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Socialt stöd bidrar till mindre risk för yrkesrelaterad utbrändhet. Var 

tredje lärare uppvisar inom sina första arbetsår symptom på 

utbrändhet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka samband 

mellan socialt stöd och utbrändhet hos grundskolelärare. Totalt deltog 

71 respondenter i Stockholm via enkäter. Socialt stöd mättes via 

Berlin Social Support Scale och utbrändhet mättes med Shirom 

Melamed Burnout Measure. Högre upplevt socialt stöd och högre 

ålder visade sig minska risken för utbrändhet. Tre multipla 

regressionsanalyser visade att socialt stöd hade en signifikant effekt på 

total upplevelse av utbrändhet, emotionella och fysiska symptom av 

utbrändhet men inte på mentala symptom. Resultatet i föreliggande 

studie styrker tidigare forskning som visar på att socialt stöd minskar 

risken för arbetsrelaterad utbrändhet. 

  

 

En generell definition av stress är en fysisk, mental eller känslomässig reaktion på en 

eller flera påfrestande omständigheter (Hartney, 2008). Människor som känner stress 

under längre tid och av en högre grad, reagerar på de fysiska, mentala eller 

känslomässiga reaktionerna med bland annat ångest, oro och/eller ett tillbakadragande 

beteende vilket i sin tur kan leda till depression. Arbetsrelaterad stress uppstår i de flesta 

fall på grund av att arbetskraven inte går att bemöta utifrån de rådande resurserna 

individen har (Parker, 2007). Parker (2007) redogör vidare för att ett utmanande arbete 

ger oss tillfredställelse vilket nog alla människor känner igen sig i, men detta endast 

kraven och arbetsuppgifterna är realistiska att bemöta. Det är när arbetssituationen blir 

så pass krävande att den inte går att matcha med resurserna som tillfredsställelsen 

övergår till utmattning. Arden (2002) beskriver att det initiala välbefinnandet som 

uppstår av balans mellan krav på prestation och möjligheten att kunna prestera – då 

övergår till stresskänslor. Arden (2002) beskriver också att de vanligaste anledningarna 

till att denna balans mellan arbetskrav och möjlighet att prestera rubbas är bland annat: 

brist på socialt stöd från arbetsledare/kollegor, mycket ansvar men lite mandat och brist 

på tydliga mål. Under de senaste åren har ett stort antal artiklar skrivits om utbrända 

lärare (Backman, 2000). Däremot finns det lite forskning på faktorer relaterade till den 

ökade utbrändheten i största utsträckning vad gäller lärare. Den föreliggande studien 

fokuserar på stress hos grundskolelärare och det sociala stödets betydelse för 

välbefinnandet. Läraryrket är inte bara ett av de yrken som relateras mycket med 

arbetsrelaterad stress. Det är dessutom det yrke som blivit mest omdebatterat inom 

utbrändhetslitteratur (Weisberg & Sagie, 1999). Weisberg och Sagie (1999) poängterar 

att en av anledningarna är bland annat bristen på socialt stöd. Det har visat sig att hög 

arbetsstress bland lärare visar sig till största delen genom fysiska symptom som 

tillexempel trötthet, svaghet, ont i vissa delar av kroppen osv (Zhong, You, Gan, Zhang, 

Lu & Wang, 2009). Zhong et. al (2009) presenterar i sin studie att utbrändhet bland 

lärare har ett samband med en mycket dålig fysisk hälsa samt även dålig psykisk hälsa i 

form av depressiva och andra emotionellt negativt laddade känslor.  



 

 

Stress och socialt stöd 

Stress uppstår i interaktionen mellan individen och miljön när individen bedömer att det 

som möts ligger utanför hans eller hennes innehavda resurser och välbefinnandet 

riskerar att rubbas (Bergdahl & Bergdahl, 2002). Bergdahl och Bergdahl (2002) 

beskriver också hur stressen kan leda till ångest, depression, sömnstörningar, 

irritabilitet, koncentrationssvårigheter och psykomotoriska förändringar. Arbetsrelaterad 

stress kan också leda till utbrändhet. Utbrändhet kan enligt Shirom och Melamed (2006) 

mätas genom olika dimensioner. Fysisk, emotionell och mental utbrändhet. Genom 

kronisk arbetsrelaterad utbrändhet sjunker energin hos individen på dessa olika sätt men 

kontinuerligt och samspelat med varandra. Shirom och Melamed (2006) menar vidare

att energin inom en individ är uppbyggd på olika sätt och även om dessa ”förråd” på 

energi är självständiga så är de nära kopplade till varandra och minskar energin hos den 

ena gör den också ofta det hos de andra, främst när det lutar åt utbrändhetssymptom. De 

poängterar att om en individ innehar en stark emotionell och mental energi stärks även 

den fysiska energin med hjälp av de två förstnämnda - även om det kanske är denna 

aspekt som försvagats genom någon påfrestning eller stressor i miljön. 

