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Stress i skola och förskola - skillnader i upplevd stress och psykosocial arbetsmiljö hos 
förskolepedagoger och grundskollärare 

 

 

Sammanfattning 
 

Finns det någon skillnad i upplevd stress hos förskolepedagoger och 
grundskollärare? Stress hos lärare kan definieras som en känsla av 
ilska, spändhet, frustration eller depression. Enligt Krav- kontroll-
stödmodellen mår de som har jobb med höga krav, låg kontroll och 
dåligt socialt stöd sämst på jobbet. En kvantitativ studie har gjorts där 
enkäter delats ut till lärare på förskolan och grundskolan i en mindre 
ort i Sverige. Data jämfördes sedan med data från en större ort i 
Sverige. Resultatet visar att det inte finns någon skillnad i upplevd 
stress mellan förskolepedagoger och grundskollärare. Det finns olika 
faktorer, såsom krav, kontroll, stöd, socialt klimat och roller, inom 
skolan och förskolan som påverkar stress. 
 
Nyckelord. Stress, lärare, Krav- kontroll-stödmodellen. 
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Environment between Pre-school Teachers and Compulsory School Teachers1 
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Department of Behavioural, Social and Legal Sciences 

Psychology, Örebro University 
 

Abstract 
 

Is there a difference in perceived stress between pre-school teachers 
and compulsory school teachers? Teacher stress is defined as emotions 
such as anger, tension, frustration or depression. According to the 
Demand-Control- Support Model, individuals working with high 
demands, low control, and poor social support, are experiencing the 
lowest well-being at work. A quantitative study was conducted where 
questionnaires were handed out to teachers in pre-school and 
compulsory school in a minor town in Sweden. Data was later 
compared to data from a larger town in Sweden. Results show that 
there are no differences in perceived stress between pre-school and 
compulsory school teachers. There are different factors, such as 
demand, control, support, social environment and roles, within school 
and pre-school that has impact on stress. 
 
Keywords: Stress, teachers, Demand-Control- Support Model. 
 
1Psychology C, Fall 2006. Supervisors: Carl Åborg & Camilla Hansén 
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Stress i skola och förskola - skillnader i upplevd stress och psykosocial arbetsmiljö hos 

förskolepedagoger och grundskollärare 

Människan håller på att skapa samhällen och miljöer som har en negativ påverkan på 

hälsan (Ekman & Arnetz, 2005). Från och med 1997 har antalet sjukskrivningar ökat år för år 

till en oroväckande hög nivå. Efter 2004 har det dock rapporterats om en nedgång men 

siffrorna är fortfarande höga (Marklund, Bjurvald, Hogstedt, Palmer & Theorell, 2005). En 

stor del av dem som sjukskriver sig lider av stressrelaterade syndrom och de flesta anger 

arbetet som den största orsaken (Riksförsäkringsverket, 2006; Ekman & Arnetz, 2005). Detta 

gör det viktigt att lyfta fram problemet stress på arbetsplatser och titta på vad som framkallar 

det och hur man kan undvika det. 

Stress kan definieras som en stimulus, en respons eller en interaktion mellan båda då 

det blir en obalans mellan människan och omgivningen (Cooper, Dewe & O’Driscoll, 2001). 

Måttlig stress kan vara stimulerande och gör att man håller situationen under kontroll och kan 

vara nödvändig dels för att prestera bättre och kan även vara bra för inlärningen (Karasek & 

Theorell, 1990). Det som avgör om stressen är skadlig för individen är i vilken grad den visar 

sig och hur frekvent den är. Den blir också allvarligare om den är långvarig och om perioder 

av ansträngning inte följs av tillräcklig tid för återhämtning (Arbetsmiljöverket, 2001). 

Det finns olika saker som kan påverka stress. Det kan vara för stor arbetsbörda och för 

mycket övertidsarbete, stort ansvar men för liten befogenhet, för lite tid att slutföra ett jobb, 

oklara arbetsinstruktioner och vad målet med en arbetsuppgift är och varför man gör den. 

Andra saker som dålig arbetsmiljö och bristfälligt stöd från chefer och arbetskamrater kan 

leda till att man upplever stress, vilket kan leda till fysiska besvär såsom hjärtproblem, värk i 

musklerna, magen och huvudet (Arbetsmiljöverket, 2001). Stress kan även leda till att man tar 

till hälsopåverkande beteenden som rökning, hög alkoholkonsumtion och dåliga matvanor. 

Dessa beteenden kan också leda till hjärt- och kärlsjukdomar (Fjæstad & Wolvén, 2005). 
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Kroppens respons på stress kan förklaras utifrån General Adaptation Syndrome 

(Passer & Smith, 2003). Detta syndrom kan delas in i tre faser, vilka är alarm, motstånd och 

utmattning. Vid alarmfasen aktiveras nervsystemet och frigörandet av stresshormoner. Då 

motståndsfasen inträder behåller kroppen stresshormonerna, vilket till slut kan leda till att 

utmattningsfasen inträder (Leidy, 1989; Passer & Smith, 2003).  

Tillståndet utmattning är en del av begreppet utbrändhet (Maslach, 2003). Det finns tre 

grundläggande komponenter i detta begrepp. Den första handlar om emotionell utbrändhet där 

en känsla av att vara psykiskt och fysiskt uttömd infinner sig. Den andra komponenten är när 

en personlighetsförändring infinner sig då individen blir bland annat negativ, cynisk och 

oengagerad i och mot andra. Den tredje komponenten utgör en minskad personlig prestation 

då en känsla av nedgång av kompetens och produktivitet, ofta kopplad till depression och 

oförmåga att klara av kraven i arbetet, uppstår. Utbrändhet leder bland annat till 

psykosomatiska besvär och relationsproblem (Jürisoo, 2001; Maslach, 2003). Då trötthet 

utgör kärnan i utbrändhet är återhämtning, framförallt sömn, en viktig faktor för att kroppen 

ska kunna ta itu med stress. Individer som är nöjda med sitt arbete och inte känner sig 

stressade har färre sömnstörningar än de som känner sig stressade och missnöjda med sitt 

arbete. Det viktigaste är dock att om man kan koppla bort arbetet och stressen under dagen när 

man kommer hem har man färre problem med trötthet (Åkerstedt & Kecklund i Ekman & 

Arnetz, 2005). 

