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Sammanfattning 

Syftet med min studie är att undersöka vad högstadielärare känner sig stressade av och vilka 

strategier de använder för att stressa ner. Teoristudierna och min undersökning ska utmynna i 

att följande frågeställning besvaras: Vilka copingstrategier erfordras för en högstadielärare? 

Studien är en kvantitativ undersökning där jag har använt mig av enkäter med ratningsskala, 

flervalsalternativ och öppna frågor som svarsalternativ.  En klar majoritet av samtliga 

högstadielärare i studien upplevde att de hade tillräcklig tid att utföra sina arbetsuppgifter under 

ordinarie arbetstid. De ansåg även att kraven inte kom från chefer, kollegor eller eleverna, utan 

snarare från dem själva. Samtliga respondenter tyckte att de hade ett bra stöd från kollegor och 

chefer, men även från familjemedlemmar och vänner. Samtliga högstadielärare menade att fysisk 

aktivitet är av stor vikt för att förebygga stress, men även att ha stöd hemifrån och på jobbet.   
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1. Inledning 

Allmänna rapporter om ohälsa, såsom stress inom arbetsmiljön på skolor runt om i landet, blir 

allt fler och uppmärksammas också i media. Utmattningssyndrom, en utveckling av långvarig 

stress, betecknas som ett stort problem. I en arbetsmiljöundersökning från 2011 uppgav 60 % 

av de som arbetade inom utbildningssektorn att de hade svårt att koppla bort tankar på 

arbetsrelaterade frågor under fritiden (Arbetsmiljöverket, 2013). Sedan 1997 har det skett 

dramatiska ökningar av sjukskrivningar hos lärare. Detta beror till stor del på att den psykiska 

belastningen har ökat (Kelly & Colquhoun, 2005). Under en sådan sjukskrivning är det inte 

endast individen själv som drabbas, utan även anhöriga, familj och vänner.  

Enligt Arbetsmiljöverket (2013) finns det brister i skolans fysiska arbetsmiljö. Åldrande 

fastighetsbestånd, bristande underhåll och lokaler som används till bristningsgränsen, ger 

problem som exempelvis dålig luftkvalité och buller. Enligt Mikael Sjöberg, generaldirektör 

på Arbetsmiljöverket, ska skolan vara en god arbetsmiljö, vilket är en grundförutsättning för 

att lärare och elever ska kunna koncentrera sig på undervisningen och för att de ska kunna 

trivas i skolan. Eftersom Arbetsmiljöverket ser skolan som en stor arbetsplats, kommer man 

under ett antal år genomföra undersökningar, där man ska fördjupa sig i arbetsmiljöfrågorna. 

Syftet är att bidra till att huvudmännen skapar en bättre arbetsmiljö och därigenom en bättre 

svensk skola (Arbetsmiljöverket, 2013).  

1.1.Tidigare forskning 

Roeser et al (2013) påvisar teorier om hur lärares stress påverkas av olika faktorer och hur de 

kan reducera stress med hjälp av mindfulness. I Soinis, Pyhaltos och Pieterinens forskning 

från 2010 visar det sig att lärares lärande och arbetshälsa är avgörande för att uppnå de 

utbildningsmål som krävs i klassrummet. De faktorer som lyftes i denna studie var en god 

atmosfär och arbetsplats samt ett bra stöd från kollegor. Shirom, Olover och Stein (2009) har 

dragit paralleller mellan stressfaktorer och lärares utbrändhet.  

I en svensk studie med utgångspunkt i läraryrket som ett engagerande och aktivt arbete, 

konstateras att brist på återhämtning innebär ökade negativa konsekvenser för hälsan.  I yrket 

som pedagog krävs både förarbete och flexibilitet, vilket i sin tur innebär att arbetsuppgifter 

utöver den pedagogiska insatsen har en tendens att växa. Undersökningen visar att hög stress 

under en ettårsperiod och utan mellanliggande vila, påverkar kroppens immunförsvar, vilket i 

sin tur innebär fysiska och psykiska risker (Aronsson & Svensson, 1997). 
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1.2. Problemformulering 

Utifrån olika fackliga rapporter kring lärares arbetsmiljö och hur jobbet påverkar deras 

livsstil, har jag fått uppfattningen att lärare är utsatta för många stressfaktorer (Lärarnas 

Riksförbund 2002). I denna uppsats vill jag genom en kvantitativ forskningsstudie undersöka 

detta med tyngdpunkt på högstadielärare. Inriktningen i studien är att kartlägga de 

copingstrategier som finns hos dessa lärare och vilka faktorer som spelar roll och påverkar 

dem negativt. Jag har även för avsikt att hitta skillnader mellan män och kvinnor när det gäller 

stresshantering. Min uppfattning är att lärare har en mer pressad arbetssituation än exempelvis 

en vanlig löneanställd. Denna uppfattning styrks även av Arbetsmiljöverket (2013), som bland 

annat påtalar att en lärare ständigt har arbetet med sig hem. Just när det gäller högstadielärare 

finns det flera försvårande arbetsrelaterade faktorer som spelar roll, såsom socialt stöd och 

motiverande samtal till elever, individuella utvecklingsplaner, nationella prov    bara för att 

nämna några. Jag har även fått uppfattningen att de har svårt att släppa allt när de är ”civila” 

då deras arbete handlar om att stimulera någon annan individ till framgång. Om man ska se 

utifrån en lärares perspektiv tar de mestadels hand om sina elever och prioriterar sig själva i 

andra hand. Det kan säkert vara tufft att prioritera in familj, anhöriga och vänner då arbetet 

mer blir en livsstil än ett arbete. Lärare jobbar för att andra människor ska lyckas i livet, 

medan de själva sätter sig i en ohälsosam situation där de stressar igenom veckorna. Skolan är 

föremål för omfattande förändring när det gäller kursplaner, betyg och pedagogiskt arbete, 

vilket innebär stora krav på framtidens lärarkår. Samtidigt flyr många nyutexaminerade yrket 

och utbildningarna fyller inte sina platser. Forskning kring stress på arbetsplatser, där 

arbetsbelastningen är hög och statusen/lönen låg, kan användas i förebyggande syfte. Genom 

att kartlägga problematiken och redovisa lösningar som medför stressreducering kan trenden 

vändas (Lärarförbundet, 2014).   

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att forska i vad högstadielärare känner sig stressade av.  

1.3.1. Frågeställning 

 Vilka copingstrategier erfordras för en högstadielärare? 
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2. Stress, en riskfaktor 

Definitionerna av stress är inte bara många, utan olika från individ till individ. Rydén och 

Stenström (2008) menar att det finns två centrala beståndsdelar som framhålls, trots att 

begreppet är brett. De anser att stress har ett yttre ursprung som kan ge upphov till inre 

psykologiska och fysiologiska förändringar och störningar, som utgör ett hot mot individen. 

Stress är en ständig process där händelser i vår omgivning hotar individens välbefinnande. 

Det handlar om störningar i samspelet med miljön, en process där individens förmåga ställs 

mot omgivningens krav (Rydén & Stenström, 2008). Stressfyllda händelser, som exempelvis 

att mista en närstående, förlora jobbet, skilja sig eller tvingas fly till ett annat land är inte 

endast en depressionsladdad riskfaktor, utan har också visat sig vara en riskfaktor när det 

gäller att utveckla en fysisk sjukdom som exempel hjärtinfarkt eller stroke. Det är då viktigt 

att veta att individer reagerar olika beroende på vilken händelse eller faktor som uppkommit 

(ibid.). Kottler och Chen (2011) menar att stressymptom är kroppens sätt att berätta för 

individen vad som håller på att hända. Kroppen har inte något ”klart” språk som innebär att vi 

förstår reaktionerna. Vi reagerar på stressymptom på olika sätt, vilket leder till att vi 

exempelvis får ont i magen. Vidare anser Kottler och Chen (2011) att det finns olika sätt att 

kategorisera stress. Psykisk stress, som uppkommer när människokroppen blir påverkad av 

faktorer som att man jobbat för mycket eller att man tränat för hårt, uppkommer även när en 

individ har en infektion eller en inflammation i kroppen. Det är under sådana omständigheter 

som kroppen börjar tappa vissa funktioner och börjar stänga av (Kottler & Chen, 2011). 

Psykologisk stress är oftast förknippad med mental stress eller emotionell stress där likheterna 

är många. Stressorerna relaterar till hur vi tolkar händelserna i våra liv utifrån de värderingar, 

attityder och livsåskådningar vi har. I en och samma situation kommer individer att reagera 

olika beroende på sin syn på livet (ibid.).  

2.1. Typ A- person 

Enligt Rydén och Stenström (2008) kan personlighetsdrag bidra till att sjukdom utvecklas. 