 

Något som tycks fungera som ett skydd mot konsekvenser som stress ger är socialt stöd 

(Chotai, 1986). Att ”gradera” en persons sociala stöd görs genom att betrakta personens 

sociala relationer i form av hur täta, komplexa, omfattande och lättillgängliga de är. 

Dock är det skillnad på socialt nätverk och socialt stöd eftersom ett starkt socialt 

nätverk inte behöver utgöra ett starkt socialt stöd. Det sociala stödet grundas i det 

känslomässiga i relationerna, och inte relationer som är uppbyggda av fördelaktiga 

utbyten av exempelvis varor eller tjänster (Chotai, 1986). Det finns många studier som 

visar på att socialt stöd påverkar människans psykiska funktioner positivt (Thoresen, 

Jensen, Wentzel-Larsen & Dyb, 2014). Thoresen et al. (2014) beskriver vidare hur det 

råder ett samspel mellan psykiskt välbefinnande och socialt stöd eftersom att det sociala 

stödet förbättrar den mentala hälsan. På samma sätt gör upplevelse av högt 

välbefinnande att det sociala livet förbättras – och därmed kan det sociala stödet också 

förstärkas genom upplevelse av högt välbefinnande hos individen. Många studier kring 

att samband mellan socialt stöd på arbetet och bättre mental hälsa började till större 

delen göras i Amerika men också i Norden och Sverige presenterades resultat från detta 

samband (Sundin, 2009).  

 

Begreppet ”emotionell intelligens” innefattar den förmåga en människa har att förstå 

och hantera känslor. Detta begrepp har i ledarskapssammanhang visats ha en stor 

betydelse för hur de anställda inom en organisation agerar i sin yrkesroll. Chefer som 

lägger stor vikt vid att skapa bra sociala relationer mellan sig och de anställda leder till 

ökad framgång. Dessa social-emotionella utbyten mellan ledare och anställda kan alltså 

användas som resurser för att arbetet skall lyckas bättre (Vidyarhti, Anand & Liden, 

2013). McGrath et al. (2012) menar på att familj och vänner oftast utger det starkaste 

sociala stödet för en individ men i och med Vidyarthis et al. (2013) studie gällande ökad 

framgång med ett mer social-emotionellt ledarskap på arbetsplatser – bör detta vara ett 

minst lika viktigt stöd för individer. Framförallt när det gäller det arbetsrelaterade 

välbefinnandet. Socialt stöd är ett samlingsnamn för vad som kan vara stöd i form av 

(största delen) emotionellt stöd, vilket är den mest intressanta i fokus för denna studie. 

Men socialt stöd kan också för vissa vara uppbackningar finansiellt och även stöd i form 

av informativa och inkluderande ageranden på en arbetsplats (Backman, 2000).   



3 

 

Stress och socialt stöd hos lärare 

Det finns en global oro vad gäller utbrändhet hos lärare menar Aloe, Amo och 

Shanahan, (2013). Många studier visar på att läraryrket tenderar att ha en högre grad av 

emotionell utmattning, i jämförelse med andra liknande, sociala yrken. Backman (2000) 

beskriver liksom Månsson & Person (2004) att de förändringar som exempelvis 

spridning av politiskt ansvar, nya läroplaner och mål, nytt betygsystem, privatisering av 

skolor mm. som skett inom skolan under 1900-talet, har gjort att läraryrket blev det yrke 

(delad plats med läkare) som har den högsta psykiska belastningen. Samt att detta beror 

på utmattning. Det finns många definitioner på utbrändhet och en är enligt Backman 

(2000) en konsekvens av intensivt känslomässigt engagemang som kombineras med 

höga arbetskrav med brist på tid för återhämtning. Backman (2000) menar på att hälften 

av 1300 lärare inom Stockholm Stad ligger i riskzonen för utbrändhet. Betydelsen av 

socialt stöd för individens välbefinnande är väldokumenterad (McGrath, Brennan, 

Dolan & Barnett, 2012). Detta gäller inte bara specifika händelser eller kriser utan även 

i det vardagliga livet. Exakt vad som utgör socialt stöd är svårt att definiera eftersom 

den grundläggande komponenten i socialt stöd är att den aktuella individen får just det 

stöd som är nödvändigt för honom eller henne. Stödet som en individ upplever genom 

exempelvis verbal kommunikation, reaktioner, agerande osv beror alltså på den rådande 

