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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har varit att ur ett salutogent perspektiv undersöka vad som påverkar 

idrottslärare att stanna kvar inom idrottsläraryrket. Syftet har lett fram till följande mer 

preciserade frågeställningar 

 Hur skattar idrottslärare sin känsla av sammanhang (KASAM) i relation till sitt yrkesutövande?   

 Vilka faktorer uppfattar lärare ger en positiv respektive en negativ inverkan på att stanna i yrket? 

Metod  

Vårt urval har begränsats till fyra idrottslärare som alla har jobbat över 26 år i yrket. Vi använde 

oss av både intervjuer (huvudmetod) och ett skattningsformulär som metod. Formuläret utgår 

från Antonovskys KASAM-formulär. Teoretiskt ramverk för analys och tolkning av studiens 

empiri har varit Antonovskys KASAM-teori.  

 

Resultat 

Respondenterna nämner olika faktorer som motiverade dem att stanna i yrket. Positiva 

psykosociala faktorer är tungt vägande skäl att stanna kvar. Framförallt är det bra kollegor som 

ger energi i arbetet, den nära kontakten med elever och ett välfungerande samarbete med 

ledningen som är viktiga faktorer. Alla respondenterna ansåg sitt yrke vara meningsfullt och 

såg inte den ekonomiska faktorn som en anledning att lämna yrket trots att ingen var nöjd med 

lönen. Idrottslärarna i vår studie har i genomsnitt ett högt KASAM vilket visar på att de överlag 

är nöjda med sitt yrkesval. 

 

Slutsats 

Det är viktigt för lärarna att ha motiverande faktorer för att stanna kvar i yrket. Våra 

respondenter utryckte betydelsen av psykosociala faktorer och att yrket känns meningsfullt som 

skäl till att de stannat kvar över tid. Sammantaget bidrar dessa faktorer till en känsla av 

sammanhang. Antonovsky beskriver meningsfullhet, som en viktig del i att skapa sammanhang. 

Meningsfullhet kan i sin tur användas för att motverka stressorer i arbetet. Om läraren har 

tillräckliga resurser för att möta de stressorer hen ställs inför finns förutsättningar för hen att 

fortsätta arbeta inom sitt yrke över tid.  

 

 



 

Summary 

 Aim  

The study aims from a salutogenic perspective to find out what drives physical education 

teachers to remain in the profession PE teaching. The objective has led till the following more 

specific issuses 

 How would PE teacher rate their sensibility of coherence (SOC) in relation to their 

profession? 

 What factors perceive PE teachers gives a positive and also a negative impact in staying 

in their profession? 

Method  

Our selection has been limited to four PE teachers as everyone has worked over 26 years in the 

profession. We used both interviews (main method) and an assessment questionnaire as 

Method. The form is based on Antonovsky's SOC-form. Theoretical framework for the analysis 

and interpretation of the empirical of the study has been Antonovskys SOC theory. 

 

Results 

The respondents mention various factors, which motivated them to stay in the profession. 

Positive psychosocial factors are important reasons to remain in the occupation. In particular, 

good colleagues providing energy in the work as well as close contact with students and well 

functioning cooperation with the management are important factors. All respondents 

considered their profession to be meaningful and did not regard the economic factors as a reason 

to leave the profession despite that none of them was satisfied with the salary. PE teachers in 

our study have in average a high SOC indicating that they are generally satisfied with their 

choice of career. 

 

Conclusions 

It is important for teachers to have a number of motivating factors to remain in the profession. 

Our respondents expressed the importance of psychosocial factors and that the profession is 

meaningful as reasons to remain in the position as a PE teacher. Taken together, these factors 

contribute to a sense of coherence. Antonovsky describes meaningfulness, as an important 

part of creating a context. Meaningfulness may, in turn, be used to counteract the stressors of 

work. If the teacher has adequate and sufficient resources to confront the stressors he/she 

meets there are good presumptions for him/her to continue in the profession over time. 
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1 Inledning 

Idrottslärare anser enligt flera studier att de har ett meningsfullt yrke.1 Trots detta är det vanligt 

att idrottslärare byter yrke innan de når pensionsåldern. En studie av Händel och Runsjö, visas 

att idrottslärare i genomsnitt lämnar sitt yrke efter 14 år. Studien visar även på att de 

idrottslärare som stannar i yrket, i genomsnitt, endast håller sig skadefria i 17 år.2 Vad beror det 

på att så många idrottslärare lämnar sitt yrke och ännu mer intressant, varför stannar vissa kvar? 

Den senare frågan är den som vi blev intresserade av då vi själva är på väg mot idrottsläraryrket 

och självklart vill ha de bästa förutsättningarna att stanna kvar i vår kommande profession 

länge.  

  

Många tidigare studier har angripit problemet ur ett patogent perspektiv (faktorer som orsakar 

ohälsa), t.ex. förslitningsskador, låg lön och dålig arbetsmiljö.3 Vi ville istället använda oss av 

ett salutogent perspektiv (faktorer som främjar och vidmakthåller hälsa) och titta på faktorer 

som får idrottslärare att stanna kvar i yrket. Till vår hjälp har vi använt oss av Aaron Antonovsky 

forskning om salutogenes. Antonovsky är upphovsman till begreppet KASAM (Känsla för 

sammanhang).4 

   

Intresset för ämnet i denna studie grundades när dess skribenter skrev sin C-uppsats som 

behandlade förslitningsskador hos idrottslärare jämfört med teoretiska ämneslärare. Ett av 

resultaten som kom fram i den studien var att få idrottslärare trodde sig kunna arbeta inom yrket 

fram till pensionen. Vi ville då undersöka vilka faktorer som faktiskt fick lärare att stanna kvar 

i yrket. Detta blev ingången till denna uppsats. Vi har därför valt att intervjua fyra idrottslärare 

som har arbetat över 20 år i yrket för att ta reda på vilka förutsättningar som har gjort det möjligt 

för dem att stanna kvar sin profession.  

 

 

 

                                                 

1 Danold Berg & Sandra Roks, Idrottsläraren och arbetsmiljön. (Stokholm: Lärarnas riksförbund, Svenska 

idrottslärarföreningen. 2010). s. 6. 
2 Gun Händel, Axel Runsjö, Vart tog de vägen? – eller hur länge håller en gymnastiklärare? Rapport från 

Svenska Gymnastiksällskapets arbetsmiljögrupp 1984/1985 (Stockholm: SGS/LR: 1985) s. 2-4. 
3 Bruce w. Hall, L. Carolyn Pearson & Delos Carroll, “Teachers´long- range teaching plans: a discriminant 

analysis”. Journal of educational research. (1992) vol. 85 no.4 s. 121- 125. 
4 Aaron Antonovsky, Hälsans mysterium. (Stockholm: Natur och Kultur, 1991).  



 

1.1 Bakgrund och forskningsläge  

 

En övervägande del av idrottslärare anser att deras jobb är meningsfullt5 men studier visar att 

de i genomsnitt lämnar sitt yrke redan efter 14 år6 och enligt en arbetsmiljöundersökning från 

2009 är lärarna den yrkesgrupp som har det högsta antalet sjukskrivningar per år.7 För att kunna 

ringa in de faktorer som får idrottslärare att fortsätta arbeta inom yrket har vi valt att först titta 

på de orsaker eller faktorer som har betydelse för att en idrottslärare väljer att lämna sitt yrke.   

 

LÖNER OCH ARBETSMILJÖ 

I ett flertal studier där man har tittat på varför idrottslärare slutar sitt yrke i förtid, anges de låga 

lärarlönerna och den ej tillfredställande arbetsmiljön som några av de främsta orsakerna.8  Även 

de idrottslärare som fortfarande ännu är aktiva inom sitt yrke anger arbetsmiljön som t.ex. 

otillräcklig städning, dålig akustik samt små och dåligt utrustade lokaler som en orsak till att 

inte vilja arbeta fram till pensionen.9 

 

FÖRSLITNINGSSKADOR 

Förslitningsskador är även det en stor anledning till varför många idrottslärare väljer att 

antingen byta inriktning till ett annat ämne inom läraryrket eller byta yrke helt. De områden 

som är mest drabbade av förslitningsskador är nedre delen av ryggen samt knän och axlar vilket 

hindrar idrottslärare att utföra sitt arbete.10  

 

GRUPPSTORLEK OCH ÄMNESBUDGET 

Ytterligare problem som lyfts fram är gruppstorleken på eleverna samt ämnesbudgeten.11 

Idrottslärare som arbetar med stora grupper känner sig otillräckliga som pedagoger och 

upplever arbetsmiljön som svårhanterlig med en ökad skaderisk hos eleverna som följd. En 

otillräcklig ämnesbudget kan leda till avsaknad av diverse hjälpmedel för att göra 

undervisningen mindre påfrestande såsom talförstärkare, hörselskydd och lyftanordningar. 