Det finns hälsofarliga beteenden som har konsekvenser för hälsan, till exempel otålighet och 

brist på gränssättning. För att ta några exempel kan detta leda till ångest, depression, 

emotionell instabilitet och fientlighet. Begreppet ”typ A”- person myntades av hjärtläkarna 

Meyer Friedman och Ray Rosenman, som sedan 1950- talet observerat patienters 

psykologiska särdrag. Läkarna kom fram till personlighetsbeteendet då de fick en förfrågan 

från en möbelreparatör som undrade vilken typ av patienter de hade, då möblerna i 

väntrummet var slitna längst ut på kanten. Friedman och Roseman insåg då att slitaget var ett 
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tecken på otålighet och hyperaktivitet och myntade begrepp för olika 

personligheter. (Rydén & Stenström, 2008) 

Personer som karakteriseras som dominanta, otåliga, tävlingsinställda och i ständig kamp med 

andra människor och tiden kallas för ”typ A”- personer. Man känner igen deras beteenden då 

de gillar att avbryta andra, talar högt, rör sig snabbt och kantigt, svårt att sitta stilla, gör många 

saker samtidigt och ser ofta ner på människor som betraktas som ”svaga” (ibid). En person 

som har ett typ A-beteende är ofta arbetsnarkoman, är mycket ansvarstagande och ogillar 

spontanitet. Rydén och Stenström (2008) menar att det finns en mängd olika aspekter när det 

gäller att förhålla sig till omvärlden. Dessa uppstår i en samverkan mellan ärftliga 

förutsättningar, stabila särdrag hos individen och situationella faktorer. Enligt Kottler och 

Chen (2011) betalar typ A-personer ett högt pris när det gäller hälsan. De menar att en person 

som ständigt är aktiv och som stressar mycket löper större risk att drabbas av exempelvis 

hjärt- och kärlsjukdomar och högre kolesterolvärden. En typ A-person försöker att hitta nya 

vägar där arbetet blir gjort, men på kortare tid, det vill säga söker genvägar som han/hon 

bedömer som effektivare. Typ A-personer må ha det bättre ställt ekonomiskt och 

professionellt, men på grund av sitt arbetssätt kan det bli konsekvenser både för kollegorna, 

arbetet i sig, men främst för personen med denna typ av beteende.  

2.2. Typ B- person 

En ”typ B”- person är ”typ A”- personens motsats (Morroson & Bennett, 2009). Denna person 

är mer avslappnad, lugn och metodisk. En person med typ B- personlighet gör en sak i taget, 

blir sällan irriterad, är samarbetsinriktad och har god självtillit (Olofsson, 2009 ; Jones, 2001). 

Givetvis bör det tilläggas att det inte finns någon person som har enbart en utpräglad ”typ A” 

eller ”typ B” – personlighet, utan vi alla har olika mycket i oss av båda (Olofsson, 2009).  

2.3. Stresshantering/ Copingstrategier 

Hur tar vi hand om vår stress utan att hamna i ohälsa? Detta är en fråga som många forskare 

ännu inte upptäckt svaret på. Om människan ska ha möjlighet att utöva kontrollen över sin 

egen situation måste hon kunna hantera den upplevda stressen. Ekman och Arnetz (2013) 

menar att för att utöva kontroll över sitt liv måste man behärska sina vardagssituationer, men 

även de situationer som ännu är okända. Hur man ska utöva kontroll eller ta kommando över 

sitt liv har med coping att göra, det vill säga vårt individuella sätt att hantera situationer 

(Ekman och Arnetz, 2013). Hela tiden pågår ett samspel mellan omgivningen och individens 

sätt att vara. Sättet vi utövar kontrollen på kan vara genetiskt bestämt, men kan även vara 
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relaterat till tidigare erfarenheter som vi fått under vår uppväxt. Det 

tillvägagångssätt vi använder oss av för att uppnå kontroll kan likaså bero på erfarenheterna i 

vuxenlivet, på arbetsplatsen eller den vi får genom familjelivet. Det är alltså mycket 

individuellt hur vi agerar och påverkas av vissa situationer och påfrestningar.  

I studien: Stress, health and leisure satisfaction av Janice T.S. Ho (1996)  påstår forskaren att 

människan måste börja utöva fysisk aktivitet för att reducera stressen ur det moderna livet. 

Det visade sig att typen av kroppslig rörelse inte har någon stor betydelse, huvudsaken är att 

man rör på sig, då det visat sig att detta minskar stressen. 

2.4. Arbetsmiljö och stress 

Förr i tiden var arbetet något som var nödvändigt för människan om hon skulle överleva. Att 

få en lön var målet för att kunna försörja sig själv och sin familj. Efter att arbetsförhållanden, 

villkor och lagar förbättrats blev en del människors arbete inte bara ett sätt att överleva. De 

yrken som krävde särskilda färdigheter och högre utbildningar, sågs mer som ett sätt att leva 

(Jones, 2001). Nuförtiden ger en allt större tillfredsställelse i arbetet mål och mening med 

livet. Många skulle känna sig mindre betydelsefulla och uppskattade om de inte hade ett 

arbete. Jones (2001) anser att majoriteten av alla människor skulle välja att fortsätta arbeta 

även om de hade råd att låta bli. Förr i tiden trodde man att människor med problematiska 

hemförhållanden inte kunde prestera väl på arbetet. Detta stämde och stämmer till viss del 

fortfarande, men på samma vis tar människan som inte trivs på sitt arbete ofta med sig 

problemen hem. Enligt Jones (2001) finns det inte många människor som är bra på att skilja 

sitt privatliv med yrkesliv. Problemet ligger i att arbetet numera uppfattas som en källa till 

känslomässiga och sociala svårigheter. De främsta orsakerna till stress på arbetsplatsen 

varierar i grad och betydelse, precis som arbetstagarens personlighet avgör hur han eller hon 

påverkas. Stressfaktorerna kan exempelvis vara överbelastning, där de anställda har antingen 

för mycket att göra eller att arbetsuppgifterna är för svåra för dem. Det kan även förekomma 

viss tidspress där arbeten som måste utföras mot ständiga deadlines är stressiga till sin natur 

(Ibid.). Agervold (2001) anser att ett högt arbetstempo har negativ betydelse för den fysiska 

belastningen på kroppen. Han menar att det ofta kan innebära många likartade rörelser som 

upprepas av slentrian för att vi är vana att följa ett mönster. Därför handlar det ofta om en 

fysisk nedslitning om arbetet utförs under en längre tid. Ett exempel på detta skulle vara 

människor som jobbar i kassan i en livsmedelsaffär. I vardagligt tal är stress något som 

innebär slitage eller press på individen, men i den vetenskapliga litteraturen används ofta 

begreppen belastning eller påverkan. Agervold (2001) anser att detta kan kopplas samman 

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Janice+T.S.+Ho&fd1=aut&PHPSESSID=jtopnom2cf5kl2ongeaprtj5l2
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med de olika stressorer som finns. Enligt Agervold (2001) har tankarna om stress 

likheter med arbetspsykologiska antaganden om sambandet mellan arbete och människor. En 

studie från Kalifornien visar att lärare måste prioritera egentid för att uppnå en stressfriare 

arbetssituation (Richards, 2012). Olofsson (2009) menar att arbetsplatsen kan ge negativa 

effekter av stress på den enskilda individen. Vi påverkas av stress på olika sätt, oftast 

beteendemässiga faktorer, som är olika från individ till individ. Detta kan vara allt från att den 

stressade individen skjuter upp saker, blir handlingsförlamad eller inte har något grepp om 

arbetsuppgifterna. Olofsson (2009) menar att stress är ett symptom som kan smittas, särskilt 

på arbetsplatser och i grupper. De som är stressade gör ett mindre effektivt arbete, övriga får 

mer att göra. Leder stressen till sjukskrivningar ökar arbetsbördan ytterligare för dem 

(Olofsson, 2009). Stress har två inriktningar, den psykiska motståndskraften, den inre stressen 

där tankar och förhållningssätt samlas och den fysiska motsvarigheten, där kroppen reagerar 

beroende på vilken livsstil individen utövar (ibid.). Stress har länge varit ett stort område 

inom arbetsmiljöfrågorna, förmodligen ett av de största. I arbetsmiljölagen, som reglerar vad 

vi har rätt att kräva av våra arbetsgivare, sägs inget särskilt angående stress. Generellt är 

lagens mål att vi ska arbeta under goda förhållanden och inte riskera ohälsa på grund av 

arbetet. Detta inbegriper att vi inte ska behöva riskera skadlig stress på arbetstid (Olofsson, 

2009; SFS 2003:365).     

2.5. Krav-kontroll  

Oräkneliga händelser som kan ge upphov till olika stressfaktorer kan exempelvis vara att 

förlora jobbet eller mista en närstående. Det är händelser som vi inte kan påverka. Kottler och 

Chen (2011) talar om utvecklingen hos oss individer, ju äldre man blir desto mer erfarenheter 

och upplevelser kommer livet att ge. Det finns en rad olika modeller som kan hjälpa individer 

att stressa ner, men även förklara varför individer blir stressade när samma krav ställs på olika 

individer (Olofsson, 2009). Nishida och Otomo (2010) visar att det är lättare att hantera stress 

om man har inflytande på sin arbetsplats, kontroll över sin arbetssituation och en sund livsstil. 

Även Olofsson (2009) är av samma åsikt: 

”…när läraren vet vilken pedagogisk metod som skulle lämpa sig för en viss elev, och i teorin 

har möjligheten att använda denna metod, men på grund av antalet elever i klassen inte har 

någon praktisk möjlighet att göra det. Kontroll måste kunna utövas i realiteten för att bli en 

stressreducerare”. (Olofsson, 2009 s.32). 
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Trots att kontroll är en viktig del i livet skall det tilläggas att det inte alltid är 

positivt med för hög kontroll, då detta leder till stort ansvar (Olofsson, 2009). Krav- kontroll- 

modellen har utvecklats till krav- kontroll- stöd- modellen. Det har visat sig att socialt stöd 

spelar en viktig roll i en stressad individs liv. Det handlar om att känna att det finns ett stöd 

från exempelvis chef, arbetskamrater, men även från den privata omgivningen (ibid.). En 

stressad person kan få psykosomatiska symtom. Denna typ av negativ stress kan resultera i att 

personen i fråga får fysiska besvär, som exempelvis huvudvärk, magont och illamående 

(ibid.).  

2.5.1 KASAM  

KASAM är modellen som är framtagen av Aron Antonovsky och som handlar om vad det är 

som gör att människor är friska. Begreppet KASAM står för Känsla Av SAMmanhang och 

enligt Antonovsky är det en livshållning som hjälper människor att förstå sin situation och 

som gör att de kan hantera de problem som livet för med sig. KASAM omfattar tre begrepp; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). Nedan förklaras 

komponenterna: 

Begriplighet avser i vilken utsträckning man kan strukturera, ordna eller begripa den 

information man omges av beroende på vilken situation man befinner sig i. Exempelvis 

känner högstadielärare begriplighet av att undervisa för att hjälpa eleverna att ta till sig ny 

kunskap.  

