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SAMMANFATTNING 
 

Studien syftade till att genom kvalitativ metod och en semistrukturerad intervjuguide, få ökad 
kunskap och förståelse för hur några gymnasielärare upplever att faktorer, som kan kopplas till 
utmattningssyndrom, föreligger i dessa lärares arbets- och fritidssituation. Resultatet visade att 
samtliga lärare upplevde höga krav samt kontroll över undervisningens utformning men 
bristande kontroll gällande resurser till skolan och det stöd som eleverna förväntades få i sin 
skolgång. Flertalet lärare upplevde bristande feedback från elever och arbetsledning men ett gott 
socialt stöd från arbetskamrater. Samtliga lärare upplevde att bristande kunskap förelåg i att 
bemöta elever med psykosociala problem. Vidare framkom att lärarna, i denna studie, är 
medvetna om att några av de undersökta faktorerna kan kopplas till utmattningssyndrom och 
efterlyser större resurser till skolan. 
 
�yckelord: Stress, utmattningssyndrom, gymnasielärare, arbetsmiljö. 
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How some teachers feel that factors linked to burnout syndrome, exists in their work and leisure 
situation, and how these teachers are perceived to be aware of these risk factors.2 
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Abstract 
 
The study aimed, through qualitative and semi-structured interview guide, to gain greater 
knowledge and understanding how some secondary teachers feels that factors, that can be linked 
to burnout syndrome, exists in their work and leisure situation. The results showed that all 
teachers’ experienced high demand and control over the teaching, but lack of control regarding 
resources to school and the support that students were expected to get in their schooling. Most 
teachers experienced lack of feedback from students and supervisors, but social support from 
colleagues. All teachers felt lack of knowledge regarding how to address students with 
psychosocial problems. Furthermore, the teachers, in this study, are aware that some of the 
investigated factors can be linked to burnout syndrome and calls for more resources to school. 
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Det förs en landsomfattande debatt om den dramatiska ökningen av sjukskrivningar under slutet av 
1990 - talet och början av 2000- talet eftersom det innebär stora kostnader för samhället (Statistiska 
Centralbyrån, 2004). För kvinnor var stress den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär och 
för män den tredje vanligaste orsaken år 1996-2003 (Arbetsmiljöverket - AV och Statistiska 
Centralbyrån – SCB, 2005). Allt fler blir långtidssjukskrivna pga. av stressrelaterade sjukdomar 
och då speciellt för psykisk ohälsa så som utmattningssyndrom (Perski, 2002). Långtidssjukskriven 
är en individ om sjukskrivningen varar mer än 60 dagar (Riksförsäkringsverket, 2004). Att drabbas 
av utmattningssyndrom kan vara en långvarig process. Av 4000 långtidssjukskrivna för psykisk 
ohälsa var ca 3000 fortfarande sjukskrivna efter ett år (Åsberg, Nygren, Herlofson, Rylander och 
Rydmark, 2005). Läraryrket är förenat med höga nivåer av stress (Johnson, Cooper, Cartwright, 
Donald, Taylor, och Millet, 2005) och i Sverige, år 2000, hade varannan lärare symtom som gjorde 
att de kunde befinna sig i riskzonen för att insjukna i utmattningssyndrom (Johannisson, 2005). På 
grund av de stora kostnaderna för samhället debatteras det också om de bakomliggande orsakerna 
(Statistiska Centralbyrån, 2004). När det gäller de bakomliggande orsakerna visar befintlig statistik 
på att många faktorer samspelar för att stressrelaterade sjukdomar ska uppstå. Många olika faktorer 
har kartlagts var för sig t.ex. arbetssituationen men nu behövs fördjupade analyser som sammanför 
alla faktorer som kan bidra till utmattningssyndrom, ”detta talar för att framtida analyser måste 
utgå från ett helhetsperspektiv”(a.a. s9).  
 
Stress och stressorer 
     Perskis (2002) definition av stress är följande ”Ett tillstånd i vilket organismens balans mellan 
resurser och belastningar rubbas” (a.a. s37). Socialstyrelsens (SOS, 2003) definition av stress är: 
”organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser den har 
för att hantera dessa” (a.a. s15). Stress beskrivs som ett samband mellan individen och dennes 
omgivning (Lazarus och Folkman, 1984). Det är individen som bedömer om en situation är 
påfrestande och om den övergår individens resurser och på så vis riskerar att hota det psykologiska 
välmåendet (ibid).  
     De källor till stress som påverkar individen benämns som stressorer (Cassidy, 2003). Stressorer 
som anses påverka människan är bl.a. kyla, buller och föroreningar, men stressorer kan också vara 
för högt ställda krav på den egna personen. Stressorer kan även vara social påverkan såsom 
skilsmässor, arbetslöshet eller trauman t. ex. förlust av anhörig eller allvarlig sjukdom (Aldwin, 
2007). Stressorer beror enligt Levi (2005) på bristande överensstämmelse mellan miljön och 
människan. För höga eller för låga krav på individen kan också vara stressande (Levi, 2005). Att 
individen kan utveckla stressreaktioner pga. arbetssituationen är vetenskapligt belagt 
(Socialstyrelsen.se, 2003). Övriga faktorer dvs. stressorer, som kan påverka insjuknandet i psykisk 
ohälsa, har i huvudsak handlat om hur individen reagerar på traumatiska eller negativa upplevelser 
t. ex. övergrepp eller skilsmässor. Huruvida mindre traumatiska upplevelser, men som pågår 
långvarigt, påverkar individen är inte lika väldokumenterat (Åsberg et al., 2005). En individ kan 
reagera olika på olika stressorer och hur stor en effekt har på en individ är inte alltid så enkelt som 
att en stressfaktor plus en annan stressfaktor blir dubbelt så mycket, 1+1=2. En stressfaktor kan ha 
stor effekt och då blir en stressfaktor plus en annan stressfaktor kanske tre gånger så stor, 1+1=3 så 
kallad interaktionseffekt. På motsvarande sätt kan en stressfaktor reducera en annan stressfaktor 
och tar då ut varandra, 1+1=1 (Levi, 2005). 