situationen och omständigheterna (McGrath et al. 2012). Ett lågt stöd från 

skolorganisationen (brist på stöd som policy) leder till utmattning och utbrändhet hos 

lärarna samt ger således sämre lärarprestationer. Fortsättningsvis presenteras också 

resultat som visar på att utbrända lärare leder till sämre skolanda och generellt 

välbefinnande (Aloe, Amo & Shanahan, 2013). Unga lärare kan också ha lättare för att 

drabbas av utbrändhet då brist på erfarenhet gör att det blir svårare att hantera elever 

med svårbemötta beteenden och elever som är oengagerade. Vilka är de två mest vanligt 

förekommande riskfaktorerna till stress för lärare (Dicke, Marsch, Parker, Kunter, 

Schmeck & Leutner, 2014).  Var tredje lärare har under sina första arbetsår symptom på 

utbrändhet (Edling, 2013). Edling (2013) beskriver vidare hur introduktionen lärare får 

till sina arbeten är katastrofal och att de mer eller mindre ”lämnas ensamma” omgående. 

Grundskolelärare har, i jämförelse med andra lärare, svårare att själv bestämma 

arbetstakten och när arbetsuppgifter skall göras. Vidare har konflikter och bråk med 

andra personer har visat sig vara dubbelt så vanligt förekommande för lärare än bland 

övriga arbetstagare (Månsson & Persson, 2004). Eftersom att det inom de flesta 

organisationer sker en socialisation mellan medarbetare på en arbetsplats – kanske till 

och med omedvetet – börjar de anställda känna och agera likadant tids nog. Detta kan 

bli en stressande faktor i sig eftersom att individer påverkas av andra, vilket gör att 

symptom tenderar att uppstå tidigare än de kanske gjort annars (Mauno et al., 2013).  

 

Det finns bevisat att alla människor behöver, för att må bra, trygga arbetsförhållanden, 

bekräftelse och stöd från chefer. Förändringar som skett under 1900-talet inom 

skolreformen (Månsson & Persson, 2004) har lett till ökad press på lärare. Svenska 

elever presterar allt sämre och ligger under snittet för alla andra länder som deltar i den 

internationella skolundersökningen PISA (Zaccheus, 2013). Samtidigt beskriver Salame 

och Älmdalen (2013) att stressade lärare leder till en sämre och mer distanserad relation 

mellan lärare och elev vilket således ger mindre engagerade elever. Undervisningens 

framgång består till stor del av relationen mellan lärare och elev i form av moral, 

värderingar, kommunikation, social interaktion och pedagogisk professionalitet 

(Löfström & Poom-Valickis, 2013). Därför har det arbetssätt och sociala stöd som 
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ledningen på en skola ger en viktig roll i undervisningen. Detta därför att de 

förhållningssätt den individuella läraren förhåller sig efter, tenderar att vara detsamma 

som vad som förhåller sig på gruppnivå inom en organisation (Mauno, De-Cuyper, 

Tolvanen, Kinnunen & Mäkikangas, 2013).  

 

Syfte med studien 

Det är känt att utbrändhet har betydelse för individers möjlighet att utföra ett bra arbete, 

till det sämre (Aloe et al., 2013) och att socialt stöd motverkar psykisk ohälsa samt att 

socialt stöd finns bevisat att det motverkar denna psykiska ohälsa (Chotai, 1986). Det 

har dock forskats relativt lite om lärarnas stress och utbrändhet samt betydelen av 

socialt stöd. Syftet med denna studie var att undersöka samband mellan socialt stöd och 

upplevda utbrändhetssymptom bland grundskolelärare i Stockholms län. Könsaspekter, 

åldersaspekter och utbildningsaspekter beaktades. Det förväntades att ett starkt upplevt 

socialt stöd är relaterat till bättre hälsa bland lärarna. 

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

        Skolor 

Utifrån en lista Skolverket delade med sig av, innehållande alla grundskolor i 

Stockholms län (åk 1-9) och deras kontaktuppgifter, kontaktades samtliga skolor. 

Urvalet av skolor skedde sedan genom ett bekvämlighetsurval genom att de skolor där 

rektorn godkänt studien samt bett sina lärare delta i studien, deltog. Totalt deltog 11 

skolor inom Stockholms innerstad (N=11) och 13 skolor belägna i Stockholms förort 

(N=13). 