                                                 

5 Danold Berg & Sandra Roks, Idrottsläraren och arbetsmiljön. (Stokholm: Lärarnas riksförbund, Svenska 

idrottslärarföreningen. 2010). s. 6. 
6 Gun Händel, Axel Runsjö, Vart tog de vägen? – eller hur länge håller en gymnastiklärare? Rapport från 

Svenska Gymnastiksällskapets arbetsmiljögrupp 1984/1985 (Stockholm: SGS/LR: 1985) s. 2-4. 
7Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljön 2009, Arbetsmiljöstatistisk rapport 2010:3, 2010-06-01 
8 Lärarnas Riksförbund, Varför lämnar lärarna yrket?, 2002-08-22 
9 Ibid. 
10 Gun Händel, Axel Runsjö, Vart tog de vägen? – eller hur länge håller en gymnastiklärare? Rapport från 

Svenska Gymnastiksällskapets arbetsmiljögrupp 1984/1985 (Stockholm: SGS/LR: 1985) s. 2-4. 
11 Danold Berg & Sandra Roks, Idrottsläraren och arbetsmiljön. (Stokholm: Lärarnas riksförbund, Svenska 

idrottslärarföreningen. 2010). s. 6. 



 

 

STRESS 

Stress är vanligt förekommande hos lärare och kan yttra sig på flera sätt. Psykiskt, som trötthet 

eller koncentrationssvårigheter eller fysiskt, som exempelvis huvudvärk, muskelvärk och/eller 

hjärtklappning.12 Stress kan orsakas av brister i den fysiska miljön eller arbetsorganisationen 

likväl som av problem av psykisk eller social natur. Enligt Jean Lomoyne med flera kan stress 

genom att bidra till spänningar i kroppen förvärra eller till och med skapa förslitningsskador 

som är vanligt förekommande hos idrottslärare.13 Lärarna anser sig få litet stöd och uppmuntran 

från ledningen under besvärliga perioder vilket även det kan leda till psykisk påfrestning.14 

 

ÖVERTID 

Enligt en arbetsmiljöundersökning från 2009 är lärare den yrkesgrupp som har svårast att 

koppla av från sitt arbete på fritiden. Lärare har svårt att själva bestämma sin arbetstakt och det 

är vanligt att den anställde jobbar på lunchen, arbetar övertid eller tar med jobbet hem. Lärarna 

är även den yrkesgrupp där flest lider av sömnproblem.15 

 

Flera studier behandlar lärare generellt men många av de faktorer som anges är också 

betydelsefull för idrottslärare och har varit en god utgångspunkt för vår studie. Några studier 

är mer specifikt inriktade på idrottslärare. Följande studier har delvis tittat på orsaker som får 

lärare stannar kvar i yrket och faktorer som får dem att trivas med sitt arbete.    

 

ENERGIKRÄVANDE ELLER MOTIVERANDE 

I en studie av Jari Hakanen med flera har man studerat det arbetsrelaterade välmåendet hos 

finska lärare.16 De två olika delarna som undersöks i studien är de energikrävande (arbetskrav, 

utbrändhet och ohälsa) samt de motiverande (arbetsresurser, engagemang och organisationisk 

hängivenhet). Resultatet visar att arbetskrav som t.ex. icke skötsamma elever, arbetsbörda och 

den fysiska arbetsmiljön är de viktigaste orsakerna för utbrändhet och ohälsa. Som arbetsresurs 

                                                 

12 Carl Hogstedt, Greta Smedje & Robert Wålinder, Buller och ohälsa bland personal i skola och förskola, 

Arbets- och miljömedicin, Uppsala, Rapport nr 2/2009, s. 10 
13 Jean Lomoyne, Louis Laurncelle & Francois Trudau, “Occupational health problems and injuries among 

Quebec´s physical educators”, Applied Ergonomics, vol. 38 (2007: 5, September) s. 625-634. 
14 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljön 2009, Arbetsmiljöstatistisk rapport 2010:3, 2010-06-01 
15 Ibid.  
16 Jari J. Hakanen, Arnold B. Bakker, & Friedhelm B. Schaufeli, ”Burnout and work engagement among 

teachers”. Journal of school psychology, 43 (2006). s. 495- 513. 



 

var de främsta orsaker kontroll över arbetet, stöd från ledningen, det sociala klimatet och 

nytänkande miljö.17 

 

SLUTA ELLER INTE 

I en studie gjord av Bruce W. Hall med flera har man jämfört lärare som planerar att sluta 

undervisa med lärare som har en långsiktig plan att fortsätta i yrket. Studien tittar på lärares 

attityd till yrket, deras uppfattningar och reaktioner till sin egen arbetsmiljö. Resultaten visar 

att de som planerar att stanna i yrket var mer nöjda med sin nuvarande anställning, kände mindre 

stress och var i större utsträckning nöjda med sin lön. De kände även att de hade inflytande över 

sina elever, kunde fatta beslut självständigt och var nöjda med ledningen. De som planerade att 

sluta inom läraryrket visade i högre grad att man ansåg sig ha för dålig belöning för sitt arbete, 

få möjligheter till karriär och att skolan var en alltför stressfull miljö att arbeta i.18    

 

POSITVIA OCH NEGATIVA FAKTORER 

I en studie gjord av Naomi Fejgin med flera undersöks olika faktorer som kan leda till 

utbrändhet hos idrottslärare i Israel.19 De idrottslärare som ingick i studien skulle lista fem 

negativa faktorer som orsakade stress och fem positiva faktorer som underlättade arbetet och 

gav en tillfredställande arbetssituation. Av de negativa faktorer som listades kunde tre av dem 

korreleras med utbrändhet, otillräcklig ersättning samt administrativa begränsningar. Den 

enskilda faktor som visade störst samband med utbrändhet var otillräcklig ersättning i relation 

till utbildningsnivå och arbetsinsats i jämförelse med liknande arbete i den privata sektorn. 

Vidare innefattade administrativa begränsningar faktorer som för mycket pappersarbete, 

skolans regler och bestämmelser. Idrottslärarens begränsningar var speciellt isolering från 

resten av arbetslaget, bristande variation av arbetsuppgifter samt dåliga möjligheter till 

personlig utveckling.20  

1.1.1 Sammanfattning av bakgrund och forskningsläge 

Det är många faktorer som påverkar om en idrottslärare ska fortsätta utöva sin profession. De 

faktorer som oftast lyfts upp är de ekonomiska, som t.ex. dålig lön i relation till sin utbildning 

                                                 

17 Jari J. Hakanen, Arnold B. Bakker, & Friedhelm B. Schaufeli, ”Burnout and work engagement among 

teachers”. Journal of school psychology, 43 (2006). s.495- 513.  
18 Bruce w. Hall, L. Carolyn Pearson. Delos Carroll, “Teachers´long- range teaching plans: a discriminant 

analysis”. Journal of educational research. (1992) vol. 85 no.4 s. 121- 125.  
19 Naomi Fejgin, Nevat Ephraty, David Ben-Sira, ”Work Environment and Burnout of Physical Education 

Teachers”, Journal of teaching in physical education, 15 (1995:1 Oct), pp. s.64-78.   
20 Ibid.   



 

och arbetsinsats, och de fysiska förutsättningarna. Idrottsläraryrket är slitsamt för kroppen och 

förslitningsskador är vanligt förekommande. Man lyfter även fram psykosociala faktorer som 

avsaknad av stöd från ledningen samt svårigheter att planera sin egen arbetstakt. Även stress 

framkommer i flera studier som en vanlig faktor för att inte vilja fortsätta inom sitt yrke. 

De idrottslärare som hade stanna kvar i sin profession och inte hade för avsikt att sluta angav 

följande faktorer som betydelsefulla; kontroll över arbetet, stöd från ledningen samt att de 

trivdes i det sociala klimatet och befann sig i en nytänkande miljö. De kände även att de hade 

inflytande över sina elever och kunde kunna fatta självstädiga beslut. De var även i större 

utsträckning nöjda med sin lön. 

