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Abstract 

The purpose of this study was to find out the physical education teachers' perception of their 

own psychosocial work environment on the basis of demands, control and social support. I 

want to find out what affects the PE teachers' psychosocial work and find out the factors that 

may obsticel or promote the psychosocial work environment. The study's two questions are as 

follows:  

• Which factors are the promotion of  PE teachers' psychosocial work?  

• What factors obsticels the PE teachers' psychosocial work?   

Method 

The study has a qualitative perspective and has a semi-structured interview form to collect 

data. The sample consists of five physical education teachers who work in the City of 

Stockholm with grades 1-9. The result has been interpreted by the control, demands and 

support model for investigating how the employee perceives his own psychosocial work 

environment.   

 
Results  

Results of the study show that the teachers feel they have a great influence in their work, 

particularly on the subject of sport and health. All teachers also believe that they feel a great 

social support from colleagues and school management. All teachers had also wanted to have 

more contact with more people in school if possible. It shows, among other things, that all P.E 

teachers are visiting the staff room several times a day. All teachers feel stressed, even if not 

every day then at least once a week. It is rare that students creates this stress, but rather things 

around teaching. The work also affects leisure time in any way for all P.E teachers, where, 

among other things, has led to two of the teachers were sick of work-related causes such as 

stress.   

 

Conclusion  

To work as a P.E teacher means that no days are ever the same. The results of this study show 

that some days you feel a high social support, while other days lower. Control is something all 

P.E teacher in this paper feel in their profession, where they have the opportunity to influence 

their own work. The demands are reasonable but when you go deeper in their answers we find 

that stress is something they face every day, which can be directly harmful to one's overall 

health. 



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka idrott och hälsa lärares uppfattning om sin egen 

psykosociala arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och socialt stöd. Jag vill ta reda på vad som 

påverkar idrottslärares psykosociala arbetsmiljö samt vilka faktorer som kan hindra eller 

främja den psykosociala arbetsmiljön. Studiens två frågeställningar är följande: 

• Vilka hindrande faktorer finns i idrott- och hälsa lärares psykosociala arbetsmiljö? 

• Vilka främjande faktorer finns i idrott- och hälsa lärares psykosociala arbetsmiljö? 

 

Metod 

Studien har en kvalitativ utgångspunkt och en halvstrukturerad intervjuform som 

datainsamlingsmetod. Urvalet består av fem stycken idrott och hälsa lärare som jobbar inom 

Stockholms Stad i årskurs 1-9. Resultatet har tolkats med hjälp av kontroll, krav och 

stödmodellen som lämpar sig för att undersöka hur den anställde uppfattar sin egen 

psykosociala arbetsmiljö. 

 

Resultat 

Resultat i studien visar att lärare i idrott- och hälsa känner att de har ett stort inflytande och 

beslutsutrymme i sitt arbete, främst kring ämnet idrott och hälsa. Alla lärare anser även att de 

känner ett stort socialt stöd från kollegor och skolledning. Alla lärare hade även velat ha mer 

kontakt med fler personer i skolan om så var möjligt. Detta visar sig bland annat genom att 

alla idrottslärare söker sig till personalrummet flera gånger om dagen. Alla lärare känner sig 

även stressade någon gång i veckan. Det är sällan eleverna som skapar denna stress utan 

snarare faktorer runt omkring undervisningen. Arbetet påverkar även fritiden på något sätt för 

alla idrottslärare, där detta bland annat har lett till att två av lärarna varit sjukskriva i 

arbetsrelaterade orsaker såsom stress. 

 

Slutsats  

Att arbeta som idrottslärare innebär att ingen dag är den andra lik. Resultaten i denna studie 

visar att vissa dagar känner lärarna i idrott- och hälsa ett högt socialt stöd och andra dagar ett 

lägre. Kontroll är något alla idrottslärare i denna uppsats känner i sitt yrke, där de har 

möjlighet att påverka sitt eget ämne. Kraven uppger de själva är rimliga men går man djupare 

in i lärarnas svar finner man att stress är något de utsätts för varje dag, vilket i sin tur kan vara 

skadligt för lärarnas övergripande hälsa.   
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 

I det västerländska samhället jobbar vi i snitt åtta timmar per dag under fem arbetsdagar i 

veckan. Alltså tillbringar vi en stor del av vår tid på arbetsplatsen, denna tid har en stor 

betydelse för den allmänna självkänslan hos en individ och påverkar vår övergripande hälsa 

(Sivik & Theorell 1995, s.102). Studier visar att om en individ har en dålig arbetsmiljö så 

kommer det även att påverka ens omgivning både på arbetet men även privat (ibid, s.102 f.). 

Skolan är en arbetsplats som lyfts fram med både ljusa och mörka sidor i dagens samhälle. De 

ljusa sidor som nämns är att lärarna bland annat tycker att de har ett meningsfullt yrke. Skolan 

har under det senaste decenniet blivit en av de arbetsplatser som har de allra största 

arbetsmiljöproblemen med flera mörka sidor. Framförallt talas det om psykosociala problem 

såsom stress, tidsbrist, brist på inflytande, hot, våld, mobbning och trakasserier (Kindenberg 

2005, s. 36).  

 

Från och med den 31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter kring 

organisatoriskt och socialt stöd att gälla. Var tredje anmälan som tas emot av 

arbetsmiljöverket berör någon form av arbetsrelaterad ohälsa. De nya föreskrifterna reglerar 

områden som direkt är kopplade till stress och arbetsbelastning samt arbetstider. Regelverket 

tar för första gången sikte på den psykosociala arbetsmiljön i sin helhet på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket 2016-12-08). Jag vill med denna studie undersöka hur idrott och hälsa 

lärare uppfattar sin egen psykosociala arbetsmiljö. Vilka främjande faktorer och vilka 

hindrande faktorer finns det som påverkar den psykosociala arbetsmiljön.  

1.2 Bakgrund 

Enligt en rapport från Arbetsmiljöverket började upplevelsen av stress och psykiska besvär i 

arbetet att öka markant i slutet av 1990-talet för både kvinnor och män. Denna ökning har 

stadigt fortsatt att öka och psykisk ohälsa är idag vanligt förekommande i dagens samhälle 

(Försäkringskassan 2016-11-30). Arbetsmiljöverket lyfter även fram att sjukdomsfall med 

psykiska besvär såsom stress ökar varje år. Psykiska orsaker som är relaterade till arbetet är 

numera en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro i arbetet. Bland alla yrkesgrupper 

sticker läraryrket ut som en av de högst representerade med psykiska besvär kopplade till 

arbetet (Arbetsmiljöverket 2016-11-28). 
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1.2.1 Hälsa  

Hälsa är ett begrepp som kan definieras på flera olika sätt. Bland annat beskriver WHO hälsa 

på följande sätt ”Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnande och inte bara en frånvaro av sjukdom eller funktionsnedsättning” (www.ne.se 

2016-11-28). WHO uttrycker med detta citat hälsa som ett helhetsperspektiv där fysiska, 

psykiska och sociala faktorer ingår. Definitionen menar även att en person kan ha en god 

hälsa även om personen lider av en sjukdom (Zanderin 2005, s. 76). Hälsa kan även ses ur 

olika perspektiv. Vid ett objektivt perspektiv alltså det som kan mätas eller verifieras på olika 

sätt till exempel undersökningar och observationer. Det subjektiva perspektivet alltså hur 

individen själv upplever sin hälsa. Individen kan uppleva en god hälsa trots någon sjukdom 

(ibid, s. 76 f.). Även samhället har sin syn på vad som är hälsa eller sjukdom, vilket blir extra 

tydligt och avgörande vid till exempel sjukskrivningar. Att arbeta med hälsofrämjande 

insatser i samhället är en rejäl utmaning då vi kan se att människors hälsa är beroende av en 

rad olika faktorer (ibid, s. 76 f.). För att komplicera begreppet hälsa lite till så finns det olika 

synsätt i olika kulturer på vad hälsa och sjukdom innebär. Individers hälsa eller ohälsa kan 

enligt vissa kulturer bero på faktorer i naturen, den sociala omgivningen eller även det 

övernaturliga (ibid, s. 77 f.). 

1.2.2 Skolan 

Nedskärningar, omorganisationer, otrygga anställningar, otydligt ledarskap, fler elever, ökad 

arbetsbörda och en ständig tidsbrist är några av de psykosociala problem som lyfts fram i 

dagens skola. Detta har bidragit till att psykisk ohälsa och stress är en av de största orsakerna 

till ohälsa i dagens skola. (Kindberg, 2005, s. 58). Allt fler lärare lämnar yrket samtidigt som 

även allt fler blir sjukskrivna. Lärare är en yrkesgrupp som är överrepresenterade i statistiken 

över sjukskrivna med någon psykisk diagnos och denna överrepresentation har ökat stadigt de 

senaste åren (Lärarförbundet 2016-11-26). Flera arbetsmiljöundersökningar har visat att lärare 

har stress och utmattningsrelaterade symptom. Orsakerna till dessa anses vara flera. Nya 

forskningsresultat har pekat ut organisatoriska förändringar, ökat administrativt arbete, för lite 

tid till möten och undervisningsplanering som bidragande faktorer till detta. Trots denna 

negativa bild är de flesta lärare motiverade och engagerade i sitt arbete och tycker att deras 

yrke är meningsfullt. (Lärarförbundet 2016-11-26). 
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1.2.3 Arbetsmiljö 

Det regelverk som finns för att säkra en god och hälsosam arbetsmiljö för alla arbetstagare 

utgörs av arbetsmiljölagen med tillhörande förordning och föreskrifter. Arbetsmiljölagen 

beslutades av riksdagen 1977 och har som huvudsakligt syfte att förhindra olyckor eller att 

arbetsrelaterade hälsoproblem uppstår på arbetsplatsen. (Kindenberg 2005, s. 12). För skolans 

del innebär det bland annat att man ska sträva efter att ha en studie- och arbetsmiljö som är 

trygg och bra för alla (ibid, s. 14) Det är arbetsgivaren som har huvudansvaret för hela 

arbetsmiljön på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska alltså uppmärksamma både psykologiska och 

sociala förhållanden och den fysiska arbetsmiljön. Enligt arbetsmiljölagen kapitel 2 ska 

arbetsmiljön bland annat: 

- Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och 

psykiskt avseende.  

- Arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen 

arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.  

- Det ska eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och 

samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. (ibid, s. 24). 

 

Från och med den 31 mars 2016 började även Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter att gälla 

som innefattar organisatorisk och social arbetsmiljö. Var tredje anmälan som mottagits gäller 

någon form av arbetsrelaterad ohälsa som är relaterad just till organisatoriska och sociala 

faktorer på arbetsplatsen. De nya föreskrifterna reglerar områden som direkt är kopplade till 

stress och arbetsbelastning samt arbetstider. Regelverket tar för första gången sikte på den 

psykosociala arbetsmiljön i sin helhet på arbetsplatsen. Den organisatoriska arbetsmiljön 

omfattar villkor och förutsättningar som ledning, kommunikation, delaktighet, 

handlingsutrymme och krav. Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor för arbetet som 

inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket 

2016-12-08). 

1.2.4 Idrott- och hälsa lärarens arbetsmiljö 

De få studier som skrivits om idrottslärares arbetsmiljö visar att lärare i idrott och hälsa 

uppfattar sitt yrke som engagerande, och att yrket är stimulerande och omväxlande. Samtidigt 

visar flera undersökningar att många lärare i idrott och hälsa lämnar yrket i förtid (Berg & 
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Roks 2010, s.3 f.).  Faktorer som har lyfts fram är att yrket är ergonomiskt krävande. Det 

utövas även ofta i lokaler som ligger isolerade från skolans huvudbyggnad. Majoriteten av 

lärarna i idrott och hälsa trivs med sitt yrke men lämnar ändå i förtid (ibid, s. 3). En anledning 

till detta kan vara att idrott och hälsa lärarnas arbetsbörda har ökat de senaste åren. 