 

        Lärare 

Deltagarna bestod av grundskolelärare i varierande klasser mellan årskurs 1-9 på 24 

skolor inom Stockholms län (N=71). Totalt deltog 16 män och 55 kvinnor i studien. Det 

var 14 lärare som innehade specialutbildning utöver lärarutbildningen.  
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Tabell 1. Beräknad medelålder på deltagarna, fördelat på de olika kategorierna. (N=71) 

 

                              Ålder    

                                            m (s) 

 
Totalt  42,8 (10,5) 

 
Kvinnor  41,0 (10,3)  

Män  45,5 (11,2)     

Grundutbildade 42,4 (10,0)  

Specialutbildade 44,7 (12,6)  
 

 

 

Bortfall 

Bortfall då det gäller antalet deltagare i denna undersökning är inte möjligt att ange 

eftersom enkäten som skickades ut och besvarades var webbaserad. Totalt kontaktades 

över hundra skolor, 24 deltog. Totalt deltog 81 deltagare och det interna bortfallet var 

12 personer. Detta utifrån de frågor som besvarats otolkbart på en eller flera av frågorna 

och därför togs bort från analysen. 

 

 

Material 

Berlin Social Support Scales (Schwarzer & Schulz, 2000) användes för att mäta socialt 

stöd. Testet bestod totalt av 13 frågor där de första åtta frågorna mätte den grad av 

upplevt stöd respondenten känner sig inneha (”Närhelst jag känner mig ledsen finns det 

folk som muntrar upp mig”). De resterande fem frågorna mätte i vilken grad 

respondenten upplever sig ha förmågan att söka stöd vid behov (”Jag tvekar aldrig att 

fråga om hjälp om jag behöver det). Samtliga 13 frågor besvarades på en fyrgradig skala 

från alternativ 1 (”Stämmer inte alls”) till alternativ 4 (”Stämmer precis”). Cronbach’s 

Alpha användes för att göra ett reliabilitetstest i SPSS statistikprogram och uppmättes 

till att vara ,91. 

Shirom-Melamed Burnout Measure Scale (Melamed, Kushnir & Shirom, 1992) 

användes för att mäta upplevd stress. Totalt bestod testet av 22 frågor där åtta av 

frågorna mätte fysisk/emotionell trötthet (”Jag känner mig trött”), fyra av frågorna mätte 

håglöshet (”Jag känner mig alert”, omvänd kodning), fyra spändhet (”Jag är spänd”) och 

sex av frågorna mätte mental trötthet (”Jag känner mig för trött för att tänka”). Samtliga 

frågor besvarades på en sjugradig Likertskala från alternativ 1 (”Nästan aldrig”) till 

alternativ 7 (”Nästan alltid”). Fem av frågorna var omvänt ställda och kodades därför 

också omvänt. Cronbach’s Alpha uppmättes till att vara ,95.  

 

Förutom kön och ålder ombads deltagarna att ange vilken skola de arbetade vid samt 

om den svarande innehar specialpedagogisk utbildning (”Ja” eller ”Nej”). Följande tre 

frågor: kön, ålder och utbildning efterfrågades eftersom de enligt annan forskning kan 

vara faktorer som påverkar den beroende variabeln, upplevd stress. Enkäten 

uppskattades till ta ungefär två till tre minuter att besvara. 

 

 



6 

 

 

Procedur 

Enkäten konstruerades via webbplats (Enuvo, 2014) och nåddes sedan via en länk som 

respondenterna mottog. Till rektorerna mailades information och enkätfrågorna först ut 

för att vederbörande skulle kunna läsa om syfte, etiska aspekter (se bilaga 1) och se 

frågorna innan godkännande av studien. Efter mejlkontakt med skolornas rektorer 

och/eller assistent som kontaktat ansvarige rektorn - mailade skolorna själva ut 

information och förfrågan om deltagande till lärarna på respektive skolor. Slutligen 

fanns även skriftlig information med till respondenterna placerad innan enkätens start, 

innehållande etiska aspekter och information om personen som utför undersökningen 

samt kontaktuppgifter till denne. Vidare samlades data in via länken och kunde 

exporteras till Excel och slutligen in i SPSS. 

 

 

Resul tat  

 

Medelsummor och standardavvikelser på testen BSSS (socialt stöd), SMBM (totalt 

stress), SMBM (emotionell/fysisk stress) och SMBM (mental stress) uppdelat på kön 

och utbildningsnivå.  