Det finns ett samband mellan krav, kontroll och stöd i arbetet. Krav i arbetet kan vara 

hur hårt man arbetar, men det kan även vara motstridiga krav och rollkonflikter. Kontroll 

innebär inflytandet man har på sin arbetssituation, hur arbetet ger möjlighet till lärande, 

kreativitet, variation och utveckling av den egna förmågan och friheten att fatta beslut i sitt 

arbete. Socialt stöd på jobbet innebär all social interaktion som finns på jobbet med kollegor 

och överordnade och vänner och familj. Det är viktigt för välmående och förvärvande av ny 
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kunskap och kan ge en positiv känsla av sin identitet genom att man bidrar till gruppens 

gemensamma mål (Karasek & Theorell, 1990; Arbetsmiljöverket, 2001). Krav- kontroll-

stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) är den mest kända modellen för att förklara 

relationen mellan hälsa och påfrestningar i arbetslivet och har dominerat forskningen om 

yrkesrelaterad stress i över 20 år. Har man för höga krav, för lite kontroll och för lite stöd 

finns det en risk att man blir sjuk, men har man mycket kontroll, bra stöd och få krav finns det 

möjlighet att man utvecklar en god hälsa (Karasek & Theorell, 1990; Van Derdoef & Maes, 

1999). 

Positiva utmaningar och handlingsfrihet över sina beslut i arbetet minskar stress och 

ökar inlärningen, medan psykologiska krav ökar både stressen och inlärningen. Psykologiska 

krav och utmaningar tillsammans med för lite kontroll ökar inte inlärningen eftersom det då 

blir negativa utmaningar. Det finns fyra olika typer av psykosocialt arbete som utvecklats 

genom interaktionen mellan psykologiska krav och friheten att fatta beslut. Jobb med hög 

anspänning är när kraven på jobbet är höga samtidigt som det saknas möjligheter att 

kontrollera och påverka jobbet. Aktiva jobb är när kraven på jobbet är höga men att man har 

tillräckliga förutsättningar att kontrollera dem. Passiva jobb är när kraven är låga och det inte 

finns förutsättningar att kontrollera jobbet och till sist jobb med låg anspänning där kraven är 

låga men man kan klara av att kontrollera och påverka jobbet och det som händer (Karasek & 

Theorell, 1990). 

Det har gjorts en studie, EUROTEACH, med lärare i olika länder i Europa som har 

undersökt sambandet mellan modellen och hälsan hos lärare. Den styrker Krav- kontroll-

stödmodellen då den visar att höga krav, låg kontroll och dåligt socialt stöd påverkar hälsan 

hos lärare negativt (Pomaki & Anagnostopoulou, 2003; Griva & Joekes, 2003; Pisanti, 

Gagliardi, Razzino & Bertini, 2003; Pascual, Perez-Jover, Mirambell, Ivan Ez & Terol, 2003; 

Verhoeven, Kraaij, Joekes & Maes, 2003). 
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Skolan är en institution som kan ses som en av de viktigaste samhällsresurserna där 

barns och ungas lärande stimuleras. Då barn och ungdomar har skolplikt (Skolverket, 2006) 

kan skolan ses som Sveriges största arbetsplats. Genom sin utbildning får de kunskaper och 

färdigheter och utvecklar normer och värderingar så att de har möjlighet att stärka samhället 

de kommer att leva i. För att detta ska kunna ske behöver de bra undervisning och 

handledning, vilket gör att förskolans och skolans personal har en viktig roll. Skolan och 

samhället har förändrats under åren och detta har lett till att nya krav på lärare ställs 

(Carlström, Hult, Olofsson, Rosenqvist, Rönnerman & Wersäll, 2005). 

Lärare har själva beskrivit sin stress som en upplevelse av obehagliga och negativa 

känslor som ilska, spändhet, frustration eller depression på grund av deras arbete (Hansen & 

Sullivan, 2003). Orsaker till stress hos lärare kan vara arbetsmängd, elevers attityder och 

beteende, ogynnsamma arbetsförhållanden, dåliga relationer till kollegor och chefer, 

utveckling inom teknologin, förändringar i arbetsmiljön och den organisatoriska atmosfären 

(Griva & Joekes, 2003; Pomaki & Anagnostopoulou, 2003; Kindenberg, 2005). Lärare 

upplever en hög grad av utbrändhet på grund av stress inom arbetet. Denna stress leder till 

konsekvenser inom organisationen såsom dålig arbetsprestation, låg arbetstillfredsställelse 

och frånvaro från arbetet (Hansen & Sullivan, 2003). 

Att jobba som lärare på grundskolan har alltid varit stressande, men det är särskilt 

under 1990-talet stressen har ökat (Cosgrove, 2000). I Skolverkets attitydundersökning år 

2003 uppgav 47 % av lärarna att de alltid eller oftast känner sig stressade i skolan. Samma år 

visade det sig att 25 % av de kvinnliga lärarna och 15 % av de manliga lärarna upplevde 

besvär som orsakats av arbetet på grund av stress och psykiska påfrestningar (Kindenberg, 

2005). En arbetsmiljöundersökning hos Lärarnas Riksförbund visar på en stor omfattning av 

hot om våld och våld mot grundskollärare. En stor andel av de grundskollärare som har blivit 

kränkta upplever att de inte får hjälp av arbetsgivaren. Detta kräver både materiella 
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förbättringar och attitydförändringar. Dessutom behövs det fler grundskollärare och andra 

specialister, såsom kuratorer, psykologer och speciallärare, i skolan. Trots detta så anser de 

flesta grundskollärare att deras yrke är viktigt och att de tillför något bra till samhället. I 

undersökningen av grundskollärares arbetssituation ser man inte lärare som är nöjda, utan 

däremot lärare som börjar få en tro på framtiden där uthålligt arbete kan ge resultat (Lärarnas 

Riksförbund, 2006). 