Hanterbarhet syftar till de upplevelser av resurser som står till ens förfogande i möte med de 

krav som finns. Högstadielärare hittar en hanterbarhet i att hjälpa en elev som fick F på 

senaste provet till att klara av den när det är omprov.  

Meningsfullhet gäller frågan i vilken utsträckning man känner mening med livet både när det 

gäller det kognitiva samt det känslomässiga. Med en stark meningsfullhet ser man krav och 

problem som en utmaning. Man känner ett större engagemang och ett värde att investera 

energi för att komma igenom de motgångar som livets alla situationer kan bidra med (ibid.). 

Ett exempel på detta är att högstadielärare finner meningsfullhet i att jobba kvar på skolan för 

att de anser att det lönar sig när de ser hur mycket eleverna utvecklas och att de får en bättre 

framtid. Antonovsky (2005) menar att en lärare gör sitt arbete och definierar det som ett 

medel att skaffa sig resurser för att ha möjligheten att kunna göra andra viktiga saker. Han ser 
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att vi går mot ett mer postindustriellt samhälle och att arbetsetiken blir allt mindre 

central, något som kan leda till att stress blir allt vanligare. 

2.6. Karriär och stress  

Ordet ”stress” används lite förvirrande, i skiftande sammanhang och ofta som beteckning på 

både orsak och verkan. Olofsson (2001) menar att stressens huvudsakliga betydelse är en 

skadlig reaktion på en påfrestande situation. Stress är en del av livet, men har blivit ett 

problem. De samhällsförändringar som skett har lett till att vi har stora krav på tillvaron. Våra 

förväntningar siktar idag på personliga framgångar och utveckling, inklusive ett meningsfullt 

arbete (ibid). Olofsson (2001) menar att de flesta branscher är utsatta för stress oberoende på 

var man jobbar. Det spelar ingen roll om det är ”slimmade” organisationer inom den 

offentliga sektorn eller i det privata näringslivet. Beroende på vilken karriärsinriktning man 

väljer i livet går inte stressen att nonchalera, dock kan man vara förberedd och hantera den på 

bästa sätt (ibid.). Enligt Kottler och Chen (2011) är det mest troligt att man som människa 

byter karriärspår flera gånger i livet, ungefär varje årtionde. Detta är naturligt, men kan även 

vara en stressfaktor. De menar att genom samhällets utveckling måste individen anpassa sig, 

vilket kan leda till stress. Dysthe (2003) framhåller Vygotskijs tankar om det sociala 

samspelet som grund för lärande och utveckling, vilket man kan använda för att se hälsa som 

en kunskap. Vygotskijs begrepp ”internalisering” handlar om att man tar till sig det man är 

mottaglig för, det vill säga att utveckling kommer före lärandet. Ser man exempelvis att något 

händer med hälsan, man mår bättre eller exempelvis går ner i vikt har man kommit en bit in i 

förändringsprocessen. Därefter kan det bara utvecklas och då förhoppningsvis på samma 

positiva väg. Alla har enligt Vygotskij en potentiell utvecklingszon (Dysthe, 2003). Idag blir 

det allt vanligare med friskvårdssatsningar på arbetsplatser, ofta kopplade till 

hälsoundersökningar och stressreducerande aktiviteter. Det förefaller viktigt om man strävar 

efter lägre ohälsotal och en sundare arbetsmiljö att man som arbetsgivare prioriterar 

förebyggande insatser (Lundström, 2012).  

2.7. Socialt stöd och stress 

Enligt Ekman och Arnetz (2013) behöver vi som människor samarbeta för att nå ett bättre 

välbefinnande. Det handlar om att ge och ta när det gäller socialt stöd, feedback och beröm. 

Undersökningar visar att citatet ”ensam är stark” inte håller, i alla fall inte när det gäller 

välbefinnande och hälsa. Ett gott socialt nätverk är nyckeln till ett hälsosammare liv (Ekman 

& Arnetz, 2013). Människan är skapad för att leva i flock, vi behöver en grupp som vi kan 

identifiera oss själva i, där vi kan finna kärlek och känna stöd. Misra och McKean (2000) 
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visar i sin forskning att stöd lindrar stress och motsatsen – att inte få uppskattning 

och erkännande, kan istället alstra stress. I studier som handlar om kön och ålder framkommer 

det att kvinnor planerar sin tid bättre än män. Vidare menar de att kvinnor upplever mer 

personlig stress och har fler fysiska reaktioner på stress än vad män har. Dock får män en 

större tillfredsställelse genom fritidsaktiviteter än kvinnor. Misra och McKean (2000) anser 

att man inte lyckats finna några specifika skillnader när det gäller ålder i kombination med 

akademisk stress. De fysiologiska fördelarna med fritidsaktivitet är att det reducerar 

signifikant akademisk stress, såsom exempelvis konflikter, förändringar och frustrationer 

(Misra & McKean, 2000). Richards (2012) studie visar att några av de viktigaste faktorer som 

en lärare skall ta till sig för att hantera stress på bästa möjliga sätt är att han eller hon bör ge 

mer tid åt sig själv, träning, hälsosam kost och familj och vänner som ger stöd. Det framgick 

även i studien att meditation och ensamhet var viktiga faktorer för att hitta den inre 

drivkraften, likaså för att få en positivare inställning och hitta humorn i vardagen.  
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3. Metod 

En kvantitativ metod innebär att utforskandet mäts i siffror och statistik. Den är användbar i 

undersökningar av större omfattning. Man kan dra slutsatser på två olika sätt, genom 

induktion som bygger på empiri och genom deduktion som bygger på logik. De kan 

kombineras och kallas då hypotetisk-deduktiv. Den intersubjektiva testbarheten gör att 

undersökningen redovisas öppet. Vem som helst kan studera undersökningens genomförande. 

(Thurén, 2010) 

3.1. Val av metod  

Undersökningen studerar vad högstadielärare känner sig stressade av och vilka strategier de 

använder sig av för att stressa ner. Genom dessa uppfattningar kan i sin tur respondenternas 

attityder och värderingar kring stress som ohälsa framhävas, därför valde jag att utgå från en 

fenomenologisk ansats. Enligt Andrén och Rosenqvist (2006) ska forskaren helt försöka 

bortse från förförståelsen för att inte påverka det som visar sig. Utifrån undersökningens syfte 

valdes en kvantitativ forskningsmetod. På så vis har den tillfrågade själv möjligheten att svara 

på enkäten när helst hon eller han önskar (Eliasson, 2006). Utifrån studiens syfte valdes enkät 

som undersökningsteknik, vilket efter omständigheterna också var mest praktiskt, då tiden var 

knapp. Enligt Eliasson (2006) handlar valet av teori i förhållande till problemformulering om 

att bestämma sig för vilken metod som ger mest relevanta svar på frågeställningarna. Teorin 

ska ge en bakgrund och kunna tillämpas i analysen och tillsammans med 

undersökningsresultatet ge ett rimligt säkert resultat. (Thurén, 2010). Enligt Hellevik (2002) 

bör man utgå från verkligheten som det viktigaste sanningskriteriet. Forskningen ska vara 

kumulativ, det vill säga bygga på tidigare forskning. Genom ett systematiskt urval av data och 

noggrannhet i bearbetningen får man ett redovisat resultat som tillåter kontroll, efterprövning 

och kritik. På så sätt kan metoden användas i vidare forskning för att ytterligare belysa ett 

fenomen. 

3.2. Utformning av enkät 

Enligt Dahmström (1991) är det viktigt att först klargöra syftet med undersökningen och dess 

frågeställningar, samt att identifiera mätbara variabler innan man konstruerar frågeformuläret. 

Jag använde mig av tidigare undersökningar gjorda av Lärarnas Riksförbund (2002) för att få 

fram de typer av frågor som jag skulle ha med i enkäten. Det gäller också att ta reda på om 

problemområdet har undersökts tidigare och hur i så fall datainsamlingen gjordes 

(Dahmström, 1991). Andrén och Rosenqvist (2006) menar att det är möjligt att använda andra 
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formulär för att bli inspirerad, dock är det viktigt att inse att det sällan är exakt 

samma frågor som behövs i två olika undersökningar. Frågorna i min enkät till 

högstadielärare är utarbetade utifrån mina undersökningsfrågor, dock med influens från 

tidigare forskning. Dahmström (1991) menar att konsten att få respondenterna att kunna svara 

på frågorna bör vara konsistent med tidigare avgivna svar. Vidare bör enkäten vara utformad 

så att det för mina svar finns passande svarsalternativ samt att definitioner och avgränsningar 

eller tidsperioder stämmer. För att minska risken för känsliga frågor inledde jag enkäten med 

bakgrundsvariabler som kan nås via urvalsramen. Jag hämtade värdena från registren gällande 

ålder, kön, civilstånd, om de har barn, i vilket arbetslag de jobbar och hur länge de jobbat. 

Man uppnår då också en minskning av en så kallad uppgiftslämnarbörda, som blir påtaglig då 

allt fler undersökningar görs i samhället (Dahmström, 1991). Efter att ha formulerat den 

inledande planeringen och den var klar började jag utforma frågorna. På så sätt får man, så 

långt det är möjligt svar på de frågor man vill belysa (ibid). 