 
Utmattningssyndrom 
     Burn out är det engelska språkets benämning på utmattningssyndrom, översatt till svenska 
språket blir benämningen utbränd. Många individer tolkar benämningen utbränd som något som är 
förstört och inte kan repareras, vilket gör utmattningssyndrom till en mer lämplig benämning (SOS, 
2003). Begreppet utmattningssyndrom innebär återupprepade stressituationer som pågått en längre 
tid (minst sex mån), utan chans till återhämtning och som leder till fysiska och/eller psykiska 
uttryck hos individen (Åsberg et al., 2005). Termen utmattningssyndrom används som beskrivning 
på ett symtom av utmattning och är ett samlingsnamn för alla former av detta oavsett om det är 
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arbetsrelaterat eller beror på andra faktorer såsom skilsmässor eller arbetslöshet vilket också 
innebär att begreppet inte begränsas. (Socialstyrelsen.se, 2003).  

 
     Definition av utmattningssyndrom 
I litteratur finns olika termer t. ex. utbränd, stressrelaterad sjukdom, överansträngning, kronisk 
trötthetssyndrom, utmattningssyndrom, och som syftar till samma fenomen och då skapas en viss 
förvirring. Karolinska institutet har tagit fram ett förslag till kriterier för utmattningssyndrom och 
anledningen till detta är att alla de ovan nämnda termerna är oklart definierade. Det blir då svårt att 
få grepp om problemområdet och svårt att göra rätt insatser i rehabilitering av individer som 
drabbats (SOS, 2003). Det behövs också för att klart och tydligt kunna avskilja 
utmattningssyndrom från andra psykiska sjukdomar t. ex. depression (SOS, 2003).  
Kriterier för utmattningssyndrom av SOS, (2003): 
”Alla kriterier som föregår med bokstav måste inkluderas för diagnosen utmattningssyndrom. 
A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats 

till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex 
månader. 

B. Påtalig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, 
minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning. 

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under samma 
tvåveckorsperiod: 

1. koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar 
2. påtaglig nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress 
3. känslomässig labilitet eller irritabilitet 
4. sömnstörning 
5. påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 
6. fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, mag-tarmbesvär, yrsel eller 

ljudkänslighet 
D. symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbetet, socialt eller 

i andra viktiga avseenden 
E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans t. ex. missbruk av droger, 

medicinering eller diabetes samt infektionssjukdom 
F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är 

uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella 
diagnosen.” (a.a. s 9)  

Ovanstående kriterier är godkända och används i vården sedan januari 2005 (Perski, 2006). 
 
Orsaker till arbetsrelaterat utmattningssyndrom    
     I kliniska undersökningar framgår det ofta att individer som har diagnosen utmattningssyndrom 
har förklarat att arbetssituationen är en bidragande orsak och då neddragningar, omorganisationer 
och ökad arbetsbörda som största anledningen till sjukdomens utbrott (SOS, 2003). Maslach, 
Schaufeli och Leiter, (2001) har sammanfattat faktorer som påverkar till insjuknandet i 
utmattningssyndrom i arbetslivet:  
1. En för stor arbetsbörda samt otydlig rollfördelning.  
2. Bristande kontroll och påverkansmöjligheter.  
3. Bristande erkänsla, individen upplever en större insats än belöning eller att andra får större 
    belöning än vad deras insats är.  
4. Brister i arbetsgemenskapen och i stöd från arbetsledare och arbetskamrater. 
5. Orättvisor, att arbetsledningen inte är rättvis, att inte kunna uttrycka sin åsikt eller att inte bli 
     behandlad med respekt. 
6. Konflikter gällande grundläggande värderingar. 

 
Andelen gymnasielärare som haft besvär med psykiska påfrestningar dvs. mental stress var 21,8% 
för kvinnor och 14,6% för män åren 2002-2005 (AV och SCB, 2005).”Sambandet mellan 
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arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa är vetenskapligt styrkt. Förhållandena på arbetsplatsen 
är väsentliga för utveckling av stressymtom ” (SOS, 2003, s.11 ).   
      

