresultaten framkommer det att krav och 
resurser ligger någorlunda i nivå med varandra. Det är något fler som upplever höga krav än 
de som upplever stora resurser. Dock verkar det som att de som upplever sig ha höga krav 
tycker att de har större resurser än de som upplever lägre krav. Detta kan tyda på att kraven är 
ganska rimliga i förhållande till resurserna som finns. Trots att lärarna verkar ha ganska stora 
resurser, framkommer det att kränkande behandling förekommer i ganska hög utsträckning på 
skolan enligt lärarnas uppfattning. Hur kommer det sig, när lärarna både har stora resurser och 
anser att de arbetar aktivt mot kränkande behandling? Kan det bero på att de inte har så hög 
kompetens, som de tror sig ha och att rektor och biträdande rektor har rätt i att de inte har 
kunskap för denna form av arbete? Något som talar för att det är så är att 44 procent av lärarna 
uppger att de aldrig deltagit i någon kompetenshöjande aktivitet kring kränkande behandling. 
Det kan även vara så att lärarna vill se sig själva som ambitiösa lärare, som arbetar i stor 
utsträckning med alla arbetsuppgifter som ingår i läraryrket och som är duktiga på det de gör. 
Kanske stämmer inte alltid denna önskade självbild med verkligheten. Det faktum att det 
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enligt denna studie förekommer kränkande behandling i så hög utsträckning på Karl Johans 
skola är intressant med tanke på att skolan inte ses som någon problemskola. Detta skulle 
kunna ha att göra med att begreppet kränkande behandling ses olika av olika personer. Även 
forskare verkar ha olika syn på vad begreppet kränkande behandling innebär (se Olweus, 
1994:4; Pikas, 1987:42). Enligt rektor och läraren i intervjuerna finns det troligen skilda 
meningar kring detta begrepp även på Karl Johans skola. Detta kan försvåra mätningar och 
analys av resultat. Att vissa verkar vara utsatta både från elever, kollegor och från 
skolledning, medan andra inte alls menar att de utsätts, kan eventuellt bero på att det är 
individuellt var gränsen för kränkande behandling går hos varje person.  
 
Lärarna på Karl Johans skola ser ut att ha goda anställningsvillkor. Trots detta framkommer 
det i enkäten att de flesta är stressade. Ett antagande kan vara att den nya komplexa lärarrollen 
inte har implementerats i lärarutbildningen och att lärarna ännu inte har lärt sig att hantera 
denna komplexitet. Det finns säkert ytterligare faktorer som kan påverka stressnivån bland 
lärare, exempelvis elitismen bland både elever och lärare samt krav från engagerade och 
intresserade kollegor, elever och föräldrar. Självklart har varje individ en personlig 
stresstolerans, vilken kan påverkas och bero på många orsaker, såsom biologiska och 
erfarenhetsmässiga faktorer, engagemang och kapacitet att sätta gränser. Beroende på alla 
dessa faktorer lägger individen in olika betydelse i begreppet stress och stress är därför en 
subjektiv upplevelse. 

Förslag på vidare forskning 
Under studiens gång har många tankar väckts runt de problem, som verkar finnas i lärarnas 
vardag. Det finns många områden inom skolans värld, där ytterligare forskning skulle 
behövas. En ny och intressant faktor som verkar påverka klimatet i skolan är den nya lagen 
kring kränkande behandling som trädde i kraft 1 april 2006 (Rättsnätet Notisum, 2006:67). 
Utifrån denna lag och oron kring den, vore det intressant att undersöka vad elever och lärare 
inkluderar i begreppet kränkande behandling samt hur den nya lagen påverkar stressnivån hos 
lärarna. Det vore också intressant att undersöka om lagen kommer att innebära att en ny mer 
återhållsam lärarroll träder fram. Frågan är också hur mycket lärarna kommer att acceptera i 
form av krav och lagar, som begränsar deras handlingsutrymme. Balansgången mellan att 
ingripa eller att låta bli kan vara svår, då både ett aktivt handlande och passivitet kan få 
rättsliga påföljder.  
 
