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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka negativ stress och stresshantering för 

grundskollärare i årskurs F-3. Studien grundar sig i tidigare forskning kring arbetsmiljö, stress 

och stresshanteringsstrategier. Studiens syfte och frågeställningar besvaras genom en 

kvalitativ intervjustudie, där fyra kvinnliga grundskollärare deltar i semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuerna grundas på intervjudeltagarnas personliga upplevelser och 

erfarenheter. Intervjudeltagarna nämner vilka situationer i arbetsmiljön som bidrar till deras 

välmående eller ohälsa. Intervjudeltagarna berättar även under intervjuerna vilka faktorer som 

orsakar deras stress, de nämner alltså olika typer av stressorer. I intervjuerna framkommer det 

även vilka strategier som lärarna använder sig av för att hantera sina dagliga stressorer. 

Studiens slutsatser visar att intervjudeltagarna upplever stress i sitt yrke och att de använder 

sig av olika stresshanteringsstrategier för att motverka stress.  
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Förord  

Vi vill varmt tacka våra respondenter som har ställt upp på den här studien. Tack för att ni 

delade med er av era erfarenheter och tankar kring stress och stresshantering i läraryrket. Utan 

er hade det inte varit möjligt att genomföra den här studien.  
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1.   Inledning 

Mellan åren 1991–2000 visar statistiken att grundskollärare var det yrket som var mest utsatt 

för stress (Arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån, 2001). Statistiken år 2018 visar att 

lärarna är överbelastade med arbete. Det leder i sin tur till att lärarna känner sig stressade. 

Vidare i statistiken redovisas det att stressen bidrar till att två av tre lärare inte utnyttjar sin 

rast (Lärarnas tidning, 2018).  

Statistiken från 1991–2000 och statistiken från 2018, visar samma trend på att lärarna är 

överbelastade och stressade, men vad är egentligen stress? Stress är en försvarsmekanism som 

förbereder oss på kamp eller flykt (Johansson, 1997 s.123–125; Bronsberg, 2000 s.46). Stress 

uppstår genom individuella tolkningar och upplevelser av stressorer 1. Om de individuella 

tolkningar och upplevelser av stressorer anses vara mer utmanande än vad individen har kraft 

att bära, då bildas det negativ stress. Om individen däremot har tillräckligt mycket bärkraft, 

bildas det positiv stress. Det blir positiv stress då det finns en jämvikt mellan stressorerna och 

bärkraften vilket bidrar till lärande och utveckling (Johansson, 1997, s.125). Stress får 

individer till att bli motiverade, men kan också resultera till frustration och medverka till 

humörsvängningar (Cosgrove, 2000. S.27). 

Det är ofarligt med stress, men vid en konstant stress ökar risken till ohälsa och det kallas för 

negativ stress (Cosgrove, 2000. S.27). En långvarig negativ stress är ohälsosamt för kroppen 

och det märks genom symptom som till exempel sömnproblem och värk i nacken och 

skuldran. Den negativa stressen kan åtgärdas genom att man hittar orsaken till den och sedan 

hittar strategier för att åtgärda den (Melin & Wigaeus Tornqvist, 2004 s.136 & 

Arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån, 2001 s. 55). 

 

 

 

 

                                                             
1 Stressorer s.7 
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1.1        Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka lärarstress i årskurs F-3. Fokuset ligger på 

arbetsmiljö, stress och stresshanteringsstrategier. Studien genomförs i form av 

semistrukturerade intervjuer och grundar sig i tidigare forskning.   

• Hur framkommer arbetsrelaterad stress i lärarnas liv utanför arbetet? 

• Vilka stressorer identifierar lärarna i deras arbetsmiljö?  

• Använder lärarna effektiva stresshanteringsstrategier för att motverka stress? 

 

1.2        Disposition 

I nästa avsnitt presenteras teoretiskt ramverk. Avsnittet består av rubriken arbetsmiljö med tre 

underrubriker som är samband mellan ohälsosam stress och värk i nacken och skuldran, ISR-

modellen och krav-kontrollmodellen. Därefter kommer rubriken stress med underrubrikerna 

negativ stress och stressorer. Avsnittet avslutas med rubriken stresshantering strategier med 

underrubrikerna coping och kasam-känsla av sammanhang. Sedan presenteras metod avsnittet 

med rubrikerna material, intervjudeltagare, intervjuanalys, etiska överväganden, 

tillförlitlighet, reliabilitet och validitet samt metoddiskussion. Nästa avsnitt är 

resultatredovisning och analys. Avsnittet presenterar och diskuterar den empiriska studien 

med utgångspunkt i teoretiskt ramverk. Strukturen i resultatredovisningen och analysen följer 

med rubriken arbetsrelaterad stress, med underrubrikerna tillämpning av sambandet mellan 

ohälsosam stress och värk i nacken och skuldran, tillämpning av ISR-modellen och 

tillämpning av krav-kontrollmodellen. Därefter följer rubriken identifierade stressorer. 

Nästkommande rubrik är tillämpning av effektiva strategier för att motverka stress med 

underrubrikerna tillämpning av coping och tillämpning av kasam-känsla av sammanhang. 

Studien fortsätter sedan med avsnittet slutsatser och diskussion med rubriker slutsatser, 

diskussion och förslag till vidare forskning. Till sist tillkommer referenslista och bilagor. 
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2.   Teoretiskt ramverk  

Teoretiskt ramverk berör tidigare forskning och presenterar orsaker och konsekvenser av 

stress samt lämpliga modeller och strategier för att motverka den. Avsnittet börjar med 

rubriken arbetsmiljö och underrubrikerna samband mellan ohälsosam stress och värk i nacken 

och skuldran, ISR-modellen och krav-kontrollmodellen. Vidare följer rubriken stress med 

underrubrikerna negativ stress och stressorer. Därefter följer rubriken stresshantering 

strategier med underrubrikerna coping och kasam-känsla av sammanhang.  

 

2.1 Arbetsmiljö  

Arbetsmiljön är en konstgjord miljö som är formad av oss människor.  Den är inte 

oföränderlig, utan den ingår i en ständig utvecklingsprocess (Lennerlöf, 1997 s.10). 

Arbetsmiljön handlar om fysiska och psykosociala förhållanden, därför finns arbetsmiljölagen 

som innebär att arbetsplatsen ska varken vara fysisk eller psykiskt överbelastad. Arbetsplatsen 

ska ge möjlighet till god trivsel och engagemang eftersom människor tillbringar till stor del av 

sin vakna tid på arbetet (Lennerlöf, 1997 s.10 & Sundin & Wikman, 2004. s.11).  

De psykosociala förhållandena på arbetsplatsen innebär vilka psykiska och sociala 

påfrestningar som en individ utsätts för. Det kan till exempel vara egenkontroll, inflytande på 

arbetsplatsen och gemenskapen mellan kollegorna. De fysiska förhållandena på arbetsplatsen 

påverkar individens kropp och sinnen, till exempel ljudnivåer (Kjellberg, 1997 s.31). De 

psykosociala och de fysiska förhållandena undersöks parallellt, men kan även undersökas var 

för sig, för att hitta orsaken till ohälsosam arbetsmiljö (Kjellberg, 1997 s.30.). 

 

2.1.1 Samband mellan ohälsosam stress och 

värk i nacken och skuldran 

Gustafsson & Lundberg (Melin & Wigaeus Tornqvist, 2004 s.136) redogör Bongers 

genomgång som innefattar att det finns samband mellan ohälsosam stress på arbetsplatsen och 

värk i nacke och skuldran. De psykosociala förhållandena som tyder på att ett arbete är för 
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stressigt är “hög arbetsbelastning, hög arbetsintensitet, höga krav i arbetet, monotont arbete 

och låg grad av socialt stöd samt missnöje med arbete” (Melin & Wigaeus Tornqvist, 2004 

s.136). Ett annat psykosocialt förhållande som också bidrar till fysiska problem i nacken och 

skuldran är låg kontroll i arbetet. Det mönstret är dock inte lika tydligt som de ovannämnda 

(Melin & Wigaeus Tornqvist, 2004, s. 135–136).  Om arbetsmiljön är ohälsosam, behöver 

man vidta åtgärder och göra förändring (Kjellberg, 1997 s.31 & Johansson, 1997 s.125). 

Förändring kan ske genom tekniska och arbetsorganisatoriska lösningar till exempel att växla 

arbetsuppgifter.   

 

2.1.2 ISR-modellen  

En modell som används till att studera arbetsmiljön är ISR-modellen. Det är en modell som 

används för att mäta den enskilda individens upplevelser av stress på arbetsplatsen. Modellen 

har fyra steg. Steg ett är den objektiva arbetsmiljön. Den objektiva arbetsmiljön är yttre 

faktorer till exempel buller. Steg två är egna upplevelser av de yttre faktorerna, alltså den 

subjektiva arbetsmiljön. Egna upplevelser leder till steg tre som är omedelbara reaktioner. 