Läroplanen betonar ämnets hälsofrämjande betydelse och även kraven på teoretiska inslag har 

ökat. Fler moment ska hinnas med men ämnet har inte fått utökad tid, snarare minskad. Även 

de ökade kraven på dokumentationen kring eleverna tar mycket tid från lärarna i idrott och 

hälsa (ibid, s. 7).  

1.2.5 Den psykosociala arbetsmiljön  

Det är inte enbart de fysiska förhållandena som kan påverka människor på en arbetsplats. Det 

kan även vara hur vi reagerar på och uppfattar dessa förhållanden. Även andra människor som 

jobbar på arbetsplatsen är en viktig del i arbetsmiljön om inte den viktigaste. Det är alltså den 

upplevda verkligheten som innefattas i psykosocial arbetsmiljö (Zanderin 2010, s. 137). 

Psykosociala arbetsmiljöfaktorer är de faktorer som styr samspelet på en arbetsplats mellan 

individen och omgivningen i psykiskt och socialt hänseende.  En god psykosocial arbetsmiljö 

minskar risken för ohälsa i arbetet och den ökar även möjligheterna till trivsel och 

välbefinnande på arbetsplatsen. Några exempel på arbetsförhållanden som kan innebära 

psykosociala risker är 

• för hög arbetsbelastning, 

• motstridiga krav och otydliga roller, 

• bristande delaktighet i beslut som påverkar arbetstagaren och bristande inflytande på hur 

arbetet ska utföras, 

• illa hanterad omorganisation och osäker anställning, 

• ineffektiv kommunikation, bristande stöd från ledning och kollegor (Europeiska 

arbetsmiljöbyrån 2016-11-30).  

1.2.6 Stress  

Ordet stress kommer från engelskan och betyder ordagrant belastning, press och tryck. Stress 

är en ändamålsenlig reaktion som ger oss extra kraft och energi. Stress är en reaktion som 

finns hos alla organismer och har utvecklats för att kunna anpassa individen till en förändrad 

situation som kan kräva extra ansträngning (Zanderin 2005, s. 143). Mannen som uppfann 

begreppet stress, Hans Selye, urskilde tre huvudfaser i stressreaktionens utveckling. Vid 
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allvarliga hot eller påfrestningar tycks organismen svara med steg 1) ”alarmfas”. I denna fas 

avstannar alla aktivitet och vi försöker orientera oss från angriparen och välja 

reaktionsstrategi (Theorell 2003, s. 104). När vi misslyckas kommer steg 2) 

”motståndsfasen”, här använder organismen stora mänger energi och motståndskraft för att 

möta angreppet. Under denna fas framstår vi som supermänniskor och kan tåla tämligen svåra 

påfrestningar. För våra förfäder som stenåldersmänniskan undanröjdes antagligen hotet eller 

så blev det personens död. För oss modernare människor är det vanligare att vi inte blir av 

med de hot eller påfrestningar vi utsätts för. Den tredje fasen kallas för steg 3) 

”utmattningsfasen” och är en effekt av den extrema överansträngningen vi har blivit utsatta 

för under en längre tid, vilket i längden kan bli skadligt för personen (ibid, s. 104 f.).  

1.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs den tidigare forskning som bedrivits inom det aktuella området och 

som bidrar till att besvara studiens syfte och frågeställningar. Flera forskare har studerat den 

psykosociala arbetsmiljön de senaste decennierna, men en stor del av forskningen har 

fokuserat på yrkesgrupper och då på lärare i allmänhet. Jag har inte hittat någon studie som 

enbart fokuserar på idrottslärares psykosociala arbetsmiljö i Sverige. Internationellt har jag 

däremot hittat fler studier där två av dessa kommer att presenteras. De metoder som oftast 

använts för att forska kring den psykosociala arbetsmiljön har varit kvantitativa, främst 

enkätstudier. Nedan följer en sammanfattning av tidigare forskning inom relevanta områden 

för denna studie.  

 

Lars Zanderin har tillsammans med fyra andra forskare skrivit boken Arbetsmiljö (2005) vars 

syfte är att ge grundläggande kunskaper om det vida och komplicerade arbetsmiljöområdet. 

Boken har inte för avsikt att ge ett heltäckande intryck, utan vill istället ta fram olika centrala 

områden, där ett av dessa områden är den psykosociala arbetsmiljön vilket är av intresse för 

denna studie (Zanderin 2005, s. 9). Boken kommer att ge mig en överblick kring arbetsmiljön 

i stort. De kapitel som kommer vara av största intresse är kapitel två som är skriven av 

Katarina Hjelm som är docent i vårdvetenskap och handlar om folkhälsa. Hon menar att 

folkhälsofrågorna på senare år fått en ökad aktualitet världen över inte minst i Sverige. Hjelm 

menar att ökningen av ohälsan står utanför den traditionella medicinens verksamhetsfält och 

återfinns istället i miljön och livsstilen. Kapitlet lyfter även fram arbetets betydelse för 

individens hälsa och beskriver att från 1990-talets senare del har psykosociala 

arbetsmiljöfaktorer såsom stress ökan markant, medan den fysiska och ergonomiska miljön 
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har förbättrats något. Hjelm nämner även att lärare är en av de grupper som är extra utsatt för 

stress (Hjelm 2005, s. 71 f.). Kapitel fem är skrivet av Krister Håkansson lyfter fram den 

psykosociala arbetsmiljön och är av direkt intresse för denna studie. Kapitlet tydliggör bland 

annat vilka faktorer som anses vara viktiga för en bra respektive dålig psykosocial 

arbetsmiljö. Frågor som mobbing och gemenskap diskuteras även i detta kapitel. (Håkansson, 

s. 71 ff.). 

 

Eva Månsson som är biträdande universitetslektor och specialist i arbetsterapi har tillsammans 

med Anders Persson som är professor i sociologi skrivit ett kapitel i boken ”Arbetsliv och 

hälsa 2004”. Deras titel på kapitlet är ”meningsfullt arbete i en krävande arbetsmiljö” och 

handlar om den psykosociala arbetsmiljön i skolan. Arbetet publicerades 2004 och är därmed 

inte dagsaktuellt men det kommer ändå att vara av intresse för denna studie då kapitlet lyfter 

fram delar som min studie berör. Enligt författarna upplevde en majoritet av lärarna i grund- 

och gymnasieskolan sitt yrke som meningsfullt. Detta trots att det rapporterats om allvarliga 

psykosociala arbetsmiljöproblem (Månsson & Persson, 2004, s. 301). Kapitlet visar även att 

skolan blivit en plats där det finns stora arbetsmiljöproblem både för lärare och elever. Detta 

kopplas till de förändringar som skett i skolan det senaste decenniet. I slutet av kapitlet pekar 

även författarna ut vilka förändringar lärare uppfattat som negativa för sin arbetsmiljö. 

Kapitlet fokuserar på lärare i allmänhet och inte specifikt på idrottslärare (ibid, s. 303 ff.).  

 

I Psykosocial miljö och stress skriver forskaren och läkaren Töres Theorell om vilka faktorer 

som påverkar vår psykosociala miljö. Theorell lyfter även fram vilka konsekvenser den 

psykiska arbetsmiljön kan ha både i arbetslivet men även privat. Boken ger även en kort 

inblick i hur läget ser ut internationellt gällande psykosocial miljö, stress och hälsa.  

Boken lyfter även upp hur återhämtning och sömn påverkar vår psykosociala hälsa och har ett 

eget kapitel om hur kvinnors stress ser ut då flera forskningsrapporter visar att kvinnor är mer 

stressade än män (Theorell 2003, s. 163). Boken handlar främst om miljöer som kan framkalla 

stress och även sådana som kan motverka stress (ibid, s. 11). Detta är relevant för min uppsats 

då jag vill ta reda på hur idrott-och hälsa lärare ser på sin psykosociala arbetsmiljö och vad 

som framkallar en bra respektive dålig psykosocial arbetsmiljö hos denna lärargrupp. 

 

Tatjana Sivik har tillsammans med Töres Theorell skrivit boken Psykosomatisk medicin och 

har som huvudsyfte att bidra till det mycket omfattande ämnet psykosomatik och med fokus 

på sjukvården (Sivik & Theorell 1995, s. 11) Jag kommer främst att använda mig av kapitlet 
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som är skrivet av Töres Thorell och handlar om den psykosociala miljön och främst 

arbetsmiljön. Theorell menar bland annat att arbetet har en väldigt stor påverkan på en 

individs självkänsla och att det även kan påverka individens fritid. Theorell hänvisar även i 

detta kapitel till kontroll, krav och stödmodellen utifrån arbetsmiljön, en teori jag själv 

använder i denna studie (ibid, s. 99 ff.).  

 

I antologin Villkor i arbetet med människor har Anders Persson som är docent i sociologi 

bidragit med kapitlet om Nöjda som lärare, missnöjda som anställda – skolexistens mellan 

mening och missnöje (Persson 2006, s. 19 f.). I kapitlet diskuteras det relativt ytligt om att en 

stor andel lärare känner sig missnöjda med sin arbetssituation samtidigt som de flesta tycker 

att yrket är meningsfullt. Persson försöker här bena ut vad det är som har skapat detta och 

resultatet som presenteras baserar sig på en kvantitativ metod som genomförts med hjälp av 

enkäter till lärare runt om i Sverige. Persson kommer i sina resultat fram till att lärarnas 

arbetsmiljöproblem är direkt innefattade i själva skolutveckling och han försöker även kort ge 

en förklaring till detta (ibid, s.22 f.). 

 
Kring den internationella forskningen finns det en del studier kring den psykosociala 

arbetsmiljön och stress för lärare. Men det är sällan den är specifikt inriktad mot just 

idrottslärare. Susan Capel från Brunels Universitet i London och Ahmad Al-Mohannadi från 

Qatars universitet har skrivit om stress för idrottslärare i Qatar. Denna studie vill ta reda på 

vilka orsaker som skapar stress för idrottslärarna i Qatar i början och slutet av ett skolår samt 

om eventuella förändringar sker under årets gång. (Al-Mohannadi & Capel 2007, s. 4 f.). 

Metoden som de valt att använda var en kvantitativ studie där 293 lärare deltog. Några av de 

faktorer som lyfts fram i resultatet var bland annat administrationsproblem och dåliga 

faciliteter. Något som även verkar spela en stor roll är vilken erfarenhet läraren har. Om en 

lärare har en längre erfarenhet så visar resultatet på att läraren kan hantera stressen bättre (Al-

ibid, s. 9 ff.). En fransk studie som jag använt mig av utgår främst från den ergonomiska 

hälsan i yrket men kommer ändå vara relevant för denna studie då flera resultat kopplas till 

bland annat den psykosociala arbetsmiljön och stress (Coutarel & Jacques, 2012, s. 5228). 

Studiens ansats är både kvantitativ och kvalitativ där enkäter som fokuserade på lärarnas 

arbetsvillkor skickats ut men även intervjuer genomförts för att stärka studiens resultat. 

Resultaten visar att de flesta idrottslärarna har en positiv bild av sitt yrke. På den negativa 

sidan nämns bland annat faktorer som stress, hög arbetsbelastning och stökiga lektioner (ibid, 

s. 5229).  
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1.4 Teoretisk utgångspunkt 

Teoriavsnittet inleds med en presentation av Robert Karasek och Töres Theorells krav- och 

kontrollmodell som sedan vidareutvecklats av Jeff Johnsons forskning om betydelsen av 

socialt stöd på arbetsplatsen. Krav, kontroll och stödmodellen försöker utifrån ett antal 

faktorer att förklara hur en anställd upplever sin egen arbetssituation utifrån sin psykosociala 

arbetsmiljö. I denna studie kommer idrott & hälsa lärares uppfattning om sin egen 

psykosociala arbetsmiljö att studeras samt vilka hindrande och främjande faktorer det finns 

för den psykosociala arbetsmiljön.  

