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Förord 
 

 

 

Tack 

Vi vill rikta ett varmt tack till våra respondenter, som besitter en lång 

erfarenhet. Tack för er generositet. Ni möjliggjorde denna studie och 

det goda resultatet. 

 

 



 

 

Abstract 

 
Aim and questions 
 

The aim of our study was to increase knowledge about successful school managers' views on 

teachers' mental health and their own work regarding this subject. 

 

 In what ways do the school manager work preventive with measures on teachers' 

mental health? 

 

 How does leadership affects teachers' mental health? 

 

 What factors create mental health among teachers? 

 

Method 
 

In order to answer the questions, we have chosen to use semi-structured interviews. To get in 

touch with schools that have been successful with their work with the teacher's mental health, 

we have made a targeted step wise sample where we contacted the primary managers of six 

randomly selected municipalities in Stockholms län. In total six school managers have been 

interviewed. The empiric data were thematized and analyzed based on the demand-control-

support model. 

 

Results 
 

All the interviewed school managers agreed to that the concept of mental health is about 

feeling good, about balance in life and to feel safe. A clear, structured organization with clear 

responsibilities is of importantance for teachers in order to feel that they have control over 

their situation. A communicative and relationship-oriented leadership and support from both 

colleagues and school management can help teachers experience that they can master the 

demands placed on them. This support may include help to prioritize, to pay attention and be 

accessible as school management. The school managers also believe that to support the 

teachers´ self-confidence and let them take responsibility can help the teachers feel mentally 

well. 

 

Conclusions 
 

The school managers have a common view of how they work to make the teachers feel 

mentally well. The study showed that it is of importance for teachers' mental health, how they 

are able to respond to the demands placed on them. A clear organization and clear 

responsibilities increase the feeling of control. The managers have reflected much up on 

leadership and their way of organizing the school management. They have different strategies 

and approaches of how to show their support to the teachers, from supporting their self- 

confidence to showing them general appreciation. 

 



 

 

Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår studie har varit att öka kunskapen om framgångsrika skolledares syn på lärares 

psykiska hälsa och deras eget arbete avseende detta område. 

 

 Hur arbetar skolledarna med preventiva åtgärder avseende lärares psykiska hälsa? 

 

 Hur uppfattar skolledarna att ledarskapet påverkar lärares psykiska hälsa? 

 

 Vilka faktorer skapar psykisk hälsa hos lärare? 

 

Metod 
 

För att besvara frågeställningarna har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 

Urvalet är baserat på ett riktat flerstegsurval då vår målsättning har varit att undersöka 

framgångsrika skolledningar avseende lärares psykiska hälsa. Totalt har sex skolledare 

intervjuats. Studiens empiri har tematiserats och analyserats utifrån krav- kontroll- stöd 

modellen.  

 

Resultat 
 

Skolledarna är eniga om att begreppet psykisk hälsa handlar om att må bra, om balans i livet 

och att känna sig trygg. Genomgående uttrycker skolledarna att en strukturerad och tydlig 

organisation, med tydliga ansvarsområden, ger viktiga förutsättningar för att lärarna ska 

uppleva att de har kontroll över sin situation. Ett kommunikativt och relationsinriktat 

ledarskap samt stöd från såväl kollegor som skolledning, kan enligt skolledarna hjälpa lärarna 

att känna att de mäktar med de krav som ställs på dem.  Stödet kan bestå av hjälp att 

prioritera, att vara lyhörd och tillgänglig som skolledning. Faktorer som kan bidra till att 

lärare mår psykisk bra är vidare att lärarna får förtroende och möjligheter att ta eget ansvar. 

 

Slutsats 
 

Majoriteten av skolledarna i studien har en gemensam syn på hur de arbetar för att lärarna ska 

må psykiskt bra. Skolledarna uppfattar att lärares psykiska hälsa är starkt relaterad till hur väl 

lärarna lyckas förhålla sig till de krav som ställs på dem. En tydlig organisation och tydliga 

ansvarsområden ökar lärares känsla av kontroll. Skolledarna har olika strategier och arbetssätt 

för att ge stöd till lärarna, vilket de också menar spelar väsentlig roll för lärares arbetsmiljö. 

Skolledarna i studien har reflekterat mycket över sitt ledarskap och sitt sätt att organisera 

verksamheten.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Skolan är en av samhällets största arbetsplatser och en av de arbetsplatser som har de högsta 

sjuktalen och flest långtidssjukskrivningar i samhället. Det finns givetvis flera orsaker till 

detta (Gustavsson, Kronberg, Hultell, Berg, 2007). Skolan och läraryrket har idag fått en 

negativ stämpel både som arbetsplats och som yrkesprofession. Skolan beskrivs ofta negativt. 

Arbetsbördan och kraven som ställs stämmer inte överens med varken lön, stöd eller 

beslutsutrymme. Många lärarutbildade väljer därför att lämna läraryrket för att söka sig till 

andra yrken, bland annat på grund av att trivseln på arbetsplatsen inte är tillräckligt 

tillfredsställande. Det är dock viktigt att lyfta fram att det finns många skolor som lyckas väl 

med sin arbetsmiljö, där skolledningen har en väl fungerande styrning och där lärarna trivs 

med sitt yrkesval. (Lärarförbundet, 2010) 

 

Vårt intresse i denna studie är riktat mot att öka kunskapen om framgångsrika skolledningar i 

dessa avseenden. Om vi kan få ökad kunskap om deras erfarenheter och metoder kan kanske 

fler skolor öka sin trivsel och förbättra den psykosociala arbetsmiljön. Detta skulle i framtiden 

kunna leda till att fler söker sig till lärarutbildningen och på längre sikt leda till en höjning av 

läraryrkets status. I denna studie har vi valt att kontakta skolor som lyckats väl med sin 

arbetsmiljö och där en hög andel av de anställda trivs på sitt arbete. Vi har valt att undersöka 

hur skolledare på dessa skolor har tagit sig an komplexa frågor som trivsel och lärares 

psyksosociala arbetsmiljö. Förhoppningsvis kan denna studie bidra med kunskap och därmed 

ge andra skolor möjlighet att få inspiration och idéer om arbetsmetoder.  

 

1.2 Bakgrund 

Statistiska centralbyråns (SCB) arbetskrafts- och arbetsmiljöundersökningar under 1990-talet 

och framåt, tyder på att det skett en försämring av den psykosociala arbetsmiljön i Sverige det 

senaste decenniet. De största förändringarna och de som ökat kraftigast är upplevd 

arbetsbelastning och att arbetsrelaterade frågor tar allt mer tid. Detta har resulterat i en ökning 

av övertidsarbete, svårigheter att koppla bort arbetet på fritiden samt sömnsvårigheter som 

orsakas av tankar som är relaterade till arbetet. En annan förändring är att det upplevda 

handlingsutrymmet på arbetet, som innefattar allt ifrån arbetsbelastning, uppläggning och 
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genomförande av arbetsuppgifterna, har minskat under det senaste decenniet. Denna 

reduktion har skett framförallt för anställda inom skola och sjukvård. Skolverket har gjort 

landsomfattande undersökningar av skolans arbetsmiljö. I dessa framkommer att närmare 

hälften av lärarkåren i Sverige upplever sig stressade, och en fjärdedel av alla lärare är 

beredda att lämna sitt läraryrke på grund av detta. Arbetsmiljöverket har en lista över yrken 

där man rangordnat olika yrkesgrupper och deras förutsättningar till handlingsutrymme. I 

denna lista återfinns läraryrket som det yrke som har lägst handlingsutrymme. Detta gäller 

både manliga och kvinnliga lärare. Arbetsmiljöverket lyfter specifikt fram lärares låga 

inflytande över skolmiljö och resursanvändning. Dessa aspekter är kritiska ur 

arbetsmiljösynpunkt. Arbetsmiljöverket visar också att handlingsutrymmet är relaterat till 

sjukfrånvaronivån. (Gustavsson, Kronberg & Hultell, et. al. 2007) 

 

Enligt Månsson och Persson har grundskolans kostnader för undervisningen minskat med en 

femtedel mellan år 1991-1996, som följd av personalnedskärningar. Ända fram till 1998 

minskade lärartätheten i grundskolan. Detta ledde till ökad arbetsbelastning för lärarna med 

bland annat större undervisningsgrupper som följd. (Månsson, Persson, 2004, s. 301-320) 

 

Skolan som arbetsplats har genomgått många förändringar under 1990-talet. Bland annat har 

ett nytt styrsystem utformats som innebär att riksdag och regering formulerar skolans mål och 

riktlinjer och även granskar måluppfyllelsen, medan kommunerna fördelar resurser och 

organiserar verksamheten (Gustavsson, Kronberg, Hultell, et. al., 2007). 1992 genomfördes 

även friskolereformen. Detta medförde att den svenska skolan för första gången blev 

konkurrensutsatt. Läroplaner och kursplaner har förändrats från att tidigare varit 

huvudsakligen regelstyrda till att idag vara mål- och resultatstyrda. Betygssystemet har 

ändrats från ett relativt till ett absolut. I det tidigare så kallade relativa betygssystemet var 

lärarnas uppgift att i varje klass fördela en viss procentandel av respektive betygssteg. I det 

nya målstyrda betygssystemet ligger fokus på att varje elev ska nå betyget godkänt. Kravet på 

lärarna har därmed ökat, och då främst i relation till de svagaste eleverna, som ofta behöver 

ytterligare resurser för att lyckas uppnå betyget godkänt. Detta har i sin tur lett till att lärarnas 

arbete gentemot eleverna gått från ett kollektivt lärande till ett allt mer individualiserat 

lärande. Läraren bör ta hänsyn till varje enskild individ för att möta deras behov på bästa 

tänkbara sätt. För att säkerställa att detta arbete sker på ett genomtänkt och korrekt sätt har 

också tiden till den administrativa delen i läraryrket ökat med krav på en väl genomförd 
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dokumentation av varje elevs framsteg. Mycket av denna tid användes tidigare till pedagogisk 

planering och genomförande av lektioner. Nu ska tiden även räcka till dokumentation och 

kvalitetssäkring. Det kan handla om mellan tvåhundra till femhundra omdömen som ska 

formuleras och skrivas för varje elev per termin. Omdömena ska kunna leda till en individuell 

utvecklingsplan för varje elev inom varje ämne. Givetvis medför denna reformförändring en 

ökad arbetsbörda för lärarna. Det handlar inte enbart om en ökad arbetsbelastning tidsmässigt 

utan även psykisk påfrestning när lärarna ska överväga vad som ska skrivas, hur det ska 

formuleras och vad som är rimliga mål för en elev. Många lärare känner en osäkerhet kring 

denna uppgift vilket eventuellt kan bidra till stress och oro hos många av dessa lärare. 

(Backman, 2000) 

 

TCOs, Tjänstemännens centralorganisation, har tagit fram en omfattande rapport som visar att 

lärare i stor omfattning har en dålig psykisk hälsa. Rapporten sammaställdes 2011 och 

innefattar Sova med jobbet, en analys av SCBs Arbetsmiljöundersökning från 2009, och en 

undersökning om arbetsorsakade besvär från 2010. Där kan man utläsa att 80 procent av de 

kvinnliga lärarna uppger att de arbetar under höga krav. Samtidigt uppger 63 procent att de 

har lite kontroll. Begreppet kontroll ska här förstås som den egna möjligheten att kontrollera 

den situation som man befinner sig i. Motsvarande siffror för män är 67 respektive 60 

procent. Sammantaget kan man konstatera att läraryrket i dessa båda rapporter framstår som 

det yrke på arbetsmarknaden med sämst balans mellan krav och resurser. Detta medför 

konsekvenser för lärarnas psykiska hälsa. (Fromm & Hagström 2011)  

 

I samband med kommunaliseringen under 1990-talet kom också barns och elevers rättigheter 

att hamna i fokus. Jämställdhetsplaner för att motverka mobbing och kränkningar utformades 

för att elever ska kunna känna sig trygga i skolan. Efter regeringens proposition Jämställdhet 

mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet (prop. 1994/95:164) skrevs jämnställdhet 

in som begrepp i skollagen. Regeringen slog även fast att jämställdhet mellan könen skulle 

lyftas fram som en pedagogisk fråga. Dessa jämställdhetsplaner ställer krav på att lärare tar 

ansvar och aktivt arbetar för att motverka mobbing, ojämnställdhet och kränkningar bland 

eleverna.   

 

Parallellt med dessa reformförändringar har det även skett andra förändringar i samhället som 

skolan har behövt anpassa sig till och utvecklas i takt med. En utveckling har exempelvis skett 
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inom IT-området. Dokumentation och omdömen ska göras digitalt och det finns krav på att 

undervisningen numera ska kunna ske på ett digitalt metodiskt tillvägagångssätt för att 

eleverna ska få möjlighet att utvecklas på ett kreativt men också källkritiskt sätt. Intresset från 

lärarna gällande den digitala utvecklingen och viljan att fortbilda sig har varit lågt och detta 

kan troligen kopplas till den rådande tidsbristen. I propositionen 2004/05:175 har Regeringen 

gett Skolverket i uppdrag att utreda behovet av en förbättrad uppföljning av IT-användning 

och IT-kompetens i skolan. I propositionen poängteras att klyftor i såväl tillgång som kunskap 

bör följas upp och om möjligt motverkas. 