Reaktionerna kan vara biologiska, beteendemässiga eller emotionella. Konsekvenserna av 

dessa reaktioner är hälsa eller sjukdom. För att modellen ska bli komplett behövs våra 

erfarenheter och relationer, eftersom det är de som skapar en reaktion (Johansson, 1997 s. 126 

- 127).   

 

2.1.3 Krav-kontrollmodellen 

En annan modell är krav-kontrollmodellen. Modellen visar förhållanden mellan krav och 

handlingsutrymme och dess konsekvenser på arbetsplatsen. Det finns fyra generella faktorer 

som orsakar stress hos individer och dessa är, kvantitativ överbelastning, kvalitativ 

underbelastning, bristande inflytande och bristande stöd (Johansson, 1997 s.130; 

Yrkesinspektionen, 2002 s. 65–66).  Krav-kontrollmodellen visar vilka utlopp 

arbetsupplevelser kan resultera i. Ett arbete med stort handlingsutrymme och höga krav är den 

ideala arbetsupplevelsen, för att främja motivation och lärande. Ett annat utlopp kan vara en 

arbetsplats med höga arbetskrav och lågt handlingsutrymme. Kombinationen leder istället till 

ohälsa (Johansson, 1997 s. 130–131).   
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En arbetsplats med god arbetsmiljö ska vara trygg, stimulerande och utvecklande. De 

anställda ska ha ett stort handlingsutrymme, goda relationer till kollegor samt ett gott 

samarbete med dem. Det behövs också en måttlig arbetsbelastning på arbetet (Månsson & 

Persson, 2004 s. 311).  

 

2.2 Stress 

Stress uppkommer vid olika situationer där individer vill prestera, det är antingen yttre eller 

inre krav som ställs (Johansson, 1997 s.124). I och med att alla individer har olika krav på sig 

själva bidrar det till mer eller mindre stress hos vardera individen vid samma 

presentationstillfälle. Det innebär att alla individer hanterar stress på olika sätt. Stress i sig är 

inte farligt utan det motiverar individer till att prestera i olika sammanhang, vilket är positivt. 

Stress kan också påverka individen negativt, om den är långvarig utan återhämtning 

(Cosgrove, 2000 s.27–28).  

Cosgrove (2000) skriver: “The only way to live without stress is to be in a permanent coma.” 

(s.27). Forskaren vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet Gunn Johansson 

(1997) beskriver att det finns både positiv och negativ stress. Den negativa stressen uppstår 

när individen inte har tillräckligt mycket bärkraft. Den positiva stressen uppstår när bärkraften 

och kraven ligger på en nivå som leder till personlig utveckling (s.123). Stressen åtgärdas 

genom användning av olika stresshanteringsstrategier. Stresshanteringsstrategi är exempelvis 

coping2 (Snyder & Dinoff, 1999 s. 5). En annan stresshanteringsstrategi är kasam-känsla av 

sammanhang3 (Westlund & Sjöberg, 2009 s. 14; Näsman, 1998 s. 29).  

Johansson (1997, s.124–125) beskriver vad som händer i hjärnan när vi människor blir 

stressade. När en människa upplever en fara skickar sinnena signaler till hjärnan som 

förbereder oss på överlevnad. Information tas in i hjärnbarken och bedömer om det skulle 

kunna vara en livshotande situation. Vidare skickas signalerna till hypotalamus som finns i 

mellanhjärnan. Hypotalamus skickar signaler till binjurebarken och binjuremärgen. När 

binjurebarken får signalerna genom blodet börjar den producera hormonet kortisol. 

Binjuremärgen får signalerna genom nervsystemet och börjar producera andra hormoner som 

                                                             
2 Coping s.7 
3 Kasam – känsla av sammanhang s.8 
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adrenalin och noradrenalin. Dessa tre stresshormonerna förbereder kroppen för kamp eller 

flykt (Johansson, 1997 s.125).  

2.2.1 Negativ stress 

Långvarig negativ stress i arbetet bildas genom för hög arbetsintensitet, bundenhet eller/och 

arbetsmängd. Dessa faktorer påverkar hur en anställd trivs på sin arbetsplats och vilken grad 

av stress den utsätts för (Arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån, 2001 s.18). Enligt 

statistiken år 2018 (Lärarnas tidning, 2018) och arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån 

(2001) är läraryrket utsatt för mycket stress. Om stressen är långvarig utan återhämtning, är 

det ett hot mot den yrkesmässiga utvecklingen (Johansson, 1997 s.122).  

Utifrån statistiken ser man en trend som tyder på att lärarna utsätts för mycket negativ stress i 

arbetet. Det syns genom att lärarna toppar i statistiken angående höga krav, bristande socialt 

stöd, psykiska påfrestningar och arbetsrelaterade besvär till exempel sömnlöshet 

(Arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån, 2001 s.18–24, 32–39, 54–56). Höga krav 

bidrar till att lärarna arbetar övertid. Statistiken visar att det är främst kvinnliga lärare som 

inte kan släppa arbetet på fritiden. Det finns också en trend som visar att det är kvinnliga 

lärare som utsätts för mest stress (Månsson & Persson, 2004 s. 301–304).   

Statistiska utvecklingen över tid 1991–2000 (Arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån, 

2001) visar att den negativa stressen ökar konstant inom den kommunala sektorn. I samma 

statistik visar trenden att den negativa stressen ökar mer för kvinnor än män som jobbar inom 

kommunen. I utvecklingen framkommer det även en kontinuerlig ökning av de olika 

faktorerna som bidrar till negativ stress (Arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån, 2001 

s.74 – 118).  Wong, Ruble, McGrew och Yu beskriver läraryrket som ett stressfullt yrke och 

anger den negativa stressen som den största orsaken till att lärare lämnar sin profession 

(Cancio, Larsen, Mathur, Bailey Estes, Johns & Chang, 2018 s.459). I och med att den 

negativa stressen är största orsaken till att lärare lämnar sin profession, är balansen mellan 

arbetet och vila meriterande för det egna välmående (Aronsson, Ishäll, Göransson, Lindfors, 

Nylén & Sverke, 2015). 
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2.2.2 Stressorer 

Den medicinske sociologen Aaron Antonovskys beskrivning på stressorer är “Stressorer är 

/.../ faktorer som påverkar våra liv” (Westlund & Sjöberg, 2009 s.16). Stressorer är alltså 

något som påverkar människors liv på ett positivt eller negativt sätt. Enligt Antonovsky är de 

negativa stressorerna uppdelade i tre typer. De typerna är kroniska stressorer, 

livshändelsestressorer och dagliga förtretligheter. De kroniska stressorerna påvisar en individs 

livssituation till exempel en individ med en kronisk sjukdom. Livshändelsestressorer är en 

akut livshändelse som ger utlopp för en hög grad av spänning och stress, under en viss 

tidsperiod, det kan till exempel vara en skilsmässa. Dagliga förtretligheter är vardagliga 

situationer som orsakar frustration. En individ som upplever dagliga förtretligheter konstant, 

kan utveckla det till kroniska stressorer (Westlund & Sjöberg, 2009 s. 16–17). 

 

2.3 Stresshantering strategier  

Här presenteras det strategier och modeller för att motverka stress, med underrubrikerna 

coping och kasam-känsla av sammanhang. 

 

2.3.1 Coping 

En stressande situation för en individ innehåller många olika faktorer som är relaterade till 

individen, miljön och vilken stressor individen upplever. Coping är en strategi för att minska 

den fysiska, psykiska och emotionella stressen som är kopplad till de olika situationerna. 

Därav beroende på stressor tar individen till sig copingstrategier för att lösa situationen 

(Snyder & Dinoff, 1999 s. 5).  

Sigmund Freud studerade coping under 1890-talet, under den tiden var begreppet coping inte 

lanserat än. Under Freuds tid ansåg man att coping handlar om försvarsmekanismer (Snyder 

& Dinoff, 1999 s. 6–7). Begreppet coping utvecklades av Lazarus m.fl. under 1960-talet 

(Snyder & Dinoff, 1999 s.9). Coping delades in i två huvudtyper som är problemfokuserad 

coping och känslofokuserad coping. Problemfokuserad coping fokuserar på att individen 

hittar strategier för att lösa problem som uppstår, till exempel att läraren börjar klappa för att 
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få uppmärksamhet av eleverna. Känslofokuserad coping innebär att man kontrollerar sina inre 

tankar för att inte bli påverkad av de, exempelvis om en lärare har en dålig morgon så måste 

läraren acceptera situationen och kontrollera sina känslor för att inte påverka eleverna (Snyder 

& Dinoff, 1999 s.10).  

Lazarus tillsammans med Folkman har skapat en utvärderingsmodell. Modellen består av två 

utvärderingsfaser. I den första fasen bedömer individen om situationen är en fara. Om 

bedömningen tyder på en fara hamnar individen i andra utvärderingsfasen. I den andra 

utvärderingsfasen undersöker individen om det finns möjlighet till att ta itu med problemet. 