Inför frågeformuläret använde jag mig av tre olika typer av frågor, en ratingskala, en 

flervalsalternativ och slutligen två öppna frågor. I ratingsskalsfrågorna fick högstadielärarna 

svara på tio frågor om pressen under arbetstid och tre frågor om stödet, dels från hemmet men 

även från arbetskamrater och chefer. De fick även svara på frågor gällande fritiden med 

samma ratingsskala. Skalan bestod av tre svarsalternativ, ”stämmer inte alls”, ”stämmer till 

viss del” och ”stämmer helt”. Anledningen till att jag valde tre svarsalternativ beror på att fler 

alternativ kan förvirra respondenterna, enkäten blir för diffus och insamlingen av data för 

bred. När man använder sig av skalor får man som forskare tänka på att man inte har någon 

aning om de som svarar på frågorna talar sanning eller inte. Därför bör man använda sig av en 

skala av typen: Håller inte alls med – Håller med till viss del – Håller helt med (Cohen, 

Manion & Morrison, 2000).   

Enligt Eliasson (2006) är den kvantitativa metoden bäst, då det är viktigt att kunna sätta 

siffror på undersökningsmaterialet. Det fungerar även bäst för att mäta ”på bredden”, för att 

uppskatta hur utbredda olika tydligt beskrivna förhållanden och attityder är inom den 

bestämda gruppen. Hon anser även att det gäller att välja ett tillvägagångssätt som ger så 

många svar som möjligt inom ramen för de resurser som står till buds (Eliasson, 2006). Av 

denna anledning valde jag att använda mig av flervalsalternativ där det fanns arton 

svarsalternativ där högstadielärarna skulle kryssa i de ord som beskrev känslotillstånd. Under 

dessa svarsalternativ fanns möjligheten att välja mer än ett ord. Den andra flervalsfrågan 

handlade om stresshantering och vilken åtgärd som passade bäst in på informanten. Han eller 
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hon hade även där möjlighet att fylla i de begrepp som bäst stämde in på dem och 

även här fanns möjligheten till fler alternativ. Enligt Cohen, Manion och Morrison (2000) är 

det bra att använda sig av flersvarsalternativ för att gruppera frågorna i olika kategorier när 

man sammanställer. De två sista frågorna var öppna frågor och handlade om de utövar fysisk 

aktivitet och om hur ofta och under vilket kvartal som högstadielärare känner sig mest 

pressade och varför. Cohen, Manion och Morrison (2000) anser att de frågor som har öppna 

svarsalternativ kan vara svåra att analysera, tar mer tid och är mer krävande att samla ihop. 

Därför använde jag mig endast av två öppna frågor där svaren inte kunde bli alltför långa.   

3.3. Urvalsprocess 

Enligt Eliasson (2006) är det viktigt att få så många svar på enkäten som möjligt. Dels för att 

fånga in alla grupper, dels för att få en större bredd i förhållandet mellan omständigheter och 

attityder hos de tillfrågade. Eliasson (2006) anser att om få svarar på enkäten är sannolikheten 

större att undersökningen inte ger ett rättvisande resultat. Mitt urval till studien gjordes utifrån 

val av skola och dess högstadielärare. Enkäten gick ut till sammanlagt 60 högstadielärare på 

skolan där de har fyra olika arbetslag i form av AB, CD, EF och G. Sammanlagt har 20 lärare 

deltagit i enkätundersökningen, varav 7 högstadielärare var män och 13 kvinnor i olika åldrar. 

Det motsvarar 33 % av det totala urvalet.  

3.4. Tillvägagångssätt 

I undersökningen användes webbenkäter, då tillgängligheten och användningen är den lättaste 

vägen för de högstadielärare som deltog i undersökningen. Det skickades ut missivbrev med 

webbadress till enkätundersökningen. Enligt Dahmström (1991) innebär webbenkäter att 

personerna ska ha tillgång till internet och att man kan nå dem via en känd e-postadress. I 

detta fall hittades samtliga högstadielärare via kommunens hemsida. Det bör även tilläggas att 

jag som forskare fick ett godkännande av rektorn på skolan, som ansåg att en webbaserad 

enkät var smidigast för insamlingen av relevant data. Fördelen med att göra en webbaserad 

enkätundersökning är att det är billigt och miljövänligt (Dahmström, 1991). I missivet gavs 

information till respondenterna om att integriteten och säkerheten var högt prioriterad, något 

som Dahmström (1991) anser är något av det viktigaste för den medverkande.  

3.5. Test av enkät 

För att säkerställa att enkäten tolkades på ett korrekt sätt samt var lätt att förstå, gjorde jag en 

pilotstudie där tre lärare mellan 45 och 60 år deltog. Dahmström (1991) menar att det är 

viktigt att genomföra test av sin enkät på relevanta personer som är representativa för den 
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tänkbara populationen. Emellertid kan inte de personer som testade enkäten anses 

som representativa, då de inte är högstadielärare, men eftersom de är pedagoger passade de 

bra in som testpersoner. Genom tidigare erfarenheter av utformning av enkäter i kvantitativa 

undersökningar bidrog de däremot med värdefulla synpunkter och infallsvinklar på 

utformningen av enkäten som jag tidigare inte reflekterat över. Dessa synpunkter beaktades 

och därefter gjordes vissa förändringar utifrån deras åsikter. Anledningen till att det inte 

utfördes en pilotstudie på högstadielärare var att testpersonerna var bekanta och 

lättillgängliga.  

3.6. Databearbetning 

Enligt Dahmstöm (1991) är det viktigt att ha en enkät där samtliga frågor och deras inbördes 

ordning specificeras i förväg, ett så kallat strukturerat frågeformulär. Detta för att kunna mäta 

attityder och värderingar samt för att kunna ta reda på fakta inom ett visst problemområde, i 

detta fall stress hos högstadielärare. Jag har valt att använda mig av två olika typer av 

databearbetning för att få en så bred förståelse som möjligt. Det ena är diagram, där läsaren 

får en översyn på hur många som har svarat och hur de svarat. Det andra är ett så kallat chi-

Square test eller chi-två test där man mer ingående jämför fördelningen av en variabel som 

mäts efter en nominalskala. Resultatet gör en jämförelse mellan de observerade svaren och de 

förväntade (Gunnarsson, 2005). Databearbetningen är till största del uppbyggd kring 

användning av datorer och dess möjligheter. Dahmström (1991) menar att det inte endast 

gäller databearbetningen i sig utan man bör ta hjälp av olika statistikprogram. Man har 

tidigare inriktat sig på att rationalisera granskningen, men numera försöker man kontinuerligt 

förbättra kvaliteten i hela undersökningen. Det nya synsättet på granskning och rättning av 

makroperspektiv i praktiken kan framför allt användas på större och återkommande 

undersökningar. Jag har snarare använt mig av ett mikroperspektiv som ligger mer till grund 

för den kvalitetshöjande arbete, som speciellt fungerar i mindre undersökningar (ibid). Efter 

slutdatumet den 5 maj, bearbetades insamlat data genom en mottagningsprocess, där det 

registrerats vilka som svarat och därmed också vilka som skall påminnas. Samtliga frågor var 

besvarade. Dahmström (1991) anser att man så fort som möjligt bör ta kontakt med 

uppgiftslämnaren och försöka hjälpa och motivera till att komplettera svaren om denne lämnat 

någon fråga. Detta bör ske under den tid man fortfarande har kontakt med respondenterna. 

Förutom en manuell granskning av svaren bearbetades diagrammen via en datoriserad 

granskning med hjälp av speciella kontrollprogram. Genom att använda datorn utnyttjar man 

dess fördelar. Bearbetningen kan genomföras snabbare, billigare, mer exakt och mer 



 

 

14 
 

likformigt än vad som kan ske manuellt (Dahmstöm, 1991).  Dock bör tilläggas 

att man inte heller här har någon garanti för att upptäcka alla brister eller eventuella fel. 

Dahmström (1991) menar att datorn i alla sammanhang inte kan bedöma rimligheten hos 

svaren som helhet, vilket den mänskliga erfarenheten i vissa situationer kan.  

Enligt Gunnarsson (2005) är Chi-två test det vanligaste statistiska testet som görs för 

jämförelse mellan två omatchade grupper. Testet används för att se om undersökningen är 

homogent eller oberoende. För att förtydliggöra uträkningen av mitt resultat har jag använt 

mig av formeln:   

 

 

Här står Obs för observerat värde och Exp för förväntat (Expected) värde. Man fyller i sina 

värden och räknar fram ett chi-två-värde. För att få reda på vilket x-värde resultatet i 

ekvationen motsvarar får man titta i tabellen över chi-två-fördelningen. Enligt Gunnarsson 

(2005) låter man oftast en dator räkna fram chi-två och motsvarande x-värde, dock valde jag 

att använda mig av en manuell tabell (se bilaga 3).  Kravet att genomföra denna typ av analys 

är enligt Gunnarsson (2005) att båda variablerna skall mätas enligt nominalskalan, det 

förväntande antalet måste vara minst 5 individer samt att det finns tillräckligt stort antal 

individer så att binomialfördelningen kan approximeras med normalfördelningen. 

Binomialfördelningen beskriver en variabel som bara kan anta två värden, har eller har inte 

den definierade egenskapen (beroende eller oberoende) (ibid).  

3.7. Etiska förhållningssätt 

Genom samhällsforskningen har behovet av etiska regler alltmer blivit föremål för debatt och 

utredningar. Enligt Dahmström (1991) finns det en konflikt mellan forskningskravet och 

individskyddskravet, som måste vägas mot varandra. Båda kraven är viktiga och nödvändiga 

för forskningen, samhället och individens utveckling. Individen måste skyddas från opassande 

insyn i sitt privatliv och får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada (ibid.). Både kort- 

och långsiktiga följder har beaktats när respondenterna genomfört undersökningen.  