 

Yrkesmedicinska enhetens rapport från 2000 visar att många lärare mår psykiskt dåligt på 

grund av för hög arbetsbelastning. Fler arbetsuppgifter ska utföras inom ramen för den 

reglerade arbetstiden, och i detta ligger också de ökade kraven på att läraren ska vara 

tillgänglig för såväl elever som föräldrar. (Backman 2000) Fromms och Hagströms (2011) 

tidigare nämnda sammanställning av TCO rapporten visar att Lärarförbundets och 

utbildningssektorns medlemmar är den yrkeskategori som är mest stressade i samhället idag. 

Från mitten av 1990-talet fram till 2000-talet skedde en fördubbling av sjukskrivningarna hos 

kvinnor. Resultaten från undersökningen visar att de mest förekommande orsakerna till 

sjukfrånvaron är olust att gå till jobbet, sömnsvårigheter och kroppslig uttröttning. (Fromm & 

Hagström 2011). Rapporter och statistiska undersökningar som gjorts pekar åt samma håll. 

Svenska kommunförbundets personalstatistik visar att andelen sjukskrivna/lediga lärare har 

ökat sedan 1997. Av alla tillsvidareanställda lärare är 10,5 procent sjukskrivna/lediga och 

siffran är ännu högre för förskolelärare och fritidspedagoger, 16-17 procent. Ökningen som 

skett handlar framförallt om långtidssjukskrivningar. Sjukskrivningarna inom läraryrket ökar 

också utflödet av lärare inom lärarkåren, detta leder i längden till brist på behöriga lärare. 

(Arbetsmarknadsstyrelsen, 2002)  

Detta beskriver även Backman (2000) i sin studie på följande sätt:  

 

”I skolans skär man ner på resurser, vilket medför att färre personer skall producera mera, 

samtidigt som man omorganiserar gång på gång. Ständiga omorganisationer gör att 

organisationen aldrig får möjlighet att komma i balans. Att dessutom många omorganisationer 

inte genomförs för att främja verksamheten utan främst för att spara pengar förbättrar inte 

situationen. Detta har ett pris som nu börjar synas i ökat antal sjukskrivna.” (Backman 2000) 

 



5 

 

I TCO rapporten sammanställning över olika yrkesgrupper har man kunnat fastställa att 

Lärarförbundets medlemmar hör till dem som arbetar mest övertid i störst utsträckning per 

vecka. Inom Lärarförbundets medlemmar finns också den största gruppen med opåverkbar 

arbetstid. Andelen lärare som upplever höga krav är också större bland Lärarförbundets 

medlemmar än andra grupper. Rapporten visar vidare att Lärarförbundets medlemmar 

upplever att de har ett litet beslutsutrymme och möjlighet att styra över sin arbetssituation, det 

vill säga en låg grad av kontroll. Detta medför att de som arbetar inom Lärarförbund har en 

högre anspänning än inom andra yrkesgrupper. Situationen var densamma redan för tio år 

sedan, men nu har en försämring skett och idag är andelen som arbetar med hög anspänning 

ännu högre.  På tio år har en halvering skett av lärares möjlighet till flexibla arbetstider. Idag 

upplever åtta procent av lärarna att de har möjlighet till flexibla arbetstider. Inom hela TCO, 

som innefattar fler yrkesgrupper, är det 45 procent som upplever sig ha möjlighet till flexibla 

arbetstider. Lärarförbundets medlemmar som arbetar övertid har ökat från en tredjedel till 

hälften de senaste tio åren. Arbetsrelaterade besvär är också vanligast bland Lärarförbundets 

medlemmar. De ligger högre än andra yrkesgrupper både vad gäller svårigheter att koppla av, 

sömnproblem samt kroppslig uttröttning efter arbetsdagen. (Fromm & Hagström 2011)  

 

Mot denna bakgrund finner vi ett intresse i att undersöka hur skolledare arbetar med lärarnas 

psykiska hälsa och den psykosociala arbetsmiljön på skolan som arbetsplats. På vilket sätt 

arbetar skolledare preventivt med detta? Finns det något utarbetat åtgärdsprogram vid ohälsa? 

Är skolledare medvetna om vilka faktorer som skapar psykisk hälsa hos lärare? Gör skolan 

någon uppföljning kring lärarnas arbetsmiljö och hälsotillstånd? 

  

1.3 Definitioner 

Nedan följer definitioner av begrepp som är av betydelse för att kunna följa uppsatsen.  

 

Hälsa 

”Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och inte 

enbart avsaknad av sjukdom.” (Fri översättning) (Världshälsoorganisationen, WHO 2012) 

 

 

 



6 

 

Psykisk hälsa 

”Psykisk hälsa avser olika aktiviteter som direkt eller indirekt relateras till det psykiska 

välbefinnandet. Det är relaterade till främjande av välbefinnande, förebyggande av psykiska 

sjukdomar och behandling och rehabilitering av människor som drabbats av psykiska 

störningar.” (Fri översättning) (Världshälsoorganisationen, WHO 2012). 

 

Social kompetens 

”Förmågan att uppfatta känslor kallas ofta emotionell kompetens eller emotionell intelligens. 

Emotionell kompetens är förbunden med förmågan att samspela med andra människor, ofta 

kallad social kompetens. Både emotionell och social kompetens går att utveckla, likaväl som 

förmågan att kunna räkna och skriva.” (Statens Folkhälsoinstitut 2012) 

 

Stress 

Stressforskningsinstitutet har valt att definiera stress enligt följande: ”Stress i sig inget 

sjukdomstillstånd, utan handlar mer om mobilisering av energi. Enligt den ungersk-

kanadensiske fysiologiprofessorn Hans Selyes definition är stress en reaktion på ett stimulus 

som kan utgöra både en utmaning och ett hot – alltså en reaktion på både positiva och 

negativa situationer.” ”… olika individer reagerar olika på ett och samma stimulus. Men han 

menade att det ändå finns något gemensamt i alla dessa olika reaktioner och det är just detta – 

den gemensamma nämnaren – som han gav namnet stress (även General Adaptation 

Syndrome, GAS).” Stressforskningsinstitutet skriver vidare: ”John W Mason däremot menade 

att det inte finns någon för alla gemensam stressreaktion.” Istället har varje individ och varje 

yttre situation har sin unika kombination av endokrinologiska svar. Enligt Selyes sätt att se på 

stress är det en fysiologisk reaktion och inte de förhållanden som framkallar reaktionen. 

Sådana yttre förhållanden kallas i Selyes för stressorer, det vill säga faktorer som kan 

framkalla stress. Ett ständigt pågående samspel mellan gener och den omgivande miljön 

bestämmer stressreaktionens karaktär och intensitet. Stressreaktionen handlar om att 

mobilisera energi. Energimobilisering är något friskt och helt normalt i sådana situationer som 

kräver energi. Problem uppstår först när man hela tiden mobiliserar energi utan adekvata 

återhämtningsperioder och gör detta under lång tid, det vill säga månader och år.”  

(Stressforskningsinstitutet 2012) 
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Psykosocial arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö inbegriper arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående. Enligt 

Arbetsmiljöverket är det flera faktorer som påverkar den psykosocial arbetsmiljö negativt 

t.ex. arbetsmängd, oklara förväntningar, otrygghet i anställningen och konflikter – 

kränkningar – trakasserier. Även yrken som innebär kontakt med andra människor kan 

påverka den psykosociala arbetsmiljön negativt, pga. att man i dessa yrken tenderar att 

engagerar sig för mycket i arbetet, samtidigt som arbetstempot ofta är högt. Detta kan tära på 

den egna personen. (Arbetsmiljöverket, 2012)    

 

1.4 Forskningsläge 

 

Med anledning av att den största delen av forskningen inom arbetsmiljö och psykisk hälsa 

bedrivits utifrån ett patogent synsätt med fokus på ohälsa, kommer detta att återspeglas i vårt 

forskningsläge. Det har varit svårt att finna tidigare forskning, som har ett mera salutogent 

synsätt. I forskningslägets avslutande del synliggör vi de salutogena studier som vi har funnit.  

 

1.4.1 Skolans förändringar det senaste decenniet  

I stora delar av västvärlden återfinns liknande resultat kring lärares arbetssituation som redan 

presenterats i uppsatsens inledande del. Lärare har under de två senaste decennierna upplevt 

en hög arbetsbelastning vilket yttrat sig i ett utbrett missnöje. Bridges och Searle (2011) 

kohortstudie visar att lärarnas arbetsbörda kraftigt har ökat från 1992 till 2009. Många 

grundskolelärare klassade sin arbetsbörda som mycket tung. Mer än hälften av de tillfrågade 

grundskolelärare 2009, kände att detta inte var en hållbar utveckling. Ett intressant resultat i 

studien är att de som tyckte att arbetssituationen var hållbar, var de som inte hade så många år 

kvar innan pensionering, alternativt precis hade påbörjat sin karriär. Vidare undersöktes hur 

lärarna hanterar en stor arbetsbörda, hur de organiserar och prioriterar sina arbetsuppgifter. 

Studien visar att 1992 lade lärarna ca 50 procent av sin tid på arbete som direkt berörde 

eleverna, medan den siffran 2009 var 37 procent. Tidigare tog krav från ledning och andra 

myndigheter bara 1,5 procent av tiden, medan motsvarande arbete nu ökat till 15 procent. Den 

tid som lärare använder till att planera och förbereda sina lektioner har nästan halverats till 

utrymme för akuta händelser som uppstår. Andra effekter som den ökade arbetsbördan har 

medfört är mindre tid och energi för familjen och egna intressen. Hälften av de tillfrågade 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk_h%C3%A4lsa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmilj%C3%B6verket
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lärarna känner sig stressade, deprimerade och utmattade. Ytterligare kommentarer som kom 

fram i samband med undersökning var exempelvis att lärarna ville samarbeta med övriga 

samhället, men att de har hamnat i ett läge där det förväntas att de ska utföra extra arbete 

samtidigt som de är granskade av myndigheter som inte helt förstår yrkets komplexitet och de 

pedagogiska konsekvenserna som detta innebär för lärarnas arbetssituation. Lärarna menar att 

det är förvirrande med politiker som vill lägga mer vikt vid systemet än vid människorna, i 

det här fallet eleverna. 

 

Studiens resultat visar en alarmerande situation. Istället för att arbetsbördan och arbetstiden 

nu har stabiliserats och minskat, verkar den fortsätta att öka. (Bridges & Searle 2011) 

 

1.4.2 Sjukskrivningarna har ökat bland lärare 

 
Fenomenet stress och psykisk ohälsa bland lärare har fått en ökad global uppmärksamhet de 

senaste tio åren. Det är ett utbrett problem och inte enbart begränsat till ett visst land. I en 

studie av 1710 lärare i Hong Kong fick lärare skatta sin upplevda stress och ange vad det var 

som orsakar stressen. Vid den första mätningen uppgav 91,6 procent av lärarna att de 

upplevde en ökad stress i arbetet, samtidigt som endast 2,6 procent upplevde en minskning av 

stress i arbetet. Fem år senare hade upplevelsen av stress ökat och 97,3 procent av 

respondenterna upplevde en ökad stress och endast 1,7 procent upplevde en minskning av 

stressnivån. Den vanligaste orsaken till den upplevda stressen var hög arbetsbelastning och 

tidspress, tätt följt av förändringar på grund av utbildningsreformer och ett ökat administrativt 

arbete. Andra faktorer som frekvent uppgavs som orsaker till stressen var det övriga externa 

arbetet på skolan, vidareutbildning, tillgodose eleverna dess lärande och beteende, 

karriärsinstabilitet och skola/ledning. Sammanfattningsvis har studien kommit fram till att 

lärare och skolledning måste arbeta tillsammans för att kunna förbättra skolmiljön och 

förutsättningarna för att bekämpa stress och psykisk ohälsa hos lärarna. (Chan, Chen & 

Chong 2010)  

 

 



9 

 

1.4.3 Krav- kontroll- stöd  

 
En longitudinell studie har gjorts i Sverige där man valt att titta på lärares övergång från 

utbildning till anställd lärare. Fokus har riktats mot att studera erfarenheter av utbrändhet och 

arbetsengagemang hos lärarna. Bakgrunden till att denna studie gjordes var de kraftigt ökande 

långtidssjukskrivningarna inom psykisk ohälsa i Sverige under 1990-talet.  Ett av de mest 

påtagliga fynden som framkom i undersökningen var att anställningsvillkoren på arbetsplatsen 

hade störst betydelse. Lärare som upplevde höga nivåer av krav i arbetet och på arbetsplatsen, 

men också låga nivåer av resurser var mer benägna att uppleva utbrändhet än de lärare som 

upplevde lägre krav och större möjlighet till kontroll och resurser i arbetet. Ett annat fynd från 

studien var att man kunde se att det första årets erfarenheter och upplevelser inom läraryrket 

har en stor inverkan på utbrändhet och arbetsengagemang. Hultell som genomfört studien 

förklarar fenomenet som en spiralliknande effekt där en positiv spiral under det första året 

lättare leder till engagemang och en negativ spiral lättare leder till utbrändhet hos lärarna. 