1.2 Teoretiska utgångspunkter  

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, myntade begreppet KASAM (Känsla för 

sammanhang) vilket är ett mått på en persons upplevda hälsa ur ett salutogent perspektiv. 

Genom att studera judiska kvinnor som överlevt fruktansvärda förhållanden i 

koncentrationsläger intresserade han sig för de faktorer som fick vissa av kvinnorna att 

behålla sin psykiska hälsa. Han vände på frågeställningen; Varför mår vissa människor 

psykiskt dåligt? och frågade sig istället; Vad gör att människor förblir psykiskt friska? Enligt 

Antonovsky är en människa aldrig helt helt frisk eller helt sjuk utan rör sig hela tiden mellan 

de två polerna frisk och sjuk. Det är graden av KASAM som visar var vi befinner oss.21 

Känsla av sammanhang definieras som:   

 

[…] en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomträngande och 

varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld 

under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga,(2) de resurser som krävs för att 

man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav 

är utmaningar, värda investering och engagemang.22 

 

KASAM består av tre delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som 

tillsammans motverkar stress. Om man ser på stress ur ett patogent synsätt ser man stressorer, 

dvs. negativa faktorer, som en risk som bör begränsas, motverkas eller mötas med hjälp av en 

buffert. Ser man på stress ur ett salutogent synsätt ser man på stressorer som en faktor som 

                                                 

21 Aaron Antonovsky, Hälsans mysterium. (Stockholm: Natur och Kultur, 1991). s. 90ff. 
22 Ibid. s. 41  



 

ständigt är närvarande i alla människors liv. Stressorer ses då inte enbart som en negativ faktor 

utan kan även ha positiva och hälsofrämjande effekter23.  

 

Den första delkomponenten begriplighet belyser hur man upplever inre och yttre stimuli som 

förutsägbara och begripliga, snarare än obegripliga, slumpmässiga och oväntade. En person 

med hög känsla för begriplighet har förmågan att förutse framtida stimuli och på så sätt vara 

bättre rustad att möta dem när de kommer. Komponenten hanterbarhet definierar hur man 

upplever de resurser man har till sitt förfogande för att möta de stimuli man möter. Resurser 

kan finnas både inom dig och i personer i din omgivning som familj, vänner och kollegor. En 

stark känsla av hanterbarhet innebär att man inte känner sig som ett offer för omständigheter 

och även om olyckliga saker händer i livet så har man möjlighet att klara situationen. Den tredje 

komponenten, meningsfullhet, ses som en motivationsfaktor. De personer med starkt KASAM 

har ofta något område i livet som de är starkt engagerade i och som har stark betydelse för 

personen. Stressorer inom dessa områden ses ofta som utmaningar värda känslomässiga 

investeringar. Komponenten meningsfullhet betyder alltså i vilken utsträckning man känner att 

livet har en känslomässig innebörd samt att problem och krav man ställs inför är värda att 

investera energi i. Dessa problem och krav ses som utmaningar man välkomnar hellre än att 

vara utan.24 

Antonovsky utvecklade ett uppskattningsformulär för att kunna mäta graden av KASAM hos 

en individ. Ju högre värden en individ får, desto högre grad av upplevd hälsa och förmåga att 

hantera utmaningar har individen. Vi har använt oss av Antonovskys formulär för att kunna 

mäta de intervjuade idrottslärarnas upplevda hälsa och hur nöjda de är med yrket. Vi anser att 

det är ett adekvat formulär då det är utformat ur ett salutogent perspektiv, vilket även är sättet 

vi vill angripa idrottslärarnas arbetssituation på. Vi har velat får en uppfattning om de 

intervjuade idrottslärarnas känsla för sammanhang d.v.s. deras upplevda hälsa ur ett salutogent 

perspektiv. Med ett salutogent synsätt är man intresserad av att undersöka personer som trots 

en krävande arbetssituation ändå mår bra och se vilka faktorer som bidrar till att de upprätthåller 

en god hälsa.25 KASAM-formuläret består av 29 frågor som bygger på de tre komponenterna 

kring känslan av sammanhang. Svaren anges i skala mellan ett till sju och variationsvidden i 

resultatet är mellan 29 och 203.  

                                                 

23Aaron Antonovsky, Hälsans mysterium. (Stockholm: Natur och Kultur, 1991), s. 37ff.  
24 Ibid. s. 38 f.  
25 Ibid. s. 37ff.  



 

De tre komponenterna kan inte användas som delskalor vilket innebär att det inte finns några 

normerande värde på dessa, utan KASAM ses som en helhet. Genomsnittet för friska personer 

är 140. Vid resultat över 160 har personen ett högt KASAM och under 120 är personens 

KASAM lågt.26 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien har varit att ur ett salutogent perspektiv undersöka vad som påverkar 

idrottslärare att stanna kvar inom idrottsläraryrket. Syftet har lett fram till följande mer 

preciserade frågeställningar 

 

 Hur skattar idrottslärare sin känsla av sammanhang i relation till sitt yrkesutövande?   

 Vilka faktorer uppfattar lärare ger en positiv respektive en negativ inverkan på att stanna i yrket? 

2 Metod 

Vid datainsamlingen använde vi oss av djupintervjuer och ett skattningsformulär för att få 

ökad förståelse för idrottslärarnas situation. Skattningsformuläret utgick från Antonovskys 

KASAM-formulär vilket modifierades för att rikta sig mot idrottslärare. Efter att 

skattningsformuläret besvarats gjordes intervjuer med de olika respondenterna.  

2.1 Urval 

Vi ville intervjua fyra personer, minst en av vardera kön, vilka hade arbetat inom 

idrottsläraryrket i minst 14 år. Motivet till antal år i yrket går att hänföra till att idrottslärare i 

genomsnitt lämnar yrket efter ca 14 år enligt en studie av Händel och Runsiö. 27 Enligt Kvale 

& Brinkman är antalet intervjuade personer i studien helt beroende på undersökningens 

syfte.28 För att hitta våra respondenter använde vi oss av ett bekvämlighetsurval d.v.s. de 

personer som råkade finnas till hands29 och vi använde oss därför av lärare som vi av olika 

anledningar kände till sedan tidigare och som alla uppfyllde kraven. De medverkande lärarna i 

denna studie hade alla arbetat 26 år eller längre i yrket. Tre av lärarna arbetade endast som 

idrottslärare men en av dessa hade precis avslutat en utbildning till teoretisk ämneslärare.  

Den fjärde läraren arbetade i dagsläget även som lärare i franska. Tre av lärarna arbetade på 

gymnasiet och en arbetade med årskurserna ett till fem. 

                                                 

26 Aaron Antonovsky,  Hälsans mysterium. (Stockholm: Natur och Kultur, 1991), s. 90ff. 
27 Gun Händel, Axel Runsjö, Vart tog de vägen? – eller hur länge håller en gymnastiklärare? Rapport från 

Svenska Gymnastiksällskapets arbetsmiljögrupp 1984/1985 (Stockholm: SGS/LR: 1985), s. 2ff 
28 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteraur, 2014) s. 156 
29 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 120 



 

 

 

Figur 1 – Respondenterna i tabellform 

 

 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 

Kön Man Kvinna Kvinna Kvinna 

Ålder 48 57 59 61 

År i yrket 26 31 38 38 

Årskurser 1-5 Gymnasiet Gymnasiet Gymnasiet 

Övriga ämnen - - Franska - 

2.2 Procedur 

De tilltänkta respondenterna kontaktades per telefon och efter att ha fått information om 

studien hade de möjlighet att tacka ja eller nej till deltagande i. Alla kontaktade tackade ja. En 

vecka innan intervjun genomfördes skickades vårt skattningsformulär ut per mejl. I mejlet 

gavs information om bakgrunden till skattningsformuläret och hur det skulle fyllas i. 

