
 

 

 

 

 

Friskfaktorer i läraryrket 

En regressionsanalys om psykosocial arbetsmiljö, välmående och stress hos 

grundskolelärare 

Health factors in the teaching profession 

A regression analysis of the psychosocial work enviroment, wellbeing and stress 

of primary school teacher 

 

 
 

Angelica Lyckesol  

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Psykologi 

Examensarbete – C-uppsats 15 hp 

Henrik Bergman, Nina Svensson 

Lars Saxon 

Datum: 2017-01-27 



2 

 

 

Sammanfattning 

 En enkätundersökning genomfördes vars syfte var att undersöka om det fanns en 

relation mellan grundskolelärares arbetsbetsrelaterade krav, kontroll, socialt stöd och 

subjektivt välmående. Syftet var också att undersöka om det fanns någon relation mellan 

arbetsbetsrelaterade krav, kontroll, socialt stöd och upplevelse av stress. Urvalet bestod av 

365 grundskolelärare. Enkäten besvarades via en länk som med mail skickades ut till de 

grundskolor som valde att delta i undersökningen. En länk lades också ut på olika Facebook 

grupper för att öka stickprovets storlek. Prediktorerna krav, kontroll och socialt stöd mättes 

med General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPS 

Nordic-34+). Beroendevariabeln subjektivt välmående mättes med The Satisfaction with Life 

Scale (SWLS). Beroendevariabeln stress mättes med QPS Nordic-34+. Data analyserades i 

dataprogrammet SPSS med hjälp av en multipel regressionsanalys. Resultatet visade att krav, 

kontroll och socialt stöd signifikant predicerade grundskolelärarnas välmående. Vidare visade 

resultatet att krav och kontroll signifikant predicerade upplevelsen av stress. Socialt stöd 

predicerade inte upplevelsen av stress signifikant. Trots vissa begränsningar i undersökningen 

har slutsatsen gjorts att krav, kontroll och socialt stöd är av betydelse för lärares välmående. 

Arbetsrelaterade krav och kontroll kan förklara deltagarnas upplevelse av stress. Resultatet 

diskuterades i relation till tidigare genomförda studier. För vidare forskning gavs förslag om 

att använda en skala som också mäter externa krav som kopplas ihop med grundskolelärares 

sociala interaktion med elever och deras vårdnadshavare.  

 

Nyckelord: Grundskolelärare, välmående, arbetskrav, kontroll, socialt stöd 
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Abstract 

  A survey was constructed whose purpose was to examine if there was a relationship 

between the primary school teacher work-related demands, control, social support and 

subjective well-being. The aim was also to examine whether there was any relationship 

between work-related demands, control, social support and experience of stress. The sample 

consisted of 365 primary school teacher. The questionnaire was answered by a link as with 

email was sent out to the schools that chose to participate in the survey. A link was also 

posted on various Facebookgroups to increase the sample size. The predictors demands, 

control and social support was measured with the General Nordic Questionnaire for 

Psychological and Social Factors at Work (QPS Nordic-34 +). Dependent variable subjective 

well-being was measured with The Satisfaction with Life Scale (SWLS). Dependent variable 

stress was measured with QPS Nordic-34 +. Data were analyzed in the computer program 

SPSS using a multiple regression analysis. The results showed that demands, control and 

social support significantly predicted primary school teachers' well-being. The results also 

showed that demand and control significantly predicted the experience of stress. Social 

support predicted no experience of stress significantly. Despite some limitations in the study 

the conclusion has been made that the demands, control and social support are important for 

teachers' well-being. Work-related demands and control can explain participant’s experience 

of stress. The results were discussed in relation to previous studies. For further research a 

suggestion was to use a scale that also measures the external requirements linked with 

primary school teachers' social interaction with the pupils and their guardian. 

 

Keywords: Primary school teachers, wellbeing, work demands, control, social support 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Förord 

Tack Henrik Bergman och Nina Svensson för uppmuntrande och lärorik handledning. Även 

ett stort tack till min familj. Utan ert stöd och förståelse hade inte detta varit möjligt. Till 

mina älskade barn: Tro på er själva och det mesta är möjligt.  

 

”The secret of change is to focus all of your energy not on fighting the old, 

but on building the new” 

- Socrates 
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Inledning 

 Enligt Lärarförbundet (2015) är grundskolelärare en av de yrkesgrupper som under 

de senaste åren drabbats av flest sjukskrivningar. Lärarförbundet (2015) förklarar att bland 

yrkesgruppen grundskolelärare har sjuskrivningsantalet de senaste fem åren ökat med 57 

procent. Lindwall (2010) klargör att i Sverige har sjukfrånvarons struktur förändrats. De 

senaste två årtiondena lider allt fler av psykisk ohälsa och majoriteten av dessa är kvinnor 

(Lindwall, 2010). Vidare menar Lindwall (2010) att sjukskrivningarnas längd har ökat. 

Studier utförda i skilda samhällen indikerar att lärare är en de grupper som innehar högst 

nivåer av arbetsrelaterad stress (Simbula, Panari, Guglielmi & Fraccaroli, 2012). 

Långtidssjukfrånvaro medför personligt lidande (OECD, 2013). För samhället innebär 

långtidssjukfrånvaro höga försäkringskostnader och produktionskostnader (OECD, 2013). 

För att möta det stora antalet individer som lider av psykisk ohälsa i Sverige, behöver fokus 

också att riktas mot de positiva faktorer som verkar för ett gott välmående på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket, 2016; FORTE, 2013). Vad är det i ett arbetslivssammanhang som gör att 

grundskolelärare håller sig friska och mår bra på sina arbetsplatser?  

 Hälsa är ett begrepp som beskrivs som ett läge som inte endast kan förklaras genom 

frånvaron av olika negativa tillstånd (Desrumaux, Lapointe, Sima, Boudrias, Savoie & 

Brunet, 2015). Hälsa kan också förklaras genom närvaron av olika positiva tillstånd 

(Desrumaux et al., 2015). Desrumaux et al., (2015) tydliggör att denna beskrivning hänvisar 

till den i dagsläget mest förekommande framställningen av termen hälsa som skapats av 

World Health Organisation. World Health Organisation (2016) beskriver hälsa som ett 

tillstånd av psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Enligt Kaufmann och Kaufmann 

(2010) är hälsa ett begrepp som beskriver den funktionella effektiviteten hos en individ. 

Begreppet används vanligtvis för att beskriva en persons fysiska och mentala hälsa 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Termen hälsa används också för att beskriva en individs 

hälsa i det sociala sammanhanget (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

 Hälsobegreppet är något som ligger starkt förankrat i termen subjektivt välmående 

(Diener & Schollon, 2014). Diener och Schollon (2014) refererar subjektivt välmående till de 

emotioner som ligger till grund för individens värdering av sitt liv. Emotioner kan vara 

medvetna eller omedvetna känsloreaktioner (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  Emotioner 

innefattar känsloupplevelser, kroppsliga förändringar, känslouttryck och beteenden 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). De uppstår då människor placerar sina personliga 

värderingar i olika situationer (Siu, Cheung & Lui, 2015). Siu et al., (2015) förklarar att 
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positiva emotioner oftast uppstår då människor befinner sig i trevliga situationer. Positiva 

emotioner är något som frekvent upplevs hos välmående individer (Lyubomirsky, King & 

Diener, 2005). Fredrickson (2001) menar att förekomsten av positiva emotioner inverkar på 

individens välmående och hälsa. Enligt Fredrickson (2001) och hennes ”broaden and build 

theory” utvidgas en individs personliga resurser vid inträdandet av positiva emotioner. Siu et 

al., (2015) förklarar att studier som utförts bekräftar teorin. Det har visat sig att närvaron av 

positiva emotioner hos individen relaterar till ett högre psykologiskt kapital (Siu et al., 2015). 

Att inneha ett högt psykologiskt kapital är något som karaktäriserar välmående individer (Siu 

et al., 2015). Studier som utförts visar att glädje är en emotion som signifikant korrelerar med 

välmående (Diener & Schollon, 2014). Diener och Schollon (2014) tydliggör att glädje är ett 

begrepp som inom vetenskapspsykologin likställs med termen subjektivt välmående. 

Fredrickson (2001) och Froman (2009) förklarar att förekomsten av glädje ökar individens 

resiliens. Resiliens beskrivs som en motståndskraft (Fredrickson 2001; Froman 2009). 

Resiliens ökar individens förmåga att ”slå tillbaka” från motgångar och personliga nederlag 

(Fredrickson 2001; Froman 2009). Diener och Schollon (2014) tydliggör att individer med 

höga nivåer av positiva emotioner såsom glädje har friskare kardiovaskulära system. De har 

också ett starkare immunförsvar än individer med låga nivåer av positiva emotioner (Diener 

och Schollon, 2014).  