En annan fråga som vore intressant att undersöka är hur eleverna på Karl Johans skola 
uppfattar förekomsten av kränkande behandling på skolan. Enligt rektorerna är kränkande 
behandling inget särskilt stort problem, medan lärarna menar att det förekommer i stor 
utsträckning. Denna skillnad kan ha många orsaker. Möjligen är det så att lärarna har mer 
kontakt med eleverna och därför ser vad som händer. Om detta är fallet, kan det tänkas att 
eleverna på skolan skulle uppfatta problemen som än mer omfattande än lärarna, då de även 
umgås med varandra på raster och utanför skolan. Oavsett orsak verkar det vara så att lärare 
och elever har olika uppfattning om hur omfattande problemet med mobbning är (Skolverket, 
2004a:99). Det kan även vara intressant att se på hur eleverna ser på lärarnas möjligheter att 
arbeta mot kränkande behandling. Detta eftersom de båda rektorerna i vår studie menar att 
lärarna på Karl Johans skola inte har den kompetens som behövs för att arbeta med dessa 
frågor. Enligt en undersökning från Skolverket (2004a:44) vill över hälften av eleverna i 
högstadiet och gymnasiet att elevvårdspersonal skall finnas på skolan varje dag. Detta kan 
betyda att rektorernas åsikter om lärarnas begränsade möjligheter kan vara befogade. En 
undersökning som försöker ta reda på orsakerna till varför lärarna på en så populär skola är 
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stressade vore även intressant. Förslag på hur denna stress skall kunna minskas skulle vara av 
stor nytta för lärarna på Karl Johans skola. 
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ÖREBRO UNIVERSITET 
Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap  
Socionomprogrammet 
 
 

Till samtliga lärare vid Karl Johans skola 
 
Vi är två socionomstuderande som går vår sista termin vid Örebro universitet. Det sista 
momentet under utbildningen består i att skriva ett examensarbete och vi har fått förmånen att 
bedriva vår studie vid Karl Johans skola.  
 
Läraryrket har de senaste åren blivit alltmer komplext. I läroplanen (Lpo 94) framkommer det 
att lärare förutom det pedagogiska arbetet även skall förmedla värderingar såsom alla 
människors lika värde, jämställdhet och solidaritet med svaga och utsatta. Det är också alla 
vuxna i skolans ansvar att förebygga och stoppa kränkande behandling (SFS 1999:886). 
Denna mångfasetterade arbetsroll ställer höga krav på dagens lärare. 
 
Syftet med studien är att undersöka hur Du som lärare anser Dig hantera de krav som ställs 
utifrån lagar och styrdokument angående att aktivt arbeta för att förebygga och stoppa 
kränkande behandling.  
 
Studien kommer att bygga på den enkät som Du nu har fått i Din hand och det är vår 
förhoppning att Du vill deltaga. Vi vill dock understryka att allt deltagande är frivilligt. 
Enkätsvaren kommer endast att vara tillgängliga för undertecknade och det kommer inte på 
något som helst sätt att gå att urskilja vem som har svarat vad på frågorna i uppsatsen. Du har 
möjlighet att under uppsatsskrivandets gång avbryta Din medverkan genom att ta kontakt med 
oss. 
 
Studien är en totalundersökning då samtliga lärare vid Karl Johans skola kommer att erbjudas 
att deltaga. Vi kommer även att göra några kompletterande intervjuer med några utvalda 
personer. Det är vår förhoppning att både lärare och skolledning skall ha nytta av studien och 
kunna använda den i det fortsatta utvecklingsarbetet kring kränkande behandling och lärares 
arbetssituation.  
  
Om Du har frågor eller andra funderingar är Du välkommen att kontakta oss. 
 
Vi tackar på förhand för Din medverkan! 
 
 
 
Lisa Hjelm 
Socionomstuderande 
Örebro universitet 
Telefonnummer 
E-post 

Anna Nääs 
Socionomstuderande 
Örebro universitet 
Telefonnummer 
E-post 

Jürgen Degner 
Handledare 
Örebro universitet 
Telefonnummer 
E-post



 

 

Detta är en kodnyckel som endast kommer att användas för att finna rätt enkät om någon 
väljer att avbryta sin medverkan under uppsatsskrivandets gång. Kodnyckeln kommer inte att 
förvaras tillsammans med enkäten. Vi ber Er att fylla i Ert namn. 
 

 
 

Nummer: ______________________ 
 
Namn: ________________________ 
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Bakgrundsfrågor 
Inledningsvis kommer några frågor kring din personliga bakgrund och erfarenheter av våld 
och hot. 
 