1.4.1 Krav- kontroll och stödmodellen 

Under 1970-talet tog amerikanen Robert Karasek fram en stressmodell som skulle syfta till att 

undersöka hur hjärt- och kärlsjukdomar kunde kopplas till olika slags yrken och arbetsplatser. 

Beroende på vilka krav och vilken kontroll den anställde upplevde på sin arbetsplats. Karasek 

fokuserade främst på stress i arbetslivet utifrån just upplevelsen av krav och kontroll på 

arbetsplatsen (Karasek & Theorell 1990, s. 4 ff.). Krav och kontrollmodell kom sedan att 

utvecklas tillsammans med den svenske läkaren och professorn Töres Theorell. Modellen 

utvecklades tillsammans med Theorell och delades in i fyra olika typer av arbeten i fyra olika 

kategorier: ”passiva arbeten”, ”aktiva arbeten”, ”arbeten med hög stress” och ”arbete med låg 

stress”. Under tidigt 1990-tal vidareutvecklades denna modell genom att en tredje dimension, 

socialt stöd, lades till för att komplettera och understryka betydelsen av samspel och relationer 

i den anställdes arbetsmiljön (ibid, s. 68 ff.).  

 

Syftet med krav-, kontroll och stödmodellen är att fokusera på orsakerna till psykosociala 

arbetsmiljöproblem, för att sedan kunna analysera problem. Modellen fokuserar på anställdas 

arbetsmiljö och hur arbetsmiljön upplevs av personen. Med hjälp av krav, kontroll och 

stödmodellen går det att urskilja faktorer som påverkar arbetstagarens arbetsmiljö och 

därigenom deras upplevda hälsa (ibid, s. 31 f.). I mitt sökande bland teorier och tidigare 

forskning står det klart att denna modell är väl använd när det kommer till att undersöka 

arbetstagares upplevda psykosociala arbetsmiljö.  

 

Modellen utgår ifrån den anställdes upplevelse av sina arbetsvillkor och är direkt kopplad till 

de krav som ställs och i sin tur vilken grad den anställde känner kontroll över sitt arbete. 

Modellen är som vi kan se i figur 1 en kombination av hög respektive låg egenkontroll och 

höga respektive låga yttre krav. Kombinationen mellan dessa två har lett till fyra kategorier 
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eller typer av arbeten. ”Passiva arbeten”, ”aktiva arbeten”, ”arbeten med hög stress” och 

”arbeten med låg stress” (ibid, s. 30 ff.). I modellen som vi kan se i figur 1 finns det även en 

stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal. Desto längre höger ut på stressdiagonalen den 

anställde befinner sig desto större risk är det att personen har ett arbete där det med 

sannolikhet förekommer stress och ohälsa. Aktivitetsdiagonalen visar utifrån parametrarna 

krav och kontroll om ett arbete är utvecklande och stimulerande för den anställde. Desto 

längre höger ut den anställde befinner sig på aktivitetsdiagonalen desto större chans har 

personen att ha en hälsosam arbetssituation (ibid, s. 31 ff.).  

 
 

I figur 1 kan vi se att modellen utgår från krav och kontroll. Där krav innefattar arbetstempo 

men det kan likväl vara en form av svårighetsgrad, till exempel vilka krav som ställs på den 

anställda från chefer eller skolledning (ibid, s. 60 ff.). Med kontroll menas hur den anställde 

upplever sin förmåga att kunna påverka sitt eget arbete. Med kontroll vill denna modell mäta 

hur stort beslutsutrymme och handlingsutrymme arbetstagaren känner i sitt eget arbete. Alltså 

möjligheterna till att kunna fatta egna beslut. Det kan vara inflytandet kring små saker i 

arbetet men även mer generella och övergripande beslut (ibid, s. 61 f.). I denna studie 

kommer fokus att ligga på de psykiska kraven och då på den psykosociala arbetsmiljön för 

idrott och hälsa lärare (ibid, s. 64 f.). 
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Theorell och Karasek utgår från de fyra olika kategorier ”passiva arbeten”, ”aktiva arbeten”, 

”arbeten med hög stress” och ”arbeten med låg stress”. Alla kategorier varierar beroende på 

vilken nivå av kontroll och krav arbetstagaren känner på sin arbetsplats. Dessa fyra kategorier 

presenteras mer ingående nedan. (ibid, s.31). Arbeten med hög stress har enligt denna modell 

höga krav och en låg egenkontroll med en begränsad handlingsfrihet. I denna kategori finns 

risken att den psykiska påfrestningen kan öka och då visa sig genom till exempel utmattning 

eller depression hos den drabbade. Tidigare forskning visar tydligt att det är direkt farligt att 

leva med långvarig stress. Hög stress i arbetet och brist på kontroll och handlingsfrihet 

karakteriserar denna kategori (ibid, s. 31 ff.). Vid aktiva arbeten är både egenkontrollen och 

de psykiska arbetskraven höga. Karasek och Theorell menar att aktiva arbeten ofta 

karakteriseras av utmanade uppgifter som kräver en prestation men utan den stress som ofta 

finns i arbeten med hög stress. Arbetstagaren upplever även en hög kontroll över sitt eget 

arbete och känner en frihet kring sin egen arbetssituation. Om den anställde känner en hög 

kontroll och höga krav resulterar det ofta i en hög prestation från den anställde (ibid, s. 36 f.). 

Passiva arbeten karakteriseras av låga krav och även en låg kontroll som vi ser i figur 1. Den 

anställde upplever en saknad av kontroll över sin arbetssituation och då finns risken att 

motivationen till arbetet kan brista. Att uppleva stress är inte vanligt förekommande men 

risken finns att den anställde glömmer bort inlärda färdigheter med tiden på grund av 

motivationsbrist (ibid, s. 36 f.).  Arbeten med låg stress kännetecknas av att den anställde 

upplever få psykologiska kav men har en hög nivå av kontroll i sitt arbete. Arbetstagare som 

befinner sig inom denna kategori har en större chans att ha en hälsosam arbetsplats och är 

oftast friskare än i de andra kategorierna (ibid, s.36).  

 

Fortsatt forskning av Jeff Johnson visade på att krav och kontrollmodellen behövde 

kombineras av socialt stöd för att på ett djupare sätt kunna undersöka individers psykosociala 

arbetsmiljö. Med socialt stöd menas stöd från bland annat chefer, skolledning och kollegor 

som har visat sig ha en positiv effekt på arbetsplatsen. Socialt stöd utvidgade krav- och 

kontrollmodellen och kan ses som ett komplement till den ursprungliga modellen. Anställda 

som upplever ett stöd från chefer och medarbetare är mer tillfredsställda med sitt arbete 

jämfört med personer som inte känner ett socialt stöd på sin arbetsplats (ibid, s. 68 ff.). 

Upplever arbetstagaren ett bristande socialt stöd så kan det återfinnas i alla de olika krav- och 

kontrollkategorierna. Det sämsta tillståndet för en individ är när stödet och kontrollen är låg, 

men kraven väldigt höga. Detta tillstånd brukar kallas ”iso-spänd”. Upplever den anställde att 
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det sociala stödet minskar ökar det genomgående risken för psykisk ohälsa på arbetsplatsen 

(ibid, s. 71 ff.).  

1.5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på idrott och hälsa lärares uppfattning om sin egen 

psykosociala arbetsmiljö. Vad påverkar idrottslärares psykosociala arbetsmiljö och vilka 

faktorer kan hindrande eller främjande den psykosociala arbetsmiljön? 

 

• Vilka hindrande faktorer finns i idrott- och hälsa lärares psykosociala arbetsmiljö? 

• Vilka främjande faktorer finns i idrott- och hälsa lärares psykosociala arbetsmiljö? 

 

1.5.1 Avgränsningar 

Studiens fokus ligger på lärarnas egen uppfattning om deras psykosociala arbetsmiljö. Jag har 

därför valt att avgränsa min undersökning och valt att inte lägga något fokus på den fysiska 

arbetsmiljön som till exempel buller eller ljudvolym. Undersökningen utgår enbart från 

lärarnas egna åsikter kring sin psykosociala arbetsmiljö. 

2. Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 

För att besvara uppsatsen syfte har jag valt att använda mig av en kvalitativ intervjumetod. 

Den kvalitativa metoden vill genom tolkning nå förståelse för mänskligt varande. Syftet är 

även att förstå hur människor föreställer sig världen och på vilket sätt de tillskriver sin tillvaro 

mening (Hassmén & Hassmén 2008, s.104 f.). Fördelen med den kvalitativa metoden är att 

man kan gå på djupet och få rikligt med information från intervjupersonerna. Den kvalitativa 

metoden kommer att hjälpa mig att förstå respondentens syn kring den egna psykosociala 

arbetsmiljön (ibid, s. 104 f.). Denna studie utgår ifrån lärarnas egna åsikter, upplevelser och 

tankar kring sin psykosociala arbetsmiljö. Därför föll valet på att göra en kvalitativ 

undersökning med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Intervjuer bedöms vara särskilt 

användbara när man vill studera människors syn på sitt eget liv, i det här fallet idrottslärares 

psykosociala arbetsmiljö (ibid, s. 252 f.). Vidare nämner författarna att strukturen för en 

intervju liknar ett vardagligt samtal men samtalet drivs i intervjusituationen framåt av mig 

som intervjuare (ibid, s. 252 f.). Valet föll på att använda mig av en halvstrukturerad 
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intervjuform. Denna intervjustruktur utgörs av bestämda huvudområden som är i en angiven 

följd där det både finns öppna och fasta svarsalternativ (ibid, s. 254). Den halvstrukturerade 

intervjuformen ger även möjlighet till en öppen dialog mellan intervjuaren och respondenten 

vilket passar mitt valda syfte (ibid, s. 255). Den valda metoden kommer att hjälpa mig att 

besvara mitt syfte och mina frågeställningar om idrott och hälsa lärares syn på sin 

psykosociala arbetsmiljö. Jag har även utformat en intervjuguide som utgår från studiens syfte 

och frågeställningar. Detta innebär att jag valt ut bestämda ämnen i förväg som intervjun 

skulle utgå ifrån. Dessa ämnen var krav, kontroll och socialt stöd med några övriga inledande 

och avslutande frågor. De inledande frågorna i intervjun är till för att försöka öppna upp 

samtalet och få respondenten att känna sig trygg och avslappnad. Efter dessa inledande frågor 

kring vad begreppen stress, psykisk ohälsa och psykosocial arbetsmiljö betyder för lärarna så 

fokuserar intervjuerna på de utvalda kategorierna krav, kontroll och socialt stöd. Intervjun 

avslutas sedan med några mer generella och avslutande frågor (ibid, s. 255 ff.).   

2.2 Urval 

Urvalet åt studien är idrott- och hälsalärare. Personen i fråga ska vara utbildad lärare samt 

undervisa minst 50 procent i grundskolan, årskurs 1-9. Jag valde att gå in på 

www.stockholm.se och söka på skolor i Stockholmsområdet och därefter leta upp 

idrottslärarens mejladress och därefter skicka ut ett mejl eller ringa upp personen och 

informera om studiens syfte och fråga om personen i fråga ville delta eller inte. Jag fick svar 

från flera lärare men valde att använda mig av de fem första som tackade ja till att delta. Jag 

valde fem lärare för att det får anses vara rimligt och tillräckligt för denna studie. Varje 

intervju varade mellan 30-45 minuter. En av dessa fem intervjuer var även en pilotintervju 

som även kom att användas i uppsatsen. 