Skattningsformuläret (se bilaga) samlades upp vid intervjutillfället. Vi besökte respektive 

lärares arbetsplats för att genomföra intervjuerna i en van miljö för respondenten. Detta för att 

få en avslappnad stämning och på så sätt få utförligare svar.30 Att utföra intervjuer på 

respondentens arbetsplats kan även ”ge helhetsintryck, upplevelser och informationer som 

kan bilda en värdefull bakgrund både för intervjuerna och för den efterföljande analysen.”31 

Vi hade tidigare kort informerat våra respondenter om vad intervjun skulle handla om och vid 

intervjutillfället tydliggjorde vi än en gång syftet med studien.32 

 

Intervjuguide  

Innan själva intervjuerna påbörjades hade vi konstruerat en intervjuguide.33 Enligt Jan Trost, 

författare till boken Kvalitativa intervjuer, så ska guiden ha ett klart och tydligt syfte men ska 

inte innehålla detaljerade frågeställningar utan ska vara en relativt kort lista med stora 

delområden som intervjuaren utgår ifrån.34 Trost varnar för att ta med för många frågor då 

bearbetningen blir besvärligare och uttrycker detta med ”lagom är bäst.”35 Vi konstruerade 

våra intervjufrågor i tydliga kategorier. Förutom bakgrundsfrågorna ställdes frågor utifrån sex 

                                                 

30 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 44f. 
31 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 106 
32Nathalie Hassmén & Peter Hassmén, Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder (Logotipas: SISU Idrottsböcker, 

2008), s. 256 
33 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteraur, 2014) s. 172 
34 Trost, J. Kvalitativa intervjuer. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 50ff 
35Ibid. s. 50 



 

olika kategorier vilka valdes utifrån de studier som ingår i vår bakgrund och vårt 

forskningsläge. Kategorierna var stress, fysiska förutsättningar, psykosociala faktorer, 

meningsfullhet, ekonomi och framtid. Till varje kategori hörde även en eller flera faktorer som 

kunde relateras till de olika huvudkategorierna (se figur 2). Varje kategori bestod av var sin 

huvudfråga och ett antal underfrågor som ställdes vid behov för att hjälpa respondenten att 

utveckla svaren (se intervjuguide). Vi använde oss av riktat öppna frågor med fokuserade 

frågeområden med öppna följdfrågor.36 Under själva intervjun styrde den intervjuade 

ordningsföljden på frågorna utifrån svaren då ”Följsamheten är A och O under 

intervjuarbetet” enligt Trost.37 

 

Figur 2  

Bilden illustrerar de sex olika kategorierna och dess underliggande faktorer vilka intervjufrågorna utgick ifrån. 

 

 

Intervjuerna 

Vid den första intervjun var endast en av författarna på plats. Vid de återstående tre 

intervjuerna var båda författarna på plats men det var endast en av författarna som 

genomförde intervjun medan den andra lyssnade. Vi gjorde två intervjuer var. Efter att alla 

frågor var ställda enligt intervjuguiden fick den icke intervjuande författaren chansen att ställa 

följdfrågor till respondenten för att fylla eventuella luckor i svaren. Intervjuerna tog cirka 30 

minuter att genomföra. Vi valde att spela in intervjuerna för att kunna fokusera på våra frågor 

och respondenternas svar och inte bli för distraherade av att behöva anteckna.38 

                                                 

36 Annika Lantz, Intervjumetodik. (Lund: Studentlitteratur, 2013), s. 41ff. 
37 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 51 
38 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer. (Lund: Studentlitteratur, 2005) Sid. 54 
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2.3 Databearbetning  

När intervjuerna var klara gjordes transkriberingar av allt inspelat material vilket delades upp 

jämt mellan författarna. När transkriberingen av intervjuerna var klar gjordes en kodning av 

svaren och utifrån de teman som frågeområdena byggts upp kring som enligt Kvale & 

Brinkmann gör att man får en överblick över materialet och det underlättar jämförelser och 

hypotesprövning.39 Kodning eller kategorisering av intervjuer är den vanligaste formen av 

dataanalys och är en central del av olika former av metoder så som grundad teori och 

innehållsanalys.40  

Utsagorna färgkodades utifrån de olika temana och enligt grundad teori så sökte vi efter 

likheter och olikheter i den insamlade datan. Syftet med grundad teori är att utveckla en teori 

på ett induktivt sätt dvs. att kunna dra generella slutsatser om våra respondenter.41 Vi klippte 

sedan ut de färgkodade delarna och jämförde respondenternas svar i respektive kategori. När 

skattningsformuläret samlats in räknades ett poängresultat ihop för respektive lärare. 

Resultatet jämfördes sedan med intervjusvaren för respektive respondent för att kunna göra en 

djupare tolkning av deras svar och få en större förståelse för deras yrkessituation.  

 

Figur 3 – De olika färgkodade temana 
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2.4 Reliabilitet och validitet  

För att öka reliabiliteten i vår studie genomförde vi intervjuerna på respektive lärares skola i 

ett rum de själva valt för att på så sätt känna sig avslappnade och mer bekväma i 

intervjusituationen.42 För att eventuella missuppfattningar skulle kunna elimineras var båda 

textförfattarna var med under intervjun och hjälptes åt vid transkriberingen. Enligt Trost finns 

det både för- och nackdelar med att spela in intervjun. Fördelarna är att man kan lyssna till 

ordval och tonfall om igen efter intervjun. Man kan även koncentrera sig på frågorna och 

svaren utan att behöva pausa för att anteckna. Till nackdelarna hör bl.a. att synintrycken kan 

gå förlorade under transkriberingen och att vissa respondenter kan bli hämmade av att bli 

                                                 

39 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteraur, 2014), s. 

241ff 
40 Ibid. s. 241 
41 Ibid. s. 238ff 
42 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 44. 



 

inspelade vilket kan vara negativt för resultatet.43  

Kvale & Brinkmann menar att fördelarna med kodning av intervjuutskrifterna är att forskaren 

tvingas bekanta sig med ordentligt med materialet och att den stora mängden data är lätt att 

bryta ner i olika steg.44 

Vi använde oss av Aaron Antonovskys KASAM-formulär som är ett vedertaget verktyg för 

att mäta en individs känsla av sammanhang. Vi har endast bytt ut ett fåtal ord för att den ska 

rikta sig mot idrottslärare. 

3. Resultat 

Resultatet är strukturerat på så sätt att vi först har sammanställt resultatet av 

skattningsformuläret. Sedan har vi jämfört de olika huvudkategorierna för sig. När vi 

sammanställde resultatet för skattningsformuläret såg vi att tre av våra fyra respondenter hade 

högre KASAM än det generella genomsnittet. Att en av respondenterna hade ett lågt KASAM 

gör jämförelsen än mer intressant när vi jämför skillnaderna i de olika intervjusvaren.   

3.1 Skattningsformulär 

Två av respondenterna får anses ha högt KASAM. Respondent 1 har högre än det generella 

genomsnittet medan Respondent 2 får anses ha lågt KASAM. Medelvärdet för respondenterna 

var 158. Vi kommer att titta närmare på skattningsformuläret i diskussionsdelen och jämföra 

med intervjusvaren.    

 

Vilket skattat KASAM-värde har respondenterna? 

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Medelvärdet 

156 120 179 177 158 

 

Intervjusvar 

3.2 Ekonomi 

På frågan vad idrottslärarna anser om sin lönebild svarade alla respondenterna att de tyckte 

lönen var för låg. Respondent 3 svarade att lönen var miserabel medan respondent 2 beskriver 

lönen som en katastrof. Tre av respondenterna uttrycker att lönen är för låg jämfört med den 

                                                 

43 Ibid. s. 53ff 
44 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteraur, 2014), s. 242 



 

utbildning de har genomfört.  Ytterligare två av respondenterna uttrycker att arbetsinsatsen är 

betydligt högre än vad de får betalt för. Tre av respondenterna nämner också att 

löneutvecklingen är dålig. En av respondenterna beskriver löneutvecklingen genom svaret: 

 

Jag har ju backat, för på 70-talet när jag börja som lärare, då var det ju bra betalt. Alltså våra 

löner låg i höjd med riksdagsmännens löner. […] facket har ju skött sig uselt. Sen 

kommunaliseringen så har det ju bara backat och blivit mycket, mycket sämre med kommunen 

som huvudman. […] betalar de inte så då får man inte kvalitet.45 

 

Ytterligare en respondent nämner kommunaliseringen som anledning till den dåliga 

löneutvecklingen och för att lärarna har fått det sämre.  