Därefter använder sig individen av antingen problemfokuserad eller känslofokuserad coping 

för att lösa problemet (Snyder & Dinoff, 1999 s.9). 

 

2.3.2 Kasam-känsla av sammanhang 

Kasam modellen handlar om känsla av sammanhang (Westlund, 2015 s.36). Antonovsky 

benämner att kasam är grunden till vårt beteende vid stressande situationer 

(Forskningsrådsnämnden, 1998 s.18). Kasam modellen bygger på det salutogena tankesättet 

som koncentrerar sig på hälsan (Westlund, 2015 s.33). Det salutogena tankesättet fokuserar på 

friskfaktorer istället för riskfaktorer, till exempel en människa som har en sjukdom, då 

koncentrerar sig det salutogena tankesättet på hälsan och inte på sjukdomen (Langius & 

Björvell, 1988 s.68; Westlund & Sjöberg, 2009 s.19–20). En motpol till det salutogena är det 

patogena tankesättet. Det patogena tankesättet koncentrerar sig på sjukdomen. Dessa två 

tankesätt är oberoende av varandra, samtidigt som de kan samspela (Westlund, 2015 s.35; 

Westlund & Sjöberg, 2009 s. 20).   

Det salutogena tankesättet är grunden till kasam. Kasam bygger på tre komponenter som är 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Begriplighet handlar om hur man ser och 

förstår tillvaron i sin omgivning och hur man förstår sig själv som individ. Meningsfullhet 

betyder att man ser meningen med livet. Det leder till att man ser problemet som en utmaning 

som är värd att lägga energi på. Hanterbarhet handlar om att med hjälp av tillgängliga resurser 

kunna hantera olika situationer och dess krav man ställs inför. Om jämvikten mellan de 

tillgängliga resurserna och kraven rubbas kan man få känsla av otillräcklighet, till exempel 

om hanterbarheten är låg, medan de övriga komponenterna upplevs som höga, leder det till 

känsla av otillräcklig (Westlund & Sjöberg, 2009 s. 14; Näsman, 1998 s. 29).   
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En individ med hög kasam är en person med en stark känsla av sammanhang. Det betyder att 

individen upplever hög grad av alla tre komponenterna. En individ med stark känsla av 

sammanhang har en bra grund för att lyckas bearbeta stressfulla situationer. På så sätt 

medverkar kasam till bättre hälsa. (Langius & Björvell, 1988 s.68; Westlund & Sjöberg, 2009 

s. 13). Individer som har hög känsla av sammanhang förknippar känslor med sina mål och 

detta kallas för fokuserade känslor. Individer med fokuserade känslor har det lättare att 

begripa och lösa problemet, därav hittar individer med hjälp av copingstrategier vägar för att 

lösa problemet som uppstått (känsla av sammanhang i teori, empiri och praktik s. 29–30).  

Kasam-modellens komponenter, begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet, kan vara både 

höga och låga. En individ med låga komponenter har svag känsla av sammanhang. Detta 

betyder att individen behöver mer stöd i livet (Westlund & Sjöberg, 2009 s.15; Langius & 

Björvell, 1988 s.69). Målet med modellen är att ha så hög och stabil känsla av sammanhang 

som möjligt (Langius & Björvell, 1988 s.68). 
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3.Metod 

Metodavsnittet berör rubrikerna material, intervjudeltagare, intervjuanalys, etiska 

överväganden, tillförlitlighet, reliabilitet och validitet samt metoddiskussion. Avsnittet 

presenterar arbetsprocessens gång genom att redogöra till exempel vilka överväganden som 

gjordes under studiens gång. 

 

3.1 Material  

I vår studie deltog det fyra kvinnliga grundskollärare som jobbar inom årskurs F-3. De 

genomförda intervjuerna spelades in och transkriberades (Bryman, 2018 s.260). 

Intervjudeltagarna fick utse tid och plats för intervjun. Vid genomförande av intervjuerna var 

vi båda forskare med, ena forskaren ledde intervjun och den andra var med och lyssnade. Det 

gjorde vi för att minska risken för konfirmering (Bryman, 2018 s.75). Vid val av 

intervjudeltagare använde vi oss av bekvämlighetsurvalet, som är ett icke- sannolikhetsurval 

(Bryman, 2018 s.243–244).  

Vi valde att genomföra en kvalitativ forskning då vi har en induktiv syn på förhållandet 

mellan teorin och det insamlade empiriska materialet. Vi har även en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt. Det innebär att vi tolkar det insamlade empiriska materialet för i och med att vi 

fokuserar på att förstå den verklighet som intervjudeltagarna beskriver. Vi valde också att 

genomföra en kvalitativ studie för att vi har en ontologisk ståndpunkt. Det innebär att vi anser 

att verkligheten baseras på det sociala samspelet, istället för att baseras bortom den (Bryan, 

455). Inom den kvalitativa studien har vi valt att inrikta oss på traditionen emotionalism, just 

för att komma åt intervjudeltagarnas upplevelser och erfarenheter. Vi ville komma åt deras 

erfarenheter och upplevelser för att förstå hur intervjudeltagarnas arbetsförhållanden påverkar 

deras hälsa. I intervjuerna framkom det mönster som tyder på många likheter mellan 

intervjudeltagarnas upplevelser och den tidigare forskningen kring stress (Bryman, 2011 

s.454). 

Inom den kvalitativa forskningen valde vi att samla in det empiriska materialet genom att 

genomföra semistrukturerade intervjuer som blev vår datainsamlingsmetod. 

Semistrukturerade intervjuer bygger på teman och flexibilitet, vilket betyder att forskaren kan 
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ställa följdfrågor utifrån intervjudeltagarnas svar. Intervjuerna som vi genomförde byggde på 

utvalda teman och frågor som hjälpte oss att hålla oss till det valda temat. Samtidigt utnyttjade 

vi flexibiliteten genom att ställa följdfrågor, som hjälpte oss att förstå och utveckla 

intervjudeltagarnas svar och tankar. Den här forskningen kunde ha grundats på andra typer av 

intervjuer som är strukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Dessa typer av intervjuer ansåg 

vi dock inte vara lämpliga datainsamlingsmetoder, eftersom vi ville ha både ha struktur och 

flexibilitet i intervjuerna (Bryman, 2018 s. 257).  

 

3.2 Intervjudeltagare  

I den här studien intervjuade vi fyra stycken kvinnliga grundskollärare. Under intervjuerna 

försäkrade vi intervjudeltagarna att de kommer förbli anonyma och för att bibehålla 

anonymiteten kommer vi presentera de under benämningarna intervjudeltagare 1, 

intervjudeltagare 2, intervjudeltagare 3 och intervjudeltagare 4.  

Intervjudeltagare 1 är en kvinna som är 27 år. Hon är legitimerad lärare sedan 2014 och idag 

har hon 5 års arbetserfarenhet. På sin arbetsplats arbetar hon inom årskurs F-3. På den aktuella 

arbetsplatsen har hon arbetat sedan 1 år tillbaka, men hon har även arbetat på 3 andra 

arbetsplatser.    

Intervjudeltagare 2 är en kvinna som är 48 år. Hon är legitimerad lärare sedan 1997 och idag 

har hon över 20 års erfarenhet. Aktuellt arbetar hon inom årskurs 1–3, men har behörighet för 

årskurs F-7. Hon arbetar på den aktuella arbetsplatsen sedan tidigare i år, men har även arbetat 

på 5 andra arbetsplatser.  

Intervjudeltagare 3 är en kvinna som är 56 år. Hon är legitimerad lärare sedan 1998 och har 

över 20 års erfarenhet. Hon jobbar inom årskurs 1–7. Hon arbetar på den aktuella 

arbetsplatsen sedan 1,5 år tillbaka.  

Intervjudeltagare 4 är en kvinna som är 61 år. Hon är legitimerad lärare sedan 2011 och har 8 

års erfarenhet. Hon är behörig att arbetar inom årskurs F-7, men under senaste åren har hon 

arbetat på lågstadiet. Hon arbetar på den aktuella arbetsplatsen sedan tidigare i år.  
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3.3 Intervjuanalys 

Datainsamlingsmetoden som vi använde i studien var semistrukturerade intervjuer. Vi 

transkriberade det insamlade empiriska materialet (intervjuerna) ljudenligt, för att inte tolka 

intervjudeltagarnas uttalanden. I resultatredovisning och analys avsnittet har vi använt citat. 

Dem citaten har valt att justera, för att bibehålla anonymiteten på våra intervjudeltagare.  

De transkriberade intervjuerna började vi analysera utifrån de utvalda begreppen som är 

coping, kasam-känsla av sammanhang, stressorer, arbetsmiljö, krav-kontrollmodellen, ISR- 

modellen, värk i nacken och skuldran och symptom. Vi analyserade ett begrepp i taget i varje 

enskild intervju. Det gjorde vi genom att vi undersökte om intervjudeltagarna benämnde något 

av de utvalda begreppen själva. Om intervjudeltagarna inte benämnde de utvalda begreppen, 

analyserade vi och tolkade deras svar för att identifiera begreppen. Efter att vi har analyserat 

alla intervjuer, granskade vi om intervjudeltagarnas svar tyder på några övergripande mönster, 

som vi sedan presenterade i resultatredovisningen och analysen samt slutsatserna.  