 

Tabell 2. M (s) på samtliga deltagares poäng och test inom respektive kategori 

(variabel). (N=71) 

 

           Total                      Emotionell/fysisk   Mental                     Socialt 

                          utbrändhet m (s)    utbrändhet m (s)     utbrändhet m (s)     stöd m (s)     

 
Totalt                  60,2 (26,9)             21,8 (11,1)            15,7 (8,2)                44,2 (6,2)

 
Kvinnor               59,8 (27,0)            21,6 (10,9)            15,9 (8,8)                45,5 (5,4) 

Män                     61,4 (27,6)            22,7 (11,9)            15,2 (6,2)                40,0 (9,6) 

Grundutbildade   62,6 (27,4)            23,1 (11,5)            16,1 (8,3)                 44,0 (7,1) 

Specialutbildade  50,4 (23,2)            16,7 (7,6)              14,3 (8,2)                45,1 (6,2) 

 
 

 

Sedan beräknades Pearsons korrelationer för att se huruvida variablerna korrelerar med 

varandra när det gäller total upplevelse av stress, kön, ålder och utbildningsnivå. 

Separata korrelationstester gjordes också för emotionell/fysisk upplevelse av stress och 

mental upplevelse av stress för att se dess egna korrelation med samma variabler. Det 

visade sig att ålder och socialt stöd hade signifikanta samband med den totala 

upplevelsen av stress. Båda variabler hade ett starkt negativt samband med den totala 

upplevelsen av stress. Detta tyder alltså på att låg ålder på lärarna gör att den upplevda 

stressen är högre och tvärtom, ju lägre stressnivå desto högre ålder på lärarna. Det 

sociala stödet visar också på ett negativt samband med total stress samt 

emotionell/fysisk stress dvs. ju högre upplevelse av stress, desto lägre upplevelse av 

socialt stöd. De mentala utbrändhetssymptomen korrelerade signifikant med endast 

ålder, dvs ju högre ålder desto mindre symptom av mental utbrändhet. Kön och 

utbildningsgrad uppvisade inga signifikanta samband med upplevd utbrändhet. 
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Tabell 3. Pearsons korrelationer mellan de tre olika stressvariablerna, kön, ålder, 

utbildningsnivå och socialt stöd.  

 

                                     Total utbrändhet      Emotionell/fysisk        Mental utbrändhet 

                                                                       utbrändhet         

 
      Kön  ,024         ,044                   -,035  

Ålder  -,332**                 -,328**                   -,272*  

Utbildningsnivå -181         -,231                   -,086  

Socialt stöd -,307**                 -,285*                     -,166 

 
*p<,05 

**p<,01 

Kön: 1= kvinna, 2= man 

Utbildningsnivå: 1= grundutbildning, 2=  vidareutbildning 

 

Fortsättningvis utfördes tre multipla regressionsanalyser. Samtliga regressioner utfördes 

med metoden Enter. Den första hade den totala stressupplevelsen (SMBM-testet) som 

beroende variabel med socialt stöd, kön, ålder och utbildningsnivå som prediktorer. Den 

andra regressionen hade den emotionella och fysiska upplevelsen (del av SMBM-testet) 

av stress som beroende variabel med samma prediktorer som den första. Den tredje 

regressionen hade den mentala stressupplevelsen (del av SMBM-testet) som beroende 

variabel och samma prediktorer. 

 

Den första regressionen med den beroende variabeln total upplevelse av 

utbrändhetssymptom och prediktorerna socialt stöd, kön, ålder och utbildningsnivå 

uppvisade en modell R=,483 och en adjusterad R
2
=,187. Regressionen var signifikant 

(F=5,02, p=,001). Tabell 4 visar att ålder och socialt stöd var signifikanta prediktorer av 

total upplevelse av utbrändhetssymptom. Beta värdena visar att dessa var lika starka 

prediktorer av total upplevelse av utbrändhetssymptom. 

 

Tabell 4. Multipel regressionsanalys
1 

 

     

  Prediktor                            Beta      t                                 p 

 
      Kön  -,052     -,453                   ,652  

Ålder  -,327                  -2,98                   ,004  

Utbildningsnivå -,137      -1,26                   ,211  

Socialt stöd -,330                  -2,88                           ,005 

 
1=

Total upplevelse av stress som beroende variabel 

Kön: 1= kvinna, 2= man 

Utbildningsnivå: 1= grundutbildning, 2=  vidareutbildning 
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Den andra regressionsanalysen mellan den beroende variabeln emotionella och fysiska 

utbrändhetssymptom samt prediktorerna socialt stöd, kön, ålder och utbildningsnivå 

hade en modell R=,481 och en adjusterad R
2
=,185. Regressionen var signifikant 

(F=4,97, p=,001). Tabell 5 visar att ålder och socialt stöd var signifikanta prediktorer 

även av fysisk och emotionell utbrändhet. Åldern var en något starkare prediktor. 