Det finns fyra olika huvudriktlinjer inom individskyddskravet. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, något som man måste prioritera 
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att informera om innan enkäten skickas ut (Andrén & Rosenqvist, 2006). I 

missivet skrev jag klart och tydligt ut att inga personuppgifter kommer att sparas och att den 

medverkande har full rätt att avstå och hoppa av, även om det skulle vara mitt i enkäten. 

Dahmström (1991) menar att det är viktigt att upplysa den medverkande om att de när som 

helst kan avbryta, utan att det får negativa konsekvenser för dem.  Jag gav även information 

om att svaren kommer att sparas i en databas, dock kommer samtliga respondenter att vara 

anonyma. De gjordes också uppmärksamma på att sammanställningen skulle göras på ett 

sådant sätt att den enskilda högstadieläraren och skolan inte gick att identifiera. Vidare är 

tystnadsplikt hos forskaren viktig samt att upplysa om att personuppgifter som inhämtas för 

forskning inte får användas för andra ändamål (Vetenskapsrådet, 2007). Enligt Andrén och 

Rosenqvist (2006) har konfidentialitetskravet utgått från att man ska ta hänsyn till 

tystnadsplikt, något som jag förhållit mig till genom att inte diskutera deltagarna eller deras 

lämnade uppgifter. Jag har valt att inte nämna vilket län denna studie genomförts i, detta för 

att respondenterna inte ska kunna identifieras på något sätt. Referenser som på något vis kan 

spåra från vilket län undersökningen genomförts har därför märkts med XX.  

3.8. Trovärdighet, noggrannhet och giltighet   

Inom den fenomenologiska forskningen är det vanligt att man använder trovärdighet, 

noggrannhet och giltighet som begrepp i förhållanden till de frågor som ställs. Genom 

enkätundersökningen bör forskaren göra en tolkning av svaren som respondenterna förmedlat, 

tolkningar blir uppfattningar av ett fenomen. Därefter skall beskrivningskategorier och en 

diskussion påbörjas om begreppen i forskningen (Sohlberg, 2013). Vid val av metod ansågs 

enkät vara det bästa alternativet för undersökningen, då enkäten gav mer information och 

innehöll frågor som var lättare att ta fram i forskningssyfte. Genom att utforma en enkät 

framkom respondenternas attityder, värderingar, känslor och erfarenhet. Min uppgift som 

forskare var sedan att tolka och förstå respondenternas erfarenheter. På så sätt tydliggörs deras 

uppfattningar av fenomenet stress och hur de hanterar det. Efter att attityder och värderingar 

synliggjorts har även uppfattningarna delats in i olika beskrivningskategorier. Detta för att lätt 

kunna redovisa resultatet. De kategorier jag valt, visas utifrån figurer, dels för att förevisa 

vilka uppfattningar som förekom i resultatet men även hur de förhåller sig till varandra. 

Utifrån detta redovisningssätt stärks undersökningens trovärdighet, noggrannhet och giltighet 

med citatet:  
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”Det handlar alltså om att studera de omedelbara data som medvetandet 

uppfattar, utan att referera till någonting som medvetandet – subjektets medvetenhet – kan 

veta om detsamma i den extra-mentala världen” (Sohlberg, 2013, s.63). 

Edmund Husserl utformade fenomenologin som en vision om att kunna skapa en strikt och 

objektiv vetenskap för att kunna betrakta människan. Han såg fenomenologin som något av 

den mest basala av alla discipliner, eftersom det endast är medvetenheten som har ett absolut 

vara (Sohlberg, 2013). En målsättning för kvalitetsarbete med statistiska undersökningar 

menar Dahmström (1991) kan sägas vara att man vill erhålla så sann data som möjligt. Inom 

fenomenologin ska förförståelse sättas i ”parentes”, det vill säga forskaren skall helt bortse 

från den för att inte omedvetet påverka resultatet (Andrén & Rosenqvist, 2006).  

3.9. Reliabilitet och validitet 

Jag valde en kvantitativ studie, eftersom jag ville jämföra vad högstadielärare känner sig 

stressade av och vilka strategier de använder sig av för att stressa ner och kunna visa det på ett 

överskådligt sätt. Då blir det också möjligt att studera likheter och skillnader, samt att 

analysera detta utifrån ett statistiskt material.  Jag kan hålla mig mer objektiv vid analysen än 

om jag skulle ha använt en kvalitativ metod, exempelvis intervjuer. Det senare har inte heller 

varit möjligt, då det skulle krävas en större mängd respondenter för att få ett säkerställt 

material och till detta fanns ingen tid. Eftersom jag har nära släktingar som arbetar som lärare, 

riskerar jag också att färgas av deras berättelser, vilket begränsar mig i trovärdighet. Därför 

var detta den metod som var lämpligast. De olika delarna i frågeformuläret – ratningsskala, 

flervalsalternativ och öppna frågor – valdes ut genom den förförståelse jag redan har genom 

information via media och anhöriga kring de brister jag kan anta finns. Jag menar därför att 

validiteten i undersökningen är hög. Min problemformulering är i stort sett bekräftad, men 

kunde naturligtvis ha stärkts om jag följt upp studien med en intervjudel, eftersom 

undersökningar som denna på samma gång både är komplexa och mångfacetterade.  

Uppgifterna som kommer fram ligger till grund för tankar kring reliabiliteten, som jag menar 

kan vara svår att avläsa.  Att svaren är tillförlitliga i sig betvivlar jag inte, däremot kunde 

urvalet varit större. Däremot tror jag att en ny undersökning skulle komma till samma slutsats 

– att det finns flera faktorer som speglar vad som gör en högstadielärare stressad.  
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4. Resultat 

Resultatet har skapats utifrån studiens syfte och dess frågeställningar. Materialet som 

framkom genom enkätundersökningen delades in i kategorier. Genom respondenternas svar 

och utifrån hur enkäten var utformad kunde dessa skapas. Högstadielärarnas svar gjorde att 

jag kunde konstruera olika figurer där jag lättare kunde urskilja hur stress påverkar 

respondenterna. 

 

 

  

Figur 1. Uppdelningen av kategorier utifrån enkätundersökningen.  

 

4.1. Stress på arbetet 

En av enkätens större delar bestod av frågor gällande stress under pressad arbetstid. 

Majoriteten (70 %) av de som svarade på enkäten på XX anser att de har någorlunda tid för att 

utföra de arbetsuppgifter som skall genomföras. Likaså har majoriteten (58 %) svarat att deras 

jobb inte innebär några psykiska påfrestningar. En av respondenterna svarade att: 

”… terminsstarter brukar vara lite köriga också. Det har att göra med att betygssättningen i 

sig är en stressig situation. I övrigt går det i perioder och det beror mycket på hur mycket 

pappersarbete man har i övrigt. Man skulle vilja ha lite mindre administrativt arbete och mer 

regelrätt undervisning”. 

60 % av respondenterna som svarat på enkäten anser att kraven från chefer, kollegor och 

eleverna varken är höga eller låga, dock anser lika många att kraven istället kommer från dem 

själva. När frågan om de ansåg att skolan var fri från våld var svaren splittrade. Hälften av 

högstadielärarna ansåg att det ”stämmer till viss del” medan 30 % ansåg att skolan är helt fri 

från våld, resterande 20 % ansåg att det inte var det. I frågan om konflikter på arbetsplatsen 

Stress 

Under pressad 

arbetstid 

Stöd Fritiden 
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ansåg 60 % att det ”inte stämmer alls”. 89 % av de anställda högstadielärarna på 

XX som svarade på enkätfrågorna ansåg att arbetet inte är fritt från störande ljud. Majoriteten 

(60 %) av högstadielärarna känner att det ”stämmer till viss del” att de är utvilade när de 

kommer till arbetet. Likaså gillar 58 % att ha många ”bollar” i luften.  

4.2. Stöd 

Majoriteten (70 %) av respondenterna ansåg sig ha personer på sitt arbete eller i sitt arbetslag 

som de kan tala i förtroende med. Två av de tre respondenter som svarade ”stämmer inte alls”, 

var män och ansåg sig inte ha någon person varken på arbetet eller i arbetslaget som de kunde 

tala i förtroende med. När det gällde stödet hemifrån kände alla män att de hade ett gott stöd, 

medan 15 % av kvinnorna svarade ”stämmer till viss del” och resterande svarade ”stämmer 

helt”. 
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Figur 2. Resultatet om respondenterna känner att de har personer på sitt arbete som de kan tala i förtroende med.   

 

Stöd ”Stämmer helt” ”Stämmer till 

viss del” 

”Stämmer inte” Radsumma 

Man  Obs: 

Exp: 

4 

4,55 

1 

1,4 

2 

1.05 

7 

Kvinna Obs: 

Exp: 

9 

8,45 

3 

2,6 

1 

1,95 

13 

Kolumnsumma 13 4 3 20 
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Chi-två testet gjordes för att se om det finns något samband mellan de observerade svaren och 

det förväntade värdet. Oavsett vilken signifikant nivå jag väljer skulle chi-två-test-värdet vara 

mindre än tabellvärdet för degrees of freedom (df, n= -1) (se bilaga 3). Det innebär att om jag 

skulle göra om undersökningen och få fler respondenter så kommer jag fortfarande att få 

använda samma df, men får olika värden på Obs och Exp. Reliabiliteten påverkas därför. 

När arbetssituationen är besvärlig svarade majoriteten (53.8 %) av kvinnorna som deltog i 

enkätundersökningen att de får ett bra stöd från närmaste chef eller arbetsledare, medan 

resterande svarade att de får det till viss del. 57 % av männen känner att de får stöd till viss 

del av sin närmaste chef/arbetsledare, medan 14 % anser att de inte får det, och resterande 29 

% anser att det ”stämmer helt”.  