(Hultell 2011) 

 

En nederländsk studie av Näring, Briët & Brouwers (2006) har kommit fram till liknande 

resultat som Hultell (2011). Resultaten påvisar att graden av krav i arbetet påverkar 

upplevelsen av arbetstillfredsställelsen. Framförallt är det dock kontrollen som blir avgörande 

för lärarnas välbefinnande och tillfredsställelse på arbetet. När kraven är låga och den egna 

kontrollen är hög trivs de flesta anställda väldigt bra på arbetsplatsen, men de visar också att 

de som har höga krav och hög kontroll upplever sitt arbete som mer meningsfullt. När kraven 

är höga, men den egna kontrollen över arbetet och arbetssituationen är låg, ökar tendensen för 

psykisk ohälsa. (Hultell 2011, s. 75; Näring, Briët & Brouwers 2006) Högst korrelation fanns 

mellan kontroll över arbetet och socialt stöd, där hög kontroll och gott socialt stöd ledde till 

meningsfullhet i arbetet. (Rasku & Kinnunen 2003)  

 

Emotionell utmattning är förenat med psykiska krav i arbetet och socialt stöd är omvänt 

förenat med bättre psykiskt välbefinnande. (Kittel & Leynen 2003; Näring, Briët & Brouwers 

2006) Vidare menar Kittel och Leynen (2003) att personlig prestation är förenat med kontroll 

över arbetet och att starkt positivt samband ses mellan personlig prestation och upplevelsen av 

meningsfullhet i arbetet (Kittel & Leynen 2003). Det främsta symtomet på känslomässig 

utmattning är upplevd brist på kontroll och socialt stöd. Därefter följer somatiska besvär som 
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exempelvis huvudvärk, yrsel, sömnbesvär, ryggvärk och trötthet, vilka är vanliga reaktioner 

på avsaknad av kontroll och stöd. (Pisanti & Gagliardi 2003) 

 

Näring, Briët & Brouwers (2006) har också specifikt undersökt utbrändhet hos idrottslärare. 

Resultaten för denna grupp av lärare överensstämmer med ovanstående studiers resultat 

såtillvida att balansen av kontroll i relation till kraven i arbetet och emotionell utmattning 

korrelerar med varandra. I och med att forskarna funnit samband mellan kontroll och krav i 

arbetet och emotionell utmattning och personlighetsförändringar, har de börjat intressera sig 

för hur man kan arbeta preventivt med denna problematik. Näring, Briët & Brouwers studie 

(2006) visade att stöd från kollegorna och skolledningen stod i relation till hur man upplevde 

sig kunna påverka kraven i arbetet samt känslan av utbrändhet och personlighetsförändringar. 

 

1.4.4 Tänkbara metoder och strategier  

För att komma till rätta med lärares psykiska ohälsa på arbetsplatsen har en nationell 

longitudinell studie påbörjats vilket har till syfte att hitta metoder och arbetssätt, så kallade 

copingstrategier. I Sverige har det gjorts en riksrepresentativ, longitudinell kohortstudie av 

arbetsmiljö och hälsa. Studien heter SLOSH (Swedish Longitudinal Occupational Survey of 

Health) och påbörjades 2006 av Stressforskningsinstitutet. Syftet med studien har varit att ge 

underlag till ett effektivare arbetsmiljöarbete och en ökad förståelse för arbetsrelaterad ohälsa. 

Studien förväntas även bidra till ökad kunskap om hur arbetslivet, i kombination med faktorer 

utanför arbetet, påverkar människors hälsa. (Kinsten, Magnusson Hanson, Hyde, Oxenstierna, 

Westerlund & Theorell 2006) SLOSH bygger på arbetsmiljöundersökningar (AMU) från år 

2003, 2005 och 2007. Den första uppföljningen gjordes 2006 genom ett utskick av 

frågeformulär till närmare 9 200 personer som hade besvarat AMU 2003. Därefter gjordes 

ytterligare en uppföljning 2008 och en 2010. År 2012, genomfördes en fjärde uppföljningen 

med frågeformulär som skickas till ca 18 700 personer. 

 

I SLOSH studien har man valt att titta närmare på arbetsorganisatoriska faktorer. Skälet till 

detta är inte att det nödvändigtvis är dessa faktorer som har de starkaste sambanden med 

hälsa, utan att dessa går att påverka och förändra, i viss mån genom avtal och politiska beslut. 

SLOSH-studien visar vidare blanda annat att den psykiska ohälsan kan bero på ökad 

arbetsbörda, krav på att snabbt kunna besvara e-post och telefonsamtal, datorer med mera som 

inte fungerar, att vara tillgänglig i arbetsfrågor både under arbetstid och under fritid. Vidare 
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visar SLOSH studien (2006, 2008 och 2010), innehållit frågor om hur chefen fungerar, med 

anledning av att ledarskapet har stor betydelse för de anställdas hälsa. Det är främst två 

aspekter inom chefskapet som har belysts, dels hur lyssnande chefen är och dels hur 

självcentrerad chefen är. Genom analys av materialet kunde man utläsa att cheferna 

uppfattades som sämre lyssnare 2010 mot 2006. (Stressforskningsinstitutet 2012)  

 

Även internationell forskning visar starka samband mellan ledarskap och hälsoutfall för de 

anställda. Organisatorisk rättvisa, nedskärningar och expansion samt 

konflikter/konfliktlösning kan ha stor inverkan. (Kinsten, Magnusson Hanson & Hyde et. al. 

2006) Enligt SLOSH 2006 var några av de vanligaste orsakerna till konflikter arbetskamrater 

respektive arbetsuppgifter. Mycket tyder på att stöd från omgivningen, från såväl kollegor 

som chefer, har stor betydelse för de anställdas hälsa. Den senaste delstudien av SLOSH från 

2012 visar att höga krav i kombination med låg kontroll i arbetet har tydliga samband med 

ökad risk för hälsoproblem. Med anledning av detta kommer man fortsätta att studera hur 

sådana arbetsmiljöfaktorer påverkar människors hälsa. (Stressforskningsinstitutet 2012) 

Vikten av socialt stöd från såväl ledning som kollegor, framgår i Abbey och Esponsitos 

studie, där man kan se ett samband mellan varför man utför sina arbetsuppgifter/ hur 

samarbetsvillig man är och mängden socialt stöd. Vid lågt socialt stöd utförs 

arbetsuppgifterna oftast bara för att de ska göras, men om stödet är bra genererar det också 

ofta en god arbetstillfredsställelse hos de anställda. (Abbey and Esposito 2001) 

 

SLOSH studien påvisar även en trend i arbetslivet: gränserna mellan arbete och privatliv 

luckras upp allt mer och arbetet försiggår på dygnets alla timmar. Här ställer forskarna frågor 

om hur denna uppluckring påverkar hälsan och välbefinnandet. Vidare forskningsarbete inom 

SLOSH kommer att behandla frågor om arbetstider och sömn, för att öka kunskapen inom 

just detta område. (Stressforskningsinstitutet 2012) Sömn och återhämtning i stort, både 

fysisk och psykiskt, är ett ämne som både denna studie och även annan forskning poängterar. 

Ansträngning behöver inte vara skadligt i sig för hälsan, utan det handlar snarare om hur vi 

väljer att återhämta oss. (Kinsten, Magnusson Hanson & Hyde et. al., 2006)  

Vi har valt att avsluta forskningsläget med kunskapsöversikten Den goda arbetsmiljön och 

dess indikationer som beställdes av Arbetsmiljöverket och som blev klar 2012. I denna 

konstateras att Arbetsmiljöverkets uppdrag bör kompletteras med en ny målsättning – att 

skapa friska och gynnsamma arbetsplatser. Förr drabbades många anställda av arbetsskador 
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på grund av fysisk belastning. Idag handlar problem allt oftare om brist inom organisation och 

styrning, vilket får konsekvensen en psykisk ohälsosam arbetsplats. Magnus Svartengren, 

överläkare på Arbetsmiljöverket konstaterar i rapporten att psykisk ohälsa står näst efter 

belastningsskador för största delen av sjukfrånvaron. Han menar vidare att dessa problem 

kostar samhället mångmiljardbelopp per år. (Arbetsmiljöverket, 2012)  

Forskarna som gjort kunskapsöversikten Den goda arbetsmiljön och dess indikationer menar 

även att de yttre krav som framtidens arbetsplatser och dess medarbetare kommer att ställas 

inför, exempelvis effektivitet, kvalitet, kreativitet och service, medför krav på att individen 

ska kunna utvecklas i en positiv riktning på sin arbetsplats. I rapporten konstateras 

sammanfattningsvis att följande faktorer leder till en långsiktigt frisk och gynnsam 

arbetsmiljö.  

 positiva, tillgängliga och rättvisa ledare 

 utvecklad kommunikation 

 positivt, socialt klimat 

 möjligheten att utvecklas och växa i arbetet 

 rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål (Lindberg & Vingård 2012) 

 

Även annan forskning som undersökt vad som stärker hälsa från vårt grannland Finland visar 

att variation i arbetet, positiv kontakt med kollegor, stöd från chef samt uppskattning, inte 

bara mildrar negativ påverkan från höga krav utan tycks också höja engagemanget (Hakanen, 

Bakker & Schaufeli, 2005). Organisationsforskare i USA har undersökt hur positiv psykologi 

kan användas för att förbättra organisatorisk effektivitet och anställdas välbefinnande. 

Faktorer som mod, att vara framtidssinnad, känna optimism, inneha sociala färdigheter, tro, 

arbetsmoral, hopp, ärlighet och uthållighet kan till viss del motverka psykisk ohälsa. 

(Seligman & Csikszentmihalyi 2000) Positiv psykologi består av tre pelare. Den första positiv 

subjektiv upplevelse, inkluderar bland annat lycka, välbefinnande, glädje, optimism och 

positiva känslor. Den andra pelaren, positiva egenskaper, omfattar exempelvis talanger, 

kreativitet, visdom, värderingar, att se mening och syfte, tillväxt och mod. Den tredje pelaren, 

positiva institutioner, innefattar positiva familjer, skolor, företag, sammanslutningar och 

samhällen. Den sista pelaren underlättar de två första pelarna och bidrar ytterligare till 

människans välmående (Donaldson and Ko 2010). 
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1.4.5 Sammanfattning av forskningsläge 

Samhällsutvecklingen och alla de förändringar som har skett inom den svenska skolan de 

senaste 25 åren, har fått till konsekvens att många av dagens lärare upplever en försämrad 

psykisk hälsa. Ett flertal studier visar att ledarskapet har stor betydelse för de anställdas hälsa, 

liksom även stöd från omgivningen, såväl från kollegor som från chefer. Senare forskning har 

kunnat påvisa ett antal faktorer som har betydelse för att bidra till att en god arbetsmiljö kan 

uppnås. Dessa är positiva, tillgängliga och rättvisa ledare, en utvecklad kommunikation, 

betydelsen av ett positivt, socialt klimat samt tydliga förväntningar och mål. Med 

utgångspunkt tagen i forskningsläget vill vi således undersöka om det finns skolor som 

lyckats bättre än andra när det gäller lärares psykiska hälsa. De är många olika faktorer som 

inverkar på hur lärare hanterar de krav som ställs på dem i deras yrkesroll, faktorer såsom 

samspel mellan arbetsliv, privatliv och individens fysiska och psykiska förutsättningar. Vissa 

av dessa faktorer kan, enligt forskningsläget, bara den enskilde läraren själv styra över, medan 

andra faktorer går att förändra beroende på exempelvis skolledares inställning och kunskaper 

inom området. 

 

Skolreformer som har initierats för att förbättra elevernas lärande leder enligt Bridges & 

Searle (2011) till minskad inlärning för eleverna och ett minskat engagemang från lärarnas 

sida, på grund av att mycket av direktkontakten med eleverna går bort till förmån för 

administrativa sysslor. Det går att dra liknande paralleller här i Sverige. De senaste tjugo 

årens reformarbeten syftade naturligtvis till att förbättra skolan, men genom att lärares 

psykiska hälsa försämrats tyder forskningsläget på att reformerna åstadkommit motsatsen. 

Den avslutande diskussionen i Backmans (2000) rapport som beskrevs inledningsvis i 

bakgrunden ger uttryck för en liknande tolkning.  
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1.5 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med vår studie har varit att öka kunskapen om framgångsrika skolledares syn på lärares 

psykiska hälsa och deras eget arbete avseende detta område. 

 

 Hur arbetar skolledarna med preventiva åtgärder avseende lärares psykiska hälsa? 

 

 Hur uppfattar skolledarna att ledarskapet påverkar lärares psykiska hälsa? 

 

 Vilka faktorer skapar psykisk hälsa hos lärare? 

 

1.6 Teoretisk utgångspunkt 

1.6.1 Krav- kontroll- stöd modellen  

För att undersöka olika faktorer som inverkar på psykosociala arbetsförhållanden har vi valt 

att utgå från krav- kontroll- stöd modellen, som Karasek och Theorell har utformat (1990). 

Denna modell handlar om att anställda kan uppfatta psykiska krav på olika sätt beroende på 

vilken kontroll eller snarare vilket besluts- och handlingsutrymme de har. Strävan bör vara att 

hitta en balans mellan krav och kontroll. 