 

Tabell 5. Multipel regressionsanalys
2
 

 

     

  Prediktor                            Beta      t                                 p 

 
      Kön  -,028     -,243                   ,809  

Ålder  -,320                  -2,92                   ,005  

Utbildningsnivå -,187      -1,71                   ,090  

Socialt stöd -,296                  -2,59                           ,012 

 
2=

Emotionell och fysisk upplevelse av stress som beroende variabel 

Kön: 1= kvinna, 2= man 

Utbildningsnivå: 1= grundutbildning, 2=  vidareutbildning 

 

Den tredje och sista regressionsanalysen hade de mentala utbrändhetssymptomen som 

beroende variabel samt prediktorerna kön, ålder, utbildningsnivå och socialt stöd. 

Analysen hade en modell R=,335 och en adjusterad R
2
=,059. Regressionen var inte 

signifikant (F=4,08, p=,092).  Tabell 6 visar att ålder var den enda signifikanta 

prediktorn av mental utbrändhet. De äldre visade på lägre upplevd mental utbrändhet än 

de yngre. Sammanfattningsvis visade resultaten från samtliga tre regressionsanalyser att 

socialt stöd hade ett signifikant samband med total upplevelse av utbrändhetssymptom 

men särkilt den emotionella och fysiska upplevelsen av utbrändhetssymptom. Socialt 

stöd visade däremot inget signifikant samband med utbrändhetssymptom som är 

mentala dvs. exempelvis koncentrationssvårigheter och tankesvårigheter.  

 

Tabell 6. Multipel regressionsanalys
3
 

 

     Prediktor                            Beta      t                                 p 

 
      Kön  -,069      -,554                   ,581  

Ålder  -,266                   -2,25                   ,027  

Utbildningsnivå -,058       -,493                   ,623  

Socialt stöd -,196                    -1,59                         ,115 

 
3=

Mental upplevelse av stress som beroende variabel 

Kön: 1= kvinna, 2= man 

Utbildningsnivå: 1= grundutbildning, 2=  vidareutbildning 
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Diskussion  

 

Den genomförda studien hade som syfte att undersöka samband mellan socialt stöd och 

stressymptom bland grundskolelärare i Stockholm. Aspekter som beaktades var kön, 

ålder och utbildning. Även sambandet mellan socialt stöd och olika dimensioner av 

utbrändhetssymptom undersöktes. Pearson’s korrelationer visade signifikanta samband 

mellan socialt stöd och de sammanslagna utbrändhetssymptomen (emotionella/fysiska, 

mentala, håglöshet och spändhet). Resultatet visade också att det fanns en signifikant 

korrelation mellan socialt stöd och emotionella och fysiska symptom av utbrändhet. 

Ingen signifikant korrelation fanns mellan socialt stöd och de mentala 

utbrändhetssymptomen. Resultaten från samtliga tre utförda regressionsanalyser visar 

(liksom Pearson’s korrelationer) att socialt stöd hade ett signifikant samband med total 

upplevelse av utbrändhetssymptom och den emotionella och fysiska upplevelsen av 

utbrändhetssymptom. Sundin (2009) presenterade att lärare har en tendens att få 

utbrändhetssymptom i form av emotionella sådana. Att det, som skrivet ovan, fanns ett 

signifikant resultat mellan socialt stöd och emotionella symptom ligger alltså i linje med 

detta. Socialt stöd har däremot inget signifikant samband med utbrändhetssymptom som 

är mentala dvs. exempelvis koncentrationssvårigheter och tankesvårigheter.  

 

Åldern visade sig ha signifikanta samband med både den totala upplevelsen av stress 

och även de emotionella/fysiska samt de mentala. Det tycks som äldre lärare lider 

mindre av utbrändhet. Dicke et al. (2014) beskrev att yngre lärare kan ha lättare för att 

drabbas av utbrändhet pga. exempelvis mindre erfarenhet. Dessutom kan det bero på att 

yngre lärare får ett dåligt socialt stöd och omhändertagande vad gäller hur de 

introduceras på sin nya arbetsplats (Edling, 2013). Detta stämmer överens med 

resultatet i föreliggande studie eftersom det verkade tendera som att de yngre lärarna har 

en högre upplevelse av stress. Socialt stöd och ålder visade sig alltså vara det som 

påverkade graden av utbrändhet mest. Även detta ligger i linje med tidigare forskning 

som menar på att det sociala stödet har en direkt koppling till det mentala 

välbefinnandet (Thoresen et al., 2014). Backman (2000) beskriver att en definition av 

utbrändhet är lång tid av känslomässigt engagemang från lärarnas sida, i kombination 

med höga arbetskrav och lite tid för återhämtning. Att lärarnas utbrändhetssymptom, i 

denna studie, tenderar att visa sig i emotionella symptom, kan därför eventuellt kopplas 

till att yrket innefattar ett känslomässigt engagemang gentemot eleverna. Och att kraven 

på deras arbete dessutom är höga. Brist på det sociala stödet har enligt tidigare 

forskning visat sig vara en av anledningarna till att läraryrket innehar så hög utbrändhet 

(Weisberg & Sagie, 1999). Så verkar även förhålla sig inom denna studie. 