4.3. Fritiden 

När tankar på arbetet blir tydligt påtagligt och det blir svårt att somna på kvällarna, har 60 % 

av respondenterna svarat att det påverkar deras sömn till viss del, medan 20 % anser att det 

påverkar något. Det finns även de som anser att det inte gör det.  
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Figur 3. Resultatet om respondenterna kan använda lunchrasterna och pauser till att koppla av från arbetet.  

Figur 3 visar hur respondenterna svarade när de fick frågan om de kan använda pauser och 

lunchraster till att koppla bort arbetet. Majoriteten (61.5 %) av kvinnorna anser att de kan 

koppla bort arbetet under pauser och lunchraster. Männen har svårare att släppa tankar på 
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arbetet, då 14 % uppger att de inte kan det och 43 % bara till viss del. Resultatet 

från enkätfrågorna visade även att 53,8 % av kvinnorna anser att de inte har någon ork kvar 

att göra saker på sin fritid när arbetsdagen är slut. 57 % av männen svarade även de att orken 

inte räckte till när arbetsdagen var slut. 

 

Fritiden ”Stämmer helt” ”Stämmer till 

viss del” 

”Stämmer inte” Radsumma 

Man  Obs: 

          Exp: 

3 

3,85 

3 

2,8 

1 

0,35 

7 

Kvinna Obs: 

             Exp: 

8 

7,15 

5 

5,2 

0 

0,65 

13 

Kolumnsumma 11 8 1 20 

 

 

 

 

 

Detta chi-två-test gjordes för att undersöka om det finns något samband mellan det 

observerade värdet och det förväntade värdet när det gäller avkoppling under raster. Även här 

ser man att den signifikanta nivån är mindre än samtliga värden i tabell x (se bilaga 3).  
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Figur 4. ”Jag kan lägga tankar om mitt arbete åt sidan under min fritid”.  

Resultatet visar att 69 % av kvinnorna till viss del kan lägga arbetet åt sidan under sin fritid, 

medan 30,7 % inte kan det. Av männen har 28,5 % svarat att de kan lägga ifrån sig arbetet 

helt, medan lika många procent anser att det ”stämmer till viss del”. Majoriteten (43 %) av 

männen anser att de inte kan lägga tankar på arbetet åt sidan under fritiden. 

Resultatet som chi-två testet visar är att svaren endast är beroende när variabeln är 0,10 = x
2
. 

(se bilaga 3).   

 

Fritiden ”Stämmer helt” ”Stämmer till 

viss del” 

”Stämmer inte” Radsumma 

Man  Obs: 

          Exp: 

2 

0,7 

2 

3,85 

3 

2,45 

7 

 

Kvinna Obs: 

             Exp: 

0 

1,3 

9 

7,15 

4 

4,55 

13 

Kolumnsumma 2 11 7 20 
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4.4. Personlighetsdrag  

Enkäten innehöll exempel på olika personlighetsdrag som berör vilken typ av personlighet 

respondenterna representerar. Det första resultatet jag valt att redovisa visar hur många som 

anser sig vara av ”typ- A” person. Enkäten innehöll flera ord som beskrev känslotillstånd. 

Respondenterna fyllde i de ord som de ansåg beskrev dem bäst. Under denna fråga framkom 

det att respondenterna hade möjlighet att välja fler alternativ.  

 

 

 

 

Figur 5. Personlighetsdrag kopplade till ”typ-A” person.   

När ett chi-två test gjordes på personlighetsdrag av ”typ-A” person blev resultatet: 

 Driven Självsäker Rastlös Säker Entusiastisk Aktiv Energisk Självständig Total 

Man 1 

6% 

1 

6% 

0 

0% 

5 

28% 

2 

10% 

3 

17% 

2 

10% 

4 

22% 

18 

100% 

Kvinna 9 

19% 

4 

8% 

2 

4% 

5 

10% 

5 

10% 

7 

15% 

4 

8% 

12 

25% 

48 

100% 

Total 10 

15% 

5 

8% 

2 

3% 

10 

15% 

7 

10% 

10 

15% 

6 

9% 

16 

24% 

66 

100% 

 

Ovan ser vi tydligt hur många av männen respektive kvinnorna som svarade vad på de olika 

personlighetsdragen tillhörande ”typ-A” person.  
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I figur 6 får vi se resultatet av hur många av respondenterna som svarat på 

resterade ord som beskriver ett känslotillstånd. Dessa ord är förknippade med en ”typ- B” 

person, vilket inte framkommer i enkätundersökningen. 

 

 

Figur 6. Personlighetsdrag kopplade till ”typ- B” person.  

 

Förvånansvärt få kvinnor hade valt ordet ”lycklig” som fanns med i enkätundersökningens 

flervalsalternativ.  Endast 5 av 7 män och 5 av 13 kvinnor svarade att de var lyckliga. 

När ett chi-två test gjordes på personlighetsdrag av ”typ-B” person blev resultatet: 

 Blyg Sällskaplig Pessimistisk Samarbetsvillig Harmonisk Likgiltig Lycklig Total 

Man 1 

5% 

4 

19% 

1 

5% 

5 

24% 

4 

19% 

1 

5% 

5 

24% 

21 

100% 

Kvinna 0 

0% 

6 

23% 

0 

0% 

9 

35% 

6 

23% 

0 

0% 

5 

19% 

26 

100% 

Total 1 

2% 

10 

21% 

1 

2% 

14 

30% 

10 

21% 

1 

2% 

10 

21% 

47 

100% 

 

Ovan visas en tydligare bild av vad männen och kvinnorna svarat i procent.  
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4.5. Stresshantering 

Enkäten som användes i studien innehöll ett antal påståenden som berörde högstadielärarnas 

stresshantering. I enkäten fick respondenterna svara på frågor om copingstrategier som är 

relevanta vid stresshantering. Där fick de fylla i ett eller flera alternativ som stämde bäst in på 

dem och de medel som de personligen använde sig av för att stressa ner. Där låg bland annat vila, 

läsa en bok, promenera och umgås med bekanta högst på listan för kvinnorna. Männens strategier 

för att stressa ner var mestadels vila, men även copingstrategier som promenad, mat, se på tv, vara 

ute i naturen och umgås med vänner och bekanta låg högt. Under punkten övrigt hade 

respondenterna möjlighet att skriva in annat. Där hade golf, skidåkning, cykling, sjunga, trädgård 

och ridning hamnat.  

4.6. Fysisk aktivitet  

Resultatet från den öppna frågan där respondenten svarade om han eller hon utövar fysisk 

aktivitet under sin fritid och hur ofta, gav väldigt olika svar. De flesta svarade att de brukar 

träna tre till fyra gånger i veckan. Många av respondenterna ser promenaden eller cykelturen 

till och från arbetet som fysisk aktivitet, då många anser att de inte har tid med mer.  

”Jag försöker röra på mig tre gånger i veckan, men det är inte alltid jag hinner på grund av 

möten och annat”. 

”Jag har valt att stanna längre på min arbetsplats för att hinna med arbetet, så när jag 

kommer hem efter jobbet har jag ingen ork kvar för att träna!”. 

4.7. När pressen är som störst 

Resultatet från den öppna frågan om när under läsåret de känner sig som mest pressade och 

varför svarar många att det är i samband med nationella proven. Respondenterna menar att det 

är mycket som ska göras innan sommarlovet, bland annat utvecklingssamtal och 

betygsättning.  

”Den perioden är extra stressfull då jag inte bara ska hinna rätta och sätta betyg utan även 

pressen att förmå alla elever att lämna in uppgifter och komplettera i tid”. 

”Arbetsbelastningen ökar och möjligheten att styra över arbetsuppgifterna och tiden 

minskar”. 
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”Det kan ibland kännas att jag inte skulle orka en vecka till. Det beror väl på att 

jag ger järnet under tiden jag jobbar och vill bli klar med det mesta. Eleverna är ju också 

tröttast då, vilket påverkar hela situationen”. 

Många av högstadielärarna som svarat på enkäten anser att mycket ansvar hänger på eleverna. 

Många elever är trötta och ”når” inte samtliga förmågor och de krav som ställts, vilket även 

det är stressande. Respondenterna menar att det är ett psykiskt krav som ställs på dem som 

högstadielärare då betygsättningen aldrig blir 100 procent rättvis. 

”Vårt betygssystem är inte det bästa och straffar fortfarande de som har det svårast med att F 

inte duger”. 

Det finns en hög press från eleverna och dess föräldrar inför betygsättningen i maj. En av 

respondenterna anser att det är som mest stress i början av terminen då det inte finns någon tid 

till att förbereda sig. Ofta är det också onödiga möten som ökar stressen ännu mera. 

”I mitt fall har jag använt mig av sommarlovet för att planera kommande läsår, allt för att 

minska stressen. Svårt att koppla av helt och hållet under sommaren”. 
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5. Diskussion av resultatet 

Syftet med studien var att undersöka vad högstadielärare känner sig stressade av och vilka 

strategier de använder sig av för att stressa ner. Diskussionen kommer att redovisas nedan i 

form av min frågeställning, kategorier i enkäten och resultat.   

5.1. Stress på arbetet  

Richards (2012) tar i sin studie: Teacher Stress and Coping Strategies: A National Snapshot, 

upp att utbrända lärare har förmågan att ta avstånd från sig själva, eleverna och andra lärare i 

stressade situationer. Under stressad arbetstid hade även lärarna utfört färre arbetsuppgifter än 

de lärare som inte led av någon typ av emotionell sjukdom eller depression. Många av de 

lärare som deltog i undersökningen i Kalifornien kände att deras arbetsinsats inte var 

tillräcklig, när det handlade om undervisning och att hjälpa eleverna (Richards, 2012).  