Modellen utgår från fyra modellsituationer med olika kombinationer av mycket respektive lite 

beslutsutrymme (kontroll) samt höga respektive låga krav (Theorell & Karasek, 1990). 

Graden av krav och kontroll är hela tiden dynamisk och därmed förändrings- och 

påverkningsbar i stor utsträckning.  Beroende på var en individ befinner sig i detta kontinuum 

av krav och kontroll varierar också individens upplevelse och förmåga att hantera olika 

situationer. Theorell & Karasek utgår i sin teori om psykisk hälsa från fyra olika tillstånd: 

spänd, passiv, avspänd och aktiv. Dessa fyra tillstånd varierar dynamiskt i relation till krav 

och kontroll. (Theorell & Karasek, 1990) 

 

Spänd 

När kraven är höga och kontrollen, dvs. beslutsutrymmet är litet och begränsat resulterar det i 

ett så kallat ”spänt” tillstånd. I detta tillstånd är utrymmet till påverkan litet. När en individ 

befinner sig i detta tillstånd är risken för stress och psykisk ohälsa stor.  
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Passiv 

När både krav och kontroll är låga är risken för ett passivt beteende stor. Detta passiva 

tillstånd är också ett risktillstånd då känslan av att vara obehövlig riskerar att uppkomma 

vilket kan leda till psykisk ohälsa. En vanlig riskgrupp för detta tillstånd är arbetslösa som 

inte har några direkta krav på sig själva.  

 

Avspänd 

När kraven fortfarande är låga, men kontrollen är hög blir ofta resultatet ett ”avspänt” tillstånd 

där man är avslappnad i sin situation. Detta tillstånd brukar betraktas som ett idealtillstånd, då 

det ofta innebär en behaglig tillvaro, men ofta brukar individer här vilja söka sig mot 

utmaningar och högre krav.  

 

Aktivt  

När man befinner sig i ett ”aktivt” tillstånd är ofta balansen mellan krav och kontroll god. 

Kraven är ofta höga och utmaning i arbetet ges, men det som gör detta tillstånd positivt är att 

beslutsutrymmet och möjligheten att påverka sin situation är stor. När man befinner sig i detta 

tillstånd kan man nästan uppnå en känsla av ”flow” och här mår de flesta individer bäst av att 

befinna sig, dock bör detta tillstånd emellertid kombineras med det ”avspända” då det annars 

på lång sikt kan bli stressframkallande.   

 

1.6.2 Socialt stöd 

För att individen ska klara av att hantera sina krav på ett bra sätt är det sociala stödet en av de 

absolut viktigaste faktorerna. Alla människor är naturligtvis i olika grad beroende av socialt 

stöd då individer fungerar olika. Ibland delas det sociala stödet in i tre olika typer. 

Känslomässigt stöd är stöd som oftast kommer från de som står en allra närmast, som familj 

och nära vänner. Informativt stöd är oftast stöd som kommer från kollegor, släktingar och 

övriga vänner och bekanta som kommer med kunskap och rådgivning i olika situationer. Den 

sista typen är det konkreta stödet. Denna typ av stöd kan vi få från vem som helst i samhället 

som har förmågan och resurserna att bidra med stöd. Lågt socialt stöd kan innebära allt ifrån 

att inte få återkoppling och feedback på sin arbetsinsats, till att inte ges den möjlighet till stöd 

som avlastning, handledning och vägledning i arbetet vilket krävs för att kunna klara av olika 

situationer på ett hanterbart sätt. Enligt Theorell och Karsek är dessa parametrar, likväl som 

tillgängligheten till en god social gemenskap med arbetskollegorna, betydelsefulla för att 
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kunna hantera sin arbetssituation. Det sämsta tänkbara tillståndet för en individ är när stödet 

liksom kontrollen är litet, men kraven höga. Detta tillstånd brukar kallas ”iso-spänd”. Ett väl 

utvecklat socialt stöd minskar genomgående risken för psykisk ohälsa. (Theorell & Karasek 

1996). 

 

Figur 1 Krav- kontroll- och stödmodell, framtagen av Karasek och utvecklad av Theorell. (Gräns & Karlsson, 

2011) ©JoFre 

 

2 Metod 

 

2.1 Datainsamlingsmetod 

 
För att kunna besvara studiens syfte har vi valt att använda oss av kvalitativ intervjumetod. 

Fördelen med kvalitativa intervjuer är att man går på djupet och får riklig information om 

(oftast) ett fåtal undersökningsdeltagare (Hassmén & Hassmén 2008, s. 104-105). Nackdelen 

är att vi inte får fram några generaliserbara resultat vilket vi eventuellt hade kunnat få om vi 

gjort en kvantitativ studie. Det finns också en risk att vi som intervjuare har en viss syn på 

lärares psykiska hälsa som påverkar intervjuerna. Det går inte att komma ifrån att intervjuaren 

riskerar att påverka respondenten (Hassmén och Hassmén 2008, s. 259). Intervjuerna vi har 

genomfört har varit av halvstrukturerad karaktär. Detta eftersom den inrymmer en flexibilitet 

som balanseras av struktur och därmed ger data av god kvalitet (Gillham 2008, s. 103). Vi 
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använde oss av Gillhams metod som innebär att man skriver frågor med efterföljande stödord, 

en bra metod vid halvstrukturerade intervjuer (Gillham 2008, s. 103 ff).  

 

2.2 Urval  

 

Vårt urval är ett riktat flerstegsurval då vår målsättning har varit att undersöka framgångsrika 

skolledningar, avseende sitt arbete kring lärares psykiska hälsa. Vi valde att begränsa oss till 

Stockholms län med anledning av den begränsade tiden till förfogande för undersökningen. 

Efter lottning bland länets kommuner, kontaktade vi sex slumpmässigt utvalda kommunerna. 

Genom samtal med grundskolecheferna i respektive kommun, bad vi dem ge oss information 

om de skolor som utifrån medarbetarenkäter, sjukskrivningstal och eventuellt annat kunde 

vara goda exempel på skolor där den psykiska hälsa bland lärare var relativt god. De flesta av 

dessa grundskolechefer gav oss namn på två skolor. I första hand kontaktade vi 

förstahandsalternativet. Vi ringde upp respektive rektor i dessa skolor och frågade om de 

kunde tänka sig att bli intervjuade. Inom en kommun kontaktade vi två rektorer, för att på så 

sätt kunna genomföra pilotintervju på en av dem. Antalet intervjuade blev med andra ord sju 

rektorer inom Stockholms län. I urvalet har ingen hänsyn till ålder, kön eller anställningsår 

gjorts eftersom detta inte var av intresse för vår studie. Sju intervjuer genomfördes, varav en 

var pilotintervju. En av de sju intervjuerna, den sista, gjordes med rektor och biträdande 

rektor tillsammans.  

 

2.3 Procedur 

 

Efter att ha formulerat frågeställningar och syfte valde vi att direkt undersöka möjligheten att 

få kontakt med önskat urval. Efter att urval gjorts, kontaktades de utvalda rektorer per telefon. 

Vi presenterade syftet med vår studie och frågade om möjlighet till en intervju fanns. 

Tidpunkt och plats för intervjun bestämdes också direkt då per telefon. Därefter skickades 

missivbrev (Bilaga 2) via e-post ut till de tillfrågade rektorerna. I brevet informerades om att 

det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta sin medverkan när de ville samt att de som 

respondenter inte skulle namnges i uppsatsen. Rektorerna informerades även om att intervjun 

skulle spelas in, och beräknades ta cirka en timme samt att en av oss skulle medverka. Som 

nämnts i urvalet kontaktades en extra skolledare för pilotintervju. Efter det utformades en 
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intervjuguide (Bilaga 3) med våra frågeställningar som utgångspunkt. Guiden inleddes med 

ett scenario som respondenterna skulle bemöta, i förhoppning att få deras spontana 

uppfattningar och tankar, innan vi eventuellt påverkat dem med våra frågor och inriktningar 

på ämnet.  

 

Pilotintervjun gjordes för att kunna säkerställa studiens validitet, se vidare under 2.5. 

Intervjuerna genomfördes i ett slutet rum där samtalet kunde pågå utan yttre störningar och 

spelades in med diktafon. Mötet skedde mellan respondent och informant, respondenten fick 

föreslå tid och plats. Det var ett medvetet val att bara en av oss skulle närvara under intervjun. 

Detta för att vi inte ville att respondenten skulle känna sig i underläge, utan så bekväm som 

möjligt (Trost 2005, s. 46). Under pilotintervjun medverkade vi båda två för att gemensamt 

kunna utvärdera den efteråt. Den sista intervjun gjordes gemensamt efter att respondenten 

önskat göra den tillsammans med sin biträdande rektor. Vi ansåg det då lämpligt för oss båda 

att delta. Vid intervjuer är det många olika faktorer som påverkar samtalet och med anledning 

av det tror vi inte att resultatet hade blivit mer tillförlitligt om endast en av oss skulle 

genomfört samtliga intervjuer. Samma intervjuguide har använts vid samtliga intervjuer och 

de har varit ungefär lika långa, mellan 45-60 minuter. 

 

Materialet transkriberades ordagrant för att sedan analyseras. Till en början läste vi igenom 

alla transkriberade intervjuer för att skaffa oss ett allmänt intryck, därefter tematiserades 

materialet utifrån studiens teoretiska ramverk: krav- kontroll- stöd modellen. Vi upptäckte 

även att vissa nyckelord, såsom tydlighet, delaktighet och lyhördhet, frekvent förekom och 

valde också att tematisera utsagor där dessa nyckelord förekom. För ytterligare information 

om hur materialet analyserats se nedan. 

 

2.3.1 Analysverktyg  

När vi bearbetade vårt material utgick vi från krav- kontroll- stöd modellen. Med hjälp av 

modellen analyserades materialet utifrån hur krav i arbetet, inflytande över den egna 

situationen och socialt stöd samverkar (Ekman & Arnetz, 2002). Utifrån de tre begreppen 

krav, kontroll och stöd har vi analyserat hur våra respondenter ser på lärares psykiska hälsa 

och deras eget arbete avseende detta.  
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Hur en individ upplever kraven som ställs på henne/honom är väldigt individuellt. Många 

faktorer inverkar, som bland annat vilken egen kontroll de upplever samt vilket stöd de får 

från kollegor och chefer. För höga krav kan leda till psykisk ohälsa, men det kan även för låga 

krav göra. Personen blir understimulerad och passiv. (Theorell & Karasek, 1990) I analysen 

har vi uppmärksammat om och hur respondenterna i intervjuerna tar upp dessa krav som en 

möjlig orsak till eventuell psykisk ohälsa bland lärarna och/eller om man arbetat aktivt med 

att hitta en bra balans kring dessa krav för att få lärarna att må psykisk bra. 

 

Begreppet kontroll syftar i modellen till hur mycket den egna individen kan påverka sin 

situation, det vill säga på vilket sätt har hon/han fått befogenheter, finns det tydliga 

arbetsbeskrivningar över vad som förväntas av läraren och ges det möjlighet att säga ifrån 

eller be om hjälp om de känner att de inte hinner med sina arbetsuppgifter? (Theorell & 

Karasek, 1990) Vi analyserade vårt resultat genom att undersöka hur respondenterna 

eventuellt lyfter dessa frågor och hur de relaterar eventuella samband mellan dem och lärares 

psykiska hälsa. 

 

Den sista faktorn, stöd, är det eventuella stöd som finns på en arbetsplats från såväl kollegor 

som chefer. Stödet kan också kompletteras med ett visst stöd från privatlivet. Detta har väldigt 

stor betydelse för hur man kan hantera det krav som ställs på en och har stor inverkan på 

människans psykiska hälsa. Flera av våra frågor under intervjun har berört samarbete, 

konflikter och uppskattning som har en tydlig koppling till detta stöd.   

 

Begreppen avspänd, tänd, passiv och spänd är också redskap i analysen, för att hjälpa till och 

analysera hur respondenterna kopplar olika arbetsförhållanden till lärarnas psykiska hälsa. Att 

använda denna modell som vårt analysverktyg har underlättat bearbetning och analys av 

insamlade data. 

 

2.4 Etiska principer  

 
Alla respondenter informerades om vad syftet med studien var och deras roll i den. De blev 

informerade om att det var frivilligt att delta och att de när som helst, utan att behöva ange 

anledning, kunde avbryta sin medverkan. Vi har valt att utesluta uppgifter som namn, ålder 

och kön. Dessutom har vi avkodat respondenterna för att garantera konfidentialitet. I 
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missivbrevet informerades respondenterna om att uppgifterna vi fick in endast användes för 

vår studie och de gavs möjligheten att läsa igenom det transkriberade materialet. Gällande de 

etiska principerna har vi utgått ifrån vetenskapsrådets fyra huvudkrav. (Vetenskapsrådet 

2002) 

   

2.5 Tillförlitlighet  

 

2.5.1 Reliabilitet   

I kvalitativ, orienterande forskning beskrivs reliabilitet som stabilitet eller diakron reliabilitet. 