Inom förskolan finns det många stresskapande faktorer. Då arbetsmiljön i förskolor 

har förändrats på senare år har detta bland annat lett till organisatoriska förändringar som 

större barngrupper och mindre personal. De stora barngrupperna gör att personalens 

möjligheter till att påverka och styra verksamheten minskar och att de tar på sig en för stor 

arbetsbörda (Söderberg, Landström & Kjellberg, 2001; Gotvassli, 2002). Detta har resulterat i 

stress, utbrändhet och psykisk ohälsa hos pedagogerna på förskolan (Gotvassli, 2002). I och 

med denna arbetsbelastning hindras att målen inom förskolan kan uppnås. Vad som krävs av 

förskolepedagoger, förutom det direkta arbetet tillsammans med barnen, är även tid för 

planering, dokumentation, uppföljning, utvärdering, samverkan med kollegor, föräldrar och 

andra verksamheter samt kompetensutveckling. Om detta inte hinns med så kan 

arbetssituationen upplevas som stressig (Gotvassli, 2002). 

Utifrån tidigare forskning ser man att faktorer som gruppstorlek, elevers attityder, 

arbetsförhållanden, arbetstider och relationer till kollegor och chefer påverkar 

arbetssituationen för lärare, och i så fall bör man hitta skillnader mellan förskolan och 

grundskolan. Då det har varit svårt att hitta tidigare forskning om det finns skillnad i upplevd 

stress hos förskollärare och grundskollärare och eftersom det är ett viktigt ämne i dagens 

samhälle är det intressant att undersöka just detta. Genom att göra en enkätundersökning kan 

man få fram om det finns skillnader i upplevd stress och vad som gör att lärare känner sig 

stressade. Vi vet dock att det för närvarande pågår en studie i en svensk kommun där man 
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jämför hur förskolepedagoger och grundskollärare uppfattar sin arbetsmiljö (Åborg, 2006). Vi 

har tillgång till de resultaten och kan därmed göra en jämförelse utifrån materialet. 

Syftet med studien är att utifrån Krav- kontroll-stödmodellen undersöka 

arbetsmiljöfaktorer som är relevanta för stress och att göra en jämförelse mellan 

grundskollärare och förskolepedagoger i en större och en mindre ort i Sverige.  

Metod 

Deltagare 

Enkäten delades ut till 40 lärare i grundskolan och 40 pedagoger i förskolan i en 

mindre ort i Sverige. Deltagarna var i åldrarna 24 till 61 år. I förskolan var det 21 kvinnor som 

deltog och från grundskolan var det 5 män och 20 kvinnor. I den mindre orten var det ett totalt 

bortfall på 34 personer (42.5 %). Material från en pågående studie i en större ort har även 

använts. Detta material består av 84 grundskollärare och 29 förskolepedagoger i åldrarna 26 

till 65 år. Det var 25 män och 95 kvinnor som svarade på enkäten. 11 personer har inte fyllt i 

vilket kön de har. I den större orten var det ett totalt bortfall på 48 personer (30 %). Av den 

totala urvalsgruppen plockades 12 bort för att de inte hade angett om de jobbar på förskolan 

eller grundskolan.  

Material  

Ett personligt brev, där uppsatsförfattarna presenteras och undersökningens syfte 

beskrivs, skickades med enkäten (se Bilaga 1). Enkäten består av 59 frågor varav 10 

bakgrundsfrågor. Frågorna är uppdelade på 9 skalor, vilka är krav, kontroll, stöd, roller, 

socialt klimat, hälsa, stress, interaktion mellan arbete och familj och positiva utmaningar. 

Dessutom ingår två enskilda frågor, vilka handlar om negativ påverkan på fritiden och 

konflikter inom arbetet. Frågorna 1-16, 19-28, och 40-44 är tagna från QPSNordic. 

QPSNordic (Dallner et al., 1999) är ett frågeformulär som testar psykologiska och sociala 
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faktorer i arbetslivet och har blivit utprovat i de nordiska länderna. Frågorna i formuläret har 

visat sig ha hög validitet och reliabilitet (Dallner et al., 2000). De frågorna har blivit 

omformulerade till jag-påståenden. Frågorna 29-36, 45-47 och 49 är tagna från Lärarnas 

Riksförbunds arbetsmiljöundersökning (Lärarnas Riksförbund, 2006). Frågorna 17, 18 och 48 

är tagna från Carl Åborg och Camilla Hanséns enkät om arbetsmiljöfrågor, 1999. Frågorna 

37-39 är tre nya frågor som vi har formulerat utifrån Hansen & Sullivans (2003) definition av 

stress. Det finns fem svarsalternativ till varje fråga som sträcker sig från ”mycket lite eller inte 

alls”  till ”väldigt mycket” . För att mäta reliabiliteten på frågorna som använts i 

undersökningen användes Chronbach’s alfa. Kravskalan består av fem frågor (2, 24, 25, 26 

och 27, se Bilaga 2) och har en reliabilitet på � =.67. Rollskalan består av fem frågor (3, 4, 5, 6 

och 7, se Bilaga 2) och har en reliabilitet på � =.75. Skalan om det sociala klimatet består av 

sju frågor (12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18, se Bilaga 2) med en reliabilitet på � =.79. Stödskalan 

består av fyra frågor (19, 20, 21 och 22, se Bilaga 2) med en reliabilitet på � =.48. Hälsoskalan 

består av fem frågor (30, 31, 32, 33 och 34, se Bilaga 2) med en reliabilitet på � =.80. 