             Krav och kontroll 
En av modellerna för vilka faktorer som samverkar till negativ stress är Karasek och Theorells krav 
– och kontrollmodell (ref i Levi, 2005). Teorin innebär att två faktorer samspelar, den ena faktorn 
innefattar vilka krav (arbetsbelasting) en individ har dvs. höga eller låga krav. Den andra faktorn 
innefattar vilken grad av kontroll individen har i sin arbetssituation dvs. vilken grad av 
påverkansmöjligheter som föreligger i anställningen. Hypotesen säger att hög kontroll och låga 
krav i arbetet är bra för en individs hälsa och motsatsen blir då att låg kontroll och höga krav i 
arbetslivet kan leda till ohälsa (Stansfeld, Fuhrer, Shipley och Marmot, 1999).  
     Karasek och Theorell (ref i Levi, 2005) delar in arbetssituationen i områden. Spänt arbete kallas 
det när den mentala belastningen är hög och kontrollen låg. Aktivt arbete kallas det när både den 
mentala belastningen och beslutsutrymmet är högt, och här upplever ofta arbetare situationen som 
en positiv utmaning trots arbetsbelastningen. När både den mentala belastningen och 
beslutsutrymmet är lågt talar författarna om passivt arbete. Om individen har stor kontroll men låg 
mental belastning kallas denna del för avspänt arbete (Levi, 2005). Den del som kallas spänt arbete 
innebär att individen har hög mental arbetsbelastning och låg kontroll dvs. låg egenpåverkan och 
enligt hypotesen har individen ett ständigt stresspåslag och ökar på så vis risken för sjukdom (Levi, 
2005). I den del som benämns aktiv dvs. både hög arbetsbelastning och hög kontroll, upplever ofta 
individerna detta som positivt och som en utmaning. Individen har ett stresspåslag men upplever 
samtidigt en mental tillväxt som gör individen bättre rustad i framtiden för påfrestningar. Ett 
varningstecken finns dock i aktivt arbete och det är att arbetet är så stimulerande att individen inte 
kan sluta tänka på sitt arbete och detta kan leda till utmattningssyndrom (Levi, 2005).  
     Ytterligare en faktor har lagts till krav och kontrollmodellen. Johnson (ref i 
Stressforskningsinstitutet, 2007) har bidragit med dimensionen socialt stöd. Människor är flockdjur 
och behöver interagera med andra för att må bra (Levi, 2005). Studier visar att social interaktion, 
om den är positiv och stödjande, har en positiv effekt på vår hälsa (Uvnäs-Moberg och Petersson, 
2005). Om en person har tillgång till ett stort och stödjande socialt nätverk medverkar detta till att 
individen har en beredskap mot svåra påfrestningar (Levi, 2005). Socialt stöd för en individ har en 
påverkande effekt om risken ska öka eller minska för om psykosociala besvär ska uppstå (AV och 
SCB, 2001). Detta innebär att stöd från arbetskamrater och chefer är viktigt för att klara arbetets 
utmaningar (Levi, 2005). Att det kan bli en känsla av minskad stress om en individ bemöts av ett 
positivt och stödjande klimat verkar inte osannolikt enligt Uvnäs-Moberg och Petersson (2005).     
     Aronsson och Svensson (1997) har sammanställt hur lärare upplever socialt stöd och resultatet 
var att 106 av 414 lärare upplevde sällan eller aldrig handledning från arbetsledning när problem 
uppstod. 91 av 414 lärare upplevde sällan eller aldrig stöd från arbetskamrater. Tennant (2001) 
undersökte olika orsaker till utmattningssyndrom i olika yrkeskategorier och utgick bl.a. från 
Karasek och Theorells krav- kontrollmodell och socialt stöd. Bland lärare med få år i yrket var det 
höga krav samt avsaknad av socialt stöd som skapade ohälsa. Stansfeld et al, (1999) har i en studie, 
Whitehall II, fått följande resultat. Lågt socialt stöd och låga påverkansmöjligheter samt höga krav 
ökade risken för att insjukna i psykisk ohälsa (Stansfeld et al., 1999). AV och SCB (2001) har gjort 
en sammanställning om gymnasielärare uppfattade att de hade höga krav och låg egenkontroll samt 
bristande socialt stöd i sin anställning. Höga krav upplevde 81,8 % av de kvinnliga gymnasielärarna 