 

En viktig aspekt att understryka som kan ha påverkat resultatet är dock urvalet av 

deltagare. Att deltagarna rekryterades genom bekvämlighetsurval kan ha haft en viss 

påverkan på resultaten. I framtida studier bör mer systematiskt slumpmässighet i urvalet 

eftersträvas. De skolor som valde att delta i studien var eventuellt också de som hade tid 

att delta. Medan de (rektorer) som tackade nej kan ha gjort detta pga tidsbrist hos 

lärarna. Detta gör att de som ”hade tid” att delta i undersökningen eventuellt befann sig i 

en annan situation vad gäller arbetsrelaterad stress än de skolor som ej deltog. Det skall 

dock poängteras att feedback från några av respondenterna (inkom via mejl) talar för att 

de deltog just för att stress var ett rådande arbetsproblem för dem vilket var anledningen 

till att de valde att delta. Således mildras det eventuella externa validitetshotet en aning. 
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Något annat som kan ha påverkat resultatet är metoden som användes med 

webbenkäter. Kontexten kring deltagarna vid tillfället de svarade på enkäten kan ha lett 

till att deltagarna av olika anledningar besvarade enkäten på ett visst sätt. Det kan ha 

förekommit rådande omständigheter i miljön som är omöjliga att ta reda på och som i 

sin tur kan ha påverkat resultatet (Spector, 1994). Däremot minskar risken för 

intervjueffekten (Öhman, 2010) av att undersökningsledaren inte närvarade fysiskt vid 

datainsamlingstillfället eftersom risken då är mindre att deltagarna påverkades av 

undersökningsledaren. Frågan i enkäten gällande vilken skola deltagarna arbetade i 

användes för att kunna kontrollera områdena var skolorna låg. Detta för att kunna 

kontrollera en eventuell oberoende variabel i form av exempelvis socioekonomisk status 

på skolområdena 

 

Reliabiliteten hos mätinstrumentet för utbrändhet som användes vid datainsamlandet 

(SMBM) kan anses vara hög och validiteten som god (Lantto, 2013). Även testet för 

upplevt socialt stöd (BSSS) visade hög reliabilitet, är valid samt välbeprövat (Schulz & 

Schwarzer, 2003). Spector (1994) menar på att risken med självskattningsskalor är att 

deltagarna svarar utifrån social önskvärdhet vilket det således även i denna 

undersökning fanns risk för och som också bör lyftas i samband med diskussion av 

resultatet. Avslutningsvis vad gäller respondenterna  och den externa validiteten är av 

vikt att understryka att resultatet endast kan vara generaliserbart till kvinnliga 

grundskolelärare. I framtida studier bör större könsbalans eftersträvas för att också 

kunna beakta eventuella könskillnader hos lärare angående utbrändhetssymptom och 

socialt stöd. Å andra sidan är grundskoleläraryrket ett kvinnodominerande yrke då mer 

än 60 000 kvinnor men knappt 17 000 män innehar yrket (Lundgren, 2012). Detta kan 

vara en förklaring till det ojämna deltagandet vad gäller kvinnor och män. På så vis blir 

studiens resultat generaliserbart till grundskolelärare generellt då urvalet och dess 

fördelning speglar den verkliga fördelningen ibland Sveriges grundskolelärare. 

Åtminstone vad gäller könsaspekten. Ett större urval hade troligtvis lett till liknane 

resultat. 

 

Slutsats och framtida studier 

Socialt stöd kan ha skyddande funktion mot utbrändhet (Chotai, 1986), särkilt 

emotionell och fysisk utbrändhet. Detta antyddes i föreliggande studie och är därför i 

linje med tidigare forskning som visat att utbrändhet inom läraryrket tenderar att visa 

sig genom fysiska och emotionella symptom och ej mentala (Zhong et al. 2009). 