Kontrollskalan består av fyra frågor (8, 9, 10 och 11, se Bilaga 2) och har en reliabilitet på 

� =.62. Stresskalan består av fem frågor från Lärarnas Riksförbunds arbetsmiljöenkät (40, 41, 

42, 43 och 44, se bilaga 2) och tre egenformulerade frågor (37, 38 och 39, se Bilaga 2) med en 

reliabilitet på � =.89. De tre egenformulerade frågorna har en reliabilitet på � =.73. Skalan om 

interaktionen mellan arbete och familj består av två frågor (35 och 36, se Bilaga 2) med en 

reliabilitet på � =.61. Skalan om positiva utmaningar består av två frågor som handlar om 

arbetets meningsfullhet och utmaningar (1 och 28, se Bilaga 2) och har en reliabilitet på 

� =.69. Skalorna är tidigare använda av Dallner et al. och anses ha hög reliabilitet och validitet 

(Dallner et al., 2000). För att se hela enkäten se Bilaga 2. 

Reliabiliteten har även kontrollerats på data från den större orten. Skalorna är samma 

som innan och består av lika många frågor. Däremot finns inte stresskalan med här. 
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Kravskalan har en reliabilitet på � =.68. Rollskalan har en reliabilitet på � =.72. Kontrollskalan 

har en reliabilitet på � =.45. Skalan om det sociala klimatet har en reliabilitet på � =.77. 

Hälsoskalan har en reliabilitet på � =.82. Stödskalan har en reliabilitet på � =.58. Skalan om 

interaktionen mellan arbete och har en reliabilitet på � =.43. Skalan om positiva utmaningar 

har låg reliabilitet på � =.26. 

På enkäten fanns även utrymme för personerna att komplettera, vilket sju har gjort 

från den mindre orten och tio personer från den större orten.  

Procedur  

Efter utformningen av enkäten testades den på två personer för att få fram om det 

fanns några oklarheter. Innan enkäterna delades ut hade de tre ansvariga rektorerna i 

kommunen godkänt undersökningen. Enkäterna delades ut på sammanlagt tolv skolor. På sju 

skolor delades enkäterna och det personliga brevet ut samt ett kuvert där de kunde lämna de 

ifyllda enkäterna. Enkäterna hämtades efter en vecka. På två skolor delade rektorerna ut 

enkäterna som lämnats till dem och de skulle också hämtas efter en vecka. På tre skolor 

stannade författaren medan enkäten fylldes i. Eftersom det var få som deltagit i 

undersökningen gavs en extra arbetsdag att fylla i enkäten och på en skola skrevs ett 

kompletterande brev där det förklarades att vi vore tacksamma om fler deltog. Insamlade data 

analyserades sedan och jämfördes med redan insamlat material från en pågående studie i en 

större ort. Den ansvariga i den kommunen hade först godkänt att vi jämförde med deras data. 

Analyser  

Materialet bearbetades i SPSS där skillnader mellan förskolan och grundskolan i de 

olika orterna testades med en en-vägs ANOVA med Sheffes eftertest. 
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Resultat 

Syftet med studien är att utifrån Krav- kontroll-stödmodellen undersöka 

arbetsmiljöfaktorer som är relevanta för stress och att göra en jämförelse mellan 

grundskollärare och förskolepedagoger i en större och en mindre ort i Sverige. En jämförelse 

har gjorts mellan de fyra grupperna, grundskollärare och förskolepedagoger i den mindre 

orten och grundskollärare och förskolepedagoger i den större orten.  

Nedan redovisas först de signifikanta skillnaderna mellan grupperna i undersökningen 

och därefter där det inte finns några signifikanta skillnader. 

Krav  Det finns signifikant skillnad mellan förskolan i den större orten och 

grundskolan i den mindre orten, där grundskollärarna i den mindre orten upplever sig ha 

högre krav på sig. Det finns även signifikant skillnad mellan grundskolan i den mindre orten 

och grundskolan i den större orten, där grundskollärarna i den mindre orten upplever att de 

har högre krav på sig (se Tabell 1).  

Kontroll  Det finns signifikant skillnad mellan förskolan och grundskolan i den mindre 

orten. Grundskollärarna upplever sig ha mer kontroll än förskolepedagogerna. Mellan 

förskolan i den mindre orten och grundskolan och förskolan i den större orten finns det också 

en signifikant skillnad, där grundskollärarna och förskolepedagogerna i den större orten 

upplever sig ha mer kontroll (se Tabell 1). 

Stöd  Det finns signifikant skillnad mellan förskolan i den större orten och både 

förskolan och grundskolan i den mindre orten, där förskolepedagogerna i den större orten 

upplever sig ha mer stöd. Dessutom finns det signifikant skillnad mellan grundskolan i den 

större orten och både förskolan och grundskolan i den mindre orten då grundskollärare i den 

större orten upplever sig ha mer stöd (se Tabell 1).  

Socialt klimat  Det finns signifikant skillnad mellan förskolan i den större orten och 

både förskolan och grundskolan i den mindre orten, där förskolepedagogerna i den större 
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orten upplever sig ha bättre socialt klimat. Dessutom finns det signifikant skillnad mellan 

grundskolan i den större orten och både förskolan och grundskolan i den mindre orten då 

grundskollärare i den större orten upplever sig ha bättre socialt klimat (se Tabell 1).  

Interaktion mellan arbete och familj  Det finns signifikant skillnad mellan förskolan 

och grundskolan i den större orten där förskolepedagogerna upplever att de har bättre 

interaktion mellan arbete och familj. Mellan förskolan i den större orten och grundskolan i 

den mindre orten finns det signifikant skillnad, där förskolepedagogerna i den större orten 

upplever att de har bättre interaktion mellan arbete och familj (se Tabell 1).  