och 74,9 % av de manliga gymnasielärarna. 59,5 % av kvinnliga gymnasielärare uppfattade att de 
hade liten egen kontroll i arbetet och 55,1 % av de manliga gymnasielärarna uppfattade att de hade 
liten egen kontroll i sitt arbete. Bristande socialt stöd både från chefer och arbetskamrater upplevde 
47,7 % av kvinnliga gymnasielärare och 57,8% av manliga gymnasielärare. Den modell som anses 
mest hälsovådlig är när en individ har höga krav och liten egen kontroll samt ett bristande socialt 
stöd enligt Karasek och Theorell krav-kontroll-stöd modell (Levi, 2005). Krav, kontroll och stöd är 
en modell som används vetenskapligt men även andra faktorer är intressanta och används för att 
utvärdera hur anställda påverkas av sin arbetssituation t. ex. vilken grad av belöning som en 
anställd får för den insats individen gör (Maslach och Leiter, 1999). 
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     Siegrists effort – reward modellen dvs. insats och belöning 
Modellen beskriver hur stor insats en anställd gör i sitt arbete och i vilken grad den anställde anser 
sig få belöning för sina ansträngningar. Obalansen mellan dessa dvs. om en anställd tycker att 
insatsen är för stor i förhållande till belöningen, innebär detta en stressor. Insatsen kan bero på 
individens höga krav på arbetsinsats från sig själv eller på för högt ställda förväntningar på 
individen från arbetsledning eller t. ex. krav från patienter i vården. Belöning kan vara i form av  
t. ex. högre lön eller möjlighet till karriär (Levi, 2005). Stansfeld et al. (1999) har studerat fakta 
som framkommit från en studie, Whitehall II. Författarna har bl.a. utgått från Siegrists effort och 
rewardmodell (ERI). Resultatet var att obalans mellan insats och belöning ökade risken för att 
insjukna i psykisk ohälsa. 
     Månsson (2008) har sammanställt gymnasielärares upplevelser om hur lärarna tänkte när det 
gällde insats och belöning. Vid en händelse som lärarna förväntades bli berörda av var reflektionen: 
”vad vinner respektive förlorar jag på att engagera mig?” (a.a. s18). Att komma fram till ett 
resultat gällande en balans mellan insats och utdelning/belöning var det som lärarna ville uppnå. 
Om lärarna upplevde att resurserna inte överensstämde med arbetsinsatsen gjorde lärarna ett 
övervägande om hur de skulle fördela arbetsbelastningen. Det gjordes genom att minska på 
arbetsinsatsen/kraven eller öka belöningen. För att möjliggöra ovanstående var det vanligast bland 
mer rutinerade lärare att sätta gränser och säga nej. Delegera arbetsuppgifter förekom dvs. om 
”insatsen bedömdes för stor i förhållande till nyttan kunde resultatet bli att problemets hantering 
delegerades till någon annan” (a.a. s19). 
     Det är inte bara att minska insatsen som beaktas när personer vill få en balans mellan insats och 
belöning. Att öka belöningen är en faktor till balans. För att öka belöningen var vissa faktorer 
framträdande i den undersökning Månsson (2008) gjort bland gymnasielärare. En faktor var att 
kunna välja ut stimulerande arbetsuppgifter. Att utnyttja tidigare kompetens i den nuvarande 
anställningen var en tillfredställande faktor t. ex. om en anställd tidigare varit sjuksköterska och 
höll kurser i första hjälpen för övriga lärare i arbetsgruppen kunde den anställda på så sätt öka sin 
lön eller befästa sin position genom höjd status i lärargruppen. Siegrist effort and rewardmodell och 
krav och kontroll- stöd modellen av Karasek och Theorell sammanfattar stora delar av den process 
som leder till den arbetsrelaterade utmattningssyndromet (Levi, 2005). Stansfeld et al. (1999) 
sammanfattade sin undersökning, som både hade krav och kontroll modellen samt effort and 
reward modellen i beaktande, att anställda har en ökad risk att insjukna i psykisk ohälsa om de har 
höga krav och en obalans mellan insats och belöning men att starkt socialt stöd och en känsla av 
kontroll över sin arbetssituation kunde motverka ovanstående faktorer.  
 