 Den anställdas arbetsmiljö har en verkan på den arbetande individens välmående 

(Dalgard, Sørensen, Sandanger, Nygård, Svensson & Reas, 2009; Kaufmann & Kaufmann, 

2010; Lindwall, 2010; Stenbeck & Persson, 2006). Arbetsmiljö inbegriper individens fysiska, 

psykiska och sociala arbetsmiljö (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Kaufmann och Kaufmann 

(2010) förklarar att psykosociala arbetsmiljö har en verkan på personlighetspsykologiska 

processer såsom tankar, känslor och beteenden. Välmående anställda beskrivs ofta vara 

produktiva på arbetsplatsen (Kidger, Brockman, Tilling, Campbell, Ford, Araya & Gunnell, 

2016; Lyubomirsky et al., 2005; Simbula, Panari, Guglielmi & Fraccaroli, 2012). En 

arbetsengagerad lärare är ofta entusiastisk och närvarande i klassrummet (Kidger et al., 

2016). Arbetsengagerade lärare ökar elevernas delaktighet i klassrummet (Kidger et al., 

2016). Vidare beskrivs välmående personal inneha en god förmåga för att klara av krävande 

arbetsuppgifter (Lyubomirsky et al., 2005; Simbula et al., 2012) Inom läraryrket uppges ett 

bristande välmående leda till misstro om att kunna hjälpa eleverna i klassrummet (Kidger et 

al., 2016). Kidger et al., (2016) förklarar att studier som utförts visar att lärarens engagemang 
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i skolan har en inverkan på elevernas studieresultat. Därmed har läraren en stort inflytande i 

hur väl eleven kommer att lyckas i klassrummet (Kidger et al., 2016).  

 Välmående uppges inom läraryrket vara viktigt för utvecklandet av goda emotionella 

och sociala relationer i klassrummet (Kidger et al., 2016). Läraren formar positiva och 

känslomässiga beteenden genom utvecklandet av stödjande relationer (Kidger et al., 2016). 

Kidger et al., (2016) menar att goda sociala band mellan elev och lärare gynnar elevernas 

välmående En lärare som är stressad, orolig och har ett reducerat välmående har svårt att 

skapa sociala band med sina elever (Kidger et al., 2016). Läraryrket uppges vara mycket 

krävande då läraren misslyckas med att skapa sociala band på grund av svåra beteenden 

(Eldor & Shosani, 2016; Kidger et al., 2016; Simbula et al., 2012). Lyubomirsky et al., 

(2005) förklarar att välmående individer har positiva attityder till andra individer. De har ofta 

goda sociala relationer (Lyubomirsky et al., 2005). Lärarna kan genom skapandet av goda 

familje-skola förhållanden nå ut till elevernas föräldrar (Gartmeier, Gebhardt & Dotger, 

2016). Tillsammans kan de utveckla lösningar och reda ut problematiska situationer 

(Gartmeier et al., 2016; Simbula et al., 2012). Vidare är goda familje-skola förhållanden 

betydelsefullt då delaktighet i elevernas studiegång genererar i bättre studieresultat 

(Gartmeier et al., 2016).  

 Kopplingen mellan psykosocial arbetsmiljö och välmående samt mellan psykosocial 

arbetsmiljö och upplevelse av stress, kan förklaras med den teoretiska ”demand-control-

support-model” (Dalgard et al., 2009). Det är en teori som skapats av Karsek år 1979 

(Dalgard et al., 2009). Enligt denna teori står arbetsrelaterad stress i direkt proportion till hur 

krävande en individs arbete är och hur mycket kontroll en individ har över sina egna 

handlingar på arbetsplatsen (Dalgard et al., 2009). Psykisk ohälsa är störst i de 

arbetssituationer som kännetecknas av höga krav på individen och där individen upplever en 

låg känsla av kontroll (Dalgard et al., 2009; Simbula et al., 2012). Arbeten med låga krav och 

där individen har en hög känsla av kontroll uppges vara något bättre (Dalgard et al., 2009). 

Detsamma gäller arbeten där det förekommer låga krav och individen har en låg känsla av 

kontroll (Dalgard et al., 2009). Arbeten som ställer höga krav på individen och där individen 

har en hög upplevelse av kontroll anses vara den mest idealiska arbetssituationen (Dalgard et 

al., 2009). Dalgard et al., (2009) studie visar att arbetskrav tillsammans med en låg känsla av 

kontroll har en buffrande effekt på individens upplevelse av stress. Det innebär att dessa två 

fenomen tillsammans har större effekt på individens välmående än om man undersöker dem 

var och en för sig (Dalgard et al., 2009).  
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 Upplevelse av kontroll är relaterat till de färdigheter som individen har (Dalgard et 

al., 2009). Dalgard et al., (2009) menar att högre utbildning associeras med en hög upplevelse 

av kontroll vilket förknippas med välmående. Simbula et al., (2012) förklarar att det är viktigt 

att organisationen erbjuder läraren det stöd som behövs. Det för att individen ska kunna ta 

tillvara på sina färdigheter och undervisningsmetoder (Simbula et al., 2012). Gozzoli, 

Frascaroli och Angelo (2015) tydliggör att socialt stöd som exempelvis arbetsresurser ökar 

lärares välmående. Internationella studier visat att lärare är dåligt förberedda för att 

kommunicera med elevernas vårdnadshavare (Gartmeier et al., 2016). En ökad kompetens 

inom området kommunikation kan därmed främja upplevelsen av kontroll i detta 

sammanhang (Gartmeier et al., 2016).  

 Individens ålder har också en verkan på personens välmående, där högre ålder 

förknippas med upplevelse av kontroll (Dalgard et al., 2009). Vidare visar Kidger et al., 

(2016) studie att det finns ett högre välmående hos individer med beslutsfattande position, 

vilket också kan förklarar samvariationen mellan upplevelse av kontroll och välmående.  

 Arbetskrav refererar till psykiska, sociala och organisatoriska aspekter av jobbet som 

kräver konstant psykisk eller mental ansträngning (Simbula et al., 2012). De psykologiska 

stressorerna i arbetsmiljön inkluderar faktorer såsom tidspress, mängden arbete, proportionen 

arbete under press, kontinuerliga avbrott i arbetet, arbetssänkningar och obehag på 

arbetsplatsen (Dalgard et al., 2009). Gozzoli et al., (2015) menar att läraryrket innebär en 

utsatthet för såväl interna- och externa krav. Enligt Gozzoli et al., (2015) förknippas de 

interna kraven med strukturella förändringar på arbetsplatsen. Studier som utförts visar att 

lärare ofta utsätts för strukturella förändringar på arbetsplatsen (Simbula et al., 2012). Det 

leder till ökade inlärningskrav på den arbetande individen (Simbula et al., 2012). Stenbeck 

och Persson (2006) tydliggör att strukturella förändringar på arbetsplatsen leder till ändringar 

i efterfrågan på specifika yrkeskunskaper. Simbula et al., (2012) förklarar att kontinuerliga 

förändringar inom organisationen ofta leder till tvetydiga arbetsdefinitioner. Det uppges 

skapa osäkerhet hos lärarna (Simbula et al., 2012). Stenbeck och Persson (2006) menar att 

arbetsförmågan står i relation till individens arbetskrav vilket har en verkan på individens 

välmående. De externa kraven sammankopplas med de krav som kommer från eleverna men 

också från deras föräldrar (Gozzoli et al., 2015). Inom läraryrket uppges svåra förhållanden 

med elever sammankopplas med höga krav inom läraryrket (Eldor & Shosani, 2016; Gozzoli 

et al., 2015; Simbula et al., 2012). I situationer då läraren misslyckas med att undervisa på 

grund av stökiga beteenden i klassrummet är stressen hos läraren mycket hög (Eldor & 
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Shosani, 2016). Simbula et al., (2012) menar att lärares stress uppstår då eleverna inte 

uppmärksammar undervisningen, när eleverna inte deltar i lärarens undervisning och 

uppvisar andra utmärkande beteenden som exempelvis aggressivitet. Kaufmann och 

Kaufmann (2010) definierar stress som en bristfällig överensstämmelse mellan en individs 

bemästringsförmåga och de uppgifter som individen står inför. Desto större obalansen är 

mellan förmågan och arbetskrav, än större är stressupplevelsen (Kaufmann och Kaufmann, 

2010). Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att stress ofta kopplas samman men konflikter 

i arbetsmiljön. Socialt stöd kan man motverka stress (Kaufmann och Kaufmann, 2010). 

Känslomässigt stöd som att visa omsorg, intresse och uppmärksamhet är ett sätt att sänka 

individens upplevelse av stress (Kaufmann och Kaufmann, 2010). 

  I läraryrket uppges socialt stöd från ledare och arbetskamrater vara viktigt för 

lärares välmående då läraryrket ställer höga krav på individen (Eldor & Shoshani, 2016; 

Simbula et al., 2012, Gozzoli et al., 2015). ”The conservation of resources theory” är en 

ledande teori för att förstå arbetsrelaterad stress (Hobfoll, 2011). Hobfoll som är ”the 

conservation of resources theory” grundare beskriver att teorin med fördel används då 

anställda möter utmanande omständigheter (Hobfoll, 2011). I ett arbetssammanhang 

fokuserar teorin på hur arbetsplatsen kan skapa situationer som verkar för den anställdas 

engagemang samt resiliens (Hobfoll, 2011). I enighet med ”the conservation of resources 

theory” menar Eldor och Shoshani (2016) att skolan är en plats för sociala möten. Medkänsla 

från andra individer är viktigt för lärares välmående (Eldor och Shoshani, 2016). Eldor och 

Shoshani (2016) förklarar att medkänsla kan ses som en attityd mot andra människor. 