Tre av respondenterna anser dock att lönen inte ska tillmätas alltför stor betydelse för att de 

skall fortsätta arbeta inom yrket. Respondent 4 beskriver anledningen till att inte lönen har en 

så stor betydelse för det fortsatta idrottsläraryrket med orden: 

”[…] i mitt fall är det ju såhär att jag har en man som jobbar, så vi är ju två liksom som delar 

på alla kostnader och nu har vi inga barn heller hemma, så nu är det bara han och jag, så att 

lönen spelar inte ekonomiskt någon roll. Men är man ensamstående så kan det vara rätt 

knapert.”46 Respondent 1 svar skiljer sig i samma fråga: ”Ja det tycker jag att den har. Ibland 

funderar man ju faktiskt på att man kunde göra någonting annat och få kanske högre lön.”47 

3.3 Fysiska förutsättningar 

Det framkommer i intervjuerna att den fysiska belastningen i idrottsläraryrket är hög men 

med åren har respondenterna utvecklat olika metoder för att undvika påfrestningarna. 

Respondent 1 och 4 berättar att de inte längre instruerar på samma sätt som tidigare utan 

använder sig av eleverna i dessa situationer. På så sätt undviker de stora delar av de 

belastande momenten. Respondent 4 beskriver det på följande sätt: […] ”på gymnasiet så ska 

man ju ta tillvara elevernas kunskap också och de är ju mycket bättre än jag rent 

prestationsmässigt i grenar. […] kullerbyttor och hjulningar gör jag fortfarande och 

hjulomslag men inga volter […]då låter jag eleverna visa.”48 

 

Tre av fyra respondenter nämner att planeringen av lektionerna är viktig för att undvika den 

höga arbetsbelastningen. Alla respondenterna har gjort förändringar i sitt undervisande för att 

                                                 

45 Intervju 2011-09-27 Respondent 3.  
46 Intervju 2011-09-29 Respondent 4. 
47 Intervju 2011-09-21 Respondent 1. 
48 Intervju 2011-09-29 Respondent 4. 



 

undvika belastning. Respondent 2 beskriver det med: ”Det viktigaste är att man måste tänka 

när man lägger upp lektionen. Man kan ju inte hela tiden när man har 14 klasser att man i 

varje klass är med och värmer upp och springer, det gjorde man ju när man var ung.”49 

 

Respondent 1 och 3 har inga förslitningsskador och ser därför inte den fysiska belastningen 

som ett hinder för ett fortsatt arbete inom yrket. Respondent 1 nämner dock att ljudnivån och 

den bullriga miljön ofta leder till huvudvärk vilket han anser vara en typ av förslitningsskada. 

Respondent 2 och 4 har båda drabbats av förslitningsskador. Respondent 4 har bara ett fåtal år 

kvar att arbeta innan pensioneringen och ser därför inte förslitningsskador som ett hot mot sin 

framtid som idrottslärare. Respondent 2 som har drabbats av artros i höften är osäker på sin 

förmåga att arbeta tiden ut till pensionen: ”Jag känner liksom åtta år kvar och den här höften. 

Det ser inte sådär jätteljust ut, det gör det ju inte.”50  

Respondent 4 anser att idrottslärare har ett eget ansvar att förbereda sig tillräckligt bra för att 

klara de fysiska utmaningar de ställs inför: ”Det är en del av idrottslärarens förberedelser att 

man är i bra kondition och bra skick så att man orkar med de här dagarna när man har sex 

lektioner.”51  

3.4 Stress 

Tre av fyra respondenter känner stress under perioder då arbetsbelastningen är högre än 

normalt. Respondent 4 beskriver en situation där stressen är påtaglig så här: ”Speciellt då 

under vissa lägen som nu, då det är mycket att göra. Framför allt att det är betygstider då 

ligger jag och grubblar.[---] Och sen så gör jag i stort sett all planering hemma.”52  

Även respondent 1 uttrycker att vissa perioder är betydligt stressigare än andra. Han nämner 

exempelvis perioder med orientering och elevens val som extra påfrestande. Tre av fyra 

respondenter känner att arbetet påverkar dem även på fritiden. Framförallt nämns att de inte 

har samma energi hemma som de hade förr. Respondent 1 berättar att han ofta vaknar vid 

femtiden på morgonen och tänker på vad som måste göras. Han nämner också att han är 

väldigt trött när han kommer hem på kvällarna. Respondent 2 tycker att hon är tröttare nu 

jämfört med tidigare år och säger: ”Förut hade jag alltid på radion eller teven nu vill jag bara 

att det ska vara tyst. Mest att jag bara sitter ner och tar det lugnt.”53  

                                                 

49 Intervju 2011-09-23 Respondent 2. 
50 Intervju 2011-09-23 Respondent 2. 
51 Intervju 2011-09-29 Respondent 4. 
52 Intervju 2011-09-29 Respondent 4. 
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Tre av de fyra respondenterna beskriver att arbetsbelastningen har ökat under årens lopp. 

Något de alla nämner är det ökade kravet på lärarnas administrativa arbete. Respondent 4 som 

anser att arbetsförhållandet speciellt förändrats för idrottslärarna beskriver situationen på 

följande sätt: 

När jag började här på gymnasiet var vi inte mentorer, projektarbeten fanns inte, utan då hade 

man sin undervisning och förde frånvaro gjorde man en gång i veckan. Nu krävs det med nya 

gymnasieformerna att egentligen direkt efter varje lektion ska du göra frånvaro, så att det kan gå 

hem ett sms eller ett mejl till föräldrarna. Och nu har vi så vissa dagar med fem minuter emellan 

från den ena lektionen till nästa, då finns ju inte den möjligheten. Så att den administrativa biten 

blir tyngre och tyngre gentemot att den del man utbildar sig för, alltså att stå på golvet och ha 

hand om ungdomar, den blir i förhållandevis mindre.54 

 

Respondent 3 skiljer sig från de andra på så vis att hon är den enda som inte känner sig 

stressad över huvud taget. Hon är nöjd med sitt schema och försöker utnyttja dess fördelar.  

Hon säger även: ”Vissa saker kan man påverka och vissa saker kan man inte påverka. Det är 

mitt utgångsläge.”55 

3.5 Psykosociala faktorer 

Alla respondenter är nöjda med relationerna till personerna de stöter på i sin arbetssituation. 

Tre av fyra respondenter uttrycker glädje över samarbetet och relationerna med övriga 

idrottslärare. Respondent 3 betonar vikten av att ha flera idrottslärarkolleger på följande sätt: 

”Jag får energi i mötet med eleverna och så får jag energi i mötet med mina kollegor, för vi är 

ju alltid en 6 -7 stycken som jobbbar. Det är viktigt för mig. Jag skulle aldrig stå ut att jobba 

på en skola med en eller två idrottslärare.”56 

Respondent 1 som är ensam idrottslärare på skolan uttrycker relationerna med sina kolleger 

på ett mer återhållsamt sätt men är i stort sett nöjd med samarbetet. Respondet 4 uttrycker 

samarbetet med andra ämneslärare än idrottslärarna som svårare:  

”Samarbete med idrottslärare är relativt lätt att få till men samarbete över gränserna där 

[…] finns ingen tid för samplanering så ska man göra något projekt […] då är det den ena 

eller den andra som drar lasset.”57  

Respondenterna är nöjda med samarbetet med ledningen men av olika anledningar. 

Respondent 1 tycker att rektorn alltid finns till hands vid behov och är även ute i 
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verksamheten mer och mer. Respondent 3 menar att ledningen låter idrottslärarna sköta sig 

själva och är nöjd med det. Hon nämner att det är ”[…]frihet under ansvar.” Enda kontakten 

med ledningen tas när det förekommer problem i verksamheten. Respondent 4 säger att de 

precis har bytt rektor men samarbetet fungerade utmärkt med den tidigare ledningen. 

Respondent 2 anser att ledningen finns för långt ifrån idrottslärarnas verksamhet:  

”Men jag tycker det är trevligt när en chef frågar; hur det går det där nere på idrotten eller är 

det någonting som strular eller sådär då men bara så fort det är någonting som inte funkar då 

ska man gå dit. Men det kan ju vara någonting som gått bra också.”58  

Hon påpekar även att hon ansvarar för hälsoarbetet på skolan och tycker att hon saknar stöd 

från ledningen för att kunna göra ett bra arbete. Respondent 3 tycker att hon får energi i mötet 

med elever. Hon menar att hon kan vara sig själv på gymnasiet och behöver inte agera polis 

utan kan föra ett samtal på en normal nivå. Respondent 4 beskriver att kontakten med 

eleverna fungerar mycket bra.    