Majoriteten (70 %) av de som jobbar på XX anser att de har någorlunda tid för att utföra de 

arbetsuppgifter som skall genomföras. Om man ser till de krav som ställs på dem som 

högstadielärare, anser 60 % av respondenterna att kraven inte kommer från chefer, kollegor 

utan att kravet mestadels är från dem själva. Dock har många av respondenterna skrivit att det 

också är stressande när pressen ställs från eleverna och dess föräldrar. Figur 7 är framtagen av 

Dr. Hilary Jones (2001) och används för att åskådliggöra de människor som utsätts för samma 

typ av stress och problem på arbetsplatsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Stress på arbetsplatsen – orsaker och konsekvenser (Jones, 2001, s.103). 
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Jones (2001) menar att stressfaktorer varierar i grad och betydelse, precis som 

personligheten avgör hur personal påverkas. Stress från vissa ”vanliga” förhållanden skapar 

inte endast problem för den anställde, utan även för arbetet i sig. Dessa problem och deras 

konsekvenser förses med bilden av figur 7 som visar vikten av alla dess sammanhängande 

faktorer: 

”Bland de problem som oftast uppges vara orsaken till stress på arbetsplatsen är själva 

arbetet” (Jones, 2001, s.102). 

5.2. Stöd och kontroll över tillvaron 

För de högstadielärare som deltog i undersökningen har majoriteten (70 %) svarat att de 

känner att de har ett stöd från chef och kollegor, något som forskning visar är viktigt. 

Hamama et al. (2012) menar att det är av central betydelse att ha ett socialt stöd på jobbet där 

kollegor kan sätta sig in i arbetssituationen, förstå och hjälpa. På så sätt kan, i detta fall, 

högstadielärarna utvecklas och lära av varandra, men även hitta ett arbetssätt där alla hjälper 

alla för att finna stimulans i stressen. Desto äldre lärarna är, desto mer erfarenheter har de när 

det handlar om stress och på så vis kan de genom erfarenheter lättare hantera situationen 

(Kottler & Chen, 2011). Det innebär att de kan fungera som stresshanteringsmentorer 

gentemot yngre kollegor. För att klara av att hantera en situation måste man ha de resurser 

som krävs för att kunna bemöta de krav som uppkommer (Antonovsky, 2005). Ett bra 

exempel på detta är högstadieläraren som tar sommarlovet till hjälp för att planera 

nästkommande läsår. Det negativa med det är att denna högstadielärare inte kan slappna av, 

vilket i längden kan leda till ohälsa.  

Glynn, Christenfield och Gerin (1999) har i sin studie visat att närvaro av stödjande 

människor fungerar positivt i hantering av olika stressmoment, dock är det viktigt att stödet 

kommer från familj och vänner och inte en främling. Källan till stödet spelar alltså en 

väsentlig roll. Detta kan även kopplas till Henderson och Argyle (1985) som i sin forskning 

visat att människor med stort socialt nätverk lever längre och är friskare än de utan. Likaså 

kan Dumont och Provost (1999) påvisa att detta är sant. När det handlar om det sociala stödet 

från familj och vänner ansåg alla män som deltog i studien att de hade ett bra stöd, medan 

kvinnorna inte var lika eniga. Hamama et al. (2012) visar att även stödet från familjen än en 

viktig källa till utveckling hos individen och för ett stressfriare liv. De anser att 

familjemedlemmar eller vänner har svårt att sätta sig in i arbetssituationen på samma sätt som 

individens kollegor har svårt att skaffa sig uppfattningen om hemförhållanden. Där måste ett 
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socialt stöd byggas på båda platser för att lättare få den bas som krävs för att 

handskas med stressen (Hamama et al., 2012). Forskningen har även visat att högre 

självkänsla och självkontroll leder till mindre stress och bättre hälsa (ibid.)  

5.3. Skillnader mellan män och kvinnor 

Kottler och Chen (2011) menar att det ofta är kvinnor som reagerar på arbetsförhållanden. Det 

visar sig även att det är de som söker hjälp först. Min studie visar inte allt för stora skillnader 

mellan män och kvinnor när det handlar om att hantera stress och vad som gör dem stressade. 

Dock visar det att de män som deltog i undersökningen utövar mer fysisk aktivitet än vad 

kvinnorna gör och det kan vara en av anledningarna till att männen anser sig mindre stressade. 

Enligt Misra och McKean (2000) förekommer det en högre upplevd stress hos kvinnor än vad 

det gör hos män. De menar att kvinnor uppvisar fler fysiska reaktioner på stress än vad män 

har och att kvinnor i genomsnitt hade en mer nervös läggning. Detta kan i sin tur påverka att 

kvinnor upplever mer stress än vad män gör.  

I min studie visar det sig att stödet från chef och kollegor uppfattas på samma sätt av både 

män och kvinnor. Dock svarade två män och en kvinna av alla respondenter som deltog i 

studien att de kände att de inte hade någon person på sitt arbete eller i sitt arbetslag som de 

kunde tala i förtroende med. Detta får anses som negativt, då stöd från kollegor och 

arbetskamrater är en viktig del i stresshanteringen (Hamama et al., 2012). Cassel (1976) 

respektive Cobb (1976) hävdar båda att socialt stöd tjänar som ett skydd mot stress och gör 

individer som har mer socialt stöd mer motståndskraftig.  
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5.4. Stresshantering 

Richards (2012) visar att lärare som stressar mycket på jobbet och lever i sämre privata 

relationer har svårare att hantera stressen än de lärare som har ett stadigt och tryggt 

förhållande. 

 

 

 

 

Figur 8. Civiltillstånd 

Figur 8 visar studiens respondenter och deras civiltillstånd. Av de högstadielärare som deltog 

i studien är majoriteten (55 %) gifta. Endast 5 % av de som deltog är sambo och 40 procent är 

ensamstående. I studien deltog sammanlagt 20 högstadielärare, där de yngsta som deltog var 

27 och 29 år gamla och de äldsta 62 respektive 64 år. I min frågeställning hade jag för avsikt 

att ta fram vad som skiljer sig mellan åldrarna när gäller att hantera stress. De yngsta i studien 

har jobbat 3,5 och 4,5 år, medan de äldsta jobbat betydligt längre (35 och 37 år). Av dessa 

fyra personer var det ingen som inte motionerade eller utövade någon form av fysisk aktivitet. 

I en forskning från Japan visade det sig att motion och fysisk aktivitet innebar 

livstillfredsställelse, medan brist på desamma medförde stress, för både män och kvinnor. 

Forskningen ger stöd för psykisk hälsa i kombination med motion och fysisk aktivitet för 

lärare. Den ger även ytterligare motiv för att genomföra strategiskt utformande hälsoprogram 

för lärare när det handlar om fysisk aktivitet (Nishida & Otomo, 2010). Trots att de äldre 

jobbat betydligt längre än de yngre var inte skillnaden så stor när det gäller att hantera 

stressen. De yngre hanterade stressen med hjälp av fysisk aktivitet, medan de äldre hanterade 

samma problematik med hjälp av exempelvis trädgårdsarbete. Resultatet visar att de äldre inte 

alls hanterar stressen på ett bättre sätt än de yngre, trots mer erfarenhet, något som jag anser 

vore uppenbart om man jobbat länge som högstadielärare. En av anledningarna kan vara att de 

yngre är relativt nya i arbetslivet och lämnade skolan betydligt senare än vad de äldre gjorde. 

Lärarprogrammets utveckling har eskalerat och mycket nytt fokus har kanske lagts på lärares 

hälsa. Trots detta är det svårt att värva människor in i läraryrket.  

Ensamstående 40 %

Sambo 5 %

Gift 55 %
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Lärarnas Riksförbund lät Statistiska Centralbyrån (SCB) genomföra en 

undersökning där syftet var att ta reda på varför lärare lämnar yrket och vad som skulle krävas 

för att lärarna skulle återvända. Undersökningen visade bland annat brister i skolans 

arbetsmiljö, låga löner samt stressen i yrket, vilket var de mest sannolika skälen till att lärarna 

lämnar yrket. Studien visade att manliga lärare angav att lönen var en viktigare orsak till att 

lämna yrket än vad det är för kvinnor. Den största anledningen till att kvinnor lämnar yrket är 

på grund av stress. När lärarna blivit tillfrågade vad som krävdes för att de skulle återvända 

till läraryrket, hade resultatet visat att de skulle återvända om både lön och arbetsmiljön blev 

bättre. På så vis skulle skolan kunna återfå många av de avhoppade lärarna (Lärarnas 

Riksförbund, SCB, 2002). Lärarpanelen
1
 genomförde en undersökning bland sina 

paneldeltagare för att undersöka av vilka anledningar lärare hoppar av yrket (figur 9). Enligt 

SCB har 16 % av de behöriga lärarna i Sverige lämnat läraryrket och arbetar idag med något 

helt annat. Anledningen är givetvis individuell, dock har läraryrkets positiva och negativa 

sidor debatteras runt om i landet, i media och bland lärarfacken, vilket kanske gjort att yrkets 

negativa sidor fått oförtjänt mycket publicitet och därför färgat undersökningen. 

 

Figur 9. (Bild tagen från Lärarförmedlarna, 2012, hämtad 2014-05-26)  

Här redovisas alltså att den höga arbetsbelastningen tillsammans med uppgifter utanför 

undervisningen, svagt stöd och låg status samtidigt som lönesättningen inte motsvarar 

arbetsinsatsen sammantaget blir de faktorer som påverkar flykten från yrket. Jag antar att de 

                                                 
1
 Drivs av Lärarförmedlarna, ett bemanningsföretag, som också aktivt  
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48% som innefattar arbetsbelastning och ökade arbetsuppgifter, som inte härrör 

till pedagogik, även kan härledas till min studie. 

6. Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av enkäter i min studie för att kunna få ett så stort antal 

medverkande högstadielärare i studien som möjligt. Totalt medverkade 20 högstadielärare i 

studien och det hade blivit alldeles för tidskrävande att intervjua så många. Möjligtvis hade 

intervjuer kunnat vara intressanta för att gå mer på djupet hos högstadielärarna, möta deras 

svar med motfrågor och kanske få en ökad kunskap om vad som ligger bakom den upplevda 

stressen. Enkätinsamlingen genomfördes utan problem. Ett fåtal frågor uteslöts, dock ingen 

som påverkade studien i sig.  

Urvalet i studien bestod av en skola där högstadielärarna undervisade i olika arbetslag. Jag 

valde skola utifrån storlek och en omgivning med lugn miljö, med intentionen att detta inte 

skulle kunna påverka lärarnas stressnivåer. Alla 60 högstadielärare som jobbar på skolan blev 

uppmanade om att delta i studien och hade sammanlagt två veckor på sig att svara på enkäten. 

Trots detta och trots påminnelse var det endast 20 lärare i urvalet som deltog. På grund av att jag 

valde att använda mig av en webbaserad enkät hade jag inte möjligheten att locka till mig fler 

respondenter. Jag utgick från en enda högstadieskola och kunde inte personligen motivera fler att 

svara då jag inte var på plats. Jag hade inte heller någon möjlighet att påverka könsfördelningen, 

då enkäten vände sig till redan befintlig personal .  

6.2. Slutsats  

En slutsats som jag kan dra är att samtliga högstadielärare har nämnt perioden innan 

sommarlovet som den mest stressade tiden, vilket även stärks av det faktum att endast 20 

högstadielärare av 62 besvarat enkäten. En annan slutsats som jag upplever att jag kan dra 

utifrån min studie är att det inte finns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor och 

hur de upplever stress. Dock bör det tilläggas att skillnaderna kanske inte hade blivit större 

om lika många män som kvinnor hade svarat. Likaså finns det vissa tendenser till skillnader 

när det handlar om hur unga och äldre högstadielärare hanterar stress, men trots de äldres 

erfarenheter är inte stressen lägre. Jag kan även se att anledningen till att respondenterna är 

stressade till viss del härrör från alla de krav som ställs utifrån – från föräldrar och samhälle 

och från chef och kollegor.  Figur 9 stämmer mycket väl överens med min föreställning. En 

annan slutsats jag kan dra är att samtliga högstadielärare på högstadiet där undersökningen 

genomfördes utför fysiska aktiviteter i olika omfattning och anser att det är stressreducerande.  
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6.3. Vidare forskning 

Jag ser att det finns en del upplevd stress hos högstadielärare och att en del kommer från 

skolan som arbetsplats och dess olika krav, en del hemifrån men även en del från dem själva. 

Det jag inte ser är i vilken utsträckning de olika faktorerna påverkar de ”stressade” 

högstadielärarna. Det vore intressant att hitta de lärare som gett uttryck för detta i enkäten och 

djupintervjua dem för att se vad som verkligen ligger bakom deras svar. Att kunna ställa 

följdfrågor på högstadielärarnas svar är något jag inte kunnat göra via enkäten. Jag anser att 

jag hittat intressanta svar via de öppna frågorna, men det hade varit givande att kunnat dela 

upp samtliga högstadielärare i fokusgrupper där minst en från varje arbetslag deltagit. På så 

sätt hade de kunnat skaffa ny erfarenhet om hur andra högstadielärare hanterar stress samt hur 

vi i framtiden ska få bättre kunskap om hur skola, hem, elever och högstadielärarna själva ska 

kunna hantera stress när den uppkommer. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missiv 

Hej! 

Jag är en student som läser det hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Gävle. Nu 

under sista terminen skriver jag mitt examensarbete inom pedagogik med inriktning på stress 

hos högstadielärare.  

Syftet med min uppsats är att forska i vad högstadielärare känner sig stressade av och vilka 

strategier de använder sig av för att stressa ner. Eftersom jag ursprungligen är från X, ville jag 

välja denna skola, den skola där jag själv gått. Det är därför jag nu skriver till Dig och 

behöver Din hjälp med ett underlag. 

Enkäten tar ungefär fem minuter att genomföra och är en frivillig sådan. Du har full rätt att 

avstå och eller hoppa av mitt under genomförandet. Inga personuppgifter om Dig kommer att 

sparas. Om Du väljer att besvara frågorna klickar Du på följande länk:  

https://docs.google.com/forms/d/1mOpFE03jbm_xFukBExKJRvEL7iqgAj6r75s7CrZW0u4/v

iewform  

Dina svar kommer att lagras i en databas och Du kommer att vara anonym. När uppgifterna  

sammanställs görs det alltså på ett sådant sätt att den enskilda högstadieläraren inte kan  

identifieras och inte heller skolan.  

 

Jag önskar svar senast den 5 maj för att kunna slutföra mitt examensarbete inom rimlig tid.   

 

Om Du har några frågor kring enkäten är Du välkommen att vända Dig till mig eller min 

handledare: 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Veronica Junedahl   Fil. Dr. Erika Björklund 

frida@junedahl.se   erika.bjorklund@hig.se 

     

https://docs.google.com/forms/d/1mOpFE03jbm_xFukBExKJRvEL7iqgAj6r75s7CrZW0u4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1mOpFE03jbm_xFukBExKJRvEL7iqgAj6r75s7CrZW0u4/viewform
mailto:frida@junedahl.se
mailto:erika.bjorklund@hig.se
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Bilaga 2 Enkätundersökning 

Stress hos högstadielärare  

Detta är en enkät om vad Du som högstadielärare blir stressad av och hur Du hanterar 

stressen. Vänligen svara på alla frågor så ärligt som möjligt. Tack för Din medverkan! 

Bakgrundsfrågor 

Jag är… 

Man □ Kvinna □ 

Ålder... (informanten fyller i själv)   

Civiltillstånd… 

Ensamstående □ Sambo □ Gift □ 

Har du barn? 

JA □ NEJ □ 

Jag har varit högstadielärare i…….år (informanten fyller i själv) 

Vilket arbetslag går du i? 

AB □ CD □ EF □ G □  

Personliga Egenskaper 

Vilken av nedan uppräknade alternativ känner Du igen Dig i? Kryssa i rutan 1 under 

”stämmer helt” om Du anser att det stämmer in på Dig. Kryssa i rutan 3 under ”stämmer inte 

alls” om Du anser att det inte gör det och ”stämmer till viss del” om Du ligger mitt emellan.  

Under pressad arbetstid                Stämmer inte alls   Stämmer till viss del   Stämmer helt 

Jag har tillräckligt med tid för att genomföra mina arbetsuppgifter 

 

Jag har inga psykiska påfrestade arbetsuppgifter 
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Jag tycker att kraven från chef/kollegor/elever på mig är acceptabla  

 

Jag tycker att kraven jag ställer på mig själv är rimliga 

 

Jag kan påverka förändringar som berör mina arbetsuppgifter 

 

Jag kan anpassa mina arbetsuppgifter efter behov 

 

Jag har ett arbete fritt från hot och våld 

 

Jag har ett arbete fritt från påfrestande konflikter 

 

Jag har ett arbete fritt från störande ljud 

 

Jag känner mig pigg och återhämtad när jag kommer till arbetet 

 

Jag gillar att ha många ”bollar” i luften 

 

 

Stöd                      Stämmer inte alls   Stämmer till viss del   Stämmer helt 

Jag har personer på mitt arbete/i mitt arbetslag som jag kan tala förtroligt med 

Jag upplever att jag får stöd av mina närstående, när arbetssituationen är besvärlig 

Jag upplever att jag får stöd av min närmaste chef/ arbetsledare, när arbetssituationen är 

besvärlig 

Fritiden                      Stämmer inte alls   Stämmer till viss del   Stämmer helt 

Jag har svårt att somna på kvällarna på grund av tankar kring arbetet 

Jag har arbetstider/ ett arbetsschema som passar mig 

Jag kan använda lunchraster och pauser till att koppla av från arbetet 

Jag har ork kvar för att göra saker efter arbetsdagen 
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Jag kan lägga tankar om mitt arbete åt sidan under min fritid 

 

 

Flervalsalternativ 

Nedan följer en mängd ord som beskriver känslotillstånd. Vänligen beskriv hur Du känner 

Dig just nu (Du kan välja fler alternativ).  

Personlighetsdrag 

Driven □ 

Överlägsen□ 

Underlägsen □ 

Självsäker □ 

Rastlös □ 

Oresonlig □ 

Säker □ 

Entusiastisk □ 

Blyg □ 

Sällskaplig □ 

Pessimistisk □ 

Lycklig □ 

Samarbetsvillig □ 

Harmonisk □ 
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Likgiltig □ 

Aktiv □ 

Energisk □ 

Självständig □ 

Stresshantering 

Nedan följer en mängd copingstrategier som är relaterade till stresshantering. Vänligen fyll i 

de begrepp/ ord (flera) som instämmer bäst in på Dig och de medel som Du använder Dig av 

för att stressa ner.  

Meditation □ 

Lagsport □ 

Yoga □ 

Gym □ 

Promenad □ 

Joggning □ 

Mat □ 

Alkohol □ 

Vila □ 

Se på tv □ 

Resa □ 

Läsa en bok □ 
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Lyssna på musik □ 

Vara ute i naturen □ 

Träffa vänner/ Bekanta □ 

Kulturaktivitet/ Bio □ 

Hanteverksarbete □ 

 

Övrigt: __________________________________________________________________ 

Öppna frågor 

Nedan följer öppna frågor. Vänligen fyll i frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. 

Hur ofta, under Din fritid, utövar Du fysisk aktivitet? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Under vilket kvartal känner Du dig mest pressad? Varför?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Tack än en gång för din medverkan!  
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 Bilaga 3 Chi-två test tabell 