Medkänsla är betydelsefullt då en individ inte mår bra (Eldor och Shoshani, 2016). I sådana 

sammanhang menar Eldor och Shoshani (2016) att det är viktigt att individen får känna att de 

får hjälp och omtänksamhet i form av socialt stöd. Socialt stöd ökar förekomsten av positiva 

emotioner vilket har en positiv verkan på individens välmående (Eldor och Shosani, 2016).  

   

Problemformulering 

 Inom yrkesgruppen grundskolelärare ökar sjukrivningsantalet på grund av 

arbetsrelaterad stress (Lärarförbundet, 2015). Därför är det viktigt att identifiera vilka 

faktorer som bidrar till ett friskare arbetsliv inom denna yrkesgrupp. Genom att aktivt arbeta 

med friskfaktorer på arbetsplatsen går det att förebygga långtidssjukskrivning (FORTE, 

2013). Ur ett elevperspektiv är det betydelsefullt att främja lärares välmående då goda sociala 
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band mellan elev och lärare gynnar elevens välmående och studieresultat (Gartmeier et al., 

2016; Kidger et al., 2016).  

 

Syfte 

 Studiens syfte var att undersöka om det fanns någon relation mellan tre utvalda 

dimensioner i grundskolelärarnas psykosociala arbetsmiljö och subjektivt välmående. Syftet 

var också att undersöka om det fanns någon relation mellan tre utvalda dimensioner i 

grundskolelärarnas psykosociala arbetsmiljö och upplevelse av stress. Frågeställningarna 

valdes utifrån tidigare genomgångna teoretiska antaganden.  

 

Frågeställning 

1. Finns det någon relation mellan arbetsrelaterade krav, kontroll, socialt stöd och 

subjektivt välmående? 2. Finns det någon relation mellan arbetsrelaterade krav, 

kontroll, socialt stöd och upplevelse av stress?  

 

Metod 

Deltagare 

 Undersökningens deltagare var kommunanställda grundskolelärare i Sverige. Data 

samlades in genom två olika tillvägagångssätt. Genom ett systematiskt urval skickades 

enkäten ut till 11 av de grundskolor i Sverige som valde att delta i undersökningen. Data 

samlades också in genom ett tillgänglighetsurval, då enkäten lades ut på en Facebook sida 

som vände sig till grundskolelärare. Totalt deltog 365 grundskolelärare i undersökningen. Av 

dessa var 357 kvinnor och 8 män. Åldersspannet sträckte sig mellan 23 till 65 år varvid 

deltagarnas genomsnittliga ålder var 39 år (M=39,24 ; s=10.43). Angående högsta 

utbildningsnivå så uppgav 3 av deltagarna att det var grundskola, 43 av deltagarna att det var 

gymnasium, 313 av deltagarna att det var universitet/högskola och 6 stycken av deltagarna 

uppgav att det var annan eftergymnasial utbildning. Av deltagarna hade 342 av deltagarna en 

tillsvidareanställning och 21 av deltagarna hade en tidsbegränsad anställning. Beträffande 

arbetsledande befattning så uppgav 75 av deltagarna att de hade en arbetsledande befattning. 

289 av deltagarna uppgav att de inte hade en arbetsledande befattning. 

 

Design 

 Studien använde sig av en multipel regressionsdesign. Data samlades in genom anonym 

elektronisk enkät. Undersökningens prediktorvariabler för regressionen var krav, kontroll och 
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socialt stöd. Dimensionerna valdes ut för att mäta olika faktorer i individens psykosociala 

arbetsmiljö. Studiens beroendevariabler var subjektivt välmående och upplevelse av stress. 

Bakgrundsvariabler i undersökningen var kön, ålder, utbildningsnivå, anställningsform och 

arbetsledande befattning. I studien tillämpades en oberoende mätning.  

 

Instrument  

General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at 

Work (QPS Nordic-34+). Skalan är utvecklad av Dallner, Lindström, Elo, Skogstad, 

Gamberale; Hottinen, Knardahl och Ørhede (2000) och mäter psykologiska- och sociala 

faktorer i arbetslivet. Skalan som helhet omfattar arbets- och organisationsegenskaper och 

individuella arbetsrelaterade åsikter (Dallner et al., 2000). Instrumentet är indelat i 13 

dimensioner och mäter faktorer som gäller för de flesta yrkeskategorier (Dallner et al., 2000). 

Då studien utifrån teoretiska antaganden hade för avsikt att undersöka variablerna krav, 

kontroll, socialt stöd och upplevelse av stress användes delar utav mätinstrumentet. 

Mätinstrumentet består av totalt 37 påståenden av dessa användes 14 (Dallner et al., 2000). 

Dimensionen krav relaterar till kvantitativa arbetskrav, inlärningskrav och positiva 

utmaningar. Kontroll relaterar till kontroll av beslut och arbetstakt. Socialt stöd relaterar till 

stöd från chef och arbetskamrater. Alla påståenden som användes var positivt riktade och av 

karaktären: ”Är din arbetsmängd så ojämnt fördelad att ditt arbete hopar sig”, ”Kan du 

påverka beslut som är viktiga för ditt arbete” och ”Om du behöver, får du stöd och hjälp i 

ditt arbete från din närmaste chef”. Individen bedömer sin arbetssituation genom att sätta en 

gradering på en Likert-skala som sträcker sig från 1 (mycket sällan eller aldrig) till 5 (mycket 

ofta eller alltid). Totalpoängen av de påståenden som bröts ut ur mätinstrumentet bygger på 

en summering. Den sträcker sig från 14-70 poäng. Låg poäng indikerar på låg uppfattning av 

arbets- och organisationsegenskaper och individuella arbetsrelaterade åsikter och vice versa 

(Dallner et al., 2000). 

The Satisfaction With Life Scale (SWLS). Skalan mäter livstillfredsställelse 

som är en kognitiv aspekt av subjektivt välmående (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 

1985). Mätinstrumentet består av totalt 5 påståenden. Individen bedömer sitt liv i helhet 

genom att för varje påstående sätta en gradering på en Likert-skala från 1 (instämmer inte 

alls) till 7 (instämmer helt). Mätinstrumentets påståenden är utformade enligt karaktären: 

”Det mesta i mitt liv är nära mitt ideal och ”Förutsättningarna för mitt liv är utmärkta”. 

Totalpoängen för testet bygger på en summering och sträcker sig från 5-35. Låg poäng tyder 
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på låg uppfattning om subjektivt välmående och hög poäng tyder på hög uppfattning om 

subjektivt välmående. I avseendet livstillfredsställelse gav poängen: 5 till 9 ”extremt 

missnöjd”, 10-14 ”missnöjd”, 15-19 ”något missnöjd”, 20 ”neutral”, 21-25 ”delvis nöjd”, 

26-30 ”nöjd” och 31-35 ”mycket nöjd”. Svensk översättningen är hämtad den 26 januari 

2017 från Dieners hemsida (2009) och information om översättare saknas.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen utfördes med hjälp av en elektronisk enkät som skapades i 

dataprogrammet Survey and Report. Avseendet var att undersöka grundskolelärares 

egenskattade uppfattningar, inom det tidigare presenterade området. Då enkät är en 

fördelaktig metod att samla att samla in en stor mängd generell data från flera olika platser, 

användes denna insamlingsmetod (Hayes, 2000). Enkäten bestod av två mätinstrument. För 

att mäta arbets- och organisationsegenskaper och individuella arbetsrelaterade åsikter 

användes QPS Nordic-34+. Efter noga granskad teori bröts 13 påståenden ut ur den senare 

analysen för att kunna mäta dimensionerna krav, kontroll och socialt stöd på arbetsplatsen. 

För att mäta individens egenskattade subjektiva välmående användes SWLS- skalan i sin 

helhet. För att mäta upplevelsen av stress användes bröts ett påstående ut ur QPS Nordic-34+. 

De två mätinstrumenten omfattade totalt 42 frågor. Det fanns totalt 5 bakgrundsfrågor samt 

en obligatorisk samtyckesfråga. Samtliga svarsskalor var på ordinalnivå med varierande antal 

steg.  