3.6 Meningsfullhet  

Alla respondenterna känner att yrket är meningsfullt och nämner mötet med eleverna som en 

stor drivkraft. Tre av respondenterna lyfter fram möjligheten att följa och påverka elevernas 

utveckling som en betydelsefull del i arbetet. Respondent 2 berättar att hon tycker det är kul 

att se när eleverna lyckas och respondent 1 beskriver det på liknande sätt:  

”Så att man ser den här rörelseglädjen […] att barnen utvecklar sina förmågor och sina 

färdigheter, det är det som är roligast […] man ser verkligen hur de utvecklas och vad nöjda 

och stolta de är över det de lyckas klara av.”59  

Respondent 4 förklarar att det är en drivkraft när hon möter före detta elever som berättar att 

de har börjat träna eller på annat sätt förbättrat sin hälsa på eget initiativ. Respondent 1 

trycker även på att det är ett flexibelt och varierande yrke med många olika moment. Han 

tycker att det är positivt att vara ute och ibland till exempel åka iväg på utflykter. Respondent 

3 berättar att hon hela tiden utvecklas och vågar pröva nya saker för att fortsätta trivas i sitt 

arbete. Att hon undervisar ett ämne till, franska, ger också energi och sparar kroppen fysiskt 

anser hon.  
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3.7 Fortsättning inom yrket? 

Alla 4 respondenterna vill fortsätta arbeta som idrottslärare men respondent 2 ser osäkert på 

sin framtid som idrottslärare på grund av artros i höften. Hon tror dock att hon kan jobba kvar 

till pensionen om hon genomgår en höftoperation. Respondent 1 har precis avslutat lärarlyftet 

där han har utbildat sig i ytterligare ett ämne för att i framtiden kunna minska sina 

idrottstimmar med 50 procent. Han berättar att det är slitsamt att arbeta 100 procent som 

idrottslärare. Respondent 1 har inte drabbats av några förslitningsskador men menar att han 

känner av andra typer av belastning så som huvudvärk, sömnsvårigheter, trötthet och känsla 

av att inte räcka till i familjen. Han menar vidare att man jobbar på ett annat sätt inom 

idrottsämnet än de teoretiska ämnena och att det är mera intensivt.  

Respondent 3 och 4 har inte långt kvar till pensionen. Båda kan tänka sig att gå ner i 

undervisningstimmar men vill ändå bli kvar i yrket till pensioneringen. Respondent 4 säger att 

hon kan tänka sig att avsluta som vikarie. Respondent 3 säger att hon trivs för bra för att sluta 

och nämner följande faktorer: ”Positiva energiska kollegor, den fysiska miljön och alltså 

mötet med eleverna […], jag har kul på jobbet och det är väl […] därför jag är kvar.”60 

4. Diskussion 

Syftet med vår studie var att ur ett salutogent perspektiv ta reda på vilka faktorer som får 

idrottslärare att stanna kvar inom sin profession. Vi kommer här analysera och diskutera våra 

resultat i relation till våra frågeställningar. 

 

 Vilket skattat KASAM-värde har respondenterna?   

 Vilka faktorer har positiv inverkan på idrottslärare att stanna kvar i yrket? 

 Vilka faktorer har negativ inverkan på idrottslärare att stanna kvar i yrket? 

4.1 KASAM 

Resultatet från KASAM-formuläret gav en fingervisning om var respondenterna befann sig ur 

ett salutogent perspektiv vilket vi använde vid våra tolkningar av deras intervjusvar.  Vi såg 

att respondent 2 hade ett betydligt lägre resultat än övriga respondenter och resultatet för 

respondent 2 var även klart lägre än det resultat som friska personer ligger vid i genomsnitt 

enligt Antonovsky.61  

                                                 

60 Intervju 2011-09-27 Respondent 3. 
61 Aaron Antonovsky, Hälsans mysterium. (Stockholm: Natur och Kultur, 1991), s. 90ff 



 

4.2 Ekonomi 

Studien av Hall visar att de flesta lärare som väljer att stanna kvar i sitt yrke är relativt nöjda 

med sin lönebild62. Respondenterna i vår undersökning skiljer sig på den här punkten då de 

trots missnöje med lönen har valt att fortsätta arbeta som idrottslärare. De nämner lönen som 

”miserabel” och ”katastrofal” men hittar andra faktorer som väger upp. Att som idrottslärare 

brinna för sitt yrke och finna en stor glädje att jobba med det man gör skulle kunna vara värt 

mer än hög lön och vara anledning att stanna i yrket. Här är det i så fall Antonovskys begrepp 

meningsfullhet som blir intressant att prata om. Personer med ett högt KASAM har ofta 

något i livet de är starkt engagerade i. De ser problem istället som utmaningar och att de är 

värda att investera energi i.  

4.3 Fysiska förutsättningar 

Hakanen lyfter i sin studie den fysiska arbetsmiljön som en bidragande orsak till utbrändhet 

och ohälsa.63 Enligt boken Idrottsläraren och arbetsmiljön måste idrottsläraren hitta vägar för 

att minska sin arbetsbelastning för att orka jobba fram till pension.64 Respondent 1 beskriver 

minskad arbetsbelastning som en viktig faktor för att kunna jobba fram till pensionen. Han har 

just avslutat en utbildning för att också kunna jobba som teoretisk ämneslärare och på så sätt 

minska den fysiska belastningen utan att behöva sluta som idrottslärare. Respondent 3 har även 

hon löst problemet med den fysiska arbetsbelastningen på samma sätt då hon också undervisar 

i franska. Här kan man se det som att respondent 1 och 3 ökar sitt totala KASAM-värde genom 

att minska belastningen i sitt yrke och därigenom öka både hanterbarheten och 

meningsfullheten. Detta skulle innebära att respondenterna har mer resurser att ta sig an sina 

arbetsuppgifter då det inte blir lika fysiskt belastande samt att motivationen ökar då arbetet blir 

mer varierande och de då orkar och/eller vill lägga mer energi på sina arbetsuppgifter. 

 

Många idrottslärare drabbas av förslitningsskador65 och av våra fyra respondenter är det två 

som har drabbats. Respondent 4 som undervisar 100 procent idrott och hälsa och har artros i 

båda knäna tror sig ändå utan problem kunna jobba fram till pension genom att anpassa 

                                                 

62 Bruce w. Hall, L. Carolyn Pearson. Delos Carroll, “Teachers´long- range teaching plans: a discriminant 

analysis”. Journal of educational research. (1992) vol. 85 no.4 s. 121- 125.  
63 Jari J. Hakanen, Arnold B. Bakker, Friedhelm B. Schaufeli, ”Burnout and work engagement among teachers”. 

Journal of school psychology, 43 (2006) s. 495- 513. 
64 Danold Berg & Sandra Roks, Idrottsläraren och arbetsmiljön. (Stokholm: Lärarnas riksförbund, Svenska 

idrottslärarföreningen. 2010). s. 6. 
65 Jean Lomoyne, Louis Laurncelle & Francois Trudau, “Occupational health problems and injuries among 

Quebec´s physical educators”, Applied Ergonomics, vol. 38 (2007: 5, September), s. 625-634. 



 

undervisningen efter sina förutsättningar. Respondent 2 är den av våra respondenter som har 

uttryckt det svårast att fortsätta inom idrottsläraryrket och kan bli tvungen att sluta mot sin vilja 

pga. artros i höften. Skadan går att koppla till de båda KASAM-begreppen begriplighet och 

hanterbarhet där artrosen är ett yttre stimuli som respondenten inte kan hantera utan känner sig 

som ett offer för omständigheterna och inte tror sig ha möjlighet att klara av att fortsätta arbete 

som idrottslärare. Detta påverkar respondent 2:s totala KASAM-värde då denne har en låg 

förmåga till hanterbarhet och begriplighet i sin framtid.   

4.4 Psykosociala faktorer  

Studien gjord av Hall lyfter fram att tillfredställelse med ledningen är en bidragande faktor till 

att stanna kvar i yrket.66 Enligt arbetsmiljöverket visar det sig att ca 40 procent av lärarna anser 

sig få dåligt stöd och uppmuntran från ledningen under besvärliga perioder.67 Tre av 

respondenterna lyfter att de är nöjda med ledningen och att de finns som stöd vid behov. 