1. Kön:  
 
Kvinna Man  
 
    
 
2. Födelseår: 
 
Före 1956  1957-1966 1967-1976 Efter 1976  
 
     
 
3. Har du lärarexamen? 
 
 Ja  Nej  
 
     
 
4. Anställningsvillkor:  
 
Tills vidare Vikariat  
 
     
 
5. Hur många år har du arbetat inom läraryrket? 
 
Antal år: _____ 
 
6. Hur många år har du arbetat på Karl Johans skola? 
 

 Antal år: _____ 
 
 
 
Enligt skollagen (SFS 1999:886) skall alla vuxna på skolan motverka kränkande behandling. 
Kränkande behandling inbegriper t.ex. fysiskt våld, hot, glåpord, utfrysning och 
ryktesspridning. 
 
7. Har du någon gång under det senaste året blivit utsatt för våld, hot eller annan 
kränkande behandling från elever?  
 
Ja, varje dag Ja, varje vecka Ja, varje månad  Ja, mer sällan Nej, aldrig
    än varje månad 
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8. Har du någon gång under det senaste året blivit utsatt för våld, hot eller annan 
kränkande behandling från elevers föräldrar?  
 
Ja, varje dag Ja, varje vecka Ja, varje månad  Ja, mer sällan Nej, aldrig
    än varje månad 
 
       
  
9. Har du någon gång under det senaste året blivit utsatt för våld, hot eller annan 
kränkande behandling från arbetskollegor?  
 
Ja, varje dag Ja, varje vecka Ja, varje månad  Ja, mer sällan Nej, aldrig
    än varje månad 
 
       
  
10. Har du någon gång under det senaste året blivit utsatt för våld, hot eller annan 
kränkande behandling från skolledningen?  
 
Ja, varje dag Ja, varje vecka Ja, varje månad  Ja, mer sällan Nej, aldrig
    än varje månad 
 
       
  
11. Om du svarat ja på någon av frågorna 7-10, har då dessa händelser inneburit en 
begränsning i ditt arbete mot kränkande behandling? Om du svarat ”Nej, aldrig” på 
alla frågorna, gå till fråga 12 a. 
 
Nej, inte alls  Ja, i liten  Ja, i ganska hög Ja, i mycket hög 
  utsträckning utsträckning utsträckning 
 
     
 
12 a. Hur ofta upplever du att det förekommer kränkande behandling mellan elever på 
Karl Johans skola? 
 
Varje dag Varje vecka Varje månad  Mer sällan Aldrig
    än varje månad 
 
       
 
b. Hur ofta upplever du att det förekommer kränkande behandling mellan elever och 
personal på Karl Johans skola? 
 
Varje dag Varje vecka Varje månad  Mer sällan Aldrig
    än varje månad 
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c. Hur ofta upplever du att det förekommer kränkande behandling mellan personal på 
Karl Johans skola? 
 
Varje dag Varje vecka Varje månad  Mer sällan Aldrig
    än varje månad 
 
       
 
13. Ange för vart och ett av nedanstående påståenden hur väl de överensstämmer med 
din uppfattning: 
 
a. Jag arbetar aktivt mot kränkande behandling.  
 
 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  
 inte alls  något till stor del   helt 
 
     
 
b. Jag tycker att det är viktigt att aktivt arbeta mot kränkande behandling.  
 
 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  
 inte alls  något till stor del   helt 
 
     
 
 
c. Jag tycker att det ligger inom skolans ansvar att aktivt arbeta mot kränkande 
behandling.  
 
 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  
 inte alls  något till stor del    helt 
 
     
 
 
Har du övriga synpunkter gällande frågorna om bakgrund kan du gärna skriva dessa 
här: 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Stress 
Stress är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa inom skolan. Det finns många anledningar 
till varför lärare är stressade såsom klassrumssituationen, samarbetet med kollegor och krav 
från skolledning, skollag och läroplan. 
 
14. Hur känner du dig en genomsnittlig arbetsdag? Svara genom att kryssa i rutan 
under det svarsalternativ som bäst motsvarar hur du känner dig.  
 
 Inte alls Ganska Ganska Väldigt 
 lite mycket mycket 
 
a. Avslappnad      
 
b. Aktiv     
 
c. Spänd      
 
d. Slapp      
 
f. Stressad      
 
g. Energisk      
 
h. Ineffektiv      
 
i. Avspänd      
 
j. Skärpt      
 
k. Pressad      
 
l. Passiv      
 
m. Lugn      
 
 
15. Hur ofta känner du dig stressad på grund av din arbetssituation?  
 
Varje dag Varje vecka Varje månad  Mer sällan Aldrig
    än varje månad 
 
       
  
 
16. Hur stressad känner du dig på fritiden på grund av din arbetssituation?  
 
 Inte alls Lite stressad Stressad Mycket 
 stressad    stressad 
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17. Hur stressad känner du dig på jobbet på grund av din arbetssituation?  
 