 

3.4 Etiska överväganden  

Bryman förklarar etiska överväganden som: “frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet (Bryman, 2018 s.170)”. Intervjudeltagarna fick ett informationsbrev där de 

ovanstående punkterna presenterades. Bryman nämner också etiska principer som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2018 s.170–171).  Informationskravet uppfylldes i både informationsbrevet och 

intervjuguiden. Intervjudeltagarna gav samtycke när de tackade ja till att delta i intervjun, 

därmed uppfylldes samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet uppfylldes då intervjudeltagarna 

fick informationen om att intervjuerna kommer att spelas in, transkriberas och förvaras med 

största konfidentialitet. Under intervjun meddelade vi intervjudeltagarna att intervjun endast 

kommer användas i forskningssyfte och därmed uppfylldes nyttjandekravet.   
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3.5 Tillförlitlighet, reliabilitet och validitet 

Bryman har utsett två kriterier för att mäta kvalité i en forskning och dessa är reliabilitet och 

validitet. De kriterierna är dock anpassade för en kvantitativ forskning. Deras motsvarighet i 

en kvalitativ forskning är tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 2018 s.465). Tillförlitligheten 

delas upp i fyra kriterier och de är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera (Bryman, 2018 s.467–470).  

Trovärdigheten är meriterande i en forskning. Det framtagna resultatet behöver vara trovärdig 

och detta skapar man genom att forskningen ska utgå från de bestämda reglerna (Bryman, 

2018 s.467). I den här studien har vi följt de bestämda reglerna för forskning.  

Överförbarhet handlar om ifall resultatet av forskningen är hållbar vid en annan tidpunkt eller 

miljö. Bryman beskriver att för att det ska vara möjligt behöver forskare skriva täta 

beskrivningar av detaljer som framkommer under datainsamlingen. Detta för att kunna 

undersöka om de kan tillämpas i en annan miljö eller tidpunkt (Bryman, 2018 s.467–468). 

Resultatet kan inte generaliseras eftersom urvalsgruppen omfattar för få deltagare. I och med 

att resultatet inte är överförbar, har vi valt att stärka studien och uppfylla överförbarheten 

genom att ange täta och detaljerade beskrivningar av intervjudeltagarnas svar i 

resultatredovisningen och analysen.  

Pålitlighet handlar om att forskare ska skapa en detaljerad redogörelse av hela 

forskningsprocessen vilket är “forskningsfrågor, val av undersökningspersoner, 

fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut rörande analysen av data och så vidare. Kollegor 

kan sedan fungera som granskare eller “revisorer”” (Bryman, 2018 s.468).  

I vår studie har vi dokumenterat hela forskningsprocessen. Det har vi gjort genom att vi har 

beskrivit vilka val som vi har gjort vid val av exempelvis datainsamlingsmetod, eller vilka 

etiska överväganden som vi gjorde. Som vi nämnde tidigare har vi även spelat in och 

transkriberat intervjuerna, vilket bidrar till ökad pålitlighet i studien.  

Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att forskaren är medveten om att en 

samhällelig forskning inte är helt neutral. Forskarens uppgift i en kvalitativ studie är att säkra 

att ens egna personliga värderingar inte har påverkat resultatet eller slutsatsen (Bryman, 2018 

s.470). I vår kvalitativa studie har vi varit medvetna om att våra värderingar kan påverka 

resultatet och slutsatserna. I och med att vi har varit medvetna om detta har vi dokumenterat 
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hela forskningsprocessen. Det har vi gjort för att säkerställa att vi inte har påverkat med våra 

egna värderingar det framtagna resultatet. 

Det andra kriteriet som mäter kvalité i en kvalitativ forskning är äkthet. Äkthet delas in i fem 

underrubriker och de rubrikerna är en rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Genom en rättvis bild ska inte våra 

egna tankar och värderingar blandas in i studien. Utifrån ontologisk autenticitet ska man 

undersöka om den genomförda studien har bidragit med större förståelse för den undersökta 

målgruppen. Pedagogisk autenticitet undersöker om de medverkande får en inblick hur andra 

individer upplever samma situation.  Den katalytiska autenticiteten innebär om studien har 

möjliggjort för deltagarna att de kan påverka sin egen situation. Taktisk autenticitet 

undersöker om studien har förbättrat deltagarnas chans till åtgärder (Bryman, 2018. s.470). Vi 

har strävat mot att uppnå en rättvis bild genom att inte låta våra egna värderingar genomsyra 

studien. Vi nämnde tidigare i metodavsnittet att hela forskningsprocessen är dokumenterad, 

vilket bidrar till en mer rättvis bild. Ontologisk autenticitet uppnår vi genom att skriva 

teoretiskt ramverk där vi presenterar tidigare forskning kring stress och stresshantering. 

Pedagogisk autenticitet har uppnåtts genom att vi har beskrivit detaljerat vad alla 

intervjudeltagare upplever som stress. Genom att vi har presenterat de genomförda 

intervjuerna så detaljerat, får intervjudeltagarna en tydlig bild av andras upplevelser kring 

stress och stresshantering i läraryrket. Katalytisk och taktisk autenticitet uppnåddes på så sätt 

att vi presenterar olika strategier för stresshantering som kan tillämpas för att motverka stress. 

Genom de strategierna ökar intervjudeltagarnas chans att påverka sin situation. 

 

3.6 Metoddiskussion  

Den här studien bygger på en kvalitativ metod. Inom den kvalitativa metoden finns det fyra 

traditioner. Vi valde traditionen emotionalism. Emotionalism går ut på att forskaren ska 

komma åt intervjudeltagarnas upplevelser och erfarenheter (Bryman, 2011 s.454). Vi ansåg 

att emotionalismtraditionen var mest lämpad till den här studien, eftersom vi ville komma åt 

intervjudeltagarnas personliga upplevelser och erfarenheter (Bryman, 2011 s.454; Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013 s.53). 
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I studien använde vi oss av bekvämlighetsurvalet. Vi kontaktade fyra lärare, som var 

tillgängliga för oss (Bryman, 2018 s,243–244). Nackdelar med bekvämlighetsurvalet är att 

resultatet inte kan generaliseras. Den kan inte generaliseras eftersom det är för få 

intervjudeltagare (Bryman, 2018 s.244). Genom att använda sig av ett annat urval med fler 

intervjudeltagare hade studien kunnat generaliseras och sättas i ett bredare perspektiv. 

Mönster som framkom i studien grundar sig på intervjudeltagarnas enskilda upplevelser och 

arbetserfarenheter. Det enda som sammanväver intervjuerna är att alla intervjudeltagare 

arbetar i samma årskurser, samt att alla fyra intervjudeltagare är kvinnor.  

Syfte och frågeställningar i den här studien besvarades genom semistrukturerade intervjuer, 

som blev vår datainsamlingsmetod. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer då våra 

intervjuer var uppbyggda på specifika teman. Varje tema hade specifika och öppna frågor som 

ledde till samtal. Intervjuguiden följdes inte slaviskt, utan vi använde oss av olika följdfrågor 

utifrån intervjudeltagarnas svar. Frågorna var tolkningsbara då intervjudeltagarna fick svara 

fritt utifrån hur de tolkade frågorna. Därmed var intervjuerna flexibla eftersom 

intervjudeltagarna själva kunde bestämma vad de ville berätta. Utifrån det kunde vi bedöma 

vilka följdfrågor som skulle ställas utifrån deras svar (Bryman, 2018, 563).  En annan variant 

av datainsamlingsmetod som kunde användas var ostrukturerade intervjuer. Bryman (2018, 

s.260) beskriver ostrukturerade intervjuer så som att intervjuaren väljer ett tema och under 

intervjuns gång bedömer intervjuaren vilka följdfrågor som ska ställas. Alltså används 

frågorna som en intervjuguide istället för ett schema som måste följas. Intervjudeltagarna 

skulle då själva ha frihet att välja vad de ville berätta kring de specifika teman som 

intervjudeltagaren har valt. Den här varianten hade ökat flexibiliteten i intervjuerna då alla 

intervjuer hade sett annorlunda ut. Ett annat alternativ av datainsamlingsmetod som skulle 

kunna vara användbar i den här studien är den strukturerade intervjun. Strukturerad intervju 

hade bidragit med tydliga avgränsningar kring intervjufrågor och minimerad variation i 

intervjudeltagarnas svar. I och med att vi ville komma åt intervjudeltagarnas personliga 

upplevelser och erfarenheter ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var en lämplig 

datainsamlingsmetod. Den metoden var mest lämpad eftersom vi ställde liknande frågor till 

alla intervjudeltagare, med utrymme för flexibilitet.   
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4. Resultatredovisning och analys 

Resultatredovisning och analys avsnittet berör intervjudeltagarnas tankar och erfarenheter 

kring stress. Avsnittet berör rubriken arbetsrelaterad stress med underrubrikerna tillämpning 

av sambandet mellan ohälsosam stress och värk i nacken och skuldran, tillämpning av ISR- 

modellen och tillämpning av krav-kontrollmodellen. Sedan kommer rubriken identifierade 

stressorer. Därefter kommer rubriken tillämpning av effektiva strategier för att motverka 

stress, med underrubrikerna tillämpning av coping och tillämpning av kasam-känsla av 

sammanhang.  Hela avsnittet bygger på den insamlade empiriska data som tagits fram genom 

de semistrukturerade intervjuerna. Resultatredovisningen och analysen är sammanvävd under 

vardera rubriken.  