(Hassmén & Hassmén 2009, s. 122, 135f) Att uppnå en hög extern reliabilitet i kvalitativ 

forskning är svårt eftersom kvalitativ forskning bygger på forskarens tolkningar och 

reflektioner. (Hassmén & Hassmén 2009, s. 136) För att öka tillförlitligheten i vår studie har 

vi använt en intervjuguide (Bilaga 2). Guiden har arbetats fram med studiens frågeställningar 

som bas. Dock finns det alltid en latent fara att vi som intervjuare påverkar svaren. Genom att 

ge respondenten så goda förutsättning som möjligt, exempelvis att han/hon känner sig 

bekväm, trygg och inte stressad, hoppades vi på att få tillförlitlig information från våra 

respondenter. Därför lät vi dem välja tid och plats för intervjun och vi som intervjuare har 

försökt att inta rollen som goda lyssnare.  

 

Vidare har vi gjort enskilda tolkningar av transkriberingarna när vi analyserat resultatet och 

har på så sätt kunnat se om tolkningarna är överensstämmer för att på detta sätt öka 

reliabiliteten. Detta kallas inter-rater reliability och innebär att man gör en kollegial kontroll 

av materialet. (Ely 1993, s.180) Med anledning av det forskningsläge vi har utgått ifrån har vi 

troligtvis liknande analysglasögon, men vi tror att våra enskilda tidigare erfarenheter har 

breddat vårt resultat, vi har i några fall uppmärksammat olika saker. Det finns även en risk att 

forskningsläget vi utgått från påverkat oss i vår tolkning av resultatet, att vi har sökt efter svar 

i empirin som stärker den inriktning som nuvarande forskning vill påvisa. Detta har vi försökt 

motverka genom att vara systematiska i vår analys. 
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2.5.2 Validitet 

Validitet handlar om resultatet ger en sann bild av det som undersöks (Svedner & Johansson 

2006, s. 108). Eftersom vi är intresserade av skolledningens syn på lärares psykiska hälsa och 

undersöker det med hjälp av intervjuer, anser vi att vårt resultat från intervjuerna är valida 

mot frågeställningarna. Dock säger detta inte något om hur de berörda lärarnas psykiska hälsa 

egentligen är. För att öka validiteten i studien skulle vi ha kunnat använda oss av en 

metodtriangulering (Hassmén & Hassmén 2009, s. 156) där vi tillförde ytterligare metoder 

som observation och enkät riktade mot berörda lärare. Detta är något vi valt att inte göra på 

grund av uppsatsens omfattning. Personerna vi har valt att intervjua är utbildade inom 

ledarskap och har god kunskap i retorik. Det finns därmed en risk att svaren vi fått av dem 

inte speglar deras verkliga vardag utan deras önskade vardag. Vi ville få respondenternas 

spontana uppfattningar och tankar kring psykisk hälsa innan de påverkades av våra frågor och 

inriktningar på ämnet. Därför valde vi att inleda intervjun med ett scenario (se bilaga 2) som 

respondenten fick bemöta.  

 

3. Resultat 

 

Vi har valt att göra en tematisk redovisning av vårt resultat och vi redovisar respondenternas 

svar och resonemang obundna från varandra. Man kan alltså inte följa en intervju genom hela 

resultatet. Vi lyfter fram skillnader och likheter mellan olika respondenter och illustrerar dem 

i vissa fall med citat från respondenterna. 

Inledningsvis redogöra vi för respondenternas syn på två relevanta begrepp, psykisk hälsa och 

stress. Därefter presenterar vi studiens resultat tematiskt utifrån vår teoretiska utgångpunkt, 

krav- kontroll- stöd modellen. Med denna disposition redogör vi för studiens resultat i relation 

till studies frågeställningar: skolledningars syn på lärares psykiska hälsa, hur de arbetar med 

preventiva åtgärder, hur de ser på ledarskapets roll samt vilka faktorer som skapar psykisk 

hälsa.  
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3.1 Skolledares syn på psykisk hälsa och stress 

 

3.1.1 Psykisk hälsa 

När vi frågade respondenterna hur de ser på psykisk hälsa och vad det innebär för dem är det 

två spontana uttryck som väl representerar respondenternas svar: ”Att man mår bra” eller ”det 

handlar om att hitta balans i livet”. Det flesta av respondenterna berör också att psykisk hälsa 

handlar om ha balans mellan arbetsliv och privatliv samt att de båda delarna måste fungera 

väl, för att man ska uppleva en god psykisk hälsa.  En av respondenterna beskriver psykisk 

hälsa på följande sätt: ”Psykisk hälsa innebär att du har balans i de tre bollarna, Jag, Jag & 

arbetet och Jag & fritiden”. Hon menare vidare att om man har det jobbigt i privatlivet 

kommer det också påverka hur du mäktar med arbetslivet och vise versa. Det finns ett nära 

samband dem emellan. Några av respondenterna förklarar psykisk hälsa som en känsla av att 

kunna hantera sin situation och att finna strategier så man inte blir offer för omständigheterna. 

En av respondenterna beskriver psykisk hälsa delvis på detta vis: ”Som människa har man två 

primära behov, att känna att vi blir älskade och omtyckta och att vi lyckas”. Han beskriver 

vidare att det handlar om att finna en trygghet i sig själv som bidrar till en bättre psykisk 

balans.  

 

Flera av respondenterna berör även att den fysiska och psykiska hälsan hänger ihop och 

samspelar med varandra. De framhåller att det är det totala välbefinnandet av dessa två som 

sedan uttrycker sig i hur man mår. Om man mår dåligt psykisk kan det många gånger uttrycka 

sig genom fysiska symtom och mår man dåligt psykiskt kan detta leda till fysiska krämpor.  

 

3.1.2 Stress 

Flera av respondenterna menar att stress är något som finns naturligt i vår vardag och behöver 

finnas för att vi ska kunna prestera. Skulle vi vara helt stressfria skulle de flesta av oss hamna 

i ett apatiskt tillstånd. En av respondenterna beskriver stress på följande sätt: 

 

För mig är stress helt naturligt. En naturlig del utav livet att öka sin kapacitet. Så stress 

är i och för sig inte negativt om det inte är konstant tillstånd. Då har man tappat sin 

styrning. 
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Respondenterna är eniga om att det finns två typer av stress, positiv och negativ stress, men 

att den negativa stressen ofta är den man talar om, och att begreppet stress blivit lite 

uttjatat/överanvänt. Majoriteten av respondenterna menar på att den negativa stressen är när 

du antingen inte längre har strategier för att hantera stressen och du börjar uppleva 

otillräcklighet eller när stressen blir långvarig och du inte ges tid för återhämtning. En av 

respondenterna uttrycker det på följande sätt:  

  

Stress, ett tillstånd som man hamnar i när man inte längre rår sin situation, när man inte 

längre känner att man har grepp över sin vardag. 

 

När det kommer till stress och höga krav nämner flera av respondenterna medelålders kvinnor 

som en grupp som ibland har svårt att sätta rimliga krav och sortera i stressen. Enligt en av 

respondenterna finns många duktiga flickor där ute bland lärarna som ibland hamnar i den 

torktumlaren och faller offer för den mer negativa typen utav stress. Respondenten uttrycker 

vidare: ”… stress är när du inte riktigt kan hantera kraven du aldrig riktigt kommer kunna leva 

upp till”. Alla respondenterna poängterar också att vi har alla olika nivåer av hur mycket 

stress vi klarar av och har förmåga att hantera innan den slår över till något negativt.   

 

3.2 Krav 

 
Hur vi upplever krav som ställs på oss är väldigt individuellt och det är många olika faktorer 

som inverkar. Psykisk ohälsa drabbar anställda både vid för höga krav, men också vid för låga 

krav på grund av understimulans eller passivitet. Nedan redogöras för de uppfattade krav som 

respondenterna framhåller som orsaker till en psykisk ohälsa bland lärare, samt vilka åtgärder 

de har vidtagit eller aktivt jobbar med för att förebygga psykisk ohälsa bland personalen. 

 

Som framkommit i forskningsläget har det skett stora förändringar i den svenska skolan de 

senaste 10-20 åren och de krav som ställs på dagens lärare är också av en annan karaktär än 

tidigare. En av respondenterna menar att dagens lärare inte bara ska vara kompetenta inom sitt 

område utan även inneha hög social kompetens. Det krävs att lärare kan samarbeta med sina 

kollegor. Dagens föräldrar ställer högre krav och förväntningar på skolan och lärarna. En av 

de intervjuade skolledarna ser det positiva i att föräldrar ställer höga förväntningar på skolan. 

Skolledaren menar att höga förväntningar gynnar goda resultat och att: ”Det är strålande att ha 
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ett yrke där folk är så intresserade av vad jag gör.” Respondenten uttalar att det är av stor vikt 

att du som lärare har en god dialog med föräldrarna. En annan av respondenterna tycker att 

lärarutbildningen bör förbereda studenterna på att de sociala kontakterna. Dialogen med såväl 

elever som föräldrar tar mycket tid och energi i anspråk, vilket kommer som en chock för 

vissa studenter när de börjar arbeta. Vidare säger respondenten att det är det som många 

gånger bidrar till att nyexaminerade lärare tidigt mår psykiskt dåligt. De nya kraven och 

förväntningarna som ställs på dagens lärare har resulterat i att skolledningen värdesätter att 

man har hög social kompetens och goda ledaregenskaper. En av de intervjuade poängterar att 

dessa egenskaper ligger till stor grund när bedömning av lämplighet till yrket sker.  

 

Många respondenter nämner att de höga krav och den negativa uppmärksamhet som dagens 

skolor har fått, bland annat i massmedia, har i vissa fall lett till att lärare upplever att kraven är 

orimligt höga och de börja ifrågasätta sig själva. Flertalet respondenterna poängterar hur 

viktigt det är att tydliggöra för lärarna vad som förväntas av dem, att kraven är tydliga, för på 

så sätt kan lärarna känna sig tryggare och hålla kvar i sin profession. Att implementera den 

nya läroplanen Lgr11 har inneburit en ökad arbetsbelastning och förändrade krav för lärarna, 

men den kan även vara till hjälp för att tydliggöra vad som ingår i lärarens uppdrag, vilket är 

positivt. Alla respondenter uppmärksammar hur viktigt det är att hjälpa medarbetare att 

prioritera. De tycker att skolledningen har en viktig roll kring stöttning och prioriteringar, när 

kraven och arbetsbelastningen ändras så drastiskt och när nya riktlinjer åläggs lärarna. Den 

ledarstil som skolledningen väljer att ha, framhåller flera respondenter som en viktig faktor 

för hur lärarna uppfattar och hanterar sina krav. Många talar om betydelsen av att skapa 

relationer, ett relationsinriktat ledarskap. En annan respondent uttrycker det;  

 

Ledarskapet, det handlar om att komma människor nära och det tar tid. Och den kvalitet 

och det mandatet man får, så länge det går bra, ska jag tillägga, det är ovärderligt. 

Mandatet får man inte, du måste tjäna det. 

 

Fler av respondenterna belyser att de krav som lärarna idag känner kommer från såväl 

styrdokument, samhället i stort, föräldrar, elever och inte minst från dem själva. Flera 

skolledare uttrycker under intervjun att många av lärarna verkligen brinner för sitt yrke och 

för eleverna, de är ofta väldigt ambitiösa och har lätt för att ta stort ansvar. En respondent 

lyfter att lärarna ibland måste inse att de inte räcker till eller har kompetens för vissa frågor 
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och att det då är naturligt och behövligt att ta hjälpa av andra, såsom kuratorer eller liknande. 

Den intervjuade poängterar vikten av att lärarna gör rätt saker och rätt prioriteringar. Flera 

respondenter nämner svårigheten att hitta balansen mellan arbetsliv och privatliv och några av 

respondenter lyfter vikten av återhämtning.  

 

3.3 Kontroll 

 
Krav kan uppfattas på olika sätt beroende på vilket besluts- och handlingsutrymme som 

individen uppfattar att han/hon har, det vill säga vilken kontroll de upplever sig ha. Utifrån 

krav-kontroll-stöd modellen handlar det om hur den egna individen kan påverka sin situation.  

 

Flera av respondenterna berör som preventiv åtgärd, vikten av att läraren har en tydlig 

organisation med tydlig ansvarsfördelning att förhålla sig till, att lärarna gör rätt saker enligt 

sitt uppdrag och vet vad som förväntas av dem. De menar att denna typ av ledarskap 

underlättar för läraren att ta eget ansvar. En respondent uttrycker sig ha ett stort kontrollbehov 

och önskar därför att medarbetarna kan påvisa ansvar. Därefter kan respondenten släppa på 

kontrollen. En annan av respondenterna lyfter ofta att man inte bör bli offer för 

omständigheterna. Genom att ge medarbetarna stor frihet, vilket då även innebär stort ansvar, 

blir de inte offer. Alla respondenter lyfter vikten av delaktighet, som i sin tur hänger ihop med 

ansvar. De uttrycker att om du önskar delta i beslut innebär det också att ta ansvar. Det är 

alltid lätt att ha åsikter om saker och ting, men är du delaktig kring besluten så får du även ta 

ansvar för dem. En hög delaktighet leder till att medarbetarna känner sig behövda. En 

respondent uttryckte det; ”din röst är värdefull”. Två andra nämner att de låtit medarbetarna 

reflekterat över hur de skulle kunna göra sin skola till ”… en framgångsrik skola”/”… den 

absolut bästa arbetsplatsen”, vilket ledde till en högre delaktighet. En av respondenterna 

pratar om sammanhang, genom tydlig ansvarsfördelning och hög delaktighet blir det också 

lättare för medarbetarna att se sammanhang. Tack vare det blir de inte lika stressad och mår 

inte psykiskt dåligt.    