 Inte alls Lite stressad Stressad Mycket 
 stressad    stressad 
 
     
 
 
18. Vad av följande gör dig stressad: 
 
 Aldrig Nästan    Nästan Alltid 
    aldrig alltid 
 
a. Klassrumssituationen       
 
b. Samarbetet med kollegorna      
 
c. Rastmiljön       
 
d. Krav på att leverera kunskap      
 
e. Krav på att arbeta       
mot kränkande behandling  
 
f. Otillräcklighet       
 
g. Att hålla mig uppdaterad      
inom mina ämnesområden  
 
h. Möten       
 
i. Föräldrakontakt       
 
j. Förberedelser av lektioner      
 
k. Efterarbete av lektioner     
 
l. Fritidssysselsättningar      
 
m. Umgänge med familj och vänner     
      
n. Annat som gör mig stressad,       
ge exempel på raderna nedan:       
 
_______________________________ 
 

_______________________________ 
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Har du övriga synpunkter gällande frågorna om stress kan du gärna skriva dessa här: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Kontroll 
Att kunna kontrollera och bemästra sin situation kan vara viktigt för att känna tillfredsställelse 
i sitt arbete. 
 
19. Ange för vart och ett av nedanstående påståenden hur väl de överensstämmer med 
din arbetssituation: 
 
a. Jag är med och beslutar om uppläggningen av mitt eget arbete.  
 
 Aldrig Nästan aldrig Ibland Nästan alltid Alltid 
 
       
 
b. Jag kan bestämma själv när mina olika arbetsuppgifter skall utföras.  
 
 Aldrig Nästan aldrig Ibland Nästan alltid Alltid 
 
       
 
c. Jag har möjlighet att själv bestämma min arbetstakt.  
 
 Aldrig Nästan aldrig Ibland Nästan alltid Alltid 
 
       
 
d. Jag har inflytande över min arbetssituation.  
 
 Aldrig Nästan aldrig Ibland Nästan alltid Alltid 
 
       
 
Har du övriga synpunkter gällande frågorna om kontroll kan du gärna skriva dessa 

här: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Krav 
En lärare kan känna krav från många olika håll såsom arbetsledning, kollegor och elever samt 
skollag och läroplan.  
 
20. Ange för vart och ett av nedanstående påståenden hur väl de överensstämmer med 
din arbetssituation: 
 
a. Jag är tvungen att dra in på luncher.  
 
 Aldrig Nästan aldrig Nästan alltid Alltid 
 

    
 
b. Jag är tvungen att arbeta över. 
 
 Aldrig Nästan aldrig Nästan alltid Alltid 
 

    
 
c. Jag är tvungen att ta med jobb hem. 
 
 Aldrig Nästan aldrig Nästan alltid Alltid 
 

    
 
d. Min arbetssituation är så stressig att jag inte hinner prata om eller ens tänka på något 
annat än arbetet.  
 
 Aldrig Nästan aldrig Nästan alltid Alltid 
 

    
 
e. Mitt arbete kräver uppmärksamhet och koncentration.  
 
 Aldrig Nästan aldrig Nästan alltid Alltid 
 

    
 
f. Jag har alldeles för mycket att göra i mitt arbete.  
 
 Aldrig Nästan aldrig Nästan alltid Alltid 
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Som tidigare nämnts skall alla vuxna på skolan motverka kränkande behandling (SFS 
1999:886). Kränkande behandling inbegriper t.ex. fysiskt våld, hot, glåpord, utfrysning och 
ryktesspridning. 
 
21. Hur höga krav anser du att det ställs på dig som lärare gällande att aktivt förebygga 
och stoppa kränkande behandling? Svara genom att kryssa i rutan under det 
svarsalternativ som bäst motsvarar hur du uppfattar det. 
 
Krav från:  Mycket   Låga Varken höga Höga Mycket  
   låga  eller låga     höga 
 
a. Skollag och läroplan      
 
b. Skolledningen      
 
c. Arbetskollegor      
 
d. Dig själv      
  
   
22. Hur tydliga tycker du att kraven är gällande att aktivt förebygga och stoppa 
kränkande behandling? Svara genom att kryssa i rutan under det svarsalternativ som 
bäst motsvarar hur du uppfattar det. 