2.3 Genomförande  

När första kontakten med läraren hade skett skickade jag ut ett missivbrev (se bilaga 2) till 

läraren i fråga. I brevet stod det att deltagandet var helt frivilligt och att lärarnas namn eller 

skola inte skulle namnges, det meddelades även att läraren kunde avbryta intervjun när som 

helst. Det meddelades även att intervjun skulle spelas in och att den skulle ta mellan 30-45 

minuter. Alla fem lärare fick själva välja tid och plats, allt för att de skulle känna sig så 

bekväma som möjligt. Alla intervjuer genomfördes i ett avskilt rum som läraren själv fick 

välja och intervjun spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Jag utgick under intervjuerna 

från intervjuguiden men kunde ställa vissa följdfrågor beroende på lärarnas svar på frågorna.  
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2.4 Tillförlitlighetsfrågor 

Validiteten eller giltigheten handlar om att ge en så sann bild som möjligt av det som 

undersöks. Därför har jag i denna studie stärkt giltighet genom att tydligt koppla 

intervjufrågorna till uppsatsens syfte och frågeställningar. När det gäller övriga 

tillförlitlighetsfrågor vill jag kunna lita på mitt valda mätinstrument och att om jag gör studien 

igen så skulle jag få samma resultat. För att öka tillförlitligheten i studien utformades en 

intervjuguide (se bilaga 3) för att minska oklarheter och eventuella svårigheter. För att 

ytterligare öka uppsatsen tillförlitlighet ges respondenten så goda förutsättningar som möjligt 

genom att bland annat låta personen välja var vi ska sitta och på så sätt få personen att känna 

sig så bekväm som möjligt och ge så utförliga svar som möjligt. I planeringsstadiet vill jag 

även vara noggrann med att se till att jag når de personer som verkligen är av intresse för 

uppsatsen. Mitt mål blir att i slutändan kunna uttala mig på ett trovärdigt sätt kring idrott och 

hälsa lärares egen uppfattning om sin psykosociala arbetsmiljö. Jag kommer därför att försöka 

minimera min egen påverkan under intervjuerna och agera så neutralt som möjligt. Jag 

genomförde även en pilotintervju för att testa intervjuguiden, denna pilotintervju fungerade 

som tänkt och användes i uppsatsen. Intervjuguiden inleddes med några korta 

bakgrundsfrågor för att få respondenten att känna sig mer bekväm. 

2.5 Etiska principer 

Etiska aspekter för denna studie kommer vara att inte ha förutfattade meningar i 

intervjufrågorna om vad som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön utan jag ska försöka 

vara så neutral som möjligt. För att skydda deltagarnas integritet har jag utgått från de etiska 

regler som existerar, vilket är fyra grundläggande huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Innan 

intervjun genomfördes skickade jag ut ett mejl till alla respondenter där information om 

studiens syfte framkom men även information om en ungefärlig intervjulängd (se bilaga 1).  I 

samma utskickade mejl framkom även att deltagandet i studien var helt frivillig och att 

respondenten kunde välja att avbryta intervjun närsomhelst. Alla respondenter i studien fick 

även reda på att de skulle vara helt anonyma, personernas namn och ålder har även förvrängts 

i studiens resultatdel. Respondenterna blev slutligen informerade om att materialet endast 

kommer att användas till denna studie och ingen annan (Vetenskapsrådet 2002).  
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2.6 Bearbetning av data 

När materialet till uppsatsen var insamlat var det dags att analysera det. Det inspelade 

materialet transkriberades ordagrant för att kunna underlätta analysen av materialet men även 

för att kunna återge eller citera. Transkriberingen genomfördes direkt efter varje intervju och 

skrevs ner ordagrant. Det transkriberade materialet skrevs ner så detaljerat som möjligt men 

pauser och eventuella störningsmoment är inte utskrivet. Jag utgick ifrån boken Kvalitativa 

analyser och valde att strukturera mitt material genom att använda mig av grundad teori. För 

att koda mitt empiriska material valde jag att använda mig av axialkodning (Boolsen, 2009, s. 

129). En axialkodning anses passa utmärkt om man önskar se orsakerna med informantens 

ögon. Man förbinder med denna kodning huvud och underkategorier med varandra och 

sorterades utifrån deras egenskaper (ibid). Bearbetningen av materialet utgick även ifrån 

studiens valda teori och svaren kategoriserades med hjälp av färgpennor under krav, kontroll 

och socialt stöd. 

 

3. Resultat 
Resultatdelen utgår ifrån uppsatsens frågeställningar och har delats in i kategorier för att 

besvara dessa. Samtliga respondenter i denna undersökning har fått sina verkliga namn 

ändrade på grund av anonymitetsprincipen. Även åldern har blivit korrigerad inom en 

femårsintervall. I första delen av resultatdelen kommer respondenternas svar på vad de själva 

anser att en bra psykosocial arbetsmiljö är att presenteras.  

 

Respondenterna 
”Man 35 år” L1 

”Man 57 år” L2 

”Kvinna 62 år” L3 

”Man 25 år” L4 

”Kvinna 48 år” L5 
 

Vad innebär begreppet psykosocial arbetsmiljö för lärarna själva?  
Alla fem respondenter svarade att elever, kollegor och skolledning är en bidragande faktor till 

en bra respektive dålig psykosocial arbetsmiljö. L3 efterlyser bland annat sin rektor som 

knappt besökt henne under hennes tretton år på skolan. Hon menar att detta är ett exempel på 
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en dålig psykosocial arbetsmiljö, hon menar även på att ämnet har en låg status bland 

skolledningen på hennes skola. Ett exempel på bra psykosocial arbetsmiljö som alla fem 

respondenter nämner är stöttande kollegor och bra arbetslag. L2 berättar om en bra respektive 

dålig psykosocial arbetsmiljö på följande sätt: 

 
En psykisk dålig arbetsmiljö skulle väl kunna vara att det går för mycket tid till att bara jobba, 
jobba, jobba. Att man har rimliga krav på sig själv, att man i ena änden ställer höga krav på mig 
själv men inte går över gränsen till att tro att man klarar allt perfekt(…)Sen tänker jag att det 
handlar väldigt mycket om kollegor det handlar om ledningen, skolledningen som blir allt mer 
viktig i skolan eftersom det är så mycket vi ska göra.  Att ha en bra psykisk arbetsmiljö handlar 
även om att klara av eleverna och föräldrarna som tränger sig på allt mer i dagens skola. (L2) 

 

L1 nämner att han vill bli utmanad på jobbet och samtidigt känna att det är kul för att ha en 

bra psykosocial arbetsmiljö ”(…)för att jag ska trivas så måste jag på något sätt känna att jag 

blir utmanad eh att man känner att man har nytta av sina kunskaper och att man, ja men alltså 

att man tycker att det är kul att komma till jobbet.” För att undvika en dålig psykosocial 

arbetsmiljö gäller det enligt L1 att få hjälp när det blir för stressigt vilket det ofta kan bli 

enligt honom. Flera av respondenterna sammanfattar det även med hur man mår och hur man 

trivs på jobbet helt enkelt. Där elever, kollegor och skolledning verkar spela en stor roll för 

den psykosociala arbetsmiljön. 

 

3.1 Faktorer som hindrar den psykosociala arbetsmiljön?  

3.1.1 Socialt samspel  

Fyra av fem respondenter beskriver att det inte finns tillräckligt med tid för att kunna bolla 

idéer med en kollega, och då främst med sin idrottskollega. L3 beskriver att hon saknar en 

kollega som har samma åldersgrupper som henne och att hon därför inte har någon som hon 

kan bolla idéer med. Detta får L3 att ibland känna sig ensam i sitt yrke ”det skulle kunna vara 

trevligt att ha en till idrottslärare som jobbar med mina åldrar så man kan bolla lite.” 

Resterande respondenter har en idrottskollega men känner att det inte finns tid nog att träffas 

och kunna utbyta idéer med varandra. Respondenterna beskriver även att idrottskollegorna 

oftast bara snabbt passerar varandra och att det sällan finns tid att sätta sig ner och diskutera 

och reflektera med varandra. L4 beskriver att han ibland får sms:a eller ringa sina kollegor 

efter arbetet för att planera och diskutera. Fyra av fem respondenter anser även att deras 

arbetsrum inte är trivsamma att vistas i och att det är en anledning till att de söker sig till 

personalrummet. Bland annat beskriver L2 ”Men jag orkar inte sitta kvar hos mig utan så fort 
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jag är ledig så går jag in och är social det gör jag absolut.” I likhet med L2 beskriver L4 ”Som 

du märker är det inte jätte trivsamt att sitta här och ha omklädningsrummet precis utanför, det 

kan bli ganska högljutt när man ska sitta och jobba.” Respondent L1 beskriver att han skulle 

vilja ha mer kontakt med kollegorna på skolan för att det är så mycket som händer på skolan 

som man sedan får mejl om, eftersom idrottsläraren inte alltid är på plats. För att få reda på 

denna information behöver han gå till skolan. Tre av fem respondenter beskriver även att 

avståndet från idrottshallen till personalrummet inte är något problem utan problemet ligger 

snarare i att de måste gå ut för att ta sig till skolans huvudbyggnad där personalrummet ligger. 

 

Något som försämrar det sociala samspelet för två av respondenterna är kontakten med 

skolledningen eller snarare avsaknaden av kontakt som två av respondenterna beskriver att de 

är mindre nöjda med. Respondent L3 beskriver det på följande sätt: 

 
Arbetsledningen ser jag nästan aldrig(…)Man känner att man har kollegornas stöd och om det är 
dåligt skulle jag kunna säga eller efterlysa min rektor hon har aldrig varit här. Jag tror jag är inne 
på mitt trettonde år, var är hon? Varför kommer hon aldrig ner och tittar på mina lektioner? (L3) 

 

Även respondent L5 efterlyser kontakten med skolledningen och framförallt rektorn som 

aldrig besökt hennes lektioner. Hon anser att rektorn inte kan veta hur hennes lektioner ser ut 

om hon aldrig har varit på plats.  

3.1.2 Stress 

På frågan om respondenterna upplever stress i arbetet svarade alla fem respondenter att man 

upplevde stress i någon form, om inte varje dag så någon gång i veckan. Nedan följer de 

punkter som skapar stress i arbetet enligt respondenterna. 

 

På frågan om stress påverkar arbetet svarar respondent L1, L3, L4 och L5 något av följande. 
Om man är stressad innan eller under en lektion så får man en väldigt rak ledarstil, kort 

stubin, sämre tålamod eller en kort kommunikation mot både elever och kollegor. Vidare 

beskriver respondent L1 bland annat att det inte alltid uppskattas av eleverna och att denna 

stil ibland kan leda till konflikter. Respondent L1 beskriver även att han inser att man ”kanske 

inte blir världens bästa lärare för att man är stressad.” Vidare beskriver L4 och L5 att de blir 

mer negativa i sitt arbete om de känner sig stressade. Respondent L4 svarar även på frågan 

om hur stressen påverkar hans arbete: 
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Väldigt mycket skulle jag säga. Att man lägger krut på någonting som kanske kommer lite 
senare just för att det är något man är stressad över och då är man inte riktigt närvarande i 
nuet(…)För det handlar oftast om man till exempel har en konflikt under lektion 1 som är kl 8 
på morgonen så kan jag inte ta tag i den konflikten förens 14.20 när jag slutar för innan dess 
hinner jag inte. Man ska ringa hem till föräldrar och sådär. Och man måste hitta tid till de men 
det finns inte riktigt i det nuvarande schemat. (L4) 

 

I liket med respondent L4 beskriver flera av respondenterna samma problem. Bland annat 

beskriver L1 att om han haft en lektion som inte fugerat som han hade tänkt sig så ska man 

direkt in i nästa lektion och då kan det bli så att han går runt och ältar över den förra 

lektionen. Även L3 beskriver att schemat är för tajt och att det ofta blir så att hon springer 

mellan lektionerna men hon tycker ändå att hon hinner med allt relativt bra ”ibland får jag 

springa mellan lektionerna, men äsch jag hinner.” L5 beskriver att det finns dåligt med tid för 

återkoppling efter lektioner och att om något har inträffat så blir det att det skjuts upp till 

slutet av dagen för att tiden inte räcker till innan dess. Hon finner det även svårt att vara i nuet 

under lektionerna och menar på att tankarna lätt kan försvinna iväg. Respondenterna L2, L3 

och L5 som har jobbat längre än resterande kollegor beskriver i liket med respondent L2 som 

beskriver följande ”Jag tycker nog jag var mer stressad som yngre. Jag tycker jag har blivit 

bättre på att hitta nån sorts inre balans i att vara klokare i att lägga mig på rätt krav nivå på 

mig själv.” Dessa respondenter beskriver att erfarenheten och rutinen hjälper dem i vardagen 

att hantera den stress som uppstår. Vidare beskriver L1 att han blivit bättre på att hantera och 

släppa stressen. Han beskriver det på följande sätt ”Men jag har lärt mig att hantera det på ett 

bra sätt, jag var faktiskt sjukskriven typ en månad förra hösten och då var det väldigt mycket 

och då var det just det att man låg och grubblade på det här på nätterna men annars är jag 

ganska bra på att släppa det.” 
 