Tidigare forskning visar på att lärares välbefinnande också påverkar elevernas 

prestationer. Tillexempel menar Dysthe (1995) att lärarnas engagemang och tilltro på 

elevernas förmåga att prestera skapar självtillit. Och att denna självtillit är ett grundkrav 

för att elever över huvudtaget skall kunna lära sig någonting.  Något som vore intressant 

att studera är varför utbrändhet inom läraryrket tenderar i att ge fysiska och emotionella 

symptom som vanligast (Zhong et al. 2009) och ej mentala? Att yngre lärare löper större 

risk för att bli utbrända vore också intressant att studera.  
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Appendix  

 

Hej, 

 

Jag skall skriva min kandidatuppsats på psykologiska institutionen vid Stockholms 

universitet. Min undersökning om faktorer kring stress i skolmiljö bygger på enkäten 

som följer nedan. Jag är tacksam om Du kan fylla i enkäten via länken nedan som tar 

två till tre minuter att besvara. Du förblir anonym, Ditt deltagande är frivilligt och Du 

kan avbryta deltagandet närhelst du så önskar. Svaren används endast i forskningssyfte. 

Du kan ta del av resultaten senare genom att kontakta mig. 

 

Emma Brännström 

emma_brannstrom@hotmail.com 

 

 

 

 Kön:  

 Ålder: 

 Skola: 

 Innehar du någon form av special-pedagogisk utbildning utöver 

lärarutbildningen som grundutbildning? (ja eller nej):  

 

Besvara frågorna nedan genom att välja det alternativ som bäst passar in på dig. 

 

   stämmer  stämmer        stämmer    stämmer 

   inte alls ganska  ganska       precis 

    dåligt bra 

1. Det finns personer som verkligen              

tycker om mig.  

2. När jag inte mår så bra visar          

människor i min närhet att de bryr sig.     

3. Närhelst jag känner mig ledsen finns         

det folk som muntrar upp mig. 

4. Om jag behöver tröst och stöd finns          

det alltid någon till hands för mig  

5. Jag har vänner som jag alltid kan              

räkna med. 

6. När jag har bekymmer finns det                

personer som kan hjälpa mig. 
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7. Jag har folk omkring mig som gärna         

erbjuder mig hjälp och råd om jag 

 behöver. 

8. Om problemen känns för stora för att         

jag ska klara av dem ensam, finns det 

 andra som räcker sin hand.  

9. I kritiska lägen föredrar jag att fråga        

andra om hjälp eller råd.  

10. Närhelst jag känner mig nere söker        

jag någon som kan trösta. (muntra upp mig)  

11. Om jag är orolig och bekymrad        

kontaktar jag någon som jag kan prata med.  

12. Om jag inte vet hur jag ska hantera en      

situation frågar jag andra vad de skulle  

göra i samma situation. 

 

13. Jag tvekar aldrig att fråga om hjälp        

om jag behöver det.  

 

Nedan följer ett antal tillstånd människor upplever då och då. Var god och fyll i, i viken mån 

dessa upplevelser vanligtvis förekommer hos dig under större delen av din dagliga tid 

 

                                                          Nästan aldrig                        Nästan alltid 

 

1. Jag känner mig trött                      1       2       3       4        5       6       7   

 

2. Jag känner mig pigg. 1       2       3       4        5       6       7  
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3. Jag känner mig fysiskt                 1       2       3       4        5       6       7  

            utmattad.       

  

4. Jag känner att jag har                   1       2       3       4        5       6       7 

fått nog.      

  

5. Jag känner mig full av energi.      1       2       3       4        5       6       7  

                

6. Mina “batterier“                            1       2       3       4        5       6       7 

är “uttömda“.      

  

7. Jag känner mig alert.     1       2       3       4        5       6        7 

 

8. Jag känner mig utbränd.      1       2       3       4        5       6       7  

  

 

9. Jag känner mig mentalt trött.              1       2       3       4        5       6       7   

 

10. Jag känner att jag inte  

orkar gå upp på morgonen.                 1       2       3       4        5       6       7   
 

11. Jag känner mig aktiv.         1       2       3       4        5       6       7  
  

 

12. Jag känner mig dåsig.         1       2       3       4        5       6       7  
  

 

13. Jag är spänd.                                        1       2       3       4        5       6       7  

  

 

14. Jag känner mig avspänd.          1       2       3       4        5       6       7  
  

 

15. Jag känner mig rastlös.          1       2       3       4        5       6       7  
 

16. Jag känner en stark                              1       2       3       4        5       6       7  

inre spänning.        

 

17. Jag känner mig för trött                        1       2       3       4        5       6       7  

för att tänka.        

 

18. Jag har svårt att                                     1       2       3       4        5       6       7  

            koncentrera mig.       

 

19. Jag känner mig trögtänkt.           1       2       3       4        5       6       7 
  

 

20. Jag kan inte tänka klart.           1       2       3       4        5       6       7 
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21. Det är svårt för mig att tänka                1       2       3       4        5       6       7  

på komplicerade saker.     

22. Jag känner mig splittrad                        1       2       3       4        5       6       7  

            i tankarna. 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