 
Krav från: Inte alls Ganska Mycket  
  tydliga  tydliga tydliga 
 
a. Skollag och läroplan     
 
b. Skolledningen     
 
c. Arbetskollegor     
 
d. Dig själv     
 
 
Har du övriga synpunkter gällande frågorna om krav kan du gärna skriva dessa här: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Resurser 
Resurser i form av exempelvis tid, stöd och fortbildning kan underlätta arbetet mot kränkande 
behandling. 
 
23. Ange hur väl nedanstående påstående överensstämmer med din arbetssituation: 
 
Skolan tillhandahåller tillräckliga resurser för att du skall kunna leva upp till de krav 
som ställs utifrån lagar och skolledning gällande arbete mot kränkande behandling.  
 
 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  
 inte alls något till stor del helt 
 
     
 
24. Ange hur väl nedanstående påstående överensstämmer med din arbetssituation: 
 
Tillräckligt mycket tid avsätts från skolledningen för att arbeta mot kränkande 
behandling.  
 
 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  
 inte alls något till stor del helt 
 
     
 
25 a. Anser du att det finns utarbetade arbetsmetoder för hur arbetet mot kränkande 
behandling skall genomföras?  
 
 Ja  Nej Vet inte 
  
    
 
b. Om ja, är dessa arbetsmetoder tydliga?  
 
Inte alls tydliga Ganska tydliga Mycket tydliga 
 
     
 
26. Arbetsplatsen tillhandahåller kompetenshöjande aktiviteter kring kränkande 
behandling. 
 
 Varje termin Varje år Mer sällan Aldrig Vet ej 
    än varje år 
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27. När deltog du senast i någon kompetenshöjande aktivitet kring kränkande 
behandling på Karl Johans skola eller på tidigare arbetsplats? 
 
Mindre än ett Ett till tre Mer än tre Aldrig 
 år sedan  år sedan år sedan 
 
      
 
28. Anser du dig ha kompetens för att aktivt arbeta mot kränkande behandling?  
 
Nej, inte alls  Ja, till ganska Ja, till ganska Ja, till mycket  
  liten del stor del stor del 
 
     
 
29. Ange hur väl nedanstående påstående överensstämmer med din åsikt: 
 
a. Det är viktigt med stöd från skolledningen för att klara av att arbeta mot kränkande 
behandling utifrån de krav som finns från skollag, läroplan och skolledning.  
 
 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  
 inte alls något till stor del helt 
 
     
 
b. Det är viktigt med stöd från arbetskollegor för att klara av att arbeta mot kränkande 
behandling utifrån de krav som finns från skollag, läroplan och skolledning.  
 
 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  
 inte alls något till stor del helt 
 
     
 
c. Det är viktigt med stöd från familj och vänner för att klara av att arbeta mot 
kränkande behandling utifrån de krav som finns från skollag, läroplan och skolledning.  
 
 Instämmer Instämmer Instämmer Instämmer  
 inte alls något till stor del helt 
 
     
 
Har du övriga synpunkter gällande frågorna om resurser kan du gärna skriva dessa 
här: 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Har du några övriga kommentarer, synpunkter, tydliggöranden eller anser att vi missat 
något viktigt kan du gärna skriva det här: 
 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
Tack för Din medverkan! 
 
 
 



Bilaga 2 

 

Frågeställning Tema Operationalisering – Frågor som ställts i 
enkäter och intervjuer 

(a) Upplever lärarna att deras 
arbete ofta är förenat med 
alltför hög arbetsbelastning och 
stress? 

1. Förekomst av hög 
arbetsbelastning och stress, 
d.v.s. förekomst av stress, krav 
och kontroll 

Förekomst av stress: 
Hur känner du dig en genomsnittlig 
arbetsdag? 
Avslappnad 
Spänd 
Stressad 
Avspänd 
Pressad 
Lugn 
 

Hur ofta känner du dig stressad på grund av 
din arbetssituation? 
 

Hur stressad känner du dig på fritiden på 
grund av din arbetssituation? 
 

Hur stressad känner du dig på jobbet på 
grund av din arbetssituation? 
 

Förekomst av krav: 
Jag är tvungen att dra in luncher. 
 

Jag är tvungen att arbeta över. 
 

Jag är tvungen att ta med jobb hem. 
 

Min arbetssituation är så stressig att jag inte 
hinner prata om eller ens tänka på något 
annat än arbetet. 
 

Mitt arbete kräver uppmärksamhet och 
koncentration. 
 

Jag har alldeles för mycket att göra i mitt 
arbete. 
 