 

Genomförande 

 Kontakt av deltagare har skett genom två olika tillvägagångssätt. Dels genom mail- 

och telefonkontakt med rektorer på skilda grundskolor i Sverige. Rektorerna fick i samband 

med det information om studiens syfte. Vid en förfrågan från rektorerna hade de möjlighet att 

studera enkäten. Då rektorerna gav sitt samtycke till studien informerade de personalen på 

respektive skolområde om enkätens syfte. Rektorerna vidarebefordrade den mottagna 

enkätens länk till personalens arbetsmail. Således hade all personal på respektive skola 

möjlighet att delta i undersökningen. De personer som valde att delta i undersökningen och 

önskade avbryta sin medverkan, kunde när som helst stänga ner enkäten. Enkäten var aktiv 

under 16 dagar. Under denna period kunde deltagarna själva välja när de ville besvara 

enkäten. Enkäten besvarades på den plats som deltagarna själva valde. Det beräknades i 

genomsnitt ta cirka 8 minuter. Det andra tillvägagångssättet som studien använde sig av för 
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att samla in data var genom specifika och slutna grupper på Facebook. Grupperna riktade sig 

mot grundskolelärare. Förfrågan om tillåtelse till publicering av länk skedde genom 

meddelande funktionen. Efter godkännande från administratörerna offentliggjordes enkäten 

och en kort informationstext. På så sätt hade alla medlemmar som var inne på denna sida 

under de sju dagar som enkäten låg ute möjlighet att besvara enkäten. Deltagarna kunde när 

som helst välja att avbryta sitt deltagande. Efter att enkäten uppnått ett godtagbart antal svar 

stängdes enkäten. Vidare exporterades data till en fil i statistikbehandlingsprogrammet SPSS. 

När all data importerats i SPSS makulerades ursprungsdata.  

 

Databearbetning 

 Statistiska analyser genomfördes i statistikprogrammet SPSS. Först skapades tre 

variabler för dimensionerna krav, kontroll och socialt stöd. Därefter utformades en variabel 

som mätte subjektivt välmående. Vidare konstruerades en variabel som mätte upplevelse av 

stress. Då det förekom stora mängder bortfall exkluderades de ur datamaterialet.  

 Ett reliabilitetstest genomfördes för att ta reda mätinstrumentens interna konsistens 

för krav, kontroll och socialt stöd. Cronbach`s alfa beräknades även för mätinstrumentet 

SWLS.  

 För att kunna beskriva stickprovets egenskaper beräknades det totala medelvärdet 

för variablerna krav, kontroll, socialt stöd, SWLS och stress. Data redovisades sedan med 

hjälp av medelvärde (M) samt standardavvikelse (s) minimum (min) och maximum (max). 

Även medelvärde och standardavvikelse beräknades för ålder. Frekvensfördelningen togs 

fram för högsta utbildningsnivå, anställningsform och arbetsledande befattning.  

 För att avgöra huruvida deltagarnas upplevelse av välmående samt stress påverkades 

av ålder, utbildningsnivå, anställningsform och arbetsledande befattning beräknades en 

korrelation. Då ett histogram visade att alla bakgrundsvariabler var normalfördelade 

genomfördes Pearsons parametriska korrelationstest. Borg och Westerlund (2012) menar att 

Pearsons parametriska korrelationstest ska utföras då data är approximativt normalfördelad. 

Analysen visade att det förelåg ett signifikant samband mellan arbetsledande befattning och 

subjektivt välmående för p<0,05. Vidare visade analysen att det förelåg ett signifikant 

samband mellan arbetsledande befattning och upplevelse av stress för p<0,05. 

 En multipel regressionsanalys användes för att analysera studiens prediktorer och 

beroende variablerna. En multipel regressionsanalys är lämplig att utföra då man vill göra 

förutsägelser om olika fenomen (Borg och Westerlund, 2012). Denna analysmetod används 
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specifikt då det finns flera oberoende variabler även kallat prediktorer för att predicera en 

beroende variabel (Borg och Westerlund, 2012). Studiens prediktorer var krav, kontroll och 

socialt stöd. Studiens beroende variabler var subjektivt välmående och upplevelse av stress.  

 Borg och Westerlund (2012) menar att vissa antaganden måste uppfyllas för att 

kunna utföra en multipel regressionsanalys. För att säkra att de framkomna resultaten har 

studien tagit hänsyn till Borg och Westerlunds (2012) kriterier som gäller vid multipel 

regressionsanalys.  

 Borg och Westerlund (2012) menar att det är viktigt att använda sig av ett tillräckligt 

stort stickprov. En rekommendation är att stickprovet är större än N≥50+8m, där m=antalet 

prediktorer. Studien säkrade detta kriterium genom att använda sig av ett större stickprov än 

det som rekommenderades.  

 Vidare menar Borg och Westerlund (2012) att det är viktigt att undersöka om det 

förekommer multikollinearitet. Borg och Westerlund (2012) förtydligar att multikollinearitet 

innebär att en eller flera prediktorer samvarierar. Specifikt innebär multikollinearitet att det 

finns tre eller flera prediktorer som samvarierar med varandra (Borg och Westerlund, 2012). 

Enligt Borg och Westerlund (2012) medför det en risk att resultatet blir mindre pålitlig och 

svårtolkat. Borg och Westerlund (2012) menar att ett sätt att minska risken är att välja 

prediktorer som särskiljer sig åt. I enighet med Borg och Westerlunds (2012) 

rekommendationer valde studien ut distinkt åtskilda prediktorer. För att upptäcka om det 

förekom multikollinearitet beräknades toleransvärdet eller Variance Inflation Factor (VIF). 

Borg och Westerlund (2012)  uppger att man ska undvika prediktorer för vilka toleransvärdet 

är <.10. Det innebär med andra ord för vilka VIF >10. Då analysen visade att VIF värdena 

var mellan 1.0 -1.5 säkrades detta antagande.  

 Vidare menar Borg och Westerlund (2012)  att man bör undersöka så att data är 

normalfördelad. Normalfördelning av data kontrollerades i ett histogram. Analysen visade att 

studiens samtliga variabler var approximativt normalfördelade. Därmed uppfylldes kravet på 

normalfördelning. 

  Ytterligare ett kriterium som måste uppfyllas är att det föreligger ett linjärt samband 

mellan de oberoende och beroende variablerna. Ett linjärt samband förekommer om 

korrelationen inte är lika med 0 (Borg och Westerlund, 2012). Analysen visade att det fanns 

linjära samband mellan de oberoende variablerna och beroende variabeln.   

 Vidare förklarar Borg och Westerlund (2012) att ett krav för att genomföra en 

mutipel regressionsanalys är att det förekommer homoskedasticitet. Homoskedasticitet är när 



15 

 

alla variabler har samma varians (Borg & Westerlund, 2012). Ett scatterplot togs fram som 

indikerade att homoskedasticitet förekom för samtliga undersökta variabler. Då data 

uppfyllde Borg och Westerlunds (2012) kriterier för att genomföra en mutipel 

regressionsanalys kunde en analys av detta slag genomföras.  

 Brace, Kemp och Snelgar (2012) tydliggör att vid en multipel regressionsanalys ska 

prediktorerna vara mätta på ordinal, intervall eller kvotnivå. Beroendevariabel fick vara mätt 

på intervall eller kvotnivå (Brace et al., 2012). Studiens påståenden var på ordinalskalanivå 

vilket innebar det att data kunde rangordnas utifrån ett kontinuum. Då varje variabelvärde 

tilldelades en siffra behandlades de på intervallskalanivå (Brace et al., 2012). Det innebar att 

undersökningen även tog hänsyn till detta kriterium.  

    

Bortfall 

 465 respondenter öppnade länken till enkäten. 375 av dessa skickade därefter in sin 

enkät. Det innebär ett externt bortfall av 90 deltagare. För att minska risken för externa 

bortfall presenterades i det medföljande informationsbrevet: studiens syfte, hantering av data 

och en ungefärlig tid för besvarandet av enkäten. Av 375 inskickade svar togs 10 bort 

manuellt då de saknade stora mängder data. I mätinstrumentet QPS Nordic-34+ förekom fyra 

interna bortfall. Gällande uppgift om ålder så hade 7 personer valt att inte besvara frågan. 

Angående uppgift om anställningsform så förekom det i studien 2 interna bortfall. Gällde 

arbetsledande befattning så förekom det ett internt bortfall. För att korrigera saknad data i 

mätinstrumentet QPS Nordic-34+ och ålder genomfördes en imputation av medelvärden. 

Shrive, Stuart, Juan och Ghali (2006) menar att bortfall kan hanteras genom att ersätta de 

saknade värdena med medelvärdet för den variabeln. För att minska risken för interna bortfall 

genomfördes en pilotundersökning där syftet var att utreda eventuella svårigheter med att 

tolka enkätens påståenden. Uppskattningsvis hade totalt 12500 personer möjlighet att besvara 

enkäten.  

 

Reliabilitet och validitet 

 General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at Work (QPS-

nordic-34+).  Dallner et al., (2000) menar att QPS-nordic-34+ är ett brett mätinstrument som 

mäter flera olika dimensioner av psykosocial arbetsmiljö. Det är en av testets fördelar 

(Dallner et al., 2000). Enligt Dallner et al., (2000) har mätinstrumentet en god teoretisk 

bakgrund, begreppsvalidering och ytvalidering, då välmående har operationaliserats i flera 
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tidigare genomförda studier och under upprepade tillfällen. Valideringsprocessen har bland 

annat genomförts genom multipla utfall. Exempelvis har motivation användes som 

indikatorer på stress, genom de i testet förekommande kontrollfrågorna (Dallner et al., 2000). 