Respondent 2 anser dock att ledningen finns för långt från verksamheten och hon känner inget 

tillfredställande stöd. Detta går att koppla Antonovskys begrepp hanterbarhet där man vid en 

stark hanterbarhet inte känner sig offer för omständigheterna utan man har de resurser inom sig 

som krävs för att klara de arbetsuppgifter man ställs inför när man inte får stöd utifrån. Vi tycker 

att det är intressant att respondent 2 ser det som negativt att ledningen inte finns nära till hands 

medan respondent 3 istället ser det som positivt att ledningen låter idrottslärarna sköta sig 

själva. Här skulle man kunna dra slutsatsen att respondent 3 har en högre känsla för hanterbarhet 

än respondent 2 och således har tillräckligt med resurser för att hantera situationen och inte 

behöver något yttre stöd.  

  

Det sociala klimatet är något som tre av våra respondenter lyfter som något väldigt positivt på 

deras arbetsplats. Respondent 1 lyfter inte fram kollegors betydelse på ett lika tydligt sätt och 

skiljer sig på den punkten eftersom att han jobbar som ensam idrottslärare på sin skola medan 

de övriga respondenterna har flera idrottslärare som de arbetar med. Respondent 3 får energi 

av sina idrottslärarkolleger och skulle aldrig stå ut med att var ensam idrottslärare.  

Även här är det begreppet hanterbarhet som är i fokus. Antonovsky menar att resurser kan 

finnas runt omkring dig som t.ex. kollegor. Här blir det tydligt att respondent 3 ser sina 

kolleger som en resurs, till och med nödvändig resurs för att orka med sitt arbete. Detta är 

                                                 

66 Bruce W. Hall, L. Carolyn Pearson. Delos Carroll, “Teachers´long- range teaching plans: a discriminant 

analysis”. Journal of educational research. (1992) vol. 85 no.4, s. 121- 125.  
67 Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljön 2009. Arbetsmiljöstatistisk rapport 2010:3  



 

troligtvis individuellt då vissa personer kanske trivs mer med att arbete själv och är då en 

stark resurs i sig själva som t.ex. respondent 1. Det kan också vara så att respondent 1 hade 

trivts ännu bättre med fler kolleger.  

4.5 Stress 

I Halls studie lyfter man att ju mindre stress läraren känner desto vanligare är det att läraren 

har långsiktiga planer att fortsätta arbeta som lärare68. En rapport gjord av Hogstedt med flera 

visar att en av tre lärare ofta eller alltid känner sig stressad69. Respondent 3 är den enda av de 

fyra respondenterna som inte känner sig stressad. De andra tre respondenterna känner sig alla 

stressade, framförallt i perioder då det är mycket att göra.  

 

Till stress kopplar vi begreppet hanterbarhet då det definitivt visar hur bra förmåga man har 

att möta olika arbetsuppgifter eller problem. Respondent 2 och 3 verkar hinna med allt de ska 

och respondent 3 säger sig dessutom inte känna av stress. Detta tyder på en hög känsla av 

hanterbarhet och ökar deras totala KASAM-värde. Respondent 1:s stress utmynnar till och 

med i sömnproblem vilket får tydas som en lägre hanterbarhet och därigenom ett minskat 

KASAM-värde.  

4.6 Meningsfullhet 

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsmiljöstatistisk anser lärare sitt yrke som 

meningsfullt i väldigt hög grad70, vilket stämmer överens med alla 4 respondenternas svar. 

Respondent 4 lyfter att hon finner meningsfullhet och glädje när hon kan påverka sina elever 

till ett mer hälsosamt sätt att leva. Även respondent 1 finner meningsfullhet när han kan hjälpa 

sina elever att utveckla exempelvis deras motorik. Enligt Hall med flera blir man i större 

utsträckning kvar på jobbet om man känner att man har inflytande på sina elever71. 

 

Meningsfullhet, som Antonovsky beskriver det, är en motivationsfaktor och hos personer 

med en hög grad av meningsfullhet finns ofta något område i livet de är starkt engagerade och 

gör känslomässiga investeringar i. Som lärare följare man barn och ungdomars utveckling 

                                                 

68 Bruce W. Hall, L. Carolyn Pearson. Delos Carroll, “Teachers´long- range teaching plans: a discriminant 

analysis”. Journal of educational research. (1992) vol. 85 no.4, s. 121- 125.  
69 Carl Hogstedt, Greta Smedje, Robert Wålinder, Buller och ohälsa bland personal i skola och förskola, Rapport 

nr 2/2009 sid 10 
70 Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljön 2009. Arbetsmiljöstatistisk rapport 2010:3  
71 Bruce w. Hall, L. Carolyn Pearson. Delos Carroll, “Teachers´long- range teaching plans: a discriminant 

analysis”. Journal of educational research. (1992) vol. 85 no.4 s.121- 125.  



 

under de år då det händer väldigt mycket i en människas liv såväl på det fysiska som på det 

emotionella planet. Att man som lärare kan få vara med och forma, stötta och hjälpa elever 

tror vi bidrar till viljan att engagera sig och att på så sätt ”brinna” för sitt yrke.  

4.7 Slutsats 

Vårt syfte med studien var att ur ett salutogent perspektiv undersöka vad som påverkar 

idrottslärare att stanna kvar inom sitt yrke. Efter att ha tagit del av den rådande forskningen och 

analyserat våra intervjuer har vi kommit fram till följande faktorer som vi anser är av betydelse. 

Då idrottsläraryrket är fysiskt belastande är det viktigt att både hålla kroppen hel och att försöka 

minska den fysiska belastningen. För att få kroppen att hålla under hela det yrkesverksamma 

livet skulle en idé vara att få tid avsatt för att kunna träna på arbetstid så som t.ex. polisen gör 

eller att få ett högre friskvårdsbidrag. Att ta hjälp av elever under lektion för att minska 

belastningen eller att planera smart så man inte behöver plocka fram och tillbaka utrustning i 

onödan är ett annat sätt. Många idrottslärare undervisar i andra teoretiska ämnen vilket också 

minkar belastningen och arbetet blir mer varierande   

En bra relation med ledningen på skolan är en stor faktor för att stanna kvar i yrket. Man 

behöver känna stödet från ledningen när det behövs men ändå känna att man får sköta sig själv 

i så stor utsträckning som möjligt d.v.s. frihet under ansvar. Att ha ett nära och bra samarbete 

med flera idrottslärarkolleger är också en faktor som de intervjuade har uttryckt som positivt 

för att stanna. Mötet med både kolleger och elever ger energi.  

Tre av idrottslärarna i vår studie har ett högt KASAM vilket indikerar att de trivs väldigt bra 

med sina jobb och vid ett högt KASAM verkar man ha bättre förutsättningar att fortsätta arbeta 

som idrottslärare till pensionen. Den av våra intervjuade idrottslärare som hade ett lågt KASAM 

var tveksam till fortsatt yrkesverksamhet. Att arbeta som idrottslärare känns meningsfullt enligt 

våra tillfrågade idrottslärare och är kanske den viktigaste anledning till att stanna i sitt yrke. 

Antonovsky menar att vid en hög meningsfullhet har man energin och viljan att klara av de 

utmaningar man möter. Det räcker dock inte att bara yrket känns meningsfullt, de tidigare 

nämnda faktorerna måste finnas med till viss del för att vara kvar i yrket som idrottslärare.   

4.8 Framtida forskning 

Tidigare forskning visar framförallt på ett patogent synsätt. Vår studie är en av få som ser på 

idrottslärarnas arbetsmiljö och förmåga att jobba ur en salutogen synvinkel. Det skulle vara 

intressant att i framtiden se mer omfattande studier med denna inriktning och då även 

kvantitativa studier så att tydligare slutsatser kan dras.  



 

4.9 Metodkritik 

Styrka 

 Användning av både uppskattningsformulär och intervjuer – Bättre helhet och noggrannhet 

 Behovet av forskningen då många idrottslärare slutar yrket i förtid 

  

Svaghet 

 Få andra studier med samma inrikting. Svårt att hitta tidigare forskning 

 Saknandes en mer direkt frågeställning till respondenterna om varför de är kvar i yrket 

 Litet underlag (få lärare som intervjuats)   

 Könsurvalet lite snefördelat 

 Högstadiet saknas 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar: 

 

Syftet med studien har varit att ur ett salutogent perspektiv undersöka vad som påverkar 

idrottslärare att stanna kvar inom idrottsläraryrket. Syftet har lett fram till följande mer 

preciserade frågeställningar 

 

 Hur skattar idrottslärare sin känsla av sammanhang i relation till sitt yrkesutövande?   