Hur höga krav anser du att det ställs på dig 
som lärare gällande att aktivt förebygga och 
stoppa kränkande behandling? 
Krav från: 
Skollag och läroplan 
Skolledningen 
Arbetskollegor 
Dig själv 
 

Kontroll: 
Jag är med och beslutar om uppläggningen 
av mitt eget arbete. 
 

Jag kan bestämma själv när mina olika 
arbetsuppgifter skall utföras. 
 

Jag har möjlighet att själv bestämma min 
arbetstakt. 
 

Jag har inflytande över min arbetssituation. 
Hur tydliga tycker du att kraven är gällande 
att aktivt förebygga och stoppa kränkande 
behandling? 
Krav från: 
Skollag och läroplan 
Skolledning 
Arbetskollegor 
Dig själv 



Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till rektor och biträdande rektor vid Karl Johans skola 
 
1. Ser du kränkande behandling som ett problem på Karl Johans skola? Hur kan det se ut? 
Tror du att det finns skillnader jämfört med andra skolor? 
 
2. Tror du att en samstämmig syn råder på Karl Johans skola angående vad kränkande 
behandling innebär? Vad innebär det för dig? Diskuterar ni vad begreppet innebär bland 
personalen på skolan? 
 
3. Enligt vad som framkommit i enkäten preliminärt så verkar det som att lärare generellt är 
ganska stressade. Vad tror du att det kan bero på? Tror du att arbetet mot kränkande 
behandling eller förekomsten av kränkande behandling kan påverka? Kan du utveckla? 
 
4. Hur ser skolans arbete mot kränkande behandling ut? Vilken roll i arbetet har den enskilda 
läraren? Tar de flesta lärare på sig denna roll?  
 
5. På vilket sätt anser du att det ligger inom skolans ansvarsområde att arbeta mot kränkande 
behandling? 
 
6. Vilka faktorer tror du påverkar om en lärare känner att han/hon har kontroll över sin 
arbetssituation? På vilket sätt kan arbetet mot kränkande behandling påverka lärarnas kontroll 
över sin arbetssituation?  
 
7. Tillhandahåller skolan kompetenshöjande aktiviteter för lärarna? Hur ofta? Vad innebär 
dessa kompetenshöjande aktiviteter i praktiken? Vilka resurser skulle behövas för att utveckla 
arbetet mot kränkande behandling?  
 
8. Vilka personer tror du att lärarna tycker är viktiga att få stöd från när det gäller att arbeta 
mot kränkande behandling? Varför? Finns det något stöd att få? Arbetar ni inom 
skolledningen för att förbättra stödet?  
 
9. Vilka begränsningar anser du att det finns på Karl Johans skola när det gäller att arbeta mot 
kränkande behandling?  



Bilaga 4 

 

Intervjufrågor till läraren vid Karl Johans skola 
 
1. Ser du kränkande behandling som ett problem på Karl Johans skola? Hur kan det se ut? 
Tror du att det finns skillnader jämfört med andra skolor? 

 
2. Tror du att en samstämmig syn råder på Karl Johans skola angående vad kränkande 
behandling innebär? Vad innebär det för dig? Diskuterar ni vad begreppet innebär bland 
personalen på skolan? 

 
3. Hur ser skolans arbete mot kränkande behandling ut? Vilken roll i arbetet har den enskilda 
läraren? Tar de flesta lärare på sig denna roll? 
 
4. Enligt vad som framkommit i enkäten preliminärt så verkar det som att lärare generellt är 
ganska stressade. Vad tror du att det kan bero på? På vilket sätt tror du att arbetet mot 
kränkande behandling eller förekomsten av kränkande behandling kan påverka? Kan du 
utveckla? 
 
5. Vilka faktorer tror du påverkar om en lärare känner att han/hon har kontroll över sin 
arbetssituation? 
 
6. Hur skulle du vilja att de kompetenshöjande aktiviteter såg ut? Skulle det behövas mer än 
vad som finns idag? Varför? Är det något som saknas? 
 