 

 4.1 Arbetsrelaterad stress  

Sammanställning av de genomförda semistrukturerade intervjuerna resulterar i att alla fyra 

intervjudeltagare upplever arbetsrelaterad stress i sitt privatliv. Alla intervjudeltagare har 

påverkats någon gång av långvarig negativ stress. Symptom av långvarig negativ stress har 

orsakats av psykosociala och fysiska förhållanden i arbetsmiljön. Intervjudelatagarna uppger 

några exempel på vilka symptom de upplever. 

/.../ jag har högt blodtryck /.../ (Intervjudeltagare 4) 

/.../ man känner att man få ryckningar i ögat /.../ (Intervjudeltagare 2) 

 

Ett gemensamt symptom på långvarig negativ stress som alla intervjudeltagare nämner är 

sömnproblem.  

/.../ svårt att somna för att man tänker mycket /.../ mycket som snurrar i huvudet 

(intervjudeltagare 1)  

/.../ lite svårt att sova /.../ (intervjudeltagare 2) 

/.../ nu försöker man ju koppla av men /.../ i natt då var jag tvungen att lösa ett problem 

när jag vaknade annars så sover jag liksom bra (intervjudeltagare 3) 
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/.../ dåligt att sova /.../ (intervjudeltagare 4) 

 

Sömnproblem anses vara en generell arbetsrelaterad stress för intervjudeltagarna. Det 

framkommer genom att de uppger att de har sömnsvårigheter på grund av arbetet, då de 

tänker på olika situationer från arbetsdagen. Alla intervjudeltagare nämner även att de arbetar 

övertid. En av dessa fyra intervjudeltagare anger planering som orsak till övertiden. Två 

intervjudeltagare nämner att övertiden grundar sig i att de vill ge det bästa möjliga till 

eleverna.  

“/.../ det kan vara att sätta upp teckningar till exempel att jag vill att barnens 

teckningar ska sitta uppe nästa dag om vi har gjort någonting och då kan jag stanna en 

halvtimme och göra det /.../” (Intervjudeltagare 2) 

Sista intervjudeltagaren nämner att övertiden uppstår i och med föräldramöten. Alla 

intervjudeltagare uppger att de tar med sig arbetet hem. En intervjudeltagare menar att ta hem 

arbetet inte orsakar någon stress. En annan intervjudeltagare säger att arbetet hemma påverkar 

familjetiden och därmed har intervjudeltagaren börjat begränsa den. Begränsningen sker 

genom att intervjudeltagaren går tidigare till jobbet, samt försöker att inte ta med sig 

arbetsdatorn hem. Intervjudeltagaren påpekar dock att det fortfarande är svårt att släppa 

arbetet. De resterande tre intervjudeltagarna uppger att de inte känner några svårigheter med 

att släppa arbetet när de kommer hem. En av dessa tre intervjudeltagare uppger att familjen 

inte håller med, eftersom intervjudeltagaren berättar om sin arbetsdag hemma.   

 

4.1.1 Tillämpning av sambandet mellan 

ohälsosam stress och värk i nacken och 

skuldran 

Gustafsson och Lundberg (Arbetsliv och hälsa s.136) visade sambandet mellan arbetsmiljön 

och hälsan, som blev beskrivet tidigare i teoretiskt ramverk och analysram. Sambanden 

bygger på olika faktorer som är arbetsbelastning, arbetsintensitet, krav i arbetet, 

arbetsvariation, grad av socialt stöd och arbetsupplevelse. För att en individ ska få värk i 

nacken och skuldran ska komponenterna arbetsbelastning, arbetsintensitet och krav i arbetet 
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vara höga. Komponenterna arbetsvariation och grad av socialt stöd ska vara låga, samt ska 

individen ha en dålig arbetsupplevelse. Ingen av intervjudeltagarna nämner att de har värk i 

nacken eller skuldran. Alla intervjudeltagare upplever höga krav i yrket, genom att alla elever 

ska nå målen. Alla intervjudeltagare upplever också hög arbetsintensitet i perioder till 

exempel under nationella prov och föräldramöten. Två av fyra intervjudeltagare nämner hög 

arbetsbelastning i form av dokumentation. En intervjudeltagare anger brist på personal som en 

form av hög arbetsbelastning. Alla intervjudeltagare uppger att de får hög grad av socialt stöd. 

Ingen av intervjudeltagarna har direkt nämnt om det är hög eller låg arbetsvariation i 

läraryrket. Tolkningen utifrån deras svar är dock att deras arbete är varierande, eftersom de 

uppgav att de till exempel måste planera, undervisa, dokumentera och vara med på möten. 

Intervjudeltagarna har inte heller nämnt ordagrant vilken arbetsupplevelse de har i läraryrket. 

Utifrån intervjuerna är tolkningen att intervjudeltagarna har både bra och dålig 

arbetsupplevelse. Dålig arbetsupplevelse framkommer genom att alla intervjudeltagare arbetar 

övertid på grund av tidsbristen. Svaren som bidrar till en bra arbetsupplevelse är att alla 

intervjudeltagare har bra samarbete med kollegorna.  

Tidigare nämndes det att intervjudeltagarna inte upplever värk i nacken och skuldran. Genom 

den genomförda sammanställningen framkommer det att intervjudeltagarna inte har värk i 

nacken och skuldran. Tolkningen av intervjudeltagarnas svar visar att de har hög 

arbetsvariation och hög grad av socialt stöd. I tolkningen framkommer det även att de har 

både bra och dåliga arbetsupplevelser, vilket tyder på att intervjudeltagarna inte bör känna 

värk i nacken och skuldran.  

 

4.1.2 Tillämpning av ISR- modellen  

ISR-modellen är en modell som studerar enskilda individers upplevelse av stress. Stressen 

mäts från yttre faktorer, därefter får individen en egen upplevelse av de yttre faktorerna, det 

leder till en omedelbar reaktion hos individen och slutligen resulterar det i sjukdom eller 

hälsa. Genom de genomförda semistrukturerade intervjuerna samlades det in data som 

uppfyller ISR-modellens kriterier. En intervjudeltagare uppfyller ISR-modellens kriterier 

genom att nämna yttre faktorer som i det här fallet är tidsbrist och egen upplevelse av 

tidsbristen är “att man jagar tid”. Det leder till en omedelbar reaktion som är övertid. 
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Konsekvenser av övertiden är sjukdom i form av sömnsvårigheter. Detta är det enda 

fullständiga exemplet på ISR-modellens alla kriterier. Övriga intervjuer, bidrog inte med 

tillräckligt mycket data, för att kunna fylla i alla ISR-modellens kriterier. Yttre faktorer som 

identifieras men som inte besvaras i alla kriterier är hög ljudnivå och krav från lgr11. Egna 

upplevelser som identifieras men som inte besvaras i alla kriterier är oro, otillräcklighet och 

“good enough”. Omedelbar reaktion som identifieras men inte besvaras i alla kriterier är 

övertid och ta med sig arbetet hem. Sjukdom eller hälsa som identifieras men som inte 

besvaras i alla kriterier är ryckningar i ögat, minnesluckor och högt blodtryck. 

 

4.1.3 Tillämpning av krav-kontrollmodellen  

Intervjudeltagarna upplever att de har både stort och litet handlingsutrymme beroende på 

omständigheterna. Tolkningen av intervjudeltagarnas arbetsupplevelse utifrån krav-

kontrollmodellen påvisar två utlopp som är antingen ideal eller ohälsosam. Det ideala utloppet 

i modellen bekräftas genom att individen har höga krav i yrket och stort handlingsutrymme. 

Alla intervjudeltagare uppnår det ideala utloppet genom att de har höga krav och stort 

handlingsutrymme i arbetet. Intervjudeltagarna anser att det är höga krav i yrket då alla elever 

ska uppnå målen “/.../ jag har 1000 saker på min lista som dom ska kunna när dom slutar 

2:an” (Intervjudeltagare 4). Två intervjudeltagare uppger även att dokumentation är ett högt 

krav. En av dessa två intervjudeltagare som anger dokumentation som ett högt krav, yttrar att 

regeringen måste styra upp dokumentationen, eftersom det tar för mycket planering och 

undervisningstid.  