Andra faktorer som respondenterna lyfter fram som stressiga är att det kan vara administrativa 

uppgifter som skolledningen delar ut som inte har med undervisningen att göra. L1 beskriver 

att det då kan bli att han struntar lite i de uppgifterna men då blir han samtidigt stressad över 

att man kanske sviker arbetslaget och det leder till ännu mer stress. Respondent L2 beskriver 

vidare att alla förändringar som skolan fått genomgå har stressat honom under hans arbetsår. 

Han får en känsla av att inte få vara ifred och tycker snarare att stressen kommer från 

ledningen och föräldrarna som är mer delaktiga i dagens skola. 

 
Jag tycker nog många gånger att stress kommer från vuxenrelationer alltså kollegor, ledning 
eller föräldrarna det är mer stressmoment än barnen i sig. (L2) 
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I liket med L4 beskriver L5 att saker utanför undervisningen kan skapa stress och att även 

föräldrar är en faktor som bidrar till att hon känner sig stressad i arbetet.  

 
Det kan vara schema, korta raster i vissa fall till och med föräldrar som kan höra av sig eller 
fråga mycket om saker som gör mig stressad. (L5) 
 
 

För att sammanfatta så upplever alla respondenter någon form av stress om inte varje dag så i 

alla fall någon gång per vecka. Vad som skapar denna stress skiljer sig lite åt men vad som 

verkar spela en roll är erfarenhet och då i hur respondenterna lärt sig att hantera den stress de 

blir utsatta för. Stressen påverkar även respondenternas humör både gentemot kollegor och 

elever, och det finns en känsla av att man inte alltid får tid att återkoppla efter varje lektion.  

 

3.1.3 Yrkets påverkan på fritiden 

När jag ställde frågan om arbetet påverkar fritiden och i sådana fall hur samt hur respondenten 

mådde efter en arbetsdag fick jag följande svar. Respondent L1 beskriver det på följande sätt: 

 
Har man haft en dålig dag så är det klart att man kanske tar med den känslan hem och då blir det 
kanske inte lika roligt där hemma. Oftast blir man glad av att komma hem men det kan påverka. 
Allt beror ju på liksom, allt beror på vad som händer under dagen men det kan ju påverka. Som 
jag sagt innan så kan man ligga och grubbla och bland annat det gjorde att jag blev sjukskriven. 
(L1)  

 

Vidare beskriver respondent L2 att han blivit bättre med åren på att släppa arbetet och att han 

oftast mår bra efter en dag men det beror på vilken dag och hur dagen har varit. Vissa dagar är 

det tajt schema och allmänt stressigt. Respondent L5 har även hon varit sjukskriven på grund 

av arbetet. ”Sen har jag faktiskt, inget man är stolt över men jag har varit sjukskriven 2 

månader för 3 år sen för att jag gick in i väggen eller något liknande.” Hon beskriver att hon 

gick in i väggen för att det helt enkelt blev för mycket och i liket med respondent L1 kunde 

hon ligga och grubbla över saker och ting. Men nu beskriver hon att hon mår bra efter en dag 

men att hon kan vara trött i huvudet. Det beror även på vilken dag det har varit. Hon beskriver 

även att det påverkade henne mer förut men att hon nu blivit bättre på att släppa det.  

 

Respondent L2 beskriver att om man har en onsdag med sex stycken 60 minuters lektioner, då 

är han trött i huvudet snarare än fysiskt trött när han kommer hem. Han medger även att man 

kanske inte blir lika alert på hemmaplan som man borde vara. Respondent L4 beskriver det på 

följande sätt: 
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Det är väldigt olika, oftast mår jag bra men är lite trött när man lämnar här och ibland kan man 
vara helt galen på något som har hänt och då kan man ta med sig det och grubbla ett tag. Oftast 
tänker man på arbetsdagen i alla fall någon timme efter att man lämnat. Men det ligger oftast i 
bakhuvudet men stora delar är även att man kan koppla av. (L4) 
 

 
Respondent L4 fortsätter sedan beskriva att det är svårt att helt slå av ibland om något har 

hänt under dagen, då mycket händer under en arbetsdag enligt honom. Respondent L3 medger 

att även hon kan ligga och grubbla över saker och ting men då har det oftast varit kopplat till 

föräldrar och situationer som uppstått och som sedan har lett till konflikter. Respondent L3 

beskriver att hon överlag mår bra för att hon har ett kanonyrke som hon verkligen trivs med.  

 

Något annat som alla fem respondenter nämner är att arbetet på något sätt påverkat deras egna 

fritidsintressen på något sätt. Respondent L5 uttrycker sig på följande sätt ”Jag är inte alltid 

jätte taggad på att gå ut och träna själv.” Även respondent L1, L2 och L4 instämmer med att 

det egna idrottsintresset ibland kan bli lidande. Till exempel beskriver L1 ”jag blir inte så 

sugen på att till exempel gå ut i skogen efter en orienteringsperiod.” Medan respondent L3 

känner att det påverkar henne åt andra hållet genom att hon måste hålla sig i trim, därför 

tränar hon flera gånger i veckan.  

 

3.1.4 Möten/studiedagar 

Ett ämne som dök upp hos respondenterna L1 och L3 var gemensamma möten och 

studiedagar på skolan och om i vilken mån de var nödvändiga för idrottslärarna eller inte i och 

med vad som diskuterades. Respondent L1 berättar: 

 
För vi har möjlighet att träffas och diskutera liksom. Till exempel hur man ska göra 
orienteringen bättre, åka iväg på någon kurs och såna saker. Så det tycker jag, men samtidigt är 
det 50/50, då de andra 50 procenten då kanske det är saker som inte, man sitter med och 
diskuterar saker som kanske inte är kopplat till mitt ämne och då blir det lite så att man skulle 
vilja göra något annat. Tyvärr.(L1) 

 

Även respondent L3 är inne på samma spår gällande främst studiedagar.  

 
Vet du vad jag ska svara då, det här får du gärna ta med. Studiedagar. Nu har jag jobbat i snart 
40 år. Hur många studiedagar har varit för idrottslärare, det existerar knappt. Istället får jag sitta 
och kasta bort tiden, jag har till och med suttit med på fördjupning av matte, jag avskyr 
matte(…). Det tycker jag är riktigt dåligt på den här skolan. (L3) 
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Tydligt är att för dessa respondenter hade mer tid till att planera och utveckla ämnet idrott och 

hälsa uppskattats. Ingen av resterande respondenter nämnde något som studiedagar eller 

gemensamma möten.  

 

3.2 Främjande faktorer i lärares psykosociala arbetsmiljö 

3.2.1 Socialt sampel  

Genomgående känner alla respondenter ett stöd från kollegorna samt att man hjälper varandra 

för att underlätta för varandra. L1 beskriver det på följande sätt ”Så kollegorna är bra. 

Framförallt idrottskollegorna men även generellt med, vi hjälper varandra.” Tre av fem 

respondenter är just inne på att man känner ett generellt stöd men främst från 

idrottskollegorna och den lilla kärna som de personerna utgör. Lärare 1, 4 och 5 är inne på 

att just att stödet bland idrottskollegorna är större. L4 uttrycker sig såhär ”Vi på vår flank, vi 

idrottslärare har mycket kontakt. Men sen har jag inte så mycket kontakt med de andra mer än 

i matsalen eller i personalrummet och då är det kort och såhär.” Även L5 är inne på samma 

spår gällande om man känner stöd från kollegor men främst från idrottskollegorna ”Ja men 

det gör jag absolut, främst från idrottskollegan eftersom vi är närmst varje dag liksom och kan 

prata om det mesta. Men även generellt tycker jag det är trevligt.” L2 undviker att bara hänga 

med idrottslärarna utan söker sig istället kollegialt i personalrummet. 

 

När det gäller det sociala samspelet med skolledningen är det genomgående så att alla 

respondenter känner att de får stöd från ledningen om något skulle hända. Respondent L5 

beskriver det på följande sätt ”Skolledningen hum, ja alltså eller om det väl händer något som 

det gjort några gånger så känner jag ett 100 procent stöd från de. De har varit väldigt 

stödjande och så vilket känns bra.” L2 och L3 har båda blivit polisanmälda av föräldrar och 

upplevde vid dessa tillfällen ett starkt stöd från både kollegor och skolledning. Lärare 3 

uttryckte sig följande ”Jo jag blev polisanmäld av en förälder(…)Men då backade 

skolledningen mig totalt.” Alla respondenter känner genomgående ett stöd från skolledningen 

om något mer allvarligt skulle ske på skoltid. Något som var genomgående för alla 

respondenter var att de sökte sig till personalrummet, oftast flera gånger varje dag. Dels för att 

kunna prata med kollegor men även för att komma bort från sin egen miljö. Majoriteten av 
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respondenterna nämner även att deras arbetsrum inte alltid är den mest trivsamma miljön att 

vara i. 

 
I personalrummet är jag någon gång per dag i alla fall. Jag tycker det är ganska mysigt att kunna 
gå in och se om det är någon som man kan prata lite med. Det är viktigt att ha en viss kontakt, 
man kan inte bara fastna här ute i idrottslokalen så man måste ut från vår lilla bubbla och se vad 
som händer i resten av skolan. Men jag försöker vara där någon gång per dag. (L3) 
 

 Av alla fem lärare är det är enbart L3 som känner sig ensam i sitt yrke, de andra lärarna 

känner sig inte ensamma tack vare att idrottskollegorna finns i närheten. Flera av lärarna är 

dock inne på att de hade känt sig ensamma om inte idrottskollegorna hade funnits. Lärare 3 

känner sig ensam för att hon inte har någon som delar hennes åldrar i skolan och hon har inte 

heller någon att bolla idéer med. Men hon nämner kort att sociala medier har blivit ett viktigt 

bollplank för henne istället och fungerar som ett komplement. 

 

3.2.2 Avkoppling i arbetet, när?  

Respondent L1, L2 och L5 beskriver att det oftast inte är eleverna som skapar stressen i 

arbetet. Utan det är under lektionerna som de kan slappna av så länge det inte händer något 

speciellt. Respondent L2 beskriver det på följande sätt: 

 
Jag kan till och med tycka att när jag går ut och har en lektion det är många gånger den lugnaste 
stunden i skolan. Jag slappnar av för då gör jag det som jag en gång hade en bild av vad det 
innebar att vara lärare det är att vara med eleverna och undervisa och leva med dom och hitta på 
saker med dom. (L2) 

 

Respondent L1 och L5 är inne på samma resonemang där L1 förklarar att han känner ett lugn 

under lektionerna och det blir extra tydligt i början av terminen då det inte finns massa saker 

som ligger på hög och väntar. L5 är inne på samma resonemang men lägger till att det går upp 

och ner beroende på var i terminen man befinner sig ”det svårare att slappna av när betygen 

ska sättas i början av terminen är det ofta relativt lugnt, det är i betygstider det blir mer 

stressigt.” 