 

Alla respondenter lyfter att den nya läroplanen självfallet har inneburit ett merarbete. Vissa av 

de intervjuade poängterat även att den också kommer att ge positiva effekter. De menar att 

genom de pedagogiska planeringarna har en starkare förankring skett i styrdokumenten. De 
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pedagogiska planeringarna har skapat en tydlighet, att man gör rätt saker och på sikt kommer 

det även att leda till en mer professionell känsla hos medarbetarna.  

 

Flera respondenter nämner hur massmedias negativa bild av skolan de senaste åren har fått 

negativ inverkan på lärares psykiska hälsa. Stoltheten hos lärarkåren har sänkts. En annan 

uttrycker att lärare ifrågasätts i sin yrkesroll. Lärarna måste ha tillit till sin förmåga och en 

värdighet. De måste vara stolta över sin profession och betänka hur de talar om sin profession 

i alla sammanhang. Hur de kan återfå sin värdighet.  

 

Respondenternas utsagor pekar mot att skolledningens ledarstil har stor betydelse och 

inverkan på lärares psykiska hälsa. Flera nämner hur viktigt det är att släppa på 

kontrollbehovet, att visa tilltro till medarbetarna. En av respondenterna uttrycker det så här; 

”Jag har en väldig koll på den här verksamheten, men jag har ingen kontroll.” En annan så 

här: ”Jag vet inte vem som gör exakt vad för jag vet inte alla rutiner. Jag bara vet att det 

funkar. Och det lyfter många medarbetare, att det är himla skön att det funkar.” Flera 

poängterar att det är en balansgång, det får inte uppfattas som ointresse, utan snarare att 

ledningen har förtroende för sin personal och om någonting inte fungerar griper ledningen in 

och finns där. Ett par respondenter nämner också hur viktigt det är med en platt organisation, 

att alla är viktiga, att det inte finns någon intern rangordning bland medarbetarna. De menar 

att alla behövs för att skolan ska fungera bra.    

 

Flera av respondenterna talar om förtroende och tillit och det är av stor vikt att få mandat hos 

föräldrar, elever och medarbetare. Det tar tid att bygga upp ett förtroende.  En av 

respondenterna uttrycker; ”Du måste få människors mandat och förtroende och har du fått det 

måste du ta ansvar för det.”  

 

Alla respondenter talar om hur viktigt det är med en god stämning på arbetsplatsen, att alla är 

viktiga och ibland behöver få en bekräftelse på det. Men hur skapar man denna ”goda 

stämning”. En av respondenterna frågade sina medarbetare vad det var som gjorde att det var 

så god stämning på skolan. Alla utom en svarade exakt samma sak; ”Här talar vi till varandra 

och inte om varandra.” En annan respondent nämner vikten av att komma ihåg att vi är 

varandras arbetsmiljö. Flera respondenter poängterar att det inte är ett acceptabelt beteende att 

exempelvis komma in i personalrummet och beklaga sig över negativa händelser. En 
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respondent uttrycker det mer i form av vikten att skapa goda möten, att när man går in i ett 

personalrum eller ett klassrum så ska man mötas av goda tankar, att alla vill en väl och ger 

varandra positiv energi. Vad som också omnämns är prestigelöshet, att våga be varandra om 

hjälp. En annan uttrycker det på följande sätt; ”de som kan hantera sin arbetssituation väldigt 

bra… är de som nyttjar andras insatser… man behöver inte uppfinna allt själv.” 

 

3.4 Stöd 

 
Utifrån utsagorna framträder att preventiva åtgärder som stödet på arbetsplatsen har en 

väsentlig och betydande roll för arbetsmiljön. Det återkommer ofta i skolledarnas utsagor. En 

viktig parameter för att kunna ge sina medarbetare ett gott stöd handlar om att som 

arbetsgivare vara medveten och reflektera över sitt ledarskap, det vill säga, sitt sätt att arbeta 

och vilka konsekvenser det för med sig.  

 

Majoriteten av respondenterna framhåller vikten av att vara lyhörd för sin personal och att 

lyssna på dem. Respondenterna förklarar ofta lyhördheten som att kunna läsa av och känna in 

sin personals signaler och för att kunna göra detta måste man ha ett genuint intresse för andra 

människor. Flera respondenter nämner att det handlar mycket om att lyssna och ta till sig av 

vad ens medarbetare och personal har för känslor, tankar och önskemål för att kunna skapa 

tillit mellan skolledning och lärare. De poängterar även vikten av tillgänglighet för att lärarna 

på skolan ska kunna uppleva att skolledning är lyhörd. En tillgänglig skolledning som vill 

samarbeta och lyssna på sin personal är något som flertalet respondenter framhäver som 

adekvat för att få ett välfungerande samarbete. Öppna dörrar är ett begrepp som ofta dyker 

upp när man kommer till att vara tillgänglig för sin personal. Med detta syftar flera av 

respondenterna till att inte endast sitta inne på sitt rum utan att vara ute i verksamheten och 

vara närvarande. Det kan vara alltifrån att göra besök i klassrummen till att äta lunch i 

matsalen eller att fika med sin personal i fikarummet. Många respondenter uttrycker att 

personalen på skolan ska känna att de kan komma in till sin chef när som helst och kunna 

kommunicera om det är något de behöver hjälp eller stöd i. Det handlar mycket om att ha en 

god kommunikation och dialog med sin personal. Flera av de intervjuade menar att 

kommunikationen blir en form av stöd för personalen där de får möjlighet att uttrycka sig. 

Uteblir kommunikationen, uppstår svårigheter att utvecklas och förbättra sin arbetssituation. 
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Rakhet, öppenhet och en kontinuerlig kommunikation framhåller flera respondenter som en 

viktig del för att undvika missförstånd och meningsskiljaktighet mellan olika parter.  

 

En av de viktigaste stödfunktionerna för lärare som framträder i utsagorna är således att ha ett 

fungerande samarbete på arbetsplatsen. Ett gott samarbete mellan kollegor och mellan 

skolledning och lärare skapar ett stort stöd i den dagliga arbetsbelastningen. För att ett 

välfungerande samarbete ska kunna bedrivas på arbetsplatsen bär dock de tidigare nämnda 

delarna också nödvändiga. Ett gott samarbete på arbetsplatsen bygger på att man är lyhörd 

och tillgänglig för varandra och kommunicerar med sina kollegor. Alla det skolor vi varit på 

arbetar i arbetslag där man har ett närmare samarbete med sina kollegor. På flertalet av 

skolorna har man även andra arbetsgrupper där lärarna är delaktiga, det kan vara 

trygghetsgrupper, skyddsombud eller andra typer av organisationsgrupper, dessa grupper 

skapar samarbete och delaktighet i hela skolans verksamhet. På några av det skolor vi varit på 

är man alltid två mentorer som delar på en klass, på så sätt kan de tillsammans bolla idéer, 

ventilera problem och reflektera. På en annan skola har man tagit detta ett steg längre, där 

arbetar man i ett så kallat tvålärarskap vilket innebär att man alltid är två pedagoger på en 

klass.  

 

Respondenten uttrycker det så här:  

 

”… man måste ge lärarna rätt förutsättningar och det tror jag vi gör utifrån att 

man är två stycken.  Hur man fixar det om man är ensam med 30 elever det får 

inte jag ihop, eller ensam med 15 stycken spelar egentligen ingen roll. För du 

behöver dialogen med någon som du jobbar tillsammans med utifrån planering, 

genomförande och utvärdering.”  

 

En annan av respondenterna beskriver det på följande sätt: ” Vi har ett alldeles, alldeles för 

svårt jobb för att jobba ensamma. Vi behöver varandra”.  Vidare säger respondenten att för att 

kunna ha ett gott samarbete kollegor emellan och kunna dra nytta av varandras kunskap och 

kompetens är det viktigt att det finns en tillit till varandra så man vågar släppa på vissa delar 

som någon annan kan göra lika bra och våga nyttja varandras resurser och inse att vi inte 

behöver skapa och uppfinna allt själv. Samarbetet måste också begränsas, det går inte att 
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samarbeta på alla håll i en verksamhet för då kommer detta istället leda till att man upplever 

stress och det goda syftet att avlasta och ge en känsla av kontroll och stöd uteblir. 

 

Samtliga av respondenterna anser att sammanhållning och goda relationer är två viktiga 

grundpelare för att lyckas skapa ett gott arbetsklimat på skolan. Hur man sedan uppnår en god 

sammanhållning på skolan kan skilja en del från skola till skola. Utifrån vad respondenterna 

framhåller verkar det eniga om att skolan bör vara organiserad på ovanstående parametrar; 

lyhördhet, tillgänglighet, kommunikation och samarbete. Genom att arbeta på det sättet har 

dessa skolor kommit en god bit på väg till en välfungerande sammanhållning med goda 

relationer. Flertalet av skolorna arrangerar under några tillfällen per år festligheter för 

personalen. Majoriteten av respondenterna talar även mycket om uppmuntran och 

uppskattning i vardagen, det kan handla om alltifrån geléhjärtan på alla hjärtansdag till en 

spontanfika med tårta i personalrummet en vanlig onsdag. En av respondenten uttrycker det så 

här: ”Det är precis som eleverna vill bli sedda, vill också personalen bli det”. Respondenten 

nämner att en god sammanhållning också kan vara att skapa en stark identitet på sin skola, 

detta kan man göra med produkter som har skolans logga. Det blir både en form av 

uppskattning för lärarna när de får det och skapar på samma gång en känsla av tillhörighet.  

 

Uppmuntran i vardagen som att ge positiv feedback när någon gjort någonting bra, tror 

majoriteten av respondenterna är något som skapar god stämning och detta försöker flertalet 

av dem medvetet arbeta med. Däremot fanns även respondenter som anser att det inte riktigt 

finns tid och möjlighet till denna typ av uppskattning.  Istället ger de sin personal frihet och 

förtroende, vilket de tycker är ett sätt att visa tillit och uppskattning på. 

 

3.6 Sammanfattning av resultatet 

 
Studien visar att alla respondenter uppfattar begreppen stress och psykisk hälsa ungefär på 

liknande sätt. Att stress är en naturlig del utav livet för att öka sin kapacitet, så länge det inte 

är ett konstant tillstånd för då övergår det till någonting negativt. Att den negativa stressen 

handlar om att tappat sin styrning och inte längre rår sin situation, medan den positiva stressen 

ökar kreativitet. Alla våra respondenter är eniga om att begreppet psykisk hälsa handlar om att 

må bra, om balans i livet, att känna sig trygg och att känna sig omtyckt. 
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Resultat visar att det har stor betydelse för lärares psykiska hälsa, hur väl lärarna lyckas 

förhålla sig till de krav som ställs på dem i arbetslivet. Kraven som dagens lärare ska leva upp 

till handlar inte bara om att vara kunnig inom sitt område, utan för att klara av den stora 

arbetsbördan måste de ha hög social kompetens. Lärare förväntas ha en god dialog med såväl 

elever, föräldrar och kollegor. Ibland behöver lärare hjälp av skolledningen att prioritera samt 

att det är av stor vikt att ta hjälp av kollegor för att mäkta med sitt uppdrag. Förutom de krav 

som ställs på lärare i arbetslivet, kan de även uppleva olika krav i privatlivet. Att ha en balans 

mellan arbetsliv och privatliv har stor inverkan på den psykiska hälsan. 

 

För att kunna känna att kraven är hanterbara måste lärare enligt respondenterna uppleva att de 

har kontroll över sin situation. Resultatet visar att en tydlig organisation och tydliga 

ansvarsområden samt en klar uppfattning om vad som ingår i lärarens uppdrag ökar känslan 

av kontroll. Möjlighet att ta eget ansvar, känna att skolledningen har tillit och förtroende för 

läraren och att därigenom få en ökad känsla av delaktighet betonas också av respondenterna. 

En skolledning som delegerar och ger lärare stort ansvar och möjlighet att delta i beslut får 

ofta en personal som upplever arbetet hanterbart. I utsagorna framkommer att skolledarna 

menar att det är av stor vikt att lärarna själva har tillit till sin egen förmåga och är stolta över 

sitt arbete, men också att de tar eget ansvar för sin situation och inser vikten av en god 

kommunikation och ett förtroende hos såväl elever, kollegor och föräldrar.  