Positiva utmaningar  Det finns signifikant skillnad mellan förskolan i den större orten 

och både förskolan och grundskolan i den mindre orten, där förskolepedagogerna i den större 

orten upplever sig ha mer positiva utmaningar. Dessutom finns det signifikant skillnad mellan 

grundskolan i den större orten och både förskolan och grundskolan i den mindre orten då 

grundskollärare i den större orten upplever sig ha mer positiva utmaningar (se Tabell 1).  

I faktorerna stress, hälsa och roller fanns inga signifikanta skillnader mellan några av 

grupperna (se Tabell 1).  
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Tabell 1 

Medelvärden (standardavvikelser) av psykosociala arbetsmiljöfaktorer hos de fyra grupperna 
Förskola (mindre ort), Grundskola (mindre ort), Förskola (större ort) och Grundskola (större ort), 
med test för skillnader mellan dessa grupper med ANOVA och post hoc. 

Not. Skalan ”stress” , ”krav”  och ” interaktion mellan arbete och familj”  är vända åt det andra 
hållet så att ett lågt värde är ”bra” . Upphöjda bokstäver indikerar signifikanta gruppskillnader, 
p<,05, påvisade genom Scheffes post hoc test. 
*  p < ,05 

 

Negativ påverkan på fritiden  Det finns signifikant skillnad mellan förskolan i den 

större orten och grundskolan i den mindre orten, där förskolepedagogerna i den större orten 

upplever mindre negativ påverkan på fritiden. Det finns signifikant skillnad mellan 

grundskolan och förskolan i den mindre orten där förskolepedagogerna upplever mindre 

negativ påverkan på fritiden (se Tabell 2). 

I frågan ” lagt märke till störande konflikter mellan arbetskamrater”  fanns inga 

signifikanta skillnader mellan några av grupperna (se Tabell 2)  

 

 
 

Förskola 
(mindre ort) 

a 
(n = 21) 

Grundskola 
(mindre ort) 

b 
(n = 25) 

Förskola 
(större ort) 

c 
(n = 29) 

Grundskola 
(större ort) 

d 
(n = 84) fg F 

Stress 2,49 (0,68) 2,46 (0,69)   41 0,02 

Krav 3,01 (0,62) 3,30cd (0,48) 2,61 (0,56) 2,90 (0,60) 155 6,17*  

Kontroll 2,18 (0,65) 2,89a (0,54) 2,73a (0,62) 2,77a (0,66) 152 5,80*  

Stöd 2,87 (0,45) 2,49 (0,66) 4,06ab (0,80) 3,87ab (0,63) 155 42,42*  

Hälsa 2,35 (0,76) 2,27 (0,75) 1,88 (0,79) 2,20 (0,81) 156 1,88 

Roller 3,55 (0,64) 3,48 (0,63) 3,31 (0,46) 3,53 (0,48) 148 1,28 

Socialt klimat 2,27 (0,55) 2,34 (0,56) 2,81ab (0,34) 2,83ab (0,30) 154 17,90*  

Interaktion 
mellan arbete och 
familj 

1,83 (0,84) 2,20c (0,78) 1,50 (0,58) 1,95c (0,69) 156 4,65*  

Positiva 
utmaningar 

3,07 (0,24) 3,06 (0,26) 4,52ab (0,53) 4,54ab (0,53) 153 115,95*  
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Tabell 2 

Medelvärden (standardavvikelser) av psykosociala arbetsmiljöfaktorer hos de fyra grupperna 
Förskola (mindre ort), Grundskola (mindre ort), Förskola (större ort) och Grundskola (större 
ort), med test för skillnader mellan dessa grupper med ANOVA och post hoc. 
 Förskola 

(mindre ort) 
a 

(n = 21) 

Grundskola 
(mindre ort) 

b 
(n = 25) 

Förskola 
(större ort) 

c 
(n = 29) 

Grundskola 
(större ort) 

d 
(n = 84) fg F 

Negativ 
påverkan 
på fritiden 

2,48 (1,08) 3,04a (1,12) 2,34b (1,08) 2,90 (1,18) 158 4,64*  

Störande 
konflikter 
mellan 
arbetskam
rater 

2,76 (1,04) 3,08 (0,76) 2,62 (1,21) 2,56 (0,95) 158 1,87 

Not. Frågorna är vända på det sättet att ett lågt värde är ”bra” . Upphöjda bokstäver indikerar 
signifikanta gruppskillnader, p < ,05, påvisade genom Scheffes post hoc test. 
*  p < ,05 

 
I Figur 1 visas medelvärden på de olika skalorna i de olika grupperna. Observera att 

faktorerna gällande ”stress” , ”  ”krav” , ” interaktion mellan arbete och familj” , ”negativ 

påverkan på fritiden”  och frågan ”störande konflikter mellan arbetskamrater”  är vända åt det 

andra hållet så att ett lågt värde är ”bra” . 

0

1

2

3

4

5

Stress Krav Kontr. Stöd Hälsa Roller Klimat Intera. Utm. Påv. Konf.

Förskola (mindre ort)

Grundskola (mindre ort)

Förskola (större ort)

Grundskola (större ort)

Figur 1 

Medelvärden på de olika skalorna i de olika grupperna, 2006. 

 

De fria kommentarerna från personerna i den mindre orten var endast negativa och 

bestod bland annat av följande ”Pga kommunens ekonomi skrivs det in flera barn i 
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barngrupperna. Det fackliga arbetet på arbetsplatsen har försämrats, man ringer rektor 

angående problem men inget sker förrän man hotar med media. Försämring med fortbildning 

som man själv vill utvecklas inom” , ” Idag är förskolan ingen bra barnomsorg utan stundtals 

riktigt dålig barnpassning” , ” Eftersom kommunen har dålig ekonomi har arbetssituationen 

på våra förskolor försämrats katastrofalt de senaste åren, vilket har lett till att personalen fått 

större arbetsbelastning och de flesta mår mer eller mindre dåligt” . 