Dallner et al., (2000) förklarar att den prediktiva förmågan hos QPS-nordic-34+ tyder på 

frågeformulärets validitet. För att uppnå en god innehållsvaliditet har studien valt att använda 

sig av påståenden ur skalan som mäter ett brett spektrum av perspektiv. Genom att välja ut 

dimensioner av olika karaktär och där frågorna skiljer sig åt har studien uppfyllt det kriteriet. 

Vidare uppfylldes mätinstrumentets validitetskriterier genom att använda sig av deltagare 

som arbetar inom den offentliga sektorn och i ett nordiskt land.  

 Dallner et al., (2000) förklarar att reliabilitet har kontrollerats genom undersökning 

av skalans inre homogenitet och genom ett test- retest. Det är ett sätt att testa 

mätinstrumentets interna validitet och visar hur väl alla påståenden i skalan mäter konceptet 

av frågan (Howitt och Cramer, 2014). Enligt Howitt och Cramer (2014) visar ett test-retest 

om mätinstrumentet är stabilt över tid, och där hög stabilitet styrker testets reliabilitet. Vid 

dessa tillfällen undersöktes förmågan att mäta centrala och psykologiska- och sociala faktorer 

i arbetslivet men också hur den predicerade hälsa och välbefinnande (Dallner et al., 2000). 

Cronbach`s alfa visade ett totalvärde för skalans inre homogenitet(n=2010) varierade mellan 

0,60 - 0,88, när intervallet mellan två undersökningstillfällen var mellan 5-8 veckor (Dallner 

et al., 2000). Ett test-retest (n=393) genomfördes och det visade ett Cronbach`s alfavärde 

mellan 0,55 -0,82 (Dallner et al., 2000). Innan undersökningen genomfördes undersöktes 

Cronbach´s alfa på de i testet förekommande dimensionerna. Analysen visade följande 

värden: krav 0,663, kontroll 0,694 och socialt stöd 0,751. En risk som kan ha påverkat 

skalans reliabilitet är att två av de förekommande bakgrundsfrågorna plockades bort ur 

mätinstrumentet. Dallner et al., (2000) menar att det är viktigt att använda de bakgrundsfrågor 

som i sammanhanget är relevant. Då vissa bakgrundsfrågor i föreliggande studie i första läget 

inte uppfattades som väsentliga, valdes de efter noga överväganden bort. Det kan naturligtvis 

medfört att data gått förlorad eftersom att inga angivna instruktioner förekom. Vidare 

genomfördes pilotstudie för att säkra studiens reliabilitet. Deltagarna i pilotstudien ombads att 

efter ifyllandet av enkäten framföra sina synpunkter på eventuella formuleringar och 

svårigheter med att förstå påståenden. Inga sådana synpunkter framkom efter pilotstudien. 

Övervägande bedömdes QPS-Nordic-34+ inneha en god validitet och reliabilitet. 

 The Satisfaction With Life Scale (SWLS). Enligt Steger, Fraizer, Oshi och Kaler 

(2006) är SWLS ett beprövat mätinstrument som används för att mäta subjektivt välmående. 
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Mätinstrument uppges inneha en god internvaliditet (Diener et al., 1985). 

Korrelationsanalyser som genomförts visar att SWLS korrelerar relativt starkt med andra 

mätinstrument som mäter subjektivt välmående (Diener et al., 1985). Enligt Diener et al., 

(1985) har mätinstrumentets reliabilitet testats genom ett ”test retest” som pågick under en 

tvåmånaders period. Ett värde på 0,82 uppvisades (Diener et al., 1985). Diener et al., (1985) 

studie visade ett Crobach`s alpha värde på 0,87. Studiens egna genomförda analys uppvisade 

ett Cronbach´s alpha värde på 0,848. Värdet styrker studiens interna reliabilitet (Howitt & 

Cramer, 2014). 

 Bakgrundsvariablerna i studien bedömdes inneha en god validitet. Det eftersom att 

svarsalternativen som exempelvis ”högsta utbildningsnivå” och ”arbetsledande befattning” 

uppfångar de vanligast förekommande varianterna.  

 

Etiska överväganden 

Studiens kvalitet har uppfyllts genom att följa de fyra huvudkraven på etiskt 

förhållningssätt. De fungerar som riktlinjer inom humanistisk- samt samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 1990). I enighet med en god forskningsetik upprättades innan 

studien påbörjades ett etiskt protokoll, se bilaga 3. De krav som undersökningen har tagit 

hänsyn till är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990).  

Informationskravet innebär att studien ska informera deltagarna om undersökningens 

syfte (Vetenskapsrådet, 1990). Informationskravet har uppfyllts genom att deltagarna 

underrättades om studiens syfte, i det så kallade följebrevet som skickades ut tillsammans 

med frågeformuläret, se bilaga 2. Brevet informerade om villkoret för att kunna delta i 

studien. Då enkäten lades ut på olika Facebook grupper publicerades dessutom en inledande 

text. Den informerade om studiens syfte på respektive internetsida. Att delge studiens syfte 

var ett sätt att säkra att inte deltagarna skulle uppleva att enkätens påståenden kom som en 

överraskning.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke till studien för att den 

ska kunna genomföras (Vetenskapsrådet, 1990). Detta krav uppfylldes genom att deltagarna 

själva fick bestämma om de ville delta i undersökningen eller inte. Deltagarnas samtycke 

tillgodosågs genom att deltagarna aktivt fick välja om de ville fylla i frågeformuläret eller 

inte. I enkäten fanns det en samtyckesruta där deltagarna fick ge sitt medgivande för att 
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kunna delta i studien. Först när deltagarna kryssat i denna ruta kunde de besvara påståendena. 

Deltagarna kunde under ifyllandet själva välja att avbryta sitt deltagande.  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas integritet skyddas (Vetenskapsrådet, 

1990). Detta krav säkrades genom datainsamlingsmetoden. Den anonyma elektroniska 

enkäten innebar att det inte gick att spåra deltagarna. Enkäten behandlade inga 

personuppgifter eller annan information som kunde identifiera deltagarna. Bakgrundsfrågorna 

var utformade på ett sådant sätt att de inte kunde röja deltagarnas identitet. Vidare genomförts 

undersökningen i skilda kommuner i Sverige, för att ytterligare skydda deltagarnas integritet. 

Det bedömdes därmed inte finnas någon möjlighet att identifiera och spåra deltagarna. Data 

förvarades under sammanställningen på ett USB-minne. Endast studiens upphovsperson och 

dess handledare hade tillgång till materialet.  

Nyttjandekravet innebär att väga samhällsnyttan mot risker för de enskilda 

individerna. Det betyder också att insamlandet av materialet endast får användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990). Risken med studien bedömdes vara att vissa av 

undersökningens frågor uppfattades som känsliga. Ett beslut togs att samhällsnyttan var 

mycket stor i förhållande till de risker som studien innebar. Deltagarna hade under ifyllandet 

möjlighet att inte besvara känsligt upplevda frågor. Det innebär att studien övervägande har 

tagit hänsyn till de fyra huvudkraven.  

 

Resultat 

 

Tabell 1 här 

   

 Pearson korrelationskoefficient visade ett signifikant negativt samband mellan 

upplevelse av krav i arbetet och subjektivt välmående r(365)=-0,282 för p<0,001. Pearson 

korrelationskoefficient visade ett signifikant positivt samband mellan upplevelse av kontroll i 

arbetet och subjektivt välmående r(365)=0,348 för p<0,001 och för upplevelse av socialt stöd 

och subjektivt välmående, r(365)=0,359 för p<0,001.  

 Pearson korrelationskoefficient visade ett signifikant positivt samband mellan 

upplevelse av krav i arbetet och stress r(365)=0,498 för p<0,001. Pearson 

korrelationskoefficient visade ett signifikant negativt samband mellan upplevelse av kontroll i 

arbetet och stress r(365)=-0,442 för p<0,001 och upplevelse av socialt stöd och stress, 

r(365)=-0,323 för p<0,001.  
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 En multipel linjär regression beräknades för subjektivt välmående och prediktorerna 

krav, kontroll och socialt stöd. Beräkningen visade på en signifikant regression [F(3,360) = 

25,330 p < 0,001] med ett korrigerat R2 på 0,170. Krav var en signifikant prediktor för 

subjektivt välmående är lika med -0,233. Deltagares subjektiva välmående minskade med 

0,233 poäng för varje poäng på skalan för krav. Kontroll var en signifikant prediktor för 

subjektivt välmående där värdet 0,329 framkom. Deltagares subjektiva välmående ökade med 

0,329 poäng för varje poäng på skalan för kontroll. Vidare var socialt stöd en signifikant 

prediktor för subjektivt välmående, 0,441. Deltagares subjektiva välmående ökade med 0,441 

poäng för varje poäng på skalan för socialt stöd. Krav var signifikant prediktor för subjektivt 

välmående (β= -0,110; p < 0,001). Kontroll var signifikant prediktor för subjektivt välmående 

(β=0,197; p < 0,01) och socialt stöd var signifikant prediktor för subjektivt välmående 

(β=0,215; p < 0,01).   