     Orättvisor, rollfördelning samt värderingskonflikter  
De delar som finns kvar att ta hänsyn till gällande orsaker till arbetsrelaterat utmattningssyndrom 
förutom ovanstående, är enligt Maslach, et al. (2001) otydlig rollfördelning, orättvisor samt 
värderingskonflikter. Vem som har ansvaret för vad i en arbetsorganisation kan vara en stressor om 
den fördelningen är otydlig. Detta kan leda till konflikter, ibland olösbara, enligt Levi (2005) och 
då kan en anställd uppleva sin situation som orättvis och detta kan vara ytterligare en stressor i 
arbetssituationen (Maslach et al., 2001). Gällande värderingskonflikter i skolan så överrensstämmer 
inte lärarnas ambitioner samt de krav som lärare upplever sig ha i sin anställning mot verklighetens 
resurser till utbildning (SOS, 2003). Arbetssituationen är en faktor som kan leda till 
utmattningssyndrom enligt Maslach, et al. (2001) men det finns fler faktorer att ta hänsyn till för att 
en individ ska utveckla utmattningssyndrom t. ex. individuella skillnader i hur individen hanterar 
olika situationer (SOS, 2003).  
 
Copingstrategier 
     Enligt Lazarus och Folkman (1984) är coping de kognitiva och beteendemässiga ansträngningar 
som individen gör för att hantera de externa och interna krav som bedöms som påfrestande, eller 
som överstiger individens resurser. Dessa ansträngningar som individen gör är dynamiska och 
förändras i takt med att situationen utvecklas.  
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     Tre grunddrag kännetecknar coping (Kleinke, 2007), för det första så innebär coping viss 
planering och ansträngning, för det andra så är det svårt att förutsäga om resultatet av copingen 
kommer vara positivt eller negativt och det tredje grunddraget är att coping är en process som 
sträcker sig över tiden (ibid). Den finns en mängd olika copingstrategier, men författarna till denna 
studie har valt att begränsa studien av dessa till de två övergripande strategierna, emotions- och 
problemfokuserade copingstrategi (Lazarus och Folkman, 1984) vilket gör det möjligt att tala om 
många olika copingstrategier i mer allmänna ordalag (Folkman och Moskowitz, 2004). 
Då individen använder problemfokuserad coping innebär detta att individen gör ansträngningar för 
att identifiera problemet. Individen gör även ansträngningar för att finna olika lösningar på 
problemet, så att dessa kan vägas mot varandra då individen agerar för att lösa ett problem och 
väljer något av alternativen (Lazarus och Folkman, 1984). Problemfokuserad coping kan delas upp 
i utåt- och inåtriktade strategier där de utåtriktade strategierna används för att förändra själva 
situationen och de inåtriktade för att förändra något inom den egna personen (Kleinke, 2007). Vid 
användandet av problemfokuserad coping riktas resurserna för att lösa problemet (Aldwin och 
Yancura, 2004) och användandet av dessa strategier verkar vara dominerande då individen 
bedömer att det finns något konstruktivt att göra för att minska stressen (Lazarus och Folkman, 
1984).  
     Emotionsfokuserad coping används för att hantera emotionella svårigheter och kan vara 
antingen beteendemässiga eller kognitiva (Sarafino, 2006), en beteendemässig emotionsfokuserad 
copingstrategi innefattar hur individen beter sig för att minska stressen. Kognitiva strategier 
innefattar hur individen tänker kring problemet i syfte att minska stressen (ibid). De 
emotionsfokuserade strategierna verkar dominera då individen inte bedömer att det finns något 
konstruktivt sätt att hantera stressen på (Lazarus och Folkman, 1984). Inte bara faktorer kring hur 
individen hanterar stressfulla situationer påverkar till att utveckla utmattningssyndrom enligt SOS 
(2003) utan även faktorer i familjesituationen kan bidra (Johansson, 2005). 
 
Familjesituationen  
     Föräldrar har blivit mer medvetna om att uppväxten och tidiga relationer har stor betydelse för 
hur barnen blir som vuxna (Johansson, 2005). När en yrkesarbetande person har familj och barn är 
det många olika områden som ska planeras t. ex. barnomsorg, hushållssysslornas fördelning, fritid, 
släktengagemang. Egna ambitioner blir då en ökning av kraven och en källa till att individen 
upplever sig otillräcklig (ibid). Brummelhuis, Van der Lippe, Kluwer och Flap (2008) har 
undersökt relationen mellan utmattningssyndrom och familjesituation. Det faktum att ha barn 
reducerade anställdas känsla av stress för det gav tillhörighet och självkänsla men samtidigt kräver 
det tid och energi. Om barnen var små och om individen hade huvudansvaret för hushållsarbetet 
ökade känslan av stress (Brummelhuis et al., 2008). Som en motsats till att familjesituationen kan 
bidra till ohälsa är det faktum att vara sammanboende eller gift bidrar till bättre hälsa enligt SCB 
(ref i Perski, 2006). Att gifta med många sociala kontakter hade mindre dödlighet än ensamstående 
med få sociala kontakter visade en studie av Berkman och Syme (1979). Individer med minst 
sociala kontakter hade 2,3 gånger så stor risk att dö om de var män och 2,8 gånger om de var 
kvinnor mot dem som var gifta och hade mycket sociala kontakter (Berkman och Syme, 1979).  
     Fler saker påverkar i samhället t. ex. att vår livsstil har ändrats, som gör att individen socialt 
interagerar mindre t. ex.  tv, videospel som uppmuntrar till mer enskilda aktiviteter. Närhet och 
sociala kontakter minskas således också i familjelivet. Detta tillsammans med andra stressrelaterade 
faktorer innebär, för individen, att stressen inte bara ökat i sig utan stimulering som kan motverka 
dessa faktorer också har minskat (Uvnäs-Moberg och Petersson, 2005).    
     Om familjesituationen kan vara en faktor som motverkar stress så diskuteras det också i 
litteratur andra faktorer som gör att en individ kan vara bättre rustade i stressituationer dvs. att det 
finns en återhämtning för kroppen från all den belastning en individ utsätts för. Enligt Perski (2006) 
kan människor som har en balans mellan stressituationer och återhämtning ha en minskad risk att 
insjukna i utmattningssyndrom. 
 