 

Respondenterna påtalar betydelsen av att samarbetet på arbetsplatsen fungerar väl med 

anledning av läraryrkets komplexitet. Resultatredovisningen visar också att respondenterna 

ser ett samband mellan god psykisk hälsa och ett öppet klimat med god kommunikation, där 

kollegor respekterar varandra och visar tillit. Det stöd som skolledningen ger lärarna har 

också otroligt stor betydelse för den psykiska hälsan. Stödet kan bestå av hjälp att prioritera, 

vara lyhörd och visa ett engagemang i verksamheten och vara tillgänglig. Alla respondenter är 

eniga om att den ledarstil som skolledningen väljer att ha, har stor betydelse för lärares 

psykiska hälsa. En skolledning som ger lärare eget ansvar och frihet, men som alltid har 

dörren öppen och finns tillgängliga när så behövs. Flera förordar ett kommunikativt och 

relationsinriktat ledarskap som en framgångsrik strategi.  
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4 Diskussion  

 

Med vår studie har vi velat öka kunskapen om hur skolledningar ser på lärares psykiska hälsa 

och hur de valt att arbeta avseende detta område. När vi analyserat vårt resultat samt relaterat 

det till tidigare forskningen kan vi konstatera att det skett stora förändringar under den senaste 

tiden, när det gäller arbetsbörda och balansen mellan arbetsliv och fritid (Kinsten, Magnusson 

Hanson & Hyde et. al. 2006). Läraryrkets status har även förändrats och idag ställs nya krav 

på social kompetens för att hantera yrket. För att kunna uppleva kontroll över sin 

arbetssituation blir det psykosociala stödet allt viktigare så även den fysiska och psykiska 

återhämtningen (Kittel & Leynen 2003; Näring, Briët & Brouwers 2006). 

 

Enligt krav- kontroll- stöd modellen kan psykisk ohälsa drabba människor som upplever både 

låga krav och låg kontroll, det vill säga ett passivt tillstånd, där en känsla av att vara 

obehövlig uppkommer. Detta tillstånd har skolledarna i vår studie inte lyft fram. En förklaring 

kan vara att kraven sällan uppfattas som lågt ställda i läraryrket. Däremot visar våra utsagor 

att lärarna på de intervjuade skolledarnas skolor befinner sig i ett aktivt tillstånd, med höga 

krav och hög kontroll och stort beslutsutrymme. Det är varken hälsosamt eller hållbart att 

befinna sig i detta tillstånd under en längre tid. För att övergå till ett avspänt tillstånd ger 

skolledningarna genom sitt ledarskap stöd och hjälp till lärarna att prioritera och värdera vilka 

krav som är av vikt, för att på så sätt sänka kraven. (Karasek & Theorell, 1990)  

 

Studiens resultat är i enlighet med uppsatsens bakgrund och forskningsläge, som framhåller 

att det nu ställs nya krav på dagens lärare till skillnad mot för cirka 20 år sedan. Det gäller 

exempelvis krav på tillgänglighet genom digitala medier och nya styrdokument som resulterat 

i en ökad arbetsbörda. (Bridges & Searle, 2011) Majoriteten av de respondenter vi har 

samtalat med har som den mest betydelsefulla preventiva åtgärden uttryckt vikten av en väl 

strukturerad organisation och att denna ligger till grund för att kunna hantera krav på ett 

sådant sätt som inte påverkar lärares hälsa negativt. Utifrån tidigare forskning och 

respondenternas egna utsagor kring den roll som organisationen på en arbetsplats spelar, tror 

vi att det krävs än mer medvetenhet i skolors val av organisation (Arbetsmiljöverket, 2012). 

Det handlar om att ge sina medarbetare goda villkor och förutsättningar att kunna hantera sitt 

yrkesuppdrag. Skolan som arbetsplats måste vara dynamisk i sin utveckling och organisation 

för att kunna finna möjliga strukturer där det finns utrymme att hantera alla det krav som 



32 

 

ställs. När organisationen fungerar väl och läraren upplever sig ha beslutsutrymme känns 

kraven mer hanterbara och läraren befinner sig då i ett aktivt tillstånd enligt krav- kontroll- 

stöd modellen. Om däremot organisationen är otydlig och ej fungerande har lärare betydligt 

svårare att hantera kraven och hamnar lätt i ett spänt tillstånd som på sikt riskerar att leda till 

psykisk ohälsa. (Karasek & Theorell, 1990) I vår studie framträder dessa skolledares insikt att 

en väl fungerande organisation är ett viktigt stöd för att medarbetarna på skolan ska kunna 

uppleva kontroll över sin arbetssituation. Om lärarnas känsla av kontroll uteblir påverkar detta 

deras upplevelse av sin arbetssituation och den kan komma att uppfattas som ohanterbar, 

vilket kan medföra psykisk ohälsa.  

 

Vidare visar resultatredovisningen att de utvalda respondenterna uppmärksammar en koppling 

mellan arbetsliv och privatliv. Enligt forskningsläget är det av vikt för lärares psykiska hälsa 

att det råder en balans mellan dessa två områden. Enligt SLOSH kan man tydligt se en 

tendens att gränserna mellan arbetsliv och privatliv har luckrats upp (Kinsten, Magnusson 

Hanson & Hyde et. al. 2006). Hur det kan påverkar medarbetarnas hälsa forskar man nu 

vidare på inom SLOSH projektet (2012). Några av våra respondenter lyfter fram att 

medelålders kvinnor med ett innehållsrikt privatliv ofta upplever stress och har svårt att hitta 

en balans mellan arbete och fritid. Vår reflektion över att det just är medelålders kvinnor som 

riskerar att dubbelarbeta, är att det finns risk att de både fokuserar på hem och familj 

samtidigt som de ska göra karriär.   

 

Skolans organisation och stöd är en viktig del i att ge förutsättningar till att hitta en balans 

mellan arbete och fritid. Alla respondenter vi har talat med beskriver hur de hjälper sina 

medarbetare att prioritera och sortera i arbetsuppgifterna vid behov. Alla arbetsuppgifter 

kanske inte behöver göras precis för stunden och vissa uppgifter kanske inte ens längre är 

aktuella. Dessa uppgifter måste då sorteras bort för att minska arbetsbördan och den 

eventuella stressen kring dem. Detta klarar inte alla lärare av själva och då kan det vara av 

värde att ha en arbetsgivare som faktiskt kan kliva in och hjälpa till att fatta ett sådant beslut.   

 

Alla människor behöver tid för återhämtning. En målgrupp som är väl medvetna om 

återhämtningens betydelse är elitidrottare. Ekstedt och Kenttä menar att de höga krav på 

engagemang och prestation som ställs på människor i ett konkurrensinriktat och 



33 

 

resultatorienterat arbetsliv liknar till stor del de krav som ställs på elitidrottare. Författarna 

skriver vidare:  

 

Medan elitidrottare utbildas i att uppmärksamma och tillgodose kroppens behov av 

återhämtning, tenderar högpresterande människor i dagens arbetsliv att i allt högre grad 

nedprioritera återhämtning och betrakta sömnen som en »quick fix« i syfte att snabbt 

återställa arbetskapaciteten efter en slitsam dag. (Ekstedt & Kenttä, 2011) 

 

För att en människa långsiktigt ska kunna bibehålla hälsa, i såväl arbete som idrott, måste en 

funktionell återhämning ske. Det bör finnas en balans mellan stress i form av belastning och 

krav å ena sidan och sömn och vila å andra sidan. Kroppen behöver återhämtning både fysiskt 

och psykisk. Den fysiska återhämtningen sker i form av sömn, medan den psykiska kan ske 

genom vila, som kännetecknas av aktiviteter där individen upplever harmoni i vilja, känsla 

och handling. (Ekstedt & Kenttä, 2011). Precis som i elitidrott menar vi att det är av stor vikt 

att hitta en balans avseende både arbetsliv och privatliv samt mellan belastning och vila.  

 

Dagens läraryrke innebär en mängd relationer till såväl elever, föräldrar och kollegor. Skolan 

är idag kundorienterad och inte som förr i tiden då föräldrar inte hade så stor inblick i hur 

skolan var organiserad. Genom de förändringar som skett är läraryrket numera ett utav de mer 

socialt krävande yrken. Alla de respondenter vi har intervjuat framhäver att det ställs höga 

krav på den sociala kompetensen hos lärare. De ska både behärska att hantera elever, föräldrar 

och kollegor på sin arbetsplats. För att kunna hantera dessa krav menar vi med utgångspunkt i 

vår studie att det sociala stödet från arbetsgivare och kollegor framträder som oumbärligt. Att 

få stöttning av en kollega eller skolledningen i vissa frågor och ha en allmän god 

kommunikation på skolan är av stor vikt för den enskilda läraren. Det handlar inte om att 

lärarna inte kan genomföra sin undervisning själva, men att arbetet med människor kräver ett 

stort emotionellt engagemang som i sin tur kräver mycket energi. Då kan det underlätta att ha 

en nära kollega att bolla och ventilera sina frågor och funderingar med. (Karasek & Theorell, 

1996)  

 

Ovanstående stöd från kollegor och skolledning kräver en stor samarbetsförmåga och en hög 

kommunikativ kompetens. Det blir då inte självklart att alla lärarstuderande eller lärare har 

denna förmåga för att klara av läraryrket. Flera av respondenterna har poängterat vikten av att 
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rekrytera rätt personal till sin verksamhet för att få ett fungerande samarbete och stöd för alla i 

verksamheten. Det ligger tyvärr en svårighet i detta. Läraryrkets låga status i samhället bidrar 

till att allt färre söker sig till lärarutbildningar. Detta gör att i princip vem som helst kan gå 

igenom en lärarutbildning utan att egentligen ha förmågan till det krav som ligger i en lärares 

uppdrag idag. Därför är ett första steg att höja läraryrkets status för att öka söktrycket till 

lärarutbildningen. Detta kan både samhället men även de verksamma lärarna göra genom att 

lyfta fram läraryrket som profession och vara stolta över den. Trots allt har samhället störst 

makt i det här och om de lyckas höja statusen på yrket så fler söker sig till lärarutbildningen, 

kunde det bli ett fördelaktigare urval som har vissa egenskaper och lämplig kompetens för 

läraryrket. Därigenom skulle det bli lättare att rekrytera lärare som har dessa sociala kvalitéer 

som krävs av lärare idag.  

 

Hur man lyckas skapa ett gott samarbete på arbetet tycks bland annat bottna i öppen 

kommunikation, tydlighet och tillgänglighet. Respondenterna talar även om vikten av tillit till 

varandra och varandras förmågor samt prestigelöshet. Skolorna som vi besökte arbetar inte 

enbart gemensamt i sina arbetslag, utan har ofta andra samarbetsgrupper där lärarna engagerar 

sig och tar hjälp av varandra. Abbey & Esposito påvisade att om stödet är bra genererar det 

ofta också en god arbetstillfredställelse hos de anställda (2011). Hakanen et al. poängterar att 

positiv kontakt med kollegor och stöd från chefen samt uppskattaning, inte bara mildrar 

negativ påverkan från höga krav utan också tycks höja engagemanget (2005). 

 

När det gäller ledarskapets påverkan menar våra respondenter att stöd från kollegor spelar en 

stor roll, men även det stöd som skolledningen ger är avgörande för lärares psykiska hälsa. 

Vårt resultat visar att lyhördhet och tillgänglighet är faktorer som är viktiga för att lärarna ska 

känna att de har skolledningens stöd. Flera respondenter talar om att skapa relationer, ett 

relationsinriktat ledarskap; skolledningen bör vara synlig och närvarande i verksamheten. 

SLOSH studien har under flera år undersökt frågor kring hur en chef påverkar de anställdas 

hälsa. I studien konstateras att chefer har blivit sämre på att lyssna (2012). 

Kunskapsöversikten Den goda arbetsmiljön och dess indikationer uppmärksammar att idag 

handlar problemen allt oftare om brister inom organisation och styrning, vilket får 

konsekvenser i form av en psykisk ohälsosam arbetsplats. Lindberg & Vingård har 

sammanställt några faktorer som leder till en långsiktigt frisk och gynnsam arbetsmiljö. Här 

omnämns bland annat positiva, tillgängliga och rättvisa ledare, utvecklad kommunikation, 
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möjligheten att utvecklas och växa i arbetet och rolltydlighet med tydliga förväntningar och 

mål (Lindberg & Vingård, 2012). Respondenterna i vår studie har poängterat vikten av att ha 

tillit till sin personals förmåga, släppa kontrollbehovet och ge dem ansvar och befogenheten. 

På så sätt känner personalen mer delaktighet och får möjlighet att utvecklas.  

 

Våra utsagor visar också att de förändringar som skett med bland annat den nya läroplanen, 

Lgr11 kan får positiva effekter, då den tydliggör vad som ingår i lärarens uppdrag och vilka 

ansvarsområden de har. Det kan skapa en tydlighet som troligtvis på sikt kan ge en positiv 

inverkan på lärares psykiska hälsa. Ytterligare en faktor som Lindberg & Vingård (2012) tar 

upp, som kan medverka till en långsiktigt frisk och gynnsam arbetsmiljö, är positivt och 

socialt klimat eller som våra respondenter väljer att uttrycka det ”den goda stämningen och 

sammanhållningen”. För att kunna skapa den positiva, goda stämningen behövs bland annat 

goda relationer, kommunikation, samarbete och lyhördhet. Organisationsforskare poängterar 

att positiv psykologi kan användas för att förbättra anställdas välbefinnande. Seligman och 

Csikszentmihalyi konstaterar, att faktorer som mod, tro, vara framtidssinnad, optimism och 

sociala färdigheter till viss del kan motverka psykisk ohälsa finner vi också trovärdigt 

(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).    