 En multipel linjär regression beräknades också för stress och prediktorerna 

arbetskrav, kontroll i arbetet och socialt stöd. Beräkningen visade på en signifikant regression 

[F(3,360) = 54,810 p < 0,001] med ett korrigerat R2 på 0,312. Krav var en signifikant 

prediktor för stress där värdet 0,163 framkom. Deltagares upplevda stress ökade med 0,163 

poäng för varje poäng på skalan för krav. Kontroll var en signifikant prediktor för stress där 

värdet 0,095 framkom. Deltagares upplevelse av stress minskade med -0.095 poäng, för varje 

poäng på skalan för kontroll. Krav var signifikant prediktor för stress (β=0,374; p < 0,01) och 

kontroll var signifikant prediktor för stress (β=-0,277; p < 0,01).  Ett icke signifikant resultat 

uppvisades mellan socialt stöd och stress (β=-0,012;ns).                           

 Pearson korrelationskoefficient beräknades för studiens bakgrundsvariabler. Det fanns ett 

signifikant negativt samband mellan arbetsledande befattning och subjektivt välmående 

r(365)=-0,160 för p<0,001. Vidare visade Pearson korrelationskoefficient ett signifikant 

negativt samband mellan arbetsledande befattning och upplevelse av stress r(365)=-0,111 för 

p<0,001.  

 

Diskussion  

 Studiens syfte var att undersöka om det fanns någon relation mellan arbetsrelaterade 

krav, kontroll, socialt stöd och subjektivt välmående. Resultatet visade att 17,0 % av 

variansen i grundskolelärarnas välmående kan förklaras av krav, kontroll och socialt stöd. Det 

framkomna resultatet indikerade att det fanns en relation mellan krav, kontroll, socialt stöd 

och grundskolelärarnas välmående. Då grundskolelärarnas krav ökar minskar individens 
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välmående. Det innebär att krav som relaterar till arbetsmängd, inlärning och positiva 

utmaningar inverkar på individens välmående. När upplevelsen av kontroll ökar främjas 

lärarnas välmående. Det betyder att kontroll som relaterar till beslut och arbetstakt förklarar 

lärarnas välmående. Vidare visades resultatet att då socialt stöd ökar gynnas lärares 

välmående. Det kan tolkas såsom att chefer och arbetskamrater sociala stöd i form av hjälp 

förklarar lärarnas välmående.  

 Syftet var också att mäta om det fanns någon relation mellan krav, kontroll, socialt 

stöd och upplevelse av stress. Resultatet visade att 31,2 % av variansen i lärarnas stress kan 

förklaras av arbetsrelaterade krav och kontroll. Resultatet visade att det fanns en relation 

mellan arbetsrelaterade krav och upplevelse av stress. Det betyder att när grundskolelärarnas 

krav ökar så ökar individens uppfattning om stress. Därmed förklarar krav som relaterar 

arbetsmängd, inlärning och positiva utmaningar upplevelsen av stress. Vidare visade 

resultatet att det fanns en relation mellan upplevelse av kontroll och stress. Då upplevelsen av 

kontroll ökar minskar grundskolelärarnas stress. Kontroll som sammankopplas med beslut 

och arbetstakt minskar upplevelse av stress.  

 Resultatet beträffande kontroll och krav som förklaring till välmående och 

upplevelse av stress stämmer väl överens med ”demand-control- support-model”. Teorin 

poängterar att arbetskrav som arbetsmängd, proportionen arbete under press och upplevelse 

av kontroll har betydelse för välmående (Dalgard et al., 2009). Studier visar att arbeten med 

höga krav och låg känsla av kontroll förknippas med stress (Dalgard et al., 2009, Simbula et 

al., 2012), medan höga krav och hög kontroll associeras med välmående (Dalgard et al., 

2009).  

 Den tolkning som har gjorts angående studiens resultat går i enighet med ”demand-

control-support-modell”. Då lärarna upplever höga krav som exempelvis yttrar sig i för svåra 

arbetsuppgifter förekommer en låg känsla av kontroll. En låg uppfattning av kontroll 

förknippas med stress. Då lärarna istället är delaktiga i beslut som gäller deras arbetssituation 

finns en hög känsla av kontroll. En hög känsla av kontroll förknippas med välmående. 

Rivkin, Diestel, Schmidt. (2014) menar att aktivt deltagande ökar förekomsten av positiva 

emotioner. Det betyder att exempelvis delaktiga i beslut om arbetsmängd ökar närvaron av 

positiva emotioner. Studier visar att individens resiliens ökar vid förekomsten av positiva 

emotioner (Fredrickson, 2001; Froman, 2009 & Siu et al., 2015). Rivkin et al., (2014) menar i 

samstämmighet med ”the broaden and build theory” att delaktighet ökar individens resiliens. 

Då resiliens fungerar skyddande (Fredrickson, 2001, Froman, 2009, Rivkin et al., 2014 & Siu 
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et al., 2015), kan man dra slutsatsen att resiliens inom läraryrket är mycket önskvärt. Det 

eftersom att grundskolelärare är en av de yrkesgrupper som har högst nivåer av stress 

(Lärarförbundet, 2015).  

 Resultatet om socialt stöd och dess betydelse för välmående stämmer överens med 

flera studier. Flera studier visar att socialt stöd har betydelse för individens välmående (Eldor 

& Shoshani, 2016; Hobfoll, 2011; Simbula et al., 2012 & Gozzoli et al., 2015). Det eftersom 

att socialt stöd fungerar som en coping effekt vilket bygger upp individens interpersonliga 

resurser (Eldor och Shoshani, 2016, Hobfoll, 2011).  

 Resultatet belyser att socialt stöd som yttrar sig i hjälp från chefer och 

arbetskamrater är viktigt för grundskolelärarnas välmående. Speciellt angeläget kan man 

tänka sig att socialt stöd är vid höga krav och låg känsla av kontroll. Vidare har slutsatsen 

gjorts att frånvaro av socialt stöd leder till minskat välmående. Antagandet stöds av Kidger et 

al., (2016) studie som visar att begränsat socialt stöd förknippas med långtidssjukskrivning. 

Eldor och Shoshani (2016) menar att socialt stöd uppfattas som en handling av medkänsla. 

Den slutsats som har gjorts är att frånvaro av hjälp uppfattas som avsaknad av medkänsla. 

Denna följd stöds till viss del av Eldor och Shoshani (2016) som tydliggör att arbetsplatser 

som visar medkänsla upplevs som mer hjälpsamma och måna om personalen. En logisk följd 

är att vid begränsat socialt stöd är förekomsten av positiva emotioner låg. Den konklusionen 

stödjs av Eldor och Shoshani (2016) som i enighet med ”the broaden and build theory” menar 

att socialt stöd ökar förekomsten av positiva emotioner.   

 Resultatet visade att socialt stöd inte predicerade upplevelsen av stress signifikant. I 

motsats till tidigare studier tycks inte socialt stöd bidra till lägre nivåer av stress i 

föreliggande undersökning. En studie som utförts av Reevy och Maslach (2001) visar att 

femininet i båda könen associeras med att söka och ta emot emotionellt stöd från andra 

kvinnor. Maskulinitet i båda könen kopplas endast ihop med att ta emot socialt stöd (Reevy 

och Maslach, 2001). Kvinnor har i större omfattning än män en benägenhet knyta relationer 

nära relationer i sin omgivning (Reevy och Maslach, 2001). Det faktum att det nästan enbart 

deltog kvinnor i studien har eventuellt påverkat utfallet för graden av socialt stöd. Ett 

genomsnittligt värde visade att deltagarna i genomsnitt upplevde att de ofta fick socialt stöd 

av sina arbetskamrater (M=4,11, s=0,92). Vidare visade resultatet att de ganska ofta fick 

socialt stöd av sin närmaste chef (M=3,28, s=1,17). Det skattade höga värdet av socialt stöd 

kan orsakats av att deltagarna huvudsakligen var kvinnor. En annan aspekt är att socialt stöd 
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också kan medverka till stress (Lundberg och Wentz, 2004). Det främst hos gruppen kvinnor 

(Lundberg och Wentz, 2004).  