/.../ jag tror ju att riksdag och regering måste för det är ju så mycket dokumentation 

man drunknar ju i det som tar fokus då för planering av undervisning och sånt 

(Intervjudeltagare 3) 

En av fyra intervjudeltagare uppger att lån av lektionsplaneringar upplevs som ett högt 

handlingsutrymme. Två av fyra intervjudeltagare uppger att de känner högt 

handlingsutrymme då de samplanerar och stöttar varandra. En av fyra intervjudeltagare anger 

rättnings strategier som ett tecken på högt handlingsutrymme, i och med att man själv kan 

bestämma hur rättningen ska gå till. En annan faktor, som nämns av tre intervjudeltagare, som 

bidrar till högt handlingsutrymme är att man själv får planera och strukturera upp sin tid. En 



20 
 

av fyra intervjudeltagare löser saker direkt. Två av fyra intervjudeltagare prioriterar ordningen 

på sitt arbete, genom att skjuta undan arbete som inte är brådskande. En intervjudeltagare har 

en tendens att skjuta upp sitt arbete “jag jobbar bäst under lite tidspress” (Intervjudeltagare 4). 

Det ohälsosamma utloppet av krav-kontrollmodellen bekräftas genom att intervjudeltagarna 

har höga krav och lågt handlingsutrymme. Alla intervjudeltagare upplever höga krav i yrket, 

då alla elever ska uppnå målen “/.../ många mål som ska uppnås och det har man ju ett tryck 

ovanifrån lgr” (Intervjudeltagare 3). 

 Intervjudeltagarna upplever lågt handlingsutrymme i och med tidsbristen. Två av fyra 

intervjudeltagare anger att tidsbristen beror på olika typer av tidskrävande möten till exempel 

föräldramöten. En intervjudeltagare anger nationella prov som en faktor som bidrar till 

tidsbristen. Tidsbristen påverkar alla intervjudeltagares privatliv, då de tar med sig arbetet 

hem mer eller mindre i perioder. Ett annat exempel på lågt handlingsutrymme som 

identifieras av alla intervjudeltagare är att alla elever ska nå samma mål oberoende av 

elevernas förutsättningar.  

 

 4.2 Identifierade stressorer 

Intervjuerna påvisar att det finns många olika stressorer i läraryrket. Vissa stressorer som 

identifieras av intervjudeltagarna framkommer tydligare än andra. Ett exempel på en stressor 

som framkommer tydligt är tidsbrist. Tidsbristen framkommer tydligt då alla intervjudeltagare 

nämner att de har för lite tid till alla arbetsuppgifter.  

/.../ höga krav och man vill så mycket och sen räcker inte tiden till så är det alltid man 

jagar liksom tid /.../ (Intervjudeltagare 1) 

/.../ mycket utvecklingssamtal och sånt att hinna med att planera lektionerna också att 

man liksom där räcker ju ibland inte tiden till om man tittar på hur arbetstids /.../ tiden 

känner jag inte räcker till då (intervjudeltagare 2) 

/.../ 40 + 5 men dom 5 förtroende det gör jag ju med råga alltså så man ligger alltid 

säkert minst 5, 6 timmar + varje vecka (Intervjudeltagare 3) 
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/.../ i 3:an innan nationella proven kan vara stressande, dom ska hinnas med å dom ska 

rättas dom ska skickas in resultaten inom asså när man har tidsbegränsningar 

(Intervjudeltagare 4) 

Ett annat exempel på en stressor som framkommer är dokumentation, den beskrivs som en 

stressor då den är tidskrävande och ger mindre tid till andra arbetsuppgifter. Dokumentationen 

benämndes av två intervjudeltagare. 

/.../ jag ber om hjälp i tid och att man har allting dokumenterat och ordnat 

(Intervjudeltagare 2) 

Höga krav är en stressor som anges av alla fyra intervjudeltagare. Intervjudeltagarna 

benämnde att ett högt krav är att alla elever ska nå målen oavsett vilka förutsättningar de har 

och det höga kravet bär lärarna ansvar för.  

/.../ det är ju ett jättehögt krav att alla elever ska nå målen (Intervjudeltagare 1) 

/.../ dom ska ju kunna en massa saker och det hänger ju på mig att dom kan det 

(Intervjudeltagare 2) 

Tre av fyra intervjudeltagare känner sig otillräckliga i olika situationer. Känsla av 

otillräcklighet träder fram genom att en intervjudeltagare känner att tiden är en stor 

begränsning. De intervjudeltagare som känner otillräcklighet nämner en gemensam orsak som 

är, att vara en “spindel”.  

/.../ man försöker på alla sätt men till slut så är man bara en person /.../ och det kanske 

behövs flera personer /.../ (Intervjudeltagare 1) 

/…/ springa hit och dit och /.../ vara lite mer spindel (Intervjudeltagare 2)  

/.../ man har sin rast och helst ska man vara här nere innan rasten är slut för att ta emot 

dom /.../ (Intervjudelatagare 3)  

 “Spindel” betyder att man måste göra flera saker samtidigt och vara på flera platser samtidigt. 

En intervjudeltagare nämnde i citatet ovan att en stressor är att gå tidigare från sin rast för att 

möta upp eleverna innan lektionen startar. Det blir en stressor för att intervjudeltagaren inte 

kan koppla bort arbetet och slappna av på rasten, i och med att intervjudeltagaren planerar 
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tiden för att möta upp klassen. Tolkningen av citaten är att deras arbete skulle underlättas med 

fler resurser.  

Alla intervjudeltagare påpekar att de tar med sig arbetet hem. En av dessa fyra 

intervjudeltagare upplever att det är svårt att släppa arbetet hemma, men försöker begränsa 

det. En annan stressor på arbetsplatsen som intervjudeltagaren identifierar är hög ljudnivå 

“/.../ ja asså som att det typ är högljutt och sånt de är ju något /.../ fysiskt” (Intervjudelatagare 

1). En annan intervjudeltagare nämner även brist på förberedelsetid som en stressor. En av 

intervjudeltagarna benämner stressorernas påverkan på följande sätt “mhm och så är det när 

de gäller allting alla problem som dyker upp i livet för en kan de vara knäckande och för en 

kan det vara och rycka på axlarna asså det beror på hur man är” (Intervjudeltagare 4). Det 

betyder att alla människor upplever stressorerna på olika sätt.  

De framtagna stressorerna hos intervjudeltagarna klassificeras som dagliga 

förtretligheter.  Antonovsky påpekar att dessa dagliga förtretligheter kan utvecklas till 

kroniska stressorer. Kroniska stressorer som identifieras hos intervjudeltagarna är tidsbrist, 

övertid på arbetet och höga krav. Dessa stressorer kvalificeras som kroniska stressorer 

eftersom de pågår under en längre tid och leder till en långvarig negativ stress. 

 

4.3 Tillämpning av effektiva strategier för 

att motverka stress 

Den här rubriken är uppdelad i två underrubriker som är tillämpning av coping och 

tillämpning av kasam-känsla av sammanhang. Detta för att ge en tydlig bild på dessa två 

stresshanteringsstrategier.  

 

4.3.1 Tillämpning av Coping  

De genomförda kvalitativa intervjuerna visar att intervjudeltagarna använder sig av 

copingstrategier. Intervjudeltagarna använder sig av både problemfokuserad och 

känslofokuserad coping. Problemfokuserad coping syns genom att intervjudeltagarna anpassar 

sina lösningar efter sina problem. En av intervjudeltagarna ansåg att byte av arbetsplats var 
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nödvändig, då restiden var för lång samt att stödet från skolledningen inte var tillräcklig “/.../ 

byta jobb /.../ där tyckte jag inte att jag blev lika mycket lyssnat på /.../” (Intervjudeltagare 2).  

 

Intervjudeltagaren ändrade också sina rättningsstrategier för att minska stressen genom att lära 

sig att se mönster som tyder på elevernas kunskap eller okunskap. En annan intervjudeltagare 

uppger användning av färdigt material, som en lösning till tidsbristen. Intervjudeltagaren 

påpekar att det inte är nödvändigt att göra egna uppgifter i och med att det finns tillgängligt 

material att använda sig av. Intervjudeltagaren gav det som tips till nyexaminerade lärare, av 

den anledningen att det underlättar arbetet, sparar tid och minskar den arbetsrelaterade 

stressen. Alla intervjudeltagare uppger att de upplever gott samarbete samt stöd från sitt 

lärarteam.  

 

/.../ vi stöttar varandra jag både får och ger stöd /.../ positiva ord ja feedback man har 

ju ett, man får ju ett fritt ansvar alltså och då känner jag att man får ett stöd 

(Intervjudeltagare 3) 

 

absolut jättegott /.../ de känns bra, vi kan gå in här och liksom ah hjälp /.../ så lyssnar 

man och sen så stöttar man och pratar om det /.../ (Intervjudeltagare 4) 

 

Det är en problemfokuserad coping strategi då en av fyra intervjudeltagare nämnde att man 

kan exempelvis låna lektionsplanering av sitt lärarteam. Det bidrar till bättre trivsel på 

arbetsplatsen samt stressminskning. Alla intervjudeltagare uppger att de arbetar övertid. 