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att alla respondenter uppfattar begreppen stress och psykisk 

hälsa ungefär på likartat sätt. De slutsatser vi kan dra från vår studie om skolledares syn på 

lärares psykiska hälsa, handlar om hur de ser på sin rolls som ledare och arbetar med sitt 

ledarskap och hur väl deras anställda lärare lyckas förhålla sig till de krav som ställs på dem i 

arbetslivet. Enligt respondenterna är det viktigt att kraven känns hanterbara och att lärarna 

upplever att de har kontroll över sin situation. Resultatet visar att en tydlig organisation och 

tydliga ansvarsområden samt en klar uppfattning om vad som ingår i lärarens uppdrag kan 

öka lärarens känsla av kontroll. Även stödet på arbetsplatsen har en väsentlig och betydande 

roll för lärarnas arbetsmiljö. Utifrån utsagorna fann vi vikten av att skolledarna genom sitt 

ledarskap bidrar till att lärarna själva får tillit till sin egen förmåga och är stolta över sitt 

arbete, men också att de tar eget ansvar. 

 

Vi kan konstatera att lärares psykiska hälsa i vår studie utsätts för påfrestningar, men vår 

förhoppning är att det går att vända denna trend till något positivt. Flera av våra respondenter 

har en lång erfarenhet som skolledare och har reflekterat mycket kring sitt uppdrag. Det har 
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varit lärorikt att få inblick i deras tankar och deras sätt att arbeta. Vi hoppas att vår studie kan 

bidra med kunskap som gör att vi kan få fler skolor där skolledares syn på lärares hälsa och 

sitt eget ledarskap kan bidra till att skolan kan vara en arbetsplats att trivas på.     

5 Metoddiskussion 

 
Vårt medvetna urval har haft betydelse för vårt resultat till skillnad mot om vi enbart gjort ett 

slumpmässigt urval. Med ett mindre riktat urval hade risken varit större att vi enbart bekräftat 

det tidigare forskning konstaterat, att många lärare mår psykisk dåligt. Nu har vi istället kunna 

påvisa att det finns skolor som har kommit ett steg längre i sitt arbete med att förbättra 

situationen för dagens lärare.  

 

Vi insåg under arbetets gång att enbart titta på medarbetarenkäter och sjukfrånvarotal inte var 

ett tillförlitligt sätt att skapa vårt urval. Svarsfrekvensen på medarbetarenkäterna kan variera 

mycket och sjukfrånvaron är inte alltid arbetsrelaterad. Därför valde vi att även väga in 

grundskolechefernas allmänna uppfattning om skolledarna på respektive skola. Självklart 

måste vi vara kritiska till detta och eventuellt ifrågasätta huruvida grundskolecheferna hade 

någon personlig relation till respondenterna eller på annat sätt kunde vara partiska till urvalet.   

 

Under arbete med att genomföra intervjuerna upptäckte vi att flera av respondenterna hade 

lång erfarenhet som skolledare och vi förstod då att det eventuellt kunde finnas ett samband 

med lång erfarenhet och en framgångsrik organisation med medarbetare som mår bra. När vi 

bearbetat vårt resultat har vi också sett att många respondenter betonat förtroende och goda 

relationer, vilket troligtvis tar tid att bygga upp och är något man förtjäna med tiden. Om vi 

hade besuttit denna vetskap tidigare hade vi kunna ta hänsyn till det i samband med arbetet av 

vårt urval. 

 

För att få en gemensam utgångspunkt inför samtliga intervjuer, valde vi att genomföra en 

pilotstudie tillsammans och därefter utvärdera den. Efterföljande intervjuer genomfördes med 

en respondent och en informant, detta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt. Vi 

ville få respondenten att känna sig bekväm i situationen så att det blev en givande dialog. 

Efterhand fick vi förfrågan om vi kunde träffa en av respondenterna tillsammans med den 

biträdande rektorn. Vi avböjde det erbjudande med anledning av att vi tidigare fattat beslut 

om att bara vara en respondent respektive en informant. Inför den sista intervjun fick vi 
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samma förfrågan och då insåg vi att det eventuellt kunna vara av betydelse att träffa dem 

båda. Kunde det eventuellt finnas en koppling mellan ett delat ledarskap och en väl fungerade 

organisation? Då valde vi att tillsammans genomföra den intervjun med båda respondenterna.  

5.1 Vidare forskning 

 
Det vore intressant att göra en kvantitativ enkätundersökning, kring hur väl vårt resultat 

stämmer överens med hur lärare uppfattar sin psykiska hälsa på våra valda skolor. Genom att 

rikta enkätundersökningen mot berörda lärare skulle vi kunna utläsa om lärarna värdesätter 

samma faktorer som skolledningen. Det vore också givande att få vetskap om hur lärarna 

uppfattar olika ledarstilar och hur dessa eventuellt påverkar lärarnas psykiska hälsa. 

 

En grundförutsättning för en god psykisk hälsa är de faktorer som vårt urval har poängterat 

bland annat väl strukturerad organisation, tydlighet kring ansvar och befogenheter, bra 

kommunikation och stöttning av såväl kollegor som skolledning. För vissa kan detta vara 

tillräcklig hjälp, medan andra behöver mer hjälp kring gränsdragning mellan arbetsliv och 

fritid samt att hitta balansen mellan ansträngning och återhämtning. Vi tycker att det vore 

väldigt spännande att få fram mer kunskap kring vad som är utmärkande för de lärare som 

lyckas hitta balansen och gränsdragningarna mellan dessa parametrar. Ligger det i deras 

personlighet eller kan det eventuellt handla om att hitta olika strategier, som exempelvis att 

inte bo och arbeta på samma ort? Skulle en kvalitativ studie kunna ge svar på dessa frågor?  
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  
 

Syftet med vår studie har varit att öka kunskapen om skolledningars syn på lärares psykiska 

hälsa och deras eget arbete avseende detta område. 

 

 På vilka sätt arbetar skolledningen med preventiva åtgärder avseende lärares psykiska 

hälsa? 

 

 Hur uppfattar skolledningen att ledarskapet påverkar lärares psykiska hälsa? 

 

 Vilka faktorer tror skolledningen skapar psykisk hälsa hos lärare? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Engelska sökord/kobinationer; teachers' mental health, demand-control-support model of teacher, 

teachers' mental health at work, wellness among teacher, Social support for teachers in schools, 

demands control support for teachers, psychosocial work environment of teachers, coping 

strategies of teachers, burnout among teachers 
 
Svenska sökord/kombinationer; lärares psykiska hälsa, skolan som arbetsplats, ohälsa hos lärare, 

lärares psykosociala arbetsmiljö, krav-kontroll- stöd modellen, arbetsmiljön för lärare, stress i 

läraryrket, utbrändhet hos lärare, cooping strategier mot lärares psykiska ohälsa 

 

Var har du sökt? 
Bibliotekskataloger: GIH:s bibliotekskatalog,  

Artikeldatabaser: Ebsco Host, PubMed, Google Scholar, Google, DiVA- GIH, uppsatser.se   

Uppslagsverk: Nationalencyklopedin, synonymer.se  

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Ebsco: wellness among teacher, Social support for teachers in schools, demands control 

support for teachers 

Google: lärares psykiska hälsa rapport, psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljö rapport, 

arbetsmiljö studie stress forskning, 

Google Scholar: burnout among teachers, wellness among teacher, lärares psykiska hälsa, 

 

Kommentarer 
Ebsco gav oss flest relevanta träffar för vårt internationella tidigare forskningsläge. Det 

fanns en hel del träffar gällande lärares psykiska ohälsa, men inte lika mycket på vad som 

kan förebygga den. Google har även varit till stor nytta för vår bakgrund, men även tidigare 

forskning på nationell nivå. Genom Google har vi funnit många vetenskapliga rapporter om 

hur statusen på lärares psykosociala arbetsmiljö ser ut.  
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Bilaga 2 

 

 

 

     2012-08-28 

Missivbrev 
 

Hej! 

 

Stort tack för att du vill medverka i vår magisteruppsats! 

 

Magisteruppsatsen ingår som en del i vår idrottlärarutbildning på GIH (Gymnastik- och 

idrottshögskolan). Vi har även läst folkhälsovetenskap som andra ämne. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka skolledningens syn på lärares psykiska hälsa. Under 

intervjun kommer vi ställa frågor om vilka faktorer som du tror kan påverka lärares psykiska 

hälsa samt hur just din skola arbetar förebyggande. Vi är också intresserade av att höra på 

vilket sätt ni följer upp era medarbetares hälsa.  

 

Självklart är det frivilligt att delta och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill.  

All data kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att varken skolans eller ditt eget 

namn kommer att nämnas i uppsatsen.  Materialet kommer inte heller att användas till någon 

övrig forskning. 

 

Intervjun beräknas ta ca en timme. Vi vill gärna ha möjlighet att spela in den för senare 

transkribering. Du får självklart möjlighet att läsa igenom det transkriberade materialet om du 

önskar. 

 

Intervjun kommer att genomföras med en av oss. 

 

Du kan nå oss på följande mailadresser eller mobiltelefonnummer: 

 

Ulrika Lorentzi 070 – 2278684 lorentziulrika@gmail.com 

 

Therese Tall  073 – 6520600 therese.tall@gmail.com 

 

Suzanne Lundvall handledare  suzanne.lundvall@gih.se 

 

Vi ser fram emot att träffa dig fredagen den 14 september kl. 9.00. 

 

Stort tack på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

 

Ulrika Lorentzi & Therese Tall 

mailto:lorentziulrika@gmail.com
mailto:therese.tall@gmail.com
mailto:suzanne.lundvall@gih.se
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide 

 

Bakgrund:  

 Berätta om studiens syfte 

 Intervjuns upplägg, ca 1 timme, ej nämna namn, kön, ålder, ämne m.m.  

 Kan avbryta när du vill, spelar in 

 (säga datum och person i början på inspelning) 

 

Scenario 1: 

 

En av lärarna på din skola kommer in på ditt rum och tala om att hon känner sig väldigt 

stressad och otillräcklig. Hon har problem med sömnen och tänker ofta på jobbet under sin 

fritid. Hon känner inte att hon hinner med sina arbetsuppgifter på det sätt som hon önskar. 

 

Hur bemöter du läraren? 

Vilka råd skulle du ge?  

Vidtar du några eventuella åtgärder på lång eller på kort sikt? 

 

 

Intervjufrågor: 

 

Vad innebär begreppet psykisk hälsa för dig? 

 Definiera det med ett par korta meningar. 

 Vad kan det innebära för din personal? 

 

Vad innebär begreppet stress för dig? 

 Definiera det med ett par korta meningar. 

 Kan du ge något exempel? 
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Gör ni någon kontinuerlig avstämning kring lärarnas hälsa här på skolan? 

 Särskiljer ni på fysisk och psykisk hälsa? 

 Hur ofta görs det? 

 Hur är svarsfrekvensen? 

 Är det ett tillförligt instrument? 

 Tycker du att det fungerar bra? 

 Hur använder du dig av resultatet? 

 

Hur tycker du generellt att lärarna på den här skolan mår psykiskt? 

 Vad utgår du ifrån då? 

 Hur är sjukfrånvaron pga. psykisk ohälsa? 

 Har ni någon medarbetarenkät? Svarsfrekvens? 

 

Vilka preventiva åtgärder gör ni på den här skolan för att förebygga eventuell psykisk 

ohälsa bland lärare? 

 Ge gärna flera olika exempel. 

 Hur länge har ni arbetat på det här sättet? 

 Kan du bestämma över dessa åtgärder helt själv eller styrs ni från kommunen sida? 

 

Vilka orsaker tror du att lärares psykiska ohälsa kan bero på? 

 Kan du vidareutveckla det? 

 Kan du ge exempel? 

 Tror du att orsakerna har förändrats de senaste åren?  

(ex. har arbetsbördan öka eller har orsaken ändrats från ex. arbetsbörda förr till att 

idag vara brist på återhämtning)  

 

När eventuell psykisk ohälsa drabbar lärare på den här skolan, vilka åtgärder vidtar ni då? 

 Ge gärna fler olika exempel. 

 Har ni utvärderat efteråt, hur lärarna tyckte om dessa åtgärder? 

 Har ni fått information/kunskap kring vilka åtgärder som det finns bevis för att de 

faktiskt hjälper? (Ev. utbildning, information från kommunen) 
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Är det något som du skulle vilja förändra beträffande ert sätta att arbeta med lärarnas 

psykiska hälsa? 

 Vilka svårigheter möter du? 

 Om du känner begränsningar, vad är det då som begränsar dig?  

(stöd, resurser eller tid) 

 

Hur samarbetar ni på skolan? 

 

 Hur är samarbetet kollegor emellan?  

(ex. inom arbetslagen, utbyte av erfarenheter) 

 Hur ser samarbetet ut lärare – skolledning? 

 Hur arbetar ni med sammanhållningen på skolan? 

 

 

Hur delaktiga är medarbetarna kring beslutsfattande? 

 

 Kan du ge några exempel?  

 

  

Hur löser ni konflikter kollegor emellan? 

 

 Kan du ge några exempel?  

 Hur har det fungerat? 

 

 

På vilket sätt visa du uppskattning för dina medarbetare? 

 

 Kan du ge några exempel?  

 Hur har det mottagits? 

 Vilka effekter har det fått? 

 

 

Avslutning: 

 Har du några frågor? 

 Vill du tillägga något? 

 Vill du läsa igenom det transkriberade materialet? 

 Tacka! 