 



                                                           
 

6 

 
          Återhämtning  

     För att utveckla utmattningssyndrom är det inte enbart långvarig och upprepade stressituationer 
som påverkar. Även brist på återhämtning kan vara en faktor att ta hänsyn till (Perski, 2006). När vi 
sover och låter kroppen vila aktiveras det parasympatiska nervsystemet och det har en viktig roll i 
återhämtning och uppbyggnad av kroppen (Sapolsky, 2003). Sömnen har minskat i genomsnitt per 
person och dygn från nio timmar, 1910 till 7,5 tim 1999 (Spiegel, Leproult och Van Cauter, 1999). 
För att få sitt behov av djupsömn tillfredställt (4-5 tim/natt) bör människan sova minst åtta timmar 
per natt (Spiegel et al., 1999). Ingen studie har enligt Speigel et al. (1999) kartlagt konsekvenserna 
av att ständigt ha “sömnskuld”. Brist på tillräcklig återhämtning, som dålig sömn innebär, kan vara 
en riskfaktor att ta hänsyn till vid insjuknande i utmattningssyndrom (Perski, 2006). AV och SCB, 
(2001) gjorde en undersökning om olika yrkeskategorier anser sig ha störd nattsömn minst en gång 
i veckan pga. arbetssituationen. 33.6 % av de kvinnliga gymnasielärarna och 25,8 % av de manliga 
gymnasielärarna hade någon gång varje vecka svårt att sova pga av den rådande arbetssituationen. 
”�egativ stress kan öka risken för sömnsvårigheter. Svårigheter med att sova kan i sin tur leda till 
ökad utmattning” (a.a. s 55). 

               För att kunna bemöta nya krav på ett hälsosamt sätt måste en individ få en stunds vila och 
återhämtning (Perski, 2006). Det finns många studier som påvisar hur en individ reagerar på 
stressituationer men få studier gjorda på återhämtningens funktion för en individ och följder för 
hälsan (Aronsson och Svensson, 1997). Läraryrket är ett engagerande arbete med förberedelser och 
efterarbete gällande skolarbetet. En mer flexibel arbetstid innebär inte enbart mer frihet utan ställer 
högre krav på individens gränsdragning mellan fritidsaktiviteter och arbete (ibid). Aronsson och 
Svensson (1997) undersökte hur ofta lärare hade svårt att planera fritidsaktiviteter pga. av sitt 
arbete och 86 lärare av 414 lärare svarade på frågan att de ofta eller ganska ofta hade svårt att 
planera fritiden pga. efterarbete och förberedelser av skolarbete (ibid). Att ha en stimulerande fritid 
kan vara en faktor till att skapa balans mellan stress och återhämtning (Perski, 2006).  
 
 �y lärarroll  
     Läraryrket har förändrats och har fått en ökad komplexitet och intensitet. Anledningen är bl.a. 
att det blivit organisationsförändringar med ökad arbetsbelastning samt att lärarens arbete har 
förändrats i ansvar om moraliska och normativa frågor, gällande eleverna, som ett svar på 
samhällsförändringar (Brante, 2008). Att kunna göra många saker samtidigt kan tyda på flexibilitet 
och att en individ har stor simultankapacitet. En annan sida av att ha många saker som ska 
synkroniseras tillsammans (som kan ske vid ökad arbetsbelastning) är att det kan generera 
stressreaktioner. Stressreaktionerna kan innebära att kvaliteten på de enskilda uppgifterna kan 
försämras och då kan det totala resultatet försämras. När en lärare är frustrerad, stressad eller 
utmattad kan det få konsekvenser för eleverna då läraren eventuellt hanterar klassrumssituationer 
och relationen till eleverna till det sämre, till skillnad från en lärare som är bekväm i sin roll (ibid). 
För att få bukt med problematiken i skolan behövs åtgärder och det har bl.a. föreslagits mer 
planeringstid, färre elever per klass och mer kompetenshöjande utbildning så att lärare kan vara 
rustade för förändringar i samhällsstrukturen.  
 
Medvetenhet 
     En aspekt av en arbetssituation kan vara att bli medveten om problem som föreligger i en 
arbetssituation och uppmana till en öppen dialog om hur problemen ska lösas, då det är viktigt med 
en medvetenhet om brister eller risker i sin arbetssituation. Detta för att individen ska kunna 
påverka densamma (Brante, 2008). Enligt Brante (2008) har ingen studie gjorts som undersökt hur 
medvetna lärare är om sin arbetssituation.  

 
Syfte 
     Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning några gymnasielärare upplever att 
några faktorer, som är kopplade till utmattningssyndrom, föreligger i deras arbets- och 
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fritidssituation. Vidare undersöks om deltagarna i studien ger uttryck för någon medvetenhet om att 
de faktorer som diskuterats är relaterade till utmattningssyndrom. 
 

Metod 
 
Med hänvisning till ovanstående syfte så är det intressant med en kvalitativ forskningsansats. 
Författarna har med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide undersökt några gymnasielärares 
upplevelser av sin arbets- och fritidssituation. Generella slutsatser om resultaten, blir inte möjligt 
att dra på så få individer, vilket inte heller varit författarnas intention med studien. Från en 
kvalitativ, beskrivande ansats vill författarna öka förståelsen och kunskapen kring i vilken 
utsträckning några lärare upplever att några faktorer, som är kopplade till utmattningssyndrom, 
föreligger i deras arbets- och fritidssituation. Vidare är målet att öka förståelsen och kunskapen 
kring om deltagarna i studien ger uttryck för någon medvetenhet om att de faktorer som diskuteras i 
intervjun är relaterade till utmattningssyndrom. 
 