De fria kommentarerna från den större orten var både positiva och negativa och bestod 

bland annat av följande ” Jag har trivts mycket bra med min nuvarande arbetsplats, chef, 

arbetskamrater, men sen min tid i skolan har jag mycket dålig erfarenhet av skolledning och 

….. kommun som arbetsgivare. De bryr sig inte alls om sina arbetare, de är bara 

förbrukningsvaror” . ” Jag tror att svaren på enkäten av många används för att ventilera 

allmänt missnöje med sitt liv och arbetssituation och inte på ett korrekt sätt återspeglar 

verkligheten på skolan. Min skola är en sund och bra arbetsplats men lärare är ett gnälligt 

släkte, särskilt de äldre ...” .  

Diskussion 

Denna undersökning gjordes för att utifrån Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & 

Theorell, 1990) undersöka arbetsmiljöfaktorer som är relevanta för stress. De viktigaste 

skillnaderna finns i faktorerna krav, kontroll, stöd och socialt klimat. Inga skillnader mellan 

undersökningsgrupperna uppmättes när det gäller stress, hälsa och roller  

Kraven är högre i grundskolan i den mindre orten än i förskolan och grundskolan i den 

större orten. Förskolepedagogerna i den mindre orten upplever sig ha lägre kontroll än de 

andra skolorna i undersökningen. I den större orten upplever sig både grundskollärare och 

förskolepedagoger ha mer stöd och bättre socialt klimat än grundskollärare och 

förskolepedagoger i den mindre orten. Vår studie bidrar med att man kan se skillnad i viktiga 

psykosociala arbetsmiljöfaktorer som i tidigare studier har visat sig påverka hälsan (Karasek 
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& Theorell, 1990; Van Derdoef & Maes, 1999). Med hjälp av det kan man förbättra deras 

arbetssituation. 

Innan vi började med denna uppsats hade vi tänkt oss att grundskollärare kände sig 

mer stressade än förskolepedagoger. Detta tror vi beror på att de har mer riktlinjer att följa, 

längre arbetsdagar och fler ansvarsområden. Att det i den mindre orten inte finns någon 

skillnad i upplevd stress mellan förskolepedagoger och grundskollärare kan vi tänka oss bero 

på att förskolepedagoger mår sämre på grund av omorganisationer (Söderberg, Landström & 

Kjellberg, 2001; Gotvassli, 2002). De känner sig också stressade om de inte hinner med att 

göra det planerat att göra under dagen (Gotvassli, 2002). Vissa förskolepedagoger som 

deltagit i studien anser att orsaken till att de mår dåligt på jobbet är den stora 

arbetsbelastningen när det skrivs in fler barn i barngrupperna på grund av omorganisationerna 

i kommunen.  

Resultatet visar att grundskollärare upplever att fritiden påverkas mer negativt än 

förskolepedagoger, vilket kan bero på till exempel längre arbetsvecka. Det finns signifikanta 

skillnader som visar att grundskollärare upplever sig ha mer kontroll än förskolepedagoger, 

vilket kan betyda att de mår bättre eftersom Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell, 

1990) visar att om man har hög kontroll på jobbet mår man bättre.  

Att det finns skillnader mellan orterna kan bero på omorganisationer, som vi nämnt 

tidigare. Att lärare i den större orten upplever sig ha mer stöd än i den mindre orten tänker vi 

oss kan bero på att förskolorna i den mindre orten har bytt rektor. Det behöver inte betyda att 

rektorn inte ger stöd, men vi tror att det kan ta ett tag för både personal och rektor att anpassa 

sig. Det är dock svårt för oss att reflektera alltför mycket över denna faktor då det har visat sig 

att stödskalan har en låg reliabilitet i vår undersökning. Ytterligare skillnader mellan orterna 

är att lärarna i förskolan och grundskolan i den större orten upplever att de har mer kontroll än 

förskolan i den mindre orten. Dessutom upplever grundskollärare i den mindre orten ha högre 
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krav på sig än förskolepedagoger och grundskollärare i den större orten. Detta styrker vår 

reflektion över att lärarna i den mindre orten känner sig mer stressade än lärarna i den större 

orten.   

Något annat som tyder på att lärarna trivs bättre på jobbet i den större orten är att 

lärarna där upplever ett bättre socialt klimat. Då vi har många frågor om det sociala klimatet 

och även hög reliabilitet på dessa tycker vi att man kan lägga stor vikt på denna faktor. Något 

annat som gör att vi tror att arbetstrivseln är högre i den större orten är att lärarna där upplever 

sig ha mindre krav på sig än grundskolan i den mindre orten. Detta kan betyda att stressen är 

högre i den mindre orten. 

Den negativa påverkan på fritiden är högre i grundskolan i den mindre orten än 

förskolan i den mindre orten. I förskolan i den större orten är den negativa påverkan på 

fritiden högre än grundskolan i den mindre orten. Resultatet visar även att den negativa 

interaktionen mellan arbete och familj är högre i förskolan i den större orten än i de båda 

grundskolorna Det här anser vi tyda på att det är arbetsmiljön i de skolorna som är orsaken till 

hur man mår och inte om man är grundskollärare eller förskolepedagog. Då det handlar om få 

frågor lägger vi emellertid mer vikt vid de andra nämnda faktorerna, såsom krav, kontroll, 

stöd och socialt klimat.  

I den större orten upplever sig både grundskollärarna och förskolepedagogerna ha mer 

positiva utmaningar än lärarna i den mindre orten. Då positiva utmaningar i arbetet minskar 

stress (Karasek & Theorell, 1990) kan man se det här som ett tecken på att det kanske är 

mindre stress i den större orten.  

En svaghet med studien är att på grund av så stort bortfall i den mindre orten blev 

grupperna små. Varför det blev ett så pass stort bortfall är svårt att svara på då deltagarna var 

medvetna om att enkätundersökningen behandlades konfidentiellt. Dessutom borde intresset 

ha varit högt med tanke på vad undersökningen gick ut på. Bortfallet beror sannolikt på att 
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man inte upplever sig ha tid. Vi tror att de som är mest stressade inte kände att de hann med 

att fylla i någon enkät, men att det är just de som borde vara med. Vi vet till exempel enligt 

uppgift att en lärare var hemma på grund av utmattningsdepression. Detta kan betyda att det 

är fler som är hemma på grund av att de mår dåligt på jobbet. I den större orten är bortfallet 

lägre, där var det en försöksledare som instruerade alla på en gång och var kvar medan de 

fyllde i enkäten. I den mindre orten skulle kanske bortfallet bli mindre om författaren stannat 

kvar när enkäten fylldes i, eftersom på de skolor författaren stannade kvar blev det inget 

bortfall alls. Eftersom det inte fanns med några stressfrågor i enkäten som delades ut till den 

större orten är det svårt att koppla resultatet till stress. Det kan vara en nackdel för vår studie 

eftersom man inte kan jämföra stress mellan orterna och koppla stresskalan till de andra 

skalorna i den större orten. I den mindre orten visste de att studien undersökte stress och detta 

kan möjligtvis ha påverkat svaren på ett negativt sätt. Således, de tänker på stress när de fyller 

i enkäten och kopplar ihop de andra frågorna med stress. Vad som ytterligare kan påverka 

stresskänslan hos en person kan vi tänka oss bero på personligheten, det vill säga hur pass 

känslig eller mottaglig man är för stress. Eftersom vi inte har med några sådana frågor i vår 

enkätundersökning är det svårt att ta med det i beräkningen och därmed göra några tolkningar 

angående det.  

En styrka med studien är att frågorna i enkäten kom från ett formulär med hög kvalitet 

som redan är testat på lärare (Dallner et al., 1999). Att våra egna frågor om stress hade en hög 

reliabilitet är även det en styrka. Det betyder att de sannolikt är välformulerade och mäter det 

de ska. 

Vi anser att det är viktigt att lyfta fram arbetsmiljöfaktorer som kan bidra till 

upplevelsen av stress, med tanke på den höga sjukskrivningen beroende på detta 

(Riksförsäkringsverket, 2006; Ekman & Arnetz, 2005). Det gör också att man lättare kan 

undvika och förebygga ohälsa på arbetsplatser om man vet vad som framkallar stress. När vi 
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började undersökningen trodde vi att det skulle vara skillnad i upplevd stress mellan 

förskolepedagoger och grundskollärare, att grundskollärarna skulle vara mer stressade. 

Resultatet visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna i fråga om 

stress. Vi tolkar detta som att lärare är mer eller mindre stressade oberoende av vilken 

yrkeskategori av lärare de tillhör och det är framförallt hur den psykosociala arbetsmiljön ser 

ut inom de olika arbetsplatserna som bidrar till graden av stress. Därför är det viktigt att 

fortsätta stärka de faktorer, som krav, stöd och kontroll, så att arbetsmiljön påverkas på ett 

positivt sätt.�Även de faktorer som inte uppvisade någon skillnad mellan de fyra 

undersökningsgrupperna har betydelse för arbetsmiljön, tydliga roller, låg, eller måttlig stress 

och god hälsa är också viktigt för att prestera bra på jobbet. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Våra namn är Ann-Charlotte Everskog och Anna Persson och vi läser psykologi C på Örebro 

universitet. Vi håller just nu på med en uppsats till vilken vi ska göra en enkätundersökning. 

Till detta är vi i behov av din hjälp med att fylla i enkäten. Uppsatsen handlar om hur 

förskolepedagoger och grundskollärare uppfattar sin arbetssituation, där vårt syfte är att 

försöka ta reda på om det finns någon skillnad mellan dessa två yrkeskategorier. Enkäten är 

anonym och det är helt frivilligt om du vill delta, men vi skulle bli mycket tacksamma om du 

gjorde det. Enkäten tar uppskattningsvis cirka 10-15 minuter att fylla i. 

Kryssa för det svarsalternativ som stämmer bäst in på dig själv. Det är viktigt att du endast 

fyller i ett svarsalternativ på varje fråga. 

Vi tackar för hjälpen, med vänliga hälsningar 

Ann-Charlotte Everskog & Anna Persson 

 

Har ni några frågor eller synpunkter får ni gärna höra av er: 

anncharlotte.everskogh041@student.oru.se 

anna.perssonh048@student.oru.se 

 

Handledare: Carl Åborg 

carl.aborg@bsr.oru.se 
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ARBETSMILJÖ & HÄLSA 
 

Mycket lite 
eller inte alls 

 
Ganska lite 

 
Något 

 
Ganska 
mycket 

 
Väldigt 
mycket 

1. Jag tycker att mitt arbete är meningsfullt. 
     

2. Mitt arbete kräver att jag skaffar mig nya kunskaper och 
färdigheter.      

3. Det finns klart definierade mål för mitt arbete. 
     

4. Jag vet vilket ansvarsområde jag har. 
     

5. Jag måste utföra saker som jag tycker skulle göras 
annorlunda.      

6. Jag får arbetsuppgifter utan att få de resurser som behövs för 
att utföra dem      

7. Det ställs oförenliga krav på mig från två eller flera personer. 
     

8. Jag kan påverka mängden arbete jag får. 
     

9. Jag kan själv bestämma min egen arbetstid. 
      
10. Jag kan bestämma när jag ska ha kontakt med brukare, 

alltså elever och föräldrar.      

11. Jag kan påverka beslut som är viktiga för mitt arbete.      

 
 
 
 
 
 
 

     

I vilken grad tycker du att följande påståenden 
beskriver din arbetsplats? 

 
Mycket lite 

eller inte alls 

 
Ganska lite 

 
Något 

 
Ganska 
mycket 

 
Väldigt 
mycket 

 
12. Konkurrensinriktad.      

 
13. Uppmuntrande och stödjande.      

 
14. Misstroget och misstänksamt.      

 
15. Avslappnat och trivsamt.      

 
16. Stelt och regelstyrt.      

 
17. Rörigt och oförutsägbart.      

18. Spännande och händelserikt.      
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ARBETSMILJÖ  
& HÄLSA 

Mycket 
sällan eller 

aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska ofta Mycket 
ofta eller 

alltid 
19. Om jag behöver, så får jag stöd och hjälp med mitt arbete 

från mina arbetskamrater.      

20. Om jag behöver, så är min rektor/förskolechef villig att lyssna 
på problem som rör mitt arbete.      

21. Om jag behöver, så kan jag tala med min make/maka eller 
någon annan närstående person om problem som rör 
arbetet. 

     

22. Jag får uppskattning för mina arbetsprestationer från min 
närmaste chef.      

23. Jag har lagt märke till störande konflikter mellan 
arbetskamrater.      

24. Min arbetsmängd är så ojämnt fördelad att arbete hopar sig. 
     

25. Jag har för mycket att göra. 
     

26. Mina arbetsuppgifter är för svåra för mig. 
     

27. Jag utför arbetsuppgifter som jag skulle behöva mera 
utbildning för.      

28. Mina kunskaper och färdigheter är till nytta i mitt arbete. 
     

 
 
 
 
 
 
 

     

Kryssa för det alternativ som bäst beskriver hur du 
påverkas av din arbetssituation! 

Mycket 
sällan eller 

aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska ofta Mycket 
ofta eller 

alltid 
29. Jag upplever att fritiden påverkas negativt. 

     
30. Jag har svårt att sova. 

     
31. Jag är så trött efter mitt arbete att mitt sociala liv blir lidande. 

     
32. Jag känner fysiska besvär, t.ex. magont eller huvudvärk. 

     
33. Jag drabbas av sjukdom under helger och ferier. 

     
34. Jag tar lugnande medel eller alkohol för att varva ner. 

     
35. Kraven i mitt arbete påverkar mitt hem- och familjeliv på ett 

negativt sätt.      
36. Kraven från mitt hem/min familj påverkar mitt arbete på ett 

negativt sätt.      
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Kryssa för det alternativ som bäst beskriver hur du 
uppfattar upplevd stress i din arbetssituation  

Mycket 
sällan eller 

aldrig 

Ganska 
sällan 

Ibland Ganska ofta Mycket 
ofta eller 

alltid 
37. Jag känner mig arg och frustrerad.      
38. Jag känner mig spänd.      
39. Jag känner mig deprimerad.      
40. Jag känner mig känslomässigt tömd av mitt arbete.      
41. Arbete under en hel dag är verkligen påfrestande för mig.      
42. Jag känner mig förbrukad när arbetsdagen är slut.      
43. Jag känner mig trött när jag går upp om morgnarna.       
44. Jag känner mig utbränd av mitt arbete.       
 
 
 
 
 
 

     

 

Tänk på din hälsa det senaste året! 
 
 
45. Har du p.g.a. sjukdom varit frånvarande mer än 4 veckor i 

följd de senaste 12 månaderna? 

Ja 
   

Nej  
 

 

46. Har du p.g.a. sjukdom varit frånvarande 6 gånger eller fler 
under de senaste 12 månaderna? 

Ja  
 

Nej  
 

 

47. Har det hänt de senaste 12 månaderna att du gått till jobbet 
trots att du med tanke på ditt hälsotillstånd egentligen borde 
ha sjukskrivit dig? 

Ja  
 

Nej  
 

 

48. Om du har varit frånvarande p.g.a. sjukdom, vilken typ av 
ledighet har du använt?  

 
Du kan välja flera svarsalternativ! 
 

 Sjukskrivning      

 Kompledigt (justering av årsarbetstiden)         

 Semesterdagar        

 Vård av sjukt barn 

 Jag har inte varit frånvarande p.g.a. sjukdom. 
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49. Om du har arbetat trots att du borde ha sjukskrivit dig, vad 

beror det på? 
 

Du kan välja flera svarsalternativ! 

 

 

 

 

 
 Vikarieproblem 

 Arbetsbördan ökar/mera arbete 

 Ansvar 

 Ekonomiska orsaker (karensdag) 

 Belastar redan tyngda kollegor 

 Jag arbetar aldrig om jag är sjuk! 

 

BAKGRUNDSUPPGIFTER 
Behandlas konfidentiellt! 

 

1. Kön 
 

 
Man 
 

 
 

Kvinna  
 

 

2. Ålder:              år. 
  

3. Utbildning 
Vilken är din högsta utbildning?   
________________________________________________________________________ 
 

4. Familjesituation 
 Gift / sammanboende  Singel / ensamstående  Annat: _____________________ 

 

5. Antal hemmavarande barn:__________________st. 
 

6. Hemmavarande barns ålder, fler alternativ möjliga.  
 spädbarn 

 förskolebarn 

 7 - 12 år 

 13 - 19 år 

 20 - 
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7. Arbetssituation 
  Förskola   Grundskola 

8. Hur länge har du arbetat inom ditt yrke?                            år. 
  

9. Anställningsform, ange ett alternativ! 10. Omfattning, ange ett alternativ! 
   Tillsvidareanställning (fast anställning)  Heltid 

 
 Deltid:  

 

% 

 
 

 
 

 
Visstidsanställning (vikariat, säsong, projekt) 

 
 

 
Heltid 

 
 

 
 

 
Deltid:  

 

 
% 

   
Du får gärna komplettera enkäten, om du tycker att det saknades någon fråga, eller om du vill ta upp något annat. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Tack för din medverkan! 
 

Ingen annan kan ersätta dig och just dina synpunkter på hur du har det på din 
arbetsplats. Kom ihåg att du gärna får kontakta oss om du har frågor om 
undersökningen! Vi tackar för ditt värdefulla bidrag! 