 Angående studiens medelvärde har de jämförts med Dallner, Gamberale, Olsson och 

Örelius (1999) studie och deras urvalsgrupp lärare. Båda studierna har använt sig av 

mätinstrumentet QPS Nordic-34+. Dallner et al., (1999) presenterades ett något lägre värde 

gällande kvantitativa arbetskrav (M=3,2) i jämförelse med denna studie (M=3,8). Ett något 

högre värde visade Dallner et al., (1999) vid inlärningskrav (M=2,9) i jämförelse med denna 

studie (M=2,4). Dallner et al., (1999) visade ett något lägre värde gällande krav som kopplas 

till utmaningar (M=4,1) i jämförelse med föreliggande studie (M=4,4). Dallner et al., (1999) 

visade ett högre värde gällande kontroll i form av beslutsfattande (M=3,3) i jämförelse med 

denna studie (M=2,75). Ett högre värde visade också. Dallner et al., (1999) vid beslut om 

arbetstakt (M=4,2) i jämförelse med studien (M=2,29). Dallner et al., (1999) uppgav ett lägre 

värde gällande positiva utmaningar (M=4,1) i jämförelse med denna studie (M=4,4). 

Beträffande socialt stöd från chef presenterade Dallner et al., (1999) ett något lägre värde 

(M=3,28) i jämförelse med studien (M=3,6). Dallner et al., (1999) uppgav ett lägre värde 

gällande stöd från arbetskamrater (M=4,1) i jämförelse med studien (M=4,4). Det visar att 

studiens genomsnittliga värden överlag liknade de i Dallner et al., (1999) studie. Störst 

skillnad mellan de båda studierna är det gällande beslut relaterat till arbetstakt. En jämförelse 

av studierna visar att beslut gällande arbetstakt kraftigt har minskat från åren 1999-2016. 

Kontroll relaterat till beslutsfattande har minskat från åren 1999-2016. Då inga andra 

normvärden förekommer har det inte varit möjligt att förklara resultatets betydelse närmare.  

 Medelvärde av SWLS-total visar att deltagarna i genomsnitt upplevde att de är delvis 

välmående. Spridningen av deltagarnas svar går från neutral till nöjd vilket tyder på att det 

förekom en viss skillnad i uppfattning. Då välmående påverkas av en mängd olika fenomen 

kommer nu undersökningens bakgrundsvariabler att diskuteras. Analysen visade att det inte 

fanns något linjärt samband mellan ålder, högsta utbildningsnivå, anställningsform och 

välmående. Det fanns inte heller någon linjär samvariation mellan ålder, högsta 

utbildningsnivå, anställningsform och stress. Det fanns en linjär samvariation mellan 

arbetsledande befattning och subjektivt välmående. Resultatet stämmer överens med Kidger 

et al., (2016) studie som visade att det fanns en korrelation mellan beslutsfattande position 

och subjektivt välmående. Det fanns också en korrelation mellan arbetsledande befattning 

och upplevelse av stress. Resultatet kan därmed påverkats av denna variabel. Den slutsats 

som har gjorts är att de flesta med en arbetsledande befattning själva styr över de interna 
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arbetskraven. Interna krav relaterar till olika strukturella förändringar (Gozzoli et al., 2015). 

Då strukturella förändringar bland annat leder till tvetydiga arbetsdefinitioner (Stenbeck och 

Persson, 2006), kan man dra slutsatsen att upplevelsen av kontroll är låg vid frånvaro av 

delaktighet i beslut. Då arbetsledande individer oftast kan påverka de interna kraven, innebär 

det att de har en hög uppfattning av kontroll. I situationer då det förekommer interna krav och 

en låg känsla av kontroll, har det negativa konsekvenser för välmåendet. Externa krav 

relaterar till krav som kommer från elever och deras familjer (Gozzoli et al., 2015). De 

uppfattas antagligen olika beroende på om man är rektor eller lärare. De med arbetsledande 

befattning såsom rektorer upplever antagligen inte externa krav i samma utsträckning som 

lärarna. Då rektorerna ändå gör det sammankopplas det med en låg uppfattning av kontroll.  

 En reflektion som gjordes var att lärarnas i genomsnitt upplevde att de hade känt sig 

ganska mycket stressade den senaste tiden (M=3,63). Inom läraryrket uppges svåra och 

förhållanden med eleverna och föräldrar förknippas med höga krav (Eldor & Shoshani, 2016; 

Gozzoli et al., 2015; Simbula et al., 2012). Den situationen går i linje med ”the job-demand-

support-model” som visar att arbetsrelaterad stress är störst i de situationer där det ställs höga 

krav på läraren och där det finns en låg uppfattning av kontroll. Då problematiska relationer 

med eleverna och deras vårdnadshavare uppges vara det som skapas stressreaktioner 

(Simbula et al., 2012), går det att dra slutsatsen att studien har en begränsning eftersom att 

social interaktion med eleverna inte är ett fenomen som studien har mätt. För att tydligare 

kunna förklara stressnivå hos lärarna skulle man behöva tillämpa en skala som är bättre 

anpassad i lärares psykosociala arbetsmiljö.  

 Ytterligare en viktig aspekt av arbetsrelaterad stress är att individens resurser såsom 

arbetsengagemang har en buffrande effekt på individens arbetskrav (Simbula et al., 2012). 

Det innebär att arbetsengagemang och ökade arbetskrav sammankopplas med arbetsrelaterad 

stress (Simbula et al., 2012). Lärare är en av de yrkesgrupper som beskrivs vara entusiastiska 

i sin arbetsroll. Arbetsengagerade lärare som utsätts för ökade arbetskrav riskerar att drabbas 

av arbetsrelaterad stress (Simbula et al., 2012). Då studien inte har undersökt 

arbetsengagemang i relation till arbetsrelaterad stress är det en begränsning.  

 Angående studiens ekologiska validitet finns det en möjlighet att den har blivit påverkad 

av social önskvärdhet. Exempelvis kan några av deltagarna undvikit att svara sannenligt på 

påståendet ”Jag är nöjd med mitt liv”. Att delge andra att man inte är nöjd med sitt liv kanske 

är något som individen undanhåller. Istället väljer personen att överskatta ett påstående som 

detta. Då samtliga resultat och slutsatser var grundade på självskattningar innebar det 
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begränsning. En svårighet med psykologiska tester är att uttala sig om egenskaper som 

eventuellt inte existerar i verkligheten. Studien har haft det i medvetande vid slutsatser om 

resultat.  

 Studiens bortfall kunde bero på flera olika orsaker. En förklaringsorsak skulle kunna vara 

en bristfällig ytvaliditet. Möjligtvis kan det vara så att deltagarna förlorade intresset för att 

avsluta enkäten. Det på grund av att enkäten bestod av relativt många frågor. Wännström, 

Peterson, Åsberg, Nygren och Gustavsson (2008) menar att vid konstruktioner av 

psykosociala enkäter är det viktigt att det finns en balans. Det mellan behovet att samla in 

data och hålla en enkät kort (Wännström et al., 2008). Det för att uppnå högt svarstal. 

Wännström et al., (2008) uppger att QPS Nordic i sitt original är ett för långt mätinstrument. 

Efter övervägande beslutade studien sig för att använda den korta versionen för att minska 

risken för interna bortfall. Ytterligare en slutsats som har gjorts är att vissa av frågorna 

uppfattades som känsliga. Angående de bortfall där flera av deltagarna valde att inte besvara 

vissa bakgrundsfrågor kan man föreställa sig att individerna var rädda för att bli identifierade. 

Det förekom ett antal bortfall av individer som hade möjlighet att delta, men som inte gjorde 

det. De flesta förekom på de olika Facebook forumen. En förklaringsorsak till varför de inte 

deltog skulle kunna vara att flertalet av dem inte besökte forumet, under den tid som enkäten 

låg ute. En annan orsak skulle kunna vara att individer som innehar många krav avböjer 

därför att en enkät uppfattas som ännu ett åtagande.  

 En observation som har gjorts är att studien inte har fångat upp de lärare som upplever att 

de mår dåligt. Det antagandet stärks av studiens medelvärde som visar att lärarna är delvis 

välmående. Det innebär att det är svårt att uttala sig om det framkomna resultatet även gäller 

för icke välmående lärare.  

 Angående studiens urval så kan dess skevhet analyseras. Då 77 procent av de som 

arbetar som grundskolelärare i Sverige är kvinnor (Skolvärlden, 2014), förklarar det 

skevheten. I framtida studier vore därför intressant att undersöka ett stickprov bestående av 

fler antal män. Det för att närmare kunna uttala sig om det framkomna resultatet även gäller 

för manliga grundskolelärare.  

 Avslutningsvis diskuteras valideringsfrågan. Har studien mätt det som avsågs att mätas? 

Då mätinstrumentet QPS Nordic34+ med fördel används i en nordisk kontext, stärks studiens 

validitet. Skalan är utvecklad för att kunna användas inom olika yrkesgrupper. Wännström et 

al., (2008) studie visar att de flesta av skalans dimensioner med fördel kan användas inom 

flera olika yrkesgrupper. Det påvisar testets validitet. Wännström et al., (2008) menar dock 
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att utövare bör ha i beaktande att konstruktionen av frågor som är relaterade till dimensionen 

krav bör anpassas efter olika yrkesgrupper. Den problematiken stötte studien på då skalan 

inte mätte externa krav som relaterar till elever och deras vårdnadshavare. Det innebär inte att 

studiens validitet har ifrågasatts. Snarare bör man se det som en begränsning. För att inte hota 

studiens validitet valde studien att behålla alla påståenden i dimensionera. Det trots att 

Cronbach`s alpha uppvisade ett något lågt värde i två fall. Brace et al., (2012) menar att man 

inte ska använda sig av instrument som har ett Cronbach´s alfa värde som understiger 0,7. 