Försökspersoner 
     Lärarna i studien är alla gymnasielärare och anställda antingen kommunalt eller privat, på tre 
olika skolor. Urvalet av gymnasielärare till studien var i form av ett bekvämlighetsurval. I studien 
deltog åtta lärare, fyra kvinnor och fyra män, i åldrar från 23-65 år. Sex lärare hade relevant 
pedagogisk gymnasielärarutbildning. Av de lärare som inte hade pedagogisk lärarexamen hade en 
lärare magisterexamen i sitt undervisningsämne och en lärare hade högskoleutbildning i sitt 
undervisningsämne. Anställningstiden varierade mellan 3 mån till 30 år.  
 
Material 
     I studien användes en semistrukturerad intervjuguide, uppdelad i fem teman (Bilaga1). Teman 
var indelade i gymnasielärarens bakgrund (ålder, utbildning och familjesituation), arbetssituationen 
(arbetsbelastning, grad av kontroll - påverkansmöjligheter, orättvisor, rollfördelning, insats och 
belöning), socialt stöd (ledningsstöd, arbetsgemenskap, förståelse för andras situation, socialt 
skyddsnät), återhämtning (raster, reflektion över arbetet, fritid, sömn), medvetenhet (ökade krav 
och minskade resurser samt copingstrategier). För att styra in samtalet på ovanstående teman 
användes tillhörande frågor som författarna kunde använda som ett stöd om inte lärarna själva 
bidrog till det aktuella ämnet. Maycut och Morehouse (2003) rekommenderar den icke så 
rutinerade intervjuaren att ha färdiga stödfrågor som ett stöd och för att kunna leda in samtalet på 
det ämne som intervjuaren är intresserad av.  
 
Procedur 
     Lärarna som skulle delta i studien kontaktades per telefon, och tid och plats för intervjun 
bokades som lärarna själva valde. En information om vilka författarna är, vad syftet med studien är 
samt etiska riktlinjer gällande nyttjande, informations, samtycke och konfidentialitetskravet delgavs 
lärarna. Alla intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon, med samtycke från samtliga lärare. 
Intervjuerna tog mellan 40 - 70 minuter och transkriberades.  
 
Analys och tolkning 
     Allt material transkriberades ordagrant och skrevs ut för vidare analys. Detta gjordes så snart 
som möjligt efter att intervjuerna slutförts för att författarna skulle ha intervjun i färskt minne av de 
intervjuade gymnasielärarna (Maycut och Morehouse, 2003). Materialet kodades för att bli mer 
lätthanterligt vid sammanställning och för att enkelt kunna söka i materialet (ibid). Intervjuerna 
lästes ett antal gånger och citaten samlades i kategorier som följde de ovanstående teman dvs. 
bakgrund, arbetssituation, socialt stöd, återhämtning samt medvetenhet. Vidare delades de fem 
teman in i tillhörande underkategorier ca sex stycken för varje tema. Detta gjordes för att lättare 
kunna överblicka vad lärarna tyckte och för att kunna urskilja mönster (ibid). I studiens resultat 
sammanfattas materialet utifrån ovanstående teman och de åsikter och upplevelser som 
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framkommit under intervjun. Som tillägg till sammanfattningen så presenteras citat, för att 
tydliggöra lärarnas upplevelser och göra dessa mer levande.    

 
 

Resultat 
 
Nedanstående teman är en sammanfattning av de resultat som framkommit vid analys av 
intervjumaterialet: De punkter som tas upp gällande arbetssituation är: krav (arbetsbelastning) och 
kontroll (påverkans möjligheter), socialt stöd från arbetsledning, socialt stöd från arbetskamrater, 
insats och belöning rollfördelning samt orättvisor.    