 Vilka faktorer uppfattar lärare ger en positiv respektive en negativ inverkan på att stanna i yrket? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
PE teacher  

Work environment 

Reason work change  

Arbetsmiljö 

KASAM 

Salutogent 

 

Var har du sökt? 
 GIH:s bibliotekskatal: Journal of teaching in physical education, Journal of educational 

research. 

 Artikeldatabaser: PubMed, Eric. 

 

 

Kommentarer 
Vi hade i början svårt att hitta bra material i de databaser vi använde. Vi hittade våra artiklar 

i referenslistor från andra uppsatser. Vi fick sedan hjälp av bibliotekarien på Gymnastik och 

idrottshögskolans bibliotek. Vi hittade även en del intressanta artiklar på Lärarnas 

riksförbunds hemsida.     

Det har även varit svårt att hitta artiklar ur ett salutogent synsätt vilket innebär att tidigare 

forskning är till stor del ur ett patogent synsätt. 

 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Grunddel 

 Hur gammal är du? 

 Är du utbildad idrottslärare 

 Hur länge har du jobbat som idrottslärare? 

 Jobbar du endast som idrottslärare eller har du fler ämnen? 

 Vilka åldrar jobbar du med?  

 Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen 

Huvuddel 

Stress 

 Vad tycker du om din arbetsbelastning?  

 Känner du att du hinner med allt du ska inom arbetet? 

 Vid vilka situationer känner du dig stressad? 

 Hur påverkar jobbet dig på fritiden? 

Fysiska förutsättningar 

 Hur påverkar den fysiska påfrestningen dig i ditt arbete?  

 Hur gör du för att klara av de fysiska påfrestningarna? 

 Vad får du för stöd från arbetsgivaren för att klara de fysiska påfrestningarna? 

 Förslitningsskador? 

Psykosociala faktorer 

 Hur upplever du relationerna med de människor du träffar i ditt arbete 

 Samarbete 

 Ledningen  

 Elever 

 Varför fungerar det 

 Varför fungerar det inte 

Ekonomi 

 Vad anser du din lönebild 

 Hur ser du på din egen lön i förhållande till din utbildning 

 Hur ser du på din egen lön i förhållande till din arbetsinsats 

 Har lönen någon betydelse för att fortsätta arbeta inom yrket 

 

 

 

 

 

 



 

Meningsfullhet 

 Vad driver dig i ditt yrke? 

 Vilka är de viktigaste faktorerna för att du ska trivas på din arbetsplats?  

 På vilket sätt känner du att ditt yrke är meningsfullt 

 Vilka glädjeämnen känner du i ditt dagliga arbete  

Framtid 

 Hur ser du på din framtid som idrottslärare? 

 Vilka faktorer är de som betyder mest för dig inom idrottsläraryrket och för att du ska bli kvar 

i yrket? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 

1. När du talar med människor på arbetet, har du då en känsla av att de förstår dig? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

har aldrig       har alltid 

den känslan       den känslan 

 

2. När du har varit tvungen att göra någonting som krävde samarbete med andra, hade du då 

en känsla av att det 

 

1  2  3  4  5  6  7 

kommer säkert                       kommer säkert  

inte att bli gjort                       att bli gjort 

 

3. Tänk på de människor du kommer i kontakt med dagligen på arbetet. Hur väl känner du de 

flesta av dem? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

tycker att de       känner dem 

är främlingar      mycket väl 

 

4. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig på 

arbetet? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

mycket sällan      mycket ofta 

eller aldrig 

 

5. Har det hänt att du blivit överraskad av beteendet hos personer på arbetet som du trodde att 

du kände väl? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

har aldrig       har ofta 

hänt       hänt 

 

6. Har det hänt att människor på arbetet som du litade på har gjort dig besviken? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

har aldrig       har ofta 

hänt      hänt 

 

7. Arbetet är: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

alltigenom       fullständigt 

intressant       enahanda 

 

8. Hittills har ditt arbete: 

 

1  2  3  4  5  6  7 



 

helt saknat     genom-  

mål och       gående 

mening      haft mål och 

    mening 

 

9. Känner du dig ofta orättvist behandlad på arbetet? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

mycket ofta       mycket 

sällan/aldrig 

10. De senaste åren har ditt yrkesliv varit: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

fullt av för-       helt förut 

ändringar utan      sägbart utan 

att du visste vad                          överraskande 

som skulle hända      förändringar 

härnäst 

 

11. De flesta saker du gör i framtiden i ditt arbete kommer troligtvis att vara: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

helt fasci-       fullkomligt 

nerande       urtråkiga 

 

12. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation i arbetet och inte vet vad du 

ska göra? 

 

1  2  3   4  5  6  7 

mycket ofta       mycket 

sällan/aldrig 

13. Vilket påstående beskriver bäst hur du ser på arbetet? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

det går alltid       det finns 

att finna en       ingen 

lösning på arbetets      lösning på 

svårigheter       arbetets 

svårigheter 

14. När du tänker på ditt arbete, händer det mycket ofta att du: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

känner hur härligt                       frågar dig 

det är att arbeta                       själv varför  

du över-

huvudtaget 

går till 

jobbet 

 

 

 



 

15. När du ställs inför ett svårt problem på arbetet är lösningen: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

alltid förvirrande      fullständigt 

och svår att finna      solklar 

 

16. Är ditt dagliga arbete en källa till: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

glädje och djup     smärta 

tillfredsställelse    och leda   

 

17. I framtiden kommer ditt arbetsliv förmodligen att vara: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

fullt av förändringar     helt förut- 

utan att du vet vad      sägbart  

som händer härnäst                          överraskande 

förändringar 

18. När något otrevligt hände i arbetet tidigare brukade du: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

älta det om       säga "det 

var 

och om igen      det" och gå 

vidare” 

 

19. Har du mycket motstridiga känslor och tankar i arbetet? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

mycket ofta       mycket 

sällan/aldrig 

20. När du gör något i arbetet som får dig att känna dig väl till mods: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

kommer du säkert      kommer det 

att fortsätta känna      säkert att 

dig väl till mods      hända något 

som förstör 

den goda 

känslan 

 

21. Händer det på arbetet att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

mycket ofta       mycket 

sällan/aldrig 

 

22. Du är inställd på att ditt yrkesliv i framtiden kommer att vara: 

 

1  2  3  4  5  6  7 



 

helt utan mål      fyllt av mål 

och mening       och mening 

 

23. Tror du att det i framtiden alltid kommer att finnas människor i arbetet som du kan räkna 

med? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

det är du       det tvivlar 

säker på       du på 

 

24. Händer det på arbetet att du har en känsla av att du inte exakt vet vad som håller på att 

hända? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

mycket ofta       mycket 

sällan/aldrig 

 

25. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en "olycksfågel". Hur 

ofta har du känt så kopplat till ditt arbete? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

aldrig       mycket ofta 

 

26. När något har hänt i arbetet, har du vanligtvis funnit att: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

du över- eller      du såg saken 

undervärderade      i dess rätta 

dess betydelse      proportion 

 

27. När du tänker på svårigheter som du troligtvis kommer att möta inom arbetet, har du då en 

känsla av att: 

 

1  2  3  4  5  6  7 

du alltid kommer                     du inte 

att lyckas övervinna                     kommer att 

svårigheterna  lyckas över- 

vinna 

                    svårigheterna 

 

28. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt dagliga arbete? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

mycket ofta       mycket 

sällan/aldrig 

 

29. Hur ofta har du känslor kopplat till arbetet som du inte är säker på att du kan kontrollera? 

 

1  2  3  4  5  6  7 

mycket ofta       mycket

      sällan/aldrig 



 

Bilaga 4 

Följebrev till skattningsformulär 

 

Hej XXX! 

 

Här kommer enkätfrågorna. 

 

Detta är en enkät som bygger på Aaron Antonovskys KASAM-teori och som används för att 

undersöka graden av 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet hos den intervjuade.   

 

Sätt en ring runt EN av siffrorna på varje svarsalternativ som passar bäst in på dig. 

Har du några övriga frågor så är det bara att höra av dig. 

 

Vi önskar att formuläret är ifyllt till intervjutillfället  