Intervjudeltagarna uppger att övertiden grundar sig i deras höga arbetsbelastning. En av 

intervjudeltagarna som arbetar övertid, begränsar den obetalda övertiden på grund av sin 

familj. Två intervjudeltagare uppger att dokumentationen också är en faktor som bidrar till 

den höga arbetsbelastningen. Återigen två av fyra intervjudeltagare anger att olika typer av 

möten bidrar till hög arbetsbelastning. En intervjudeltagare nämner att arbetsbelastningen 

ökar under en period med nationella prov. 

Intervjudeltagarna använde sig även av den känslofokuserade coping strategin. Det träder 

fram genom att alla intervjudeltagare kontrollerar sina känslor kring sina prestationer. Det gör 

de genom att tänka på det positiva. En intervjudeltagare kontrollerar sina känslor genom att 
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tänka på allt positivt som händer under arbetsdagen istället för det negativa. Detta leder till att 

intervjudeltagaren inte bekymrar sig lika mycket över arbetsrelaterade saker i sitt privatliv. 

Alla intervjudeltagare kontrollerar sina känslor genom att tänka att deras dagliga prestationer 

är “good enough”, så länge man gör sitt bästa.  

/.../ sitt inte å hitta på, för många säger att du inte ska ha mattebok och nä det behöver 

man inte ha men det är mycket mera jobb och då blir de ju enkelt. Du följer den och då 

får man ju bort det stressmomentet /.../ (Intervjudeltagare 3) 

 

/.../ man gör så gott man kan så är det bra nog /.../ naturligtvis ska man sätta en ribba 

men man kan inte liksom nå den varje dag men om man känner men jag gjorde 

faktiskt det bästa jag kunde av det här och den här lektionen /.../ (Intervjudeltagare 4)  

 

4.3.2 Tillämpning av Kasam-känsla av 

sammanhang  

Genom de kvalitativa intervjuerna kom det fram att intervjudeltagarna upplever 

meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Det uppenbarade sig genom tydliga 

genomgående mönster. I de semistrukturerade intervjuerna framkom det att intervjudeltagarna 

upplever meningsfullhet. Det framkom genom att alla intervjudeltagare nämnde att de får 

mycket stöd från kollegorna. Mönster som tyder på att intervjudeltagarna upplever 

begriplighet är att alla uppgav att de accepterar sina prestationer. Utifrån intervjuerna 

framkom det inga fler tydliga exempel på hur intervjudeltagarna känner begriplighet. Kasams 

sista punkt i modellen är hanterbarhet. De mönster som tyder på att intervjudeltagarna 

upplever hög grad av hanterbarhet är att alla intervjudeltagare upplever bra samarbete mellan 

kollegorna på arbetsplatsen. En intervjudeltagare uppgav att de arbetar i lärargrupper där de 

har gemensamt ansvar över eleverna och där de tillsammans planerar undervisningen. 

Intervjudeltagaren nämnde att detta leder till en ökad trygghet på arbetsplatsen.  

 /.../ här jobbar vi i team, det är ingen som står ensam i en klass /.../ det är ju aldrig jag 

som står ensam ansvarig för alla dom här som går i 2:an och 3:an som jag har nu. Och 

vi planerar allt tillsammans, allt dom gör, vi bedömer allt tillsammans, vi gör all 
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föräldrakontakt, vi delar alla utvecklingssamtal mellan oss /.../ det sänker ju stressen 

att man inte är den som står ensam (Intervjudeltagare 1)  

 

/.../ Vi har ju dom har organiserade de på flera olika sätt här eftersom vi är 

treparallelligt /.../ samarbeta och hitta mellan oss också så att det inte ska bli så olika, 

för det blir som 3 skolor i en /.../ (Intervjudeltagare 2).  

En annan intervjudeltagare nämnde att lärarna träffas i arbetslag för att planera 

undervisningen. Detta gör de för att skapa en mer likvärdig utbildning för alla elever på 

skolan. En intervjudeltagare uppgav att den känner bra samarbete genom att man till exempel 

lånar lektionsplaneringar av varandra. Ett annat exempel på hanterbarhet som benämns i 

intervjuerna är att intervjudeltagarna fokuserar på det positiva istället för det negativa.  

/.../ tänka att man är “good enough” liksom, det blev såhär mycket det blev 

(Intervjudeltagare 1).  

 /.../ att man inte behöver vara perfekt /.../ så att man ska gå hem i tid /.../ behöver lära 

sig att nämen de här räcker och det får liksom bli man kan faktiskt komma till skolan 

en dag och lektionerna är inte planerade och då får man hitta på någonting ändå /.../ 

(Intervjudeltagare 2).  

Låg hanterbarhet kan förstås genom att alla intervjudeltagare uppgav att de känner eller att de 

har känt tidsbrist under sin lärarkarriär. Alla fyra intervjudeltagare upplever tidsbrist i 

perioder. Två av fyra intervjudeltagare anger dokumentation som anledning till det. En 

intervjudeltagare anger föräldramöten som anledning till tidsbrist. Två intervjudeltagare 

upplevde möten som orsak till tidsbrist. En annan faktor som en intervjudeltagare uppgav som 

tyder på brist av hanterbarhet är att man lånar lektionsplaneringar. Detta kan ses som något 

negativt när det kommer till hanterbarhet, eftersom det betyder att intervjudeltagaren utsätts 

för hög arbetsbelastning. En annan faktor som pekas ut är att intervjudeltagaren använder sig 

av post-it lappar. I och med att intervjudeltagaren använder sig av dessa, blir det ännu ett 

tydligt exempel på hög arbetsbelastning. Ytterligare två intervjudeltagare uppger att de 

prioriterar arbetsuppgifter utifrån situation. Det gör de genom att avgöra vad som är viktigast 

just då i stunden. Ett exempel på det kan vara att ta hand om ett bråk från rasten före rättning 

av elevernas matematikböcker. 
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5. Slutsatser och diskussion 

Det här avsnittet berör rubrikerna slutsatser, diskussion samt förslag till vidare forskning. 

Slutsatserna bygger på resultatöversikten och analysen. I diskussionen diskuteras det kring 

den sammanställda empiriska data i förhållande till den redovisade teoretiska ramverket. 

Avsnittet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Slutsatser  

De genomförda intervjuerna leder fram till slutsatserna att intervjudeltagarna upplever stress i 

läraryrket och att de använder sig av olika stresshanteringsstrategier. Studien visar att 

intervjudeltagarna påverkas av den arbetsrelaterade stressen i privatlivet. Det syns genom att 

alla intervjudeltagare har sömnsvårigheter på grund av den höga arbetsbelastningen. Detta 

framkom tydligt genom användning av krav-kontrollmodellen där vi såg att intervjudeltagarna 

uppnår både det ideala och det ohälsosamma utloppet. I det ohälsosamma utloppet upplevde 

de lågt handlingsutrymme i och med tidsbristen. I ISR- modellen syntes ett tydligt mönster på 

att tidsbristen leder till ohälsa i form av sömnsvårigheter och därmed finns det tydligt mönster 

på att intervjudeltagarnas liv påverkas negativt av den arbetsrelaterade stressen.  

En annan slutsats är att intervjudeltagarna upplever många olika stressorer i arbetet. 

Stressorerna som identifieras av alla intervjudeltagare är tidsbrist, ta med arbetet hem och 

höga krav. Övriga stressorer upplevs av flera intervjudeltagare, men inte alla. Stressorer som 

framställs är både dagliga förtretligheter och kroniska stressorer. Majoriteten av de 

identifierade stressorer klassificeras dock som kroniska stressorer.  

En annan slutsats är att alla intervjudeltagare använder sig av båda stresshanteringsstrategier 

som är coping och kasam-känsla av sammanhang. Strategin som framkommer tydligast är 

problemfokuserad coping, samt komponenten hanterbarhet i kasam-känsla av sammanhang. 

Den generella slutsatsen för de intervjudeltagarna är att de upplever stress i sitt yrke, som ger 

negativa konsekvenser på deras hälsa. En annan slutsats i studien är att de intervjudeltagarna 
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använder sig av effektiva strategier för att minska stressen. Strategierna kan åtgärda faktorer 

som orsakar tidsbrist men inte själva tidsbristen.   

 

 5.2 Diskussion 

Genom sammanställningen av tidigare forskning framkommer det att läraryrket är det mest 

utsatta yrket för stress under åren 1991–2000 (Arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån, 

2001). Forskningen 2018 bevisar, som tidigare forskning, att lärare är överbelastade och 

utsatta för mycket stress (Lärarnas tidning, 2018). Intervjudeltagarna benämnde hur deras liv 

påverkas av den arbetsrelaterade stressen. En faktor som de identifierade är sömnlöshet. 