 

Respondent L3 beskriver att hon kan koppla av tack vare sin erfarenhet, hon har alla 

lektionsplaneringar klara. Hon planerar även in aktiviteter som hon själv tycker är kul så att 

hon själv blir glad av att göra dem. Respondent L4 känner att han kan koppla av de dagar han 
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har planeringstid och känner att han har koll på läget. Han framhäver att en bra planering är 

väldigt viktigt för att kunna slappna av i arbetet.  

3.2.3 Påverkan och inflytande 

Alla fem respondenter menar på att de har stora möjligheter att påverka sitt eget arbete kring 

ämnet idrott och hälsa. Samtliga respondenter är även inne på att det finns en form av frihet i 

yrket och att man har många valmöjligheter. L1 uttrycker sig så här ”jag kan göra lite vad jag 

vill bara det är kopplat till styrdokumenten.” L4 är enig med resten av respondenterna om att 

han har stora möjligheter att påverka arbetet men att det kan bero på vilken kollega man har 

med.  
Ja men ganska stora möjligheter till det skulle jag vilja säga. Vi får styra och ställa lite hur vi vill 
och så länge man har ett bra samarbete med dom närmsta kollegorna så kan man ju ändå göra 
mycket. Sen är det väldigt beroende på vilken kollega man har, har man en kollega som har 
jobbat här i 30 år och gjort det på ett visst sätt kanske man inte kan påverka det så mycket men 
nu har vi en väldigt bra dynamik vi tre närmsta idrottslärare. (L4) 
 

 

L1 uttrycker även att han har inflytande på så sätt att ”Och skulle det vara något extra att jag 

till exempel skulle vilja ha extra simning med några elever så är det inga problem(…)Så jag 

har stora möjligheter att påverka mitt arbete och upplägg.”  

 

På frågan vilket inflytande eller påverkan man har på skolan i sin helhet nämner alla lärare att 

man är en bland alla andra och att man får söka sig kollegialt eller via sitt arbetslag för att 

lyfta fram någon specifik fråga. L3 berättar ”I skolan är jag en röst bland alla andra” och L5 

är inne på samma spår som resten av respondenterna ”Idrotten absolut, annars får jag som alla 

andra gå via mitt arbetslag.” Två av respondenterna nämner dock att det finns lärare som 

kanske har mer inflytande eller att vissa lärare försöker pusha sitt eget ämne framåt och inte 

tar hänsyn till resterande ämnen och kollegor.  

 
Ibland tycker jag att vissa lärare driver på sitt eget ämne enormt så att andra ämnen får stå 
tillbaka så där är det viktigt att du hittar en balans ihop med kollegor så att eleverna har det bra. 
(L2) 

 

L4 är inne på att eftersom han är ny på arbetsplatsen har han lite mindre inflytande. 

 
 Och det är ju lite så att jag är ny och då har jag mindre inflytande till att börja med och sen 
handlar det om att ta för sig, man får vässa armbågarna lite och försöka få sin röst hörd(…)Men 
generellt så har man jobbat länge så har man mer talan än om man är ny. Då får man väl se och 
lära lite sen så får man börja lite smått, men det är inte helt jämnt fördelat det är det absolut inte. 
Utan vissa lärare har mer talan än andra. (L4) 
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Men om L4 kommer med något förslag så är det inte så att ingen lyssnar på honom utan han 

känner ändå ett visst inflytande och kan komma med förslag och idéer.  

3.2.4 Krav 

På frågan om respondenterna känner om de har rimliga krav på sig i sin undervisning svarar 

respondent L1, L2,L3 och L5 att de tycker att det är rimliga krav som ställs. L1 är inne på att 

det är rimliga krav som ställs på honom gällande idrottsundervisningen och där tycker han 

inte att han har så stora krav på sig. Det är mer krav gällande de administrativa uppgifterna, 

allt som ska fixas runtomkring ”Det är dom kraven som är svårare att hålla eftersom man som 

idrottslärare kanske inte alltid är på skolan.” L2 berättar att han tycker lärare i allmänhet har 

det bättre än vad som ofta framställs: 

 
Jag kan säga såhär, jag kan tycka det är som att svära i kyrkan men ibland kan jag tycka att 
läraryrket kan ibland bli gnällig över arbetssituation och arbetsbörda på ett sätt som jag inte 
riktigt vet om det stämmer. Vi har det ganska bra sen kan man vara på bättre skolor vad det nu är 
och jobbigare skolor. (L2)  
 
 

Respondent L4 erkänner att han inte riktigt vet vilka krav som ställs på honom då 

skolledningen inte informerat eller gett honom feedback på undervisningen. Men han tycker 

det är lagom med krav som ställs på honom generellt ”Ganska lagom med krav är det nog, jag 

vet helt ärligt inte vilka krav som egentligen ställs utan vi gör vår grej och än så länge verkar 

de flesta nöjda med det.”  

 

På frågan om respondenterna känner att de kan uppfylla de krav som ställs så är svaren skilda. 

L2 känner att han kan uppfylla kraven genom att göra prioriteringar och tack vare sin långa 

erfarenhet. Respondent L3 menar att hon kan uppfylla kraven men nämner även att det finns 

krav hon struntar i ”Att sitta här, jag åker hem jag planerar hemma vad ska jag vara här för. 

Jag gör jobbet lika bra i mitt huvud och en dator hemma som här. Och det har de liksom 

accepterat. Men jag gör mitt jobb.” Respondent L1, L4 och L5 är alla inne på att de oftast kan 

uppfylla kraven men L4 och L5 nämner specifikt att det är mycket saker som ska hinnas med 

så som föräldrakontakt och administrativa uppgifter som tar tid och tid är något de skulle vilja 

ha mer av. Respondent L1 uttrycker att han inte alltid känner att han kan uppfylla de krav som 

ställs på honom, i alla fall inte i det utanför idrottsundervisningen.  
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Nja, där känner jag kanske att tiden inte riktigt räcker till för att göra det på ett bra sätt. Man gör 
det fast det blir mer, man gör det för att man ska göra det inte för att man har möjlighet att lära 
sig något. Så där känner jag att det kan brista lite. (L1) 

 

3.3 Resultatsammanfattning 

Resultat i studien visar att idrottslärarna känner att de har ett stort inflytande och 

beslutsutrymme i sitt arbete, främst kring sitt eget ämne. Alla lärare anser även att de känner 

ett stort socialt stöd från både kollegor och skolledning. Resultatet visar även att alla lärare 

flera gånger om dagen söker sig till personalrummet för att få en social kontakt med sina 

kollegor. Något som alla lärare även påpekade var att de gärna hade haft mer kontakt med 

sina kollegor om det var möjligt. Stress var något alla lärare upplevde i sitt yrke, om inte varje 

dag så i alla fall flera gånger i veckan. Det var sällan eleverna som skapade denna stress utan 

istället var det faktorer utanför själva undervisningen. Denna stress ledde till att två av 

idrottslärarna i denna studie blev sjukskrivna. En annan faktor som påverkade flera av 

idrottslärarna var föräldrarna som både kunde påverka arbetet positivt och negativt.  

 

4. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att ta reda på idrott och hälsa lärares uppfattning om sin 

egen psykosociala arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och stödmodellen. Jag ville ta reda på vad 

som påverkar idrottslärares psykosociala arbetsmiljö och ta reda på vilka faktorer som kan 

hindra eller främja den psykosociala arbetsmiljön. Studien utgår från två frågeställningar. 

Vilka främjande faktorer finns i lärares psykosociala arbetsmiljö och vilka hindrande faktorer 

finns i lärares psykosociala arbetsmiljö? 

4.1 Diskussion gentemot tidigare forskning och vald teori 

Tidigare forskning har sedan 1990-talet pekat på att arbetsmiljön i skolan är ifrågasatt och då 

nämns främst den psykosociala arbetsmiljön. Sedan dess har inga förbättringar skett om vi gör 

ett stopp år 2004. Eva Månsson och Anders Persson visar på att i synnerhet den psykosociala 

arbetsmiljön har försämrats i skolan (Månsson & Persson 2004, s. 301). Alltså kvarstår 

problemen i skolan kring den psykosociala arbetsmiljön. Mina resultat visar på att det 

fortfarande år 2016 finns psykosociala arbetsmiljöproblem i skolan och då för idrottslärare. 

Samhället i stort har utvecklats, skolan har utvecklats och förändrats men den psykosociala 

arbetsmiljön för lärarna är tydligen relativt oförändrad. Studiens resultat visar att det 
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fortfarande år 2016 finns stora psykosociala arbetsmiljöproblem för våra idrottslärare. 

Samtidigt ska vi inte glömma bort att det även finns faktorer som visar på en god psykosocial 

arbetsmiljö också. Men det verkar som att tiden har stått stilla för länge nu, om samma 

problem har påvisats redan 1990-talet är det hög tid för en ordentlig förändring.  

4.1.1 Kontroll 

Anders Persson lyfter i sin studie från 2006 fram att lärare saknar inflytande över förhållanden 

som påverkar deras arbete med eleverna (Persson 2006, s. 22). Han menar att så alltid varit 

fallet. Mina resultat visar snarare motsatsen, gällande lärare i idrott och hälsa. Mina resultat 

visar att idrottslärare känner ett stort inflytande och har stora möjligheter att påverka sitt eget 

ämne och vilket lektionsinnehåll man ska ha. Alla lärare nämner att de känner en sorts frihet 

eller att de har stora möjligheter att påverka sin undervisning så länge de håller sig till 

kursplanen. En lärare nämner däremot att han känner ett lite mindre inflytande på 

arbetsplatsen på grund av att han är ny, men han känner att han har stora möjligheter att 

påverka sin undervisning överlag. Anders Persson fortsätter beskriva att lärare även upplever 

att de saknar inflytande och förtroende för skolans utveckling i stort (Persson 2006, s. 23). 

När jag ställde frågan om vilket inflytande idrottslärarna hade gällande generella frågor på 

skolan fick jag till svar att idrottslärarna fick gå kollegialt via deras arbetslag. Ingen nämnde 

något om att de helt saknade inflytande på skolledningen. Att ha ett starkt inflytande och 

beslutsutrymme över sitt arbete är något som enligt krav, kontroll och stödmodellen påverkar 

den psykosociala arbetsmiljön på ett positivt sätt (Karasek & Theorell 1990, s. 61 f.).  

 

Jag vill knyta an mer till studiens teoretiska ramverk och begreppet kontroll och hur individen 

upplever sin egen förmåga att kunna påverka sitt eget arbete. Med variabeln kontroll vill 

denna modell mäta hur stort beslutsutrymme och handlingsutrymme arbetstagaren känner i 

sitt eget arbete. Med detta menas möjligheterna till att kunna fatta egna beslut kring sitt 

arbete. (Karasek & Theorell 1990, s. 61 f.). Om den anställde har goda möjligheter att påverka 

sitt arbete brukar man tala om att man har en god kontroll över uppgifterna i arbetet (Theorell 

2003, s. 22 f.). Alla idrottslärare i min studie svarade att de kände att de kunde påverka sin 

undervisning mycket och att beslutsutrymmet var stort gällande deras undervisning i ämnet 

idrott och hälsa. De upplevde en form av frihet i sitt yrke och kunde på så sätt påverka 

innehållet i sin egen undervisning utan att någon lade sig i. Detta ger enligt min teoretiska 

modell en stor fördel för den psykosociala arbetsmiljön. Alla idrottslärare i denna studie 
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känner alltså en hög kontroll i sitt arbete och kan därmed placeras in där även i figur 1 på den 

vänstra sidan i figuren (se bilaga).  