7. Hur ser stödet du får från skolledning, kollegor, vänner och familj ut? Skulle det kunna se 
annorlunda ut? 
 
8. Vilka begränsningar anser du att det finns på Karl Johans skola när det gäller att arbeta mot 
kränkande behandling? 



Bilaga 5 

 

Stressprofilen 
Fråga: Svarsalternativ: Dikotomisering: 
Hur känner du dig en genomsnittlig arbetsdag?   
Avslappnad 1=Väldigt mycket,  

2=Ganska mycket,  
3=Ganska lite,  
4=Inte alls 

1-2=1 Låg stress,  
3-4=2 Hög stress 

Spänd 1=Inte alls, 
2=Ganska lite, 
3=Ganska mycket, 
4=Väldigt mycket 

1-2=1 Låg stress,  
3-4=2 Hög stress 

Stressad 1=Inte alls, 
2=Ganska lite, 
3=Ganska mycket, 
4=Väldigt mycket 

1-2=1 Låg stress,  
3-4=2 Hög stress 

Avspänd 1=Väldigt mycket,  
2=Ganska mycket,  
3=Ganska lite,  
4=Inte alls 

1-2=1 Låg stress,  
3-4=2 Hög stress 

Pressad 1=Inte alls, 
2=Ganska lite, 
3=Ganska mycket, 
4=Väldigt mycket 

1-2=1 Låg stress,  
3-4=2 Hög stress 

Lugn 1=Väldigt mycket,  
2=Ganska mycket,  
3=Ganska lite,  
4=Inte alls 

1-2=1 Låg stress,  
3-4=2 Hög stress 



 

 

 

Stressprofilen 
Fråga: Svarsalternativ: Dikotomisering: 
Hur ofta känner du dig stressad på grund av din 
arbetssituation? 

1=Aldrig, 
2=Mer sällan än varje månad, 
3=Varje månad, 
4=Varje vecka, 
5=Varje dag 

1-3=1 Låg stress,  
4-5=2 Hög stress 

Hur stressad känner du dig på fritiden på grund av din 
arbetssituation? 

1=Inte alls stressad, 
2=Lite stressad, 
3=Stressad, 
4=Mycket stressad 

1-2=1 Låg stress,  
3-4=2 Hög stress 

Hur stressad känner du dig på jobbet på grund av din 
arbetssituation? 

1=Inte alls stressad, 
2=Lite stressad, 
3=Stressad, 
4=Mycket stressad 

1-2=1 Låg stress,  
3-4=2 Hög stress 



 

 

 

Kravprofilen 

Fråga: Svarsalternativ: Dikotomisering: 
Jag är tvungen att dra in på luncher. 1=Aldrig, 

2=Nästan aldrig, 
3=Nästan alltid 
4=Alltid 

1-2=1 Låga krav,  
3-4=2 Höga krav 

Jag är tvungen att arbeta över. 1=Aldrig, 
2=Nästan aldrig, 
3=Nästan alltid 
4=Alltid 

1-2=1 Låga krav,  
3-4=2 Höga krav 

Jag är tvungen att ta med jobb hem. 1=Aldrig, 
2=Nästan aldrig, 
3=Nästan alltid 
4=Alltid 

1-2=1 Låga krav,  
3-4=2 Höga krav 

Mitt arbete kräver uppmärksamhet och koncentration. 1=Aldrig, 
2=Nästan aldrig, 
3=Nästan alltid 
4=Alltid 

1-2=1 Låga krav,  
3-4=2 Höga krav 

Jag har alldeles för mycket att göra i mitt arbete. 1=Aldrig, 
2=Nästan aldrig, 
3=Nästan alltid 
4=Alltid 

1-2=1 Låga krav,  
3-4=2 Höga krav 

 



 

 

 

Kravprofilen 

Fråga: Svarsalternativ: Dikotomisering: 
Hur höga krav tycker du att det ställs på dig som lärare 
gällande att aktivt förebygga och stoppa kränkande 
behandling? 

  

Krav från:   
Skollag och läroplan 1=Mycket låga, 

2=Låga, 
3=Varken höga eller låga, 
4=Höga 
5=Mycket höga 

1-3= 1 Låga krav,  
4-5=2 Höga krav 

Skolledningen 1=Mycket låga, 
2=Låga, 
3=Varken höga eller låga, 
4=Höga 
5=Mycket höga 

1-3= 1 Låga krav,  
4-5=2 Höga krav 

Arbetskollegor 1=Mycket låga, 
2=Låga, 
3=Varken höga eller låga, 
4=Höga 
5=Mycket höga 

1-3= 1 Låga krav,  
4-5=2 Höga krav 

Dig själv 1=Mycket låga, 
2=Låga, 
3=Varken höga eller låga, 
4=Höga 
5=Mycket höga 

1-3= 1 Låga krav,  
4-5=2 Höga krav 

 1=Mycket låga, 
2=Låga, 
3=Varken höga eller låga, 
4=Höga 
5=Mycket höga 

1-3= 1 Låga krav,  
4-5=2 Höga krav 



 

 

 

Kontrollprofilen 

Fråga: Svarsalternativ: Dikotomisering: 
Jag är med och beslutar om uppläggningen av 
mitt eget arbete. 