Analysen visade att krav hade ett värde på 0,665 och kontroll 0,694. Då dimensionerna inte 

riktigt nådde upp till ett Cronbach´s alfa på 0,7, gjordes ett övervägande om att eventuellt 

plocka bort frågor. Då krav och kontroll nästan uppfyllde kriteriet användes alla påståenden. 

Det för att säkra studiens validitet. Den slutsats som har gjort trots vissa brister och 

begränsningar är att studien har mätt det som avsågs att mättas.  

 

Slutsats:  

 Studiens resultat indikerar att det finns en relation mellan krav, kontroll, socialt stöd 

och välmående. Det finns också en relation mellan krav, kontroll och upplevelse av stress. 

Genom att främja förekomsten av kontroll hos grundskolelärare gynnas deras välmående. 

Ökad upplevelse av kontroll inom läraryrket sänker individens stressnivå. Delaktighet i 

arbetsbeslut är relevant. Genom inflytande av arbetstakt och arbetsmängd kan man öka 

känslan av kontroll. Ett problem inom den svenska skolan är ökade klasstorlekar. Lärarnas 

tidning (2016) uppger att Sveriges partier är eniga om att minska klasstorlekarna. Ett ökat 

antal elever i klassrummet innebär högre arbetsbelastning. En jämförelse mellan Dallner et 

al., (1999) och studien visar att beslut relaterat till arbetstakt kraftigt har minskat från åren 

1999-2016. Det betyder att grundskolelärare idag i mycket lägre omfattning är delaktiga i 

beslut som gäller deras arbetstakt. Genom delaktighet i beslut som gäller arbetstakt kan man 

öka grundskolelärares välmående. Ett ökat antal elever per lärare innebär en lägre uppfattning 

av kontroll. Specifikt då elevernas beteenden upplevs som utmanande (Simbula et al., 2012). 

Mindre klasser och högre personaltäthet är därmed två sätt att öka upplevelsen av kontroll. 

Socialt stöd såsom ökade arbetsresurser främjar grundskolelärares välmående (Gozzoli et al., 

2015). Simbula et al., (2012) tydliggör att socialt stöd krävs för att individen ska kunna 

tillvarata sina färdigheter och undervisningsmetoder. Att prata med vårdnadshavare hör till 

lärares dagliga uppgifter. Det fordrar att de kan uttrycka sig på ett professionellt sätt till 

individer från olika kulturell bakgrund. Trots det så visar internationella studier att lärare är 
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dåligt förberedda för att kommunicera med elevernas föräldrar (Gartmeier et al. 2016). En 

ökad kompetens inom området kan därmed främja upplevelsen av kontroll i detta 

sammanhang. 
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Bilagor 

Bilaga 1.tabell  

 

Tabell 1; Resultatet av de analyserade variablernas medelvärde, standardavvikelse, 

minimum och maximum    

      M S Min Max 

Kvantitativa arbetskrav  3,80 0,86 1 5 

Inlärningskrav  2,46 0,98 1 5 

Positiva utmaningar  4,4 0,64 2 5 

Kontroll av arbetstakt  2,29 1,06 1 5 

Kontroll av beslut  2,75 0,94 1 5 

Stöd från arbetskamrater  4,11 0,92 1 5 

Stöd från chef  3,28 1,17 1 5 

Subjektivt välmående-total  25,29 5,51 5 35 

Upplevelse av stress-total   3,63 1,14 1 5
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Bilaga 2. Informationstext 

 

Till dig som är kommunanställd grundskolelärare 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Angelica Lyckesol och jag är student på Karlstads Universitet. Jag läser 

psykologi C och undersökningen är en uppgift inom ramen av vår utbildning. Syftet med 

studien är att undersöka grundskolelärares psykosociala arbetsmiljö och välmående. Jag 

skickar därför ut ett frågeformulär till dig och cirka 200 andra utvalda kommunalanställda 

lärare. Resultatet kommer att presenteras i form av en uppsats.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt. Du kan när som helst välja att avsluta enkäten. 

Om du bestämmer dig för att medverka i undersökningen så tänk på att svara så fullständigt 

som möjligt på alla frågor. Det tar cirka 8 minuter. I undersökningen så kommer dina svar att 

vara anonyma. Bakgrundsdata som samlas in kan inte avslöja din identitet. För att ytterligare 

säkra deltagarnas anonymitet kommer undersökningen att genomföras i olika kommuner. De 

uppgifter som du lämnar in kommer att behandlas konfidentiellt. Det innebär att deltagarnas 

integritet skyddas och inga obehöriga kommer att få ta del av resultatet. Vidare kommer 

resultatet att matas in i ett dataprogram och redovisas med hjälp av statistik. Ingen enskild 

individs svar kan därmed utläsas. Någon möjlighet att identifiera och spåra dina uppgifter 

finns därför inte.  

 

Om det i efterhand skulle finnas intresse av att ta del av resultatet kan ni kontakta mig via 

mail. Om du har frågor angående frågeformuläret eller undersökningen i övrigt är du 

välkommen att kontakta mig eller mina handledare.  

 

Kontaktuppgifter: 

angelicaspost@gmail.com 

 

Handledare: 

Henrik Bergman och Nina Svensson 
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Kontaktuppgifter: 

henrik.bergman@kau.se och nina.svensson@kau.se  

 

 

Hälsningar Angelica Lyckesol  
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Bilaga 3. Etiskt protokoll 

 

Kraven på etiskt förhållningssätt i studien kommer att tillgodoses genom att följa de olika 

forskningsetiska principerna inom humanistisk- samt samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, 1990). Enligt Vetenskapsrådet (1990) finns det fyra huvudkrav. De krav 

som undersökningen kommer att ta hänsyn till är följande: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 1990).  

Informationskravet innebär att studien ska informera deltagarna om undersökningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 1990). Informationskravet kommer att tillgodoses genom att deltagarna i 

undersökningen kommer att informeras om studiens syfte i det så kallade följebrevet som 

levereras tillsammans med frågeformuläret. I följebrevet finns också information om att den 

som ska utföra studien är student och att undersökningen är en uppgift inom ramen av 

studentens utbildning. Om deltagarna har frågor eller uppfattar något som oklart har 

deltagarna möjlighet att kontakta studenten eller handledarna för ytterligare information. Det 

är ett sätt att säkerställa att informationskravet verkligen uppfylls.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke till studien för att den ska 

kunna genomföras. Det innebär att deltagarna själva måste få bestämma om de vill delta i 

undersökningen eller inte (Vetenskapsrådet, 1990). Undersökningens samtycke kommer att 

tillgodoses genom att deltagarna aktivt väljer om de vill fylla i frågeformuläret eller inte. I 

enkäten kommer det att finnas en samtyckesruta där deltagarna får markera om de vill ge sitt 

samtycke till undersökningen eller inte.  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas integritet skyddas. I undersökningen kommer 

inga obehöriga individer att få ta del av resultatet (Vetenskapsrådet, 1990). Tillvägagångsättet 

för insamlandet av enkäter kommer att ske elektroniskt. Det är ett sätt att garantera att 

deltagarnas identiteter inte kan röjas. Bakgrundsfrågorna är utformade på ett sådant sätt att de 

inte avslöja deltagarnas identiteter. Undersökningen kommer att genomföras i fler kommuner 

i Värmlands län för att ytterligare skydda deltagarnas integritet. Det finns därmed ingen 

möjlighet att identifiera och spåra deltagarna. Enkäterna kommer under tidens som de brukas 

att förvaras på ett USB-minne. Det kommer endast att vara studenten som kommer att ha 

tillgång till materialet. Efter användandet kommer USB-minnet att förvaras på ett säkert ställe 

till dess att uppsatsen är färdigställd och godkänd. Efter det kommer informationen att 

makuleras för att förvissa sig om att enskilda uppgifter inte läcker ut till obehöriga.  
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 Nyttjandekravet innebär att väga samhällsnyttan mot risker för de enskilda 

individerna men också att insamlandet av materialet endast får användas i forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 1990). Detta krav har delvis uppfyllts. Insamlade uppgifter kommer inte att 

användas för kommersiellt bruk.  

Samhällsnyttan med studien är att fastställa vilka faktorer i den psykosociala arbetsmiljön 

som gynnar lärares subjektiva välmående går det att i framtiden arbeta förebyggande mot 

exempelvis sjukskrivning. Risken med studien är att vissa av undersökningens frågor kan 

uppfattas som känsliga. I detta fall anses samhällsnyttan vara mycket stor i förhållande till de 

risker som studien kan innebära. Deltagarna har dessutom möjlighet att välja att inte svara på 

dessa frågor om de så önskar vilket gör att studiens förhållningssätt i sin helhet har tagit 

hänsyn till de fyra informationskraven. 
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