 

Töres Theorell menar att ett lågt beslutsutrymme under en kortare tid bland annat kan öka 

risken för sjukdom för den anställde. I ett försök att undersöka långtidseffekterna av lågt 

beslutsutrymme i arbetet har en yrkesmässig livsstudie gjorts på yrkesarbetande svenskar. 

Resultaten pekade på att det kan finnas en ackumulerad effekt på risken att dö i hjärt-

kärlsjukdom av ett litet beslutsutrymme i sitt arbete (Theorell 2003, s. 69 f.). Ett lågt 

genomsnittligt beslutsutrymme tillsammans med upprepade kraftiga förändringar i nivån med 

flera tillfällen under karriären var förenad med en trefaldig risk i hjärt-kärldödsfall enligt 

denna studie (Theorell 2003, s. 69 f.). Detta är inget som lärarna i idrott- och hälsa i denna 

studie berörs av då de alla känner ett stort beslutsutrymme gällande deras egen undervisning. 

En av lärarna som jobbat under en längre tid nämnde däremot att han upplevde att skolan 

genomgått många förändringar under hans tid som anställd och att det stressat honom under 

åren. Det finns studier som visar att anställda som har tappat en del av sin tidigare kontroll i 

arbetet löper en större risk att drabbas av sjukdom. Om människor får förändra arbetsuppgifter 

som innebär mindre kontroll, sämre status och får en minskad möjlighet att utveckla sin 

kompetens ökar risken för att sjukdomar ska uppstå (Theorell, s. 68 f.). Gällande 

beslutsutrymmet och möjligheten att påverka arbetet i skolan i helhet upplevde alla lärare att 

dem fick gå kollegialt via arbetslag och ingen kände sig helt nedtryckt av sin skolledning.  

4.1.2 Krav 

Mina resultat visar att idrottslärarna känner någon form av stress, om inte varje dag, så någon 

gång i veckan. Denna stress påverkade även idrottslärarnas arbete i någon form vilket jag 

kommer återkomma till. Tidigare forskning har visat att sjukskrivningarna ökat dramatiskt det 

senaste decenniet. Sjukskrivningarna blir längre och antalet sjukdomsfall orsakade av stress 

och psykisk ohälsa har ökat markant. De som arbetar inom den offentliga sektorn är mest 

utsatta, särskilt utsatta anses lärare och vårdpersonal vara. Orsaker till denna stress kan till 

exempel vara ökade krav och sämre resurser. (Theorell 2003, s. 103). Studiens resultat visar 

att sjukskrivningar av arbetsrelaterade orsaker såsom stress är vanligt förekommande även 

bland idrottslärare. Två av fem idrottslärare i denna studie har varit sjukskrivna på grund av 

just detta. Mina resultat bekräftar därmed att sjukskrivningar och stress förekommer i yrket.  
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Alla idrottslärare i denna studie upplevde någon form av stress i sitt yrke. Stressen var för 

vissa lärare konstant medan den för andra kunde bero på vilken dag det var. Stressen 

påverkade även idrottslärarna på det sättet att humöret blev förändrat gentemot elever och 

kollegor. Flera av lärarna upplevde att de fick en rakare stil och att denna stil ibland kunde 

leda till konflikter med eleverna. Ett tajt schema kunde även leda till stress som i sin tur 

gjorde att lärarna inte hade tid för återkoppling efter varje lektion. Lärarna tog med sig den 

förra lektionen in i nästa lektion och kunde då gå runt och älta och inte vara helt närvarande 

under pågående lektion. Om det hände något under en lektion kunde man inte ta tag i 

problemet förrän i slutet av dagen vilket enligt lärarna var stressigt. Ett intressant resultat som 

framkom var att lärare med längre erfarenhet också kände en viss stress men att de med hjälp 

av sin erfarenhet kunde hantera stressen som uppstår i yrket på ett bättre sätt. Detta resultat 

påvisades även för idrottslärare i Qatar (Al-Mohannadi & Capel 2007, s. 9 ff.). Att lärare med 

längre erfarenhet upplevde en mindre stress.  

 

Två av idrottslärarna jag intervjuade har varit sjukskrivna i arbetsrelaterade orsaker. Dessa två 

lärare beskrev att de kände att det var för mycket och att man kunde ligga och grubbla på 

nätterna över saker och ting, alltså att man hade svårt att släppa arbetet när man slutat för 

dagen. Detta visar även tidigare forskning där fyra av fem lärare känner att de har svårt att 

koppla bort tankarna på jobbet under fritiden (Månsson & Persson, s. 302 f.). Även 

internationell forskning pekar på att stress är vanligt förekommande både bland lärare 

generellt men även bland idrottslärare (Coutarel och Jacques 2012, s. 5229).  

Sammanfattningsvis är stress vanligt förekommande i yrket i Sverige och även internationellt. 

I min studie påverkade stressen två av lärarna på det sättet att de blev sjukskrivna. I min värld 

är det något som inte ska hända, och det är alarmerande att yrket är så pass hårt drabbat. Inget 

arbete ska leda till psykisk ohälsa, det är arbetsgivarens ansvar att se till att det inte sker. 

Resterande lärare upplevde även de att det var svårt att släppa allt när man slutar efter en dag. 

Men det berodde helt på hur dagen hade sett ut, för ingen dag var den andra lik.  

 

Ett annat resultat som min studie visar är att det inte är eleverna som skapar stress för idrott- 

och hälsalärare, det är snarare under lektionstid lärarna känner ett lugn. Som en lärare 

uttryckte sig, ”det är då man får ägna sig åt det man en gång i tiden utbildade sig till.” 

Återigen lyfts erfarenheten fram som en viktig faktor för att kunna hantera den stress som 

uppstår. Som lärare får du eventuellt göra prioriteringar, om man ska hinna med allt och det 

innebär att man kommer att stressa under en längre tid för att klara det. Då är det inte värt det 
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och man kan inte klandra dig själv för det. Som lärare måste du kunna klara av att sätta din 

egna övergripande hälsa i centrum för långvarig stress är farligt såväl fysiskt som psykiskt. 

Forskning visar tydligt att en långvarig stressexponering kan bidra till exempelvis hjärt-

kärlsjukdomar. En studie gjort på 3000 stadsanställda i Holland visade att en upplevd stress 

ökar arbetsbelastning och trötthet ökade risken för akut hjärtinfarkt under en 5-årig 

uppföljningsperiod (Theorell 2003, s. 106). 

 

Begreppet krav inbegriper begrepp som arbetstempo, svårighetsgrad eller vilka yttre psykiska 

belastningar som arbetstagaren möter på sin arbetsplats (Karasek & Theorell 1990, s. 60 ff.). 

Studiens resultat visar att idrottslärarna har ett högt arbetstempo och de får ofta får springa 

mellan sina lektioner, speciellt vissa dagar är tempot högre än andra. Ett resultat av detta blir 

att lärarna känner att de blir mer irriterade och att det är svårt att vara i nuet under varje 

lektion. Ofta tänker idrott- och hälsalärarna på kommande lektioner eller möten och känner 

sig därför inte alltid helt närvarande. De flesta av idrottslärarna ställde höga krav på sig själva 

men upplevde inte att kraven från skolledningen var särskilt höga utan mer rimliga i 

framförallt idrottsundervisningen. En av lärarna visste inte ens vilka krav som ställdes. Ett 

annat resultat som framkommit är att arbetet på något sätt påverkar alla idrottslärarna på något 

sätt. Det kan vara att dem tar med arbetet hem, man har svårt att släppa arbetet efter en 

arbetsdag och det kan lätt bli att dem ligger och grubblar över saker och ting. Därav skiljer sig 

eventuellt läraryrket från andra yrken, för har det hänt något under en dag en konflikt eller 

liknande är det svårt att bara släppa det. Som följd av detta beskriver lärarna att dem ofta kan 

vara trött i huvudet eller att man inte blir lika alert på hemmaplan som man borde vara. Det 

påverkar även ens fritidsintressen, där några av lärarna inte orkar vara särskilt aktiva efter en 

dag medan en lärare känner att hon måste vara fysiskt aktiv för att kunna klara av yrket.  

4.1.3 Stöd 

Resultat som visar på främjande faktorer för den psykosociala arbetsmiljön är att alla 

idrottslärare i denna studie känner ett starkt stöd från både kollegor och skolledning. Främst 

sina idrottskollegor men även generellt. Det ska även tillägas att alla idrottslärare söker sig in 

till personalrummet flera gånger om dagen för att prata med kollegor, ta en kaffe eller få reda 

på om något hänt på skolan. Personalrummet verkar enligt mina resultat ha en viktig roll för 

det sociala samspelet med resten av skolan för idrott- och hälsalärarna. För att koppla detta till 

min valda teori så menar man med begreppet stöd hur bra stöd man får från chefer och 

arbetskollegor. Man kan få både praktisk och känslomässig hjälp. Bra stöd på arbetsplatsen 



 

 

29 

minskar risken för sjukdom enligt många vetenskapliga undersökningar (Theorell 2003, s. 

17). Gällande socialt stöd på arbetsplatsen för idrottslärarna fanns det både situationer som 

försämrade och förbättrade den psykosociala arbetsmiljön. Faktorer som förbättrar den 

psykosociala arbetsmiljön är att alla idrottslärare känner ett starkt stöd från kollegor och då 

främst sina idrottskollegor. Skolledningen känner man ett stöd från om något speciellt skulle 

hända, om det blivit något bråk med föräldrar eller liknande. Bland annat hade två av 

idrottslärarna blivit polisanmälda av elever/föräldrar och under denna period mådde båda 

väldigt dåligt. Men under denna tid kände de ett 100 procentigt stöd från både skolledning och 

kollegor vilket båda tycket var väldigt skönt. Det sociala stödet för idrottslärarna i denna 

studie är alltså högt. Yrken med ett högt socialt stöd mår bättre och trivs bättre med sitt yrke 

enligt min valda teoretiska modell (Karasek & Theorell 1990, s. 68 ff.). I figur 1 (se bilaga) så 

placerar sig även idrottslärare högt på stöd variabeln enligt mig och mina resultat. 

 

Studiens resultat visar även att alla idrottslärarna söker sig till personalrummet flera gånger 

om dagen för att träffa andra kollegor och prata om saker som händer på skolan vilket dem 

kan missa om dem bara är ute i idrottshallen hela dagarna. Men att vara idrottslärare är inte 

som alla andra yrken. Du har ofta lektionerna i en annan byggnad där även arbetsrummet är 

placerat, så var det för fyra av lärarna i denna studie. Dessa fyra respondenter nämnde att de 

antagligen skulle känna sig ensamma om de inte hade haft sina idrottskollegor. En av 

respondenterna kände sig ensam i sitt yrke, just för att hon inte hade någon som hon kunde 

bolla idéer med. Flera av lärarna nämnde även att de gärna hade haft större kontakt med 

kollegorna i skolan om det var möjligt. Det verkar vara viktigt att inte fastna på sitt arbetsrum 

ute i idrottshallen. Eftersom det sociala stödet och interaktionen spelar en så pass central roll 

för hälsan. Socialt samspel som försämrar den psykosociala arbetsmiljön var till exempel att 

man kände att ens rektor inte var insatt i undervisningen och sällan besökte lektionerna. Yrket 

kunde även bli relativt ensamt under vissa tider då man ofta springer om varandra och sällan 

hinner bolla idéer med sina kollegor. Fyra av fem respondenter tyckte även att deras 

arbetsrum inte var trivsamma och att de därför sökte sig till personalrummet. Det sociala 

stödet spelar en viktig roll, men beroende på vilken dag och hur tajt schema man har så 

pendlar det sociala stödet för idrottsläraren. Generellt så känner idrott- och hälsalärarna ett 

starkt socialt stöd. Jag placerade tidigare in lärarna under ”högt socialt stöd” (se figuer 1) men 

som vi märker varierar det väldigt mycket och jag får snarare känslan av att man som lärare 

pendlar mellan att känna ett högt respektive lågt stöd på arbetsplatsen. 
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4.1.4 Erfarenhetens betydelse för den psykosociala arbetsmiljön 

Ett resultat som framkommit i mina resultat och som jag inte hittat i tidigare forskning inom 

Sverige är att erfarenhet spelar en stor roll i yrket enligt alla idrottslärare. Flera av de äldre 

lärarna nämner att de kan se hur de yngre kollegorna stressar ihjäl sig och de nämner även 

själva att de var mer stressade förut. Nu har de själva en god planering att stå på och 

erfarenheten att kunna planera och prioritera rätt. Även läraren som var inne på sitt andra år i 

yrket menade att han känner en stor skillnad från sitt första år. Då var allt nytt och främmande 

och han vågade inte riktigt ta för sig på samma sätt som han gör nu. Detta märks även för 

idrottslärare i Qatar där lärare med längre erfarenhet upplever en mindre stress. (Al-

Mohannadi & Capel 2007, s. 9 ff.). Jag förstår att det är tufft att vara ny i alla yrken, men 

eftersom det finns en lärarbrist i dagens samhälle, borde vi ge de nyexaminerade lärarna en så 

bra start som möjligt i yrket. För jag antar att samhället vill att de ska fortsätta jobba några år. 

Varför ska vi då låta nya lärare känna en sådan enorm press som de verkar göra det första 

året? Borde vi inte kunna ta till vara på den erfarenhet som vissa lärare sitter på? Jag tycker att 

vi borde utnyttja de resurser som finns i dagen skola på ett bättre sätt och på sätt göra skolan 

till en attraktiv arbetsplats. Även förbereda de blivande lärarna redan på högskolan.  

 

Två av idrottslärarna nämnde även att studiedagar och möten ofta kunde vara antingen helt 

meningslösa eller bara till viss del nyttiga gällande deras eget ämne. Istället får de sitta och 

lyssna på fördjupningsarbete kring matematik. Kring detta område borde skolan kunna 

effektiviseras. Självklart ska det finnas möten för alla på skolan, och som ger alla den tid som 

behövs. Istället för att sitta på dessa möten kan väl idrottslärarna sitta och diskutera sitt ämne 

och jobba framåt?  

 

För att sammanfatta denna diskussion så är ingen dag den andra lik för en idrottslärare. Därför 

har det varit svårt att placera in lärarna i de olika jobbkategorier vi kan se i figur 1 som min 

teori utgår från. Tydligt är att lärarna till största del känner ett högt socialt stöd och att de 

känner att de har kontroll över sitt arbete. Kraven går däremot att tolka på olika sätt, där flera 

av lärarna nämner att de har rimliga krav på sig. Ändå visar det sig att alla lärare känner sig 

stressade en stor del av tiden. Slutsatsen blir att läraryrket är en helhet, det är svårt att dela 

upp de olika delarna var för sig. För ingen dag är den andra lik, och beroende på vilken dag 

lärarna har så kan det även påverka vilket krav, kontroll eller stöd lärarna känner på sin 

arbetsplats. Både FN, WHO, EU och enskilda regeringar utger olika policydokument och 

direktiv för att stärka den psykiska hälsan bland medborgarna. Det återstår dock att se om 
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innehållet i dessa kommer att följas på alla olika nivåer i det berörda samhället (Theorell 

2003, s. 159). Tiden går men problemen verkar bestå. Vi vet att människor tillbringar ungefär 

lika mycket vaken tid utanför som på arbetet. Jag har med denna studie fokuserat på tiden 

idrottslärarna spenderar på arbetsplatsen. Det är däremot lika viktigt att gestalta den tid 

personen spenderar på sin fritid och vilka faktorer det finns som påverkar personens hälsa och 

välbefinnande under denna tid. Jag har bara visat den ena sidan av myntet. Men denna sida 

visar att det år 2016 finns psykosociala arbetsmiljöproblem för våra idrottslärare vilket inte är 

acceptabelt och som bidrar till att vissa lärare faktiskt mår psykisk dåligt.  

 

Från och med den 31 mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter att gälla som 

innefattar organisatorisk och social arbetsmiljö. De nya föreskrifterna reglerar områden som 

direkt är kopplade till stress och arbetsbelastning. För första gången någonsin kommer det i 

Sverige att finnas ett regelverk kring den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det ska 

bli oerhört intressant att följa denna utveckling, och det hade för egen del varit väldigt 

intressant att göra samma studie om ett år och se om det blivit någon skillnad eller inte, då det 

både är arbetstagarens och den anställdes ansvar att se till att människor mår bra på jobbet. 

4.2 Metoddiskussion 

Jag valde att göra en kvalitativ intervjustudie vilket kändes som ett relevant val då jag var 

intresserad av respondenternas egna upplevelser och tankar. Jag ville även ha möjlighet att 

kunna ställa följdfrågor vilket inte en kvantitativ studie hade kunnat erbjuda på samma sätt. 

Med en kvantitativ studie hade jag däremot kunnat nå ut till fler idrottslärare och på så sätt 

kunnat ge ett mer generaliserbart resultat om upplevelsen av idrottslärarnas egen psykosociala 

arbetsmiljö. Nu i efterhand är det även lätt att vara självkritisk gällande själva intervjuerna. 

Jag genomförde en pilotintervju som jag var nöjd med och valde därefter att genomföra alla 

intervjuer. Jag insåg i efterhand att flera av respondenternas svar kunde ha följts upp med 

följdfrågor för att få än mer fördjupad information. Men i det stora hela anser jag ändå att min 

utformade intervjumall fungerade och besvarade studiens syfte och frågeställningar. 

4.3 Vidare forskning 

Det vore intressant att göra en större studie kring den psykosociala arbetsmiljön för 

idrottslärare men även lärare i allmänhet. Denna studie skulle även kunna var mer salutogen 

än patogen. Alltså fokusera på vad som skulle få läraryrket att få en bättre psykosocial 
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arbetsmiljö och på så sätt få mer nöjda anställda inom skolväsendet och återigen göra 

läraryrket åtråvärt.  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att ta reda på idrott och hälsa 

lärares uppfattning om sin egen psykosociala arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och socialt 

stöd. Jag vill ta reda på vad som påverkar idrottslärares psykosociala arbetsmiljö och ta reda 

på vilka faktorer som kan hindra eller främja den psykosociala arbetsmiljön. 

 

• Vilka främjande faktorer finns i lärares psykosociala arbetsmiljö? 

• Vilka hindrande faktorer finns i lärares psykosociala arbetsmiljö? 

 
Vilka sökord har du använt? 
Arbetsmiljö, lärares arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, idrottslärare, skolans arbetsmiljö, 
stress, krav, kontroll, socialt stöd, psychosocial work environment, work enivroment for 
teachers, Töres Theorell, krav, kontroll och stödmodellen.  

 
Var har du sökt? 
Google scholar, Diva, Stockholmsstadsbibliotek, Gihs bibliotekskatalog, lärarförbundet, 
arbetsmiljöverket, europeiska arbetsmiljöverket, försäkringskassan.  

 
Sökningar som gav relevant resultat 
Gihs bibliotek: Psykosocial arbetsmiljö, idrottslärares arbetsmiljö, arbetsmiljö, lärare och stress.  
 
Google scholar: Psychosocial work environment for teachers, teachers and stress, psysical 
education teachers enviroment. Work enviroment.  
 
Stockholmsstadsbibliotek: Skolans arbetsmiljö, psykosociala arbetsmiljön för lärare. 
 
 
Kommentarer 
Det har varit relativt svårt att hitta relevant och dagsaktuell tidigare forskning kring den 
psykososociala arbetsmiljön för specifikt idrottslärare. Men jag har hittat mycket tidigare 
forskning via litteraturlistor. Google scholar och Google gav bäst resultat, jag har även fått 
tips av min handledare.  
 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Hej                                                                               

 

Först och främst ett stort tack för att du vill medverka i detta examensarbete. Huvudsyftet med 

denna uppsats är att undersöka hur idrott och hälsa lärare ser på sin psykosociala arbetsmiljö 

och vad som påverkar den. Under intervjun kommer jag att ställa frågor som har med detta 

ämne att göra.  

 

Självklart är det frivilligt att delta och du har när som helst möjlighet att avbryta intervjun om 

så skulle vara fallet. De datamaterial som jag kommer samla in under denna uppsats kommer 

att behandlas konfidentiellt. Alltså kommer inte din skola eller ditt eget namn att nämnas i 

uppsatsen. Materialet kommer inte heller att användas till annan forskning.  

 

Jag beräknar att intervjun kommer att ta mellan 30-45 minuter. Jag kommer även om du 

samtycker med det vilja spela in samtalet för att kunna transkribera det. Om du vill ta del av 

denna transkribering är det bara att höra av dig till mig. Det kan vara bra så att jag tolkat dina 

svar på ett korrekt sätt. 

 

Du kan nå mig på följande mejladress och telefonnummer.   

Erikjormyr@hotmail.com 

Telefon: 0707388212 

 

Återigen stort tack för att du vill delta och jag ser framemot att träffa dig vid vår avtalade tid.  

 

Med vänlig hälsning, Erik Jörmyr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 Intervjuguide 

Startfrågor 
-‐ Hur många år har du jobbat som idrottslärare?  
-‐ Vad är det mest positiva med att vara idrottslärare? 
-‐ Vad är det mest negativa med att vara idrottslärare? 

 
Vad innebär begreppet psykisk hälsa för dig? 

-‐ Utveckla gärna, ge exempel.  
 

Vad innebär en bra psykosocial arbetsmiljö för dig? (förklara kort begreppet) 
-‐ Ge gärna exempel, hur ser du på din egna psykosociala arbetsmiljö?  

 
Vad innebär begreppet stress för dig?  

-‐ Utveckla gärna, ge exempel. Påverkar stress ditt arbete? Om ja, hur?  
 
Känner du dig stressad i ditt arbete? (om ja, hur ofta?) 

-‐ Vad är det som skapar stress i ditt arbete? 
-‐ Hur kan du hantera denna stress? 
-‐ Hur tar sig stress i uttryck hos dig? 
-‐ Känner du att du kan koppla av i ditt arbete? (om ja, när och hur?) 

 
Krav 
Upplever du att det är rimliga krav som ställs på dig i ditt arbete? Utveckla gärna! 
- Skulle du säga att du har höga eller låga krav på dig?  
Vad ställs för krav på dig i ditt arbete? Från skolledning, rektor och styrdokument?  
Upplever du att du kan uppfylla dessa krav? Utveckla gärna! Varför/varför inte? 
Hinner du med allt du skulle vilja på en arbetsdag? Om nej, vad beror det på?  
 
Kontroll 
Vilka möjligheter har du att påverka ditt eget arbete? Ge gärna exempel! 
Vilket beslutsutrymme har du i ditt arbete? (inflytande) 
Vilket handlingsutrymme har du i ditt arbete? (val, möjligheter) 
- Kan du fatta egna beslut? Kring mindre saker? Kring övergripande generella saker?  
Får du syssla med sådant som inte ingår i din arbetsroll? Vad? Hur ofta?  
 
Socialt stöd  
Känner du ett stöd från kollegor? Skolledning? (på vilket sätt?) 
Hur mycket kontakt har du med kollegor och arbetsledningen under arbetsdagen?  
Skulle du vilja ha mer kontakt? mindre?  
Har du nära till skolans personalrum? 
Hur ofta utnyttjar du det?  
Känner du dig ensam i ditt yrke? Varför/varför inte?  M,,,, 
 
Avslutningsvis: 
Finns det förhållanden i din psykosociala arbetsmiljö som påverkar din hälsa?  
Hur mår du när du går hem från en arbetsdag?  

-‐ Har det förändrats med tiden?  
Påverkar ditt arbete din fritid? Hur?  
 
Har du några egna frågor eller funderingar?  