1=Alltid, 
2=Nästan alltid, 
3=Ibland, 
4=Nästan aldrig, 
5=Aldrig 

1-3=1 Hög kontroll,  
4-5=2 Låg kontroll 

Jag kan bestämma själv när mina olika 
arbetsuppgifter skall utföras. 

1=Alltid, 
2=Nästan alltid, 
3=Ibland, 
4=Nästan aldrig, 
5=Aldrig 

1-3=1 Hög kontroll,  
4-5=2 Låg kontroll 

Jag har möjlighet att själv bestämma min 
arbetstakt. 

1=Alltid, 
2=Nästan alltid, 
3=Ibland, 
4=Nästan aldrig, 
5=Aldrig 

1-3=1 Hög kontroll,  
4-5=2 Låg kontroll 

Jag har inflytande över min arbetssituation. 1=Alltid, 
2=Nästan alltid, 
3=Ibland, 
4=Nästan aldrig, 
5=Aldrig 

1-3=1 Hög kontroll,  
4-5=2 Låg kontroll 



 

 

 

Kontrollprofilen 

Fråga: Svarsalternativ: Dikotomisering: 
Hur tydliga tycker du att kraven är gällande 
att aktivt förebygga och stoppa kränkande 
behandling? 

  

Krav från:   
Skollag och läroplan 1=Mycket tydliga, 

2=Ganska tydliga, 
3=Mycket tydliga 

1-2=1 Hög kontroll,  
3=2 Låg kontroll 

Skolledningen 1=Mycket tydliga, 
2=Ganska tydliga, 
3=Mycket tydliga 

1-2=1 Hög kontroll,  
3=2 Låg kontroll 

Arbetskollegor 1=Mycket tydliga, 
2=Ganska tydliga, 
3=Mycket tydliga 

1-2=1 Hög kontroll,  
3=2 Låg kontroll 

Dig själv 1=Mycket tydliga, 
2=Ganska tydliga, 
3=Mycket tydliga 

1-2=1 Hög kontroll,  
3=2 Låg kontroll 

 



 

 

 

Resursprofilen 

Fråga: Svarsalternativ: Dikotomisering: 
Skolan tillhandahåller tillräckliga resurser 
för att du skall kunna leva upp till de krav 
som ställs utifrån lagar och skolledning 
gällande arbete mot kränkande behandling. 

1=Instämmer helt, 
2=Instämmer till stor del, 
3=Instämmer något, 
4=Instämmer inte alls 

1-2=1 Stora resurser,  
3-4=2 Små resurser 

Tillräckligt mycket tid avsätts från 
skolledningen för att arbeta mot kränkande 
behandling. 

1=Instämmer helt, 
2=Instämmer till stor del, 
3=Instämmer något, 
4=Instämmer inte alls 

1-2=1 Stora resurser,  
3-4=2 Små resurser 

Anser du att det finns utarbetade 
arbetsmetoder för hur arbetet mot 
kränkande behandling skall genomföras? 

1=Ja, 
2=Nej, 
3=Vet ej 

1=1 Stora resurser,  
2=2 Små resurser, 3=Räknas bort 

Arbetsplatsen tillhandahåller 
kompetenshöjande aktiviteter kring 
kränkande behandling. 

1=Varje termin, 
2=Varje år, 
3=Mer sällan än varje år, 
4=Aldrig, 
5=Vet ej 

1-2=1 Stora resurser,  
3-4=2 Små resurser,  
5=Räknas bort 

När deltog du senast i någon 
kompetenshöjande aktivitet kring kränkande 
behandling på Karl Johans skola eller på 
tidigare arbetsplats? 

1=Mindre än ett år sedan, 
2=Ett till tre år sedan, 
3=Mer än tre år sedan, 
4=Aldrig 

1-2=1 Stora resurser,  
3-4=2 Små resurser 

Anser du dig ha kompetens för att aktivt 
arbeta mot kränkande behandling? 

1=Ja, till mycket stor del, 
2=Ja, till ganska stor del, 
3=Ja, till ganska liten del, 
4=Nej, inte alls 

1-2=1 Stora resurser,  
3-4=2 Små resurser 

 
 
 