           
Krav kontroll stöd 
     Alla lärare upplevde en hög arbetsbelastning (krav). Upplevelsen var också att 
arbetsbelastningen ökat jämfört med tidigare år pga. att organisationen ständigt slimmas: ”vi tycker 
nog att vi har en enormt hög arbetsbelastning allihopa, det är värre i år… det är allmänt diskuterat 
på skolan, vi jobbar mycket”(IP1), men upplevelsen av hög arbetsbelastning varierade med antal år 
i yrket och vilka ämnen samt vilken klass läraren undervisade: ”Tack vare att jag har jobbat i så 
många år har jag betydligt mindre arbetsbelastning än mina yngre kollegor”(IP6). En annan lärare 
uttryckte att arbetsbelastningen kan vara relaterad till erfarenhet, dvs. år i yrket: ”det handlar ju om 
erfarenhet, jag bestämmer aldrig förrän ett par minuter innan lektionen vad jag ska göra”(IP8). 
De lärare som varit få antal år i yrket upplevde att arbetsbelastningen var hög för de hade bristande 
rutin och erfarenhet: ”det är ju inte bara lektioner utan det är väldigt, väldigt mycket före och 
efter”(IP5). Å andra sidan så var det de lärare som hade fler år i yrket de som märkte av de ökade 
kraven gällande arbetsbelastning, fler lektionstimmar och åtstramningar i den flexibla arbetstiden: 
”att vi fått fler lektioner än vad vi haft innan, och det är egentligen sagt att vi ska vara här från 35 
timmar i veckan och så var det ju inte förr, då hade man bara sina lektioner sen gick man 
hem”(IP6). Vilket ämne läraren undervisade i påverkade också arbetsbelastningen, exempelvis så 
säger en av lärarna som undervisar i matematik: ”alla hade helst velat ha en lärare jämte sig hela 
lektionen, matte är ju ett sånt ämne som många elever har svårt för”(IP1). Vilken mängd stöd 
eleverna i en klass behövde samt vilken ambitionsnivå eleverna hade påverkade arbetsbelastningen 
för läraren: ”har jag en klass som är extremt jobbig, om vi då säger att jag har 100% energi den 
dan, då tar de 75% av den energin…”(IP4). Även olika klasser har olika ambitionsnivå beroende 
på inriktning och hur fördelningen är av dessa klasser emellan lärare påverkar arbetsbelastningen: 
”Har man många såna då blir det väldigt jobbigt, och det finns lärare som har det”(IP4). 
     Samtliga lärare upplevde att de hade påverkansmöjligheter (kontroll) i sin utformning av 
arbetsuppgifter: ”jag måste ju följa målen som finns, sen hur jag når dit, det kan jag bestämma 
ganska mycket själv.”(IP2), samtidigt upplevs detta också som en nackdel, främst bland lärare med 
få år i yrket: ”för man är helt ensam i en sal och vet inte om det man gör är bra”(IP5). Lärarna 
upplevde också att de kunde påverka mängden extra arbetsuppgifter som finns i läraryrket samt hur 
grundligt man utför sina sysslor: ”man kan ju också påverka hur mycket jobb man tar till sig, extra 
grejer, och hur mycket energi jag lägger på saker och ting” (IP4). Vid frågan om lärarna upplevde 
om de hade kontroll på sin arbetssituation, svarade samtliga att de hade kontroll och att det var 
viktigt för dem för att kunna utföra ett bra jobb: ”är man välplanerad och strukturerad… då känner 
man ingen stress heller, om man har den kontrollen”(IP6). Samtliga lärare upplevde att de hade 
kontroll och påverkansmöjligheter över hur undervisningen skulle utformas. Däremot upplevde 
samtliga lärare att påverkansmöjligheten och kontrollen över minskade resurser som skola och 
utbildning får inte överensstämmer mot de krav som finns på att lärarna ska ta hand om alla olika 
områden gällande elever och undervisning. ”får vi inte resurser ja, då får vi dra ner på det här och 
det här” (IP4), ”Vi har blivit dubbelt så många detta året jämfört med förra, i elever, men inte 
dubbelt så många lärare” (IP1).  
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Socialt stöd från arbetskamrater och arbetsledning      
     Hur lärarna upplevde stöd från arbetsledning varierade, lärare med få år i yrket upplevde 
samtliga att stöd fanns från ledning om det behövdes, men utnyttjades i varierande grad: ”man 
pratar ju med rektorerna ibland, och de känns ändå lätta att prata med”(IP4). De lärare med 
många år i yrket upplevde att ledningen inte var så närvarande i sitt ledarskap och att det fanns mer 
att önska av arbetsledningen och att det hade skett en förändring av arbetsledningens 
ansvarsområden gällande undervisning. Det fanns en önskan om mer kontinuerlig kontakt: ”jag har 
en känsla av att de inte har nån kontakt med oss, utan det är precis som det är två olika världar, en 
administrativ där borta, och så vi som håller på med undervisning. Förr i tiden så fanns det länkar 
mellan, då hade rektorer också undervisning, men de har de ju inte nu för tiden. De är oerhört 
sällan som man ser en rektor komma och prata en stund… så det är lite tråkigt det där, 
uppdelningen mellan de och vi”(IP8).  En annan lärare har funderat kring bakomliggande orsaker 
till att arbetsledningen inte är så närvarande i sitt ledarskap, att det kan bero på 
organisationsförändringar: ”jag vet inte vart haken sitter nånstans, om skolledningen också har 
problem med den här nya identifikationen, alltså, vem är jag i en organisation?”(IP7).  
     Gällande stöd från arbetskamrater upplevde samtliga lärare att det fanns ett socialt stöd och en 
gemenskap med kollegorna: ”det är ett väl fungerande arbetslag, med rätt så högt i tak och vi 
umgås även privat också”(IP5). Stödet från arbetskamrater gällande arbetsuppgifter upplevdes som 
positivt: ”när en lärare tar ledigt…det finns alltid folk som ställer upp”(IP3). Även stöd hos 
arbetskamrater gällande attityd hos eleverna anses viktigt: ”eleverna säger ju många gånger, -men 
fan va jobbigt, varför ska vi göra det här, och det är ju jobbigt att höra”(IP1). Stödet från 
arbetskamrater kan också visa sig genom att lärarna får uttrycka sig