Sömnlösheten framkommer även i tidigare forskning år 1997/1999 (Arbetsmiljöverket och 

statistiska centralbyrån, 2001 s.54–71). Det bevisar att det arbetsrelaterade besväret även finns 

idag, genom att studiens intervjudeltagare upplever det. Sömnlösheten är ett tydligt besvär 

som framkom i studien. Två andra tydliga besvär är övertid och att intervjudeltagarna tar med 

sig arbetet hem. I resultatöversikten beskrivs det att intervjudeltagarna inte har det svårt att 

släppa arbetet hemma. Resultatet är svårtolkat eftersom det inte framkommer tydligt i 

intervjuerna vad det innebär med att arbeta hemma. Det framkommer inte heller vad det 

innebär att släppa arbetet, eftersom det både kan innebära det fysiska och det psykiska arbetet. 

Det fysiska arbetet i form av rättning, eller det psykiska i form av oro. I och med detta blir 

resultatet motstridigt, då tre intervjudeltagare uppger att de inte har svårt att släppa arbetet, 

men alla intervjudeltagare uppger att de upplever sömnsvårigheter i perioder.   

Intervjudeltagarna identifierar många stressorer och många gemensamma stressorer. De 

gemensamma stressorerna som identifieras är tidsbrist, ta med arbetet hem och höga krav. Det 

finns flera stressorer som identifieras av majoriteten av intervjudeltagarna. Det finns även 

stressorer som identifieras enbart i enskilda fall. De enskilda identifierade stressorerna leder 

inte till några tydliga mönster i studien. Den framtagna statistiken från år 1997/99 

(Arbetsmiljöverket och statistiska centralbyrån, 2001 s.20 – 22) och intervjudeltagarna i den 

här studien identifierar samma orsak till stress, som är höga krav. Detta tyder på att 

intervjudeltagarna upplever samma stressor i yrket som identifierades redan för tjugo år 

sedan. 
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De genomförda semistrukturerade intervjuerna resulterar i samma trend som den tidigare 

forskningen 1991–2000 och 2018, genom att intervjudeltagarna uppger att de är utsatta för 

stress. Intervjudeltagarna använder sig av två stresshanteringsstrategier. Den ena strategin är 

coping och den är uppdelad i två riktningar som är problemfokuserad coping och 

känslofokuserad coping. I studien framkom det överlägset fler exempel på den 

problemfokuserade coping än den känslofokuserade coping. Anledningen till varför den 

problemfokuserade coping träder fram mer i studien är för att den tillämpas hos 

intervjudeltagarna när de behöver lösa ett praktiskt problem. Den känslofokuserade coping 

innebär att den fokuserar på individens inre, att individen styr och kontrollerar sina egna 

känslor (Snyder & Dinoff, 1999 s.10). Tolkningen av varför den problemfokuserade coping 

träder fram mer än den känslofokuserad coping är för att det i vissa fall kan vara lättare att 

prata om en praktisk situation än att prata om en känsla som man måste kontrollera i sitt inre. 

Den andra stresshanteringsstrategin, som är kasam-känsla av sammanhang, används också av 

intervjudeltagarna. Kasam är uppbyggd av tre komponenter som är hanterbarhet, begriplighet 

och meningsfullhet (Westlund & Sjöberg, 2009 s. 14; Näsman, 1998 s. 29). Sammanställning 

av intervjuerna visar att intervjudeltagarna inte uppger lika många exempel på de olika 

komponenterna. Komponenten som framkommer tydligast är hanterbarhet. Hanterbarheten 

träder fram mest i studien eftersom intervjudeltagarna ger tydliga exempel på hur de hanterar 

situationer och löser problem. Studien får alltså inte fram lika många exempel på 

komponenterna begriplighet och hanterbarhet. Förslag till varför det blev så är att 

intervjuguiden inte var tillräckligt utformad för att få fram fler exempel på dessa 

komponenter. Båda komponenterna meningsfullhet och begriplighet fick enstaka exempel i 

den här studien. Alla intervjudeltagare nämnde samma exempel på dessa komponenter vilket 

skulle kunna vara ett mönster istället för en slump. Dock är det inte generaliserbart då det 

endast är fyra intervjudeltagare.  

 

 

 



29 
 

5.3 Förslag till vidare forskning   

Den här studien har undersökt kvinnlig lärarstress i åk F-3, samt vilka strategier lärare 

använder sig av för att hantera den negativa stressen. I resultatredovisningen och analysen 

presenterades intervjudeltagarnas tankar och erfarenheter. I och med att denna studie 

fokuserar på kvinnliga lärare kan framtida forskningen fokusera på manliga lärare. Den 

framtida forskningen kan även undersöka skillnaden, samt jämföra kvinnliga och manliga 

lärares upplevelse av stress, samt stresshantering.  

Den här studien bygger också på lärare som har olika bakgrund och ålder. Den här 

urvalsgruppen bygger på bekvämlighetsurvalet. I en vidare forskning hade det varit intressant 

att undersöka en målgrupp med samma bakgrund och ålder, för att se om resultatet kring 

upplevelse av stress, samt stresshantering hade varit annorlunda. Ett annat alternativ på 

framtida forskning skulle kunna vara att undersöka om det finns samband mellan erfarenhet i 

yrket och ålder. Ett annat förslag är att använda sig av ett annat urval för att göra studien 

generaliserbar för grundskollärare i åk F-3 i Sverige.  
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Bilagor  

 

Bilaga 1-Intervjuguide 

 

Hej! Jag heter Klaudia och jag heter Amanda. Vi skriver ett självständigt arbete om “Stress i 

läraryrket”. Den här intervjun är grunden till vårt självständiga arbete. Studien har som syfte 

att undersöka hur stressen påverkar lärarnas arbete samt deras privatliv. 

Vi har skickat ut en inbjudan i form av ett informationsbrev där det står att intervjun är 

frivillig samt hur den kommer gå till. Du som deltagare i intervjun kan avsluta den när du vill 

utan att ange någon specifik orsak. Intervjun är anonym och den insamlade datan kommer 

förvaras med största konfidentialitet. Hela intervjun kommer att spelas in och transkriberas. 

Har du några frågor innan vi börjar?  

Vi kommer börja med att ställa några frågor om dig själv.  

 

Bakgrund:  

Hur gammal är du? 

Har du lärarexamen? 

När tog du lärarexamen? 

Vilka årskurser arbetar du inom?  

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Har du arbetat på olika skolor?  

Hur länge har du arbetat på den här skolan?  

 

Vi går vidare med att ställa några frågor om stress både i hemmet och på arbetet:  

 

Stress:  

Vad är din definition av stress?  

Upplever du positiv stress?  

Upplever du negativ stress? 

Upplever du en långvarig negativ stress?  

Vilken typ av stress upplever du oftast?  
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Har du fått något symptom som kan ha orsakats av långvarig negativ stress?  

 

Hemma: 

Upplever du arbetsrelaterad stress i ditt privatliv? Vad blir du stressad över?  

Tar du med dig arbetet hem (rättning, tänker du på arbetet)? 

Brukar du arbeta övertid? Hur många timmar?  

 

Arbete: 

Upplever du psykisk stress på arbetet? (höga krav/ hög arbetsbelastning) 

Upplever du fysisk stress på arbetet?  (miljön) 

Har du svårt att släppa arbetet när arbetsdagen är slut? 

Är läraryrket stressigt? Om ja, varför?  

Upplever du höga krav i yrket? Om ja, vilka? 

Upplever du gott samarbete mellan kollegorna? Får du stöd från kollegorna?  

Upplever du stöd från skolledningen (rektor, skolsköterska, kurator)? 

 

Åtgärder 

Hemma:  

Vilka åtgärder gör du för att minska den arbetsrelaterade stressen hemma?  

Tenderar du att skjuta upp saker eller löser du de direkt (t.ex arbetet som du tar med dig 

hem)?  

 

Arbete: 

Kan du minska stressen på arbetet?  

Vad krävs för att du ska kunna varva ner på arbetet?  

Vad gör skolan för att minska stressen på arbetsplatsen? Tycker du att de borde gör något 

mer? ge förslag?  

Påverkas ditt sätt att agera när du känner dig stressad? 

Blir du stressad av något som du inte kan påverka? t.ex. (eleven är på semester, hur ska den 

lära sig allt den missade).  

Blir du stressad av något som du inte kan påverka i klassrummet? 

 

Allmänt:  

Använder du olika strategier för att minska stressen på arbetet resp. ditt privatliv? 
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Funkar strategierna?  

Har du fått ändra dina strategier?  

Hur arbetar du med att minska stressen på kort sikt?  

*lång sikt  

Anser du att det finns en ultimat strategi för lärare att använda sig av för att hantera stressen?  

 

Avslutning 

Är det något du vill tillägga kring stress i läraryrket?  

Kan du ge några tips till nyexaminerade lärare kring stresshantering?  

Kan vi höra av oss om vi har fler funderingar? 

Har du någon fråga till oss?  

 

Tack!  

 

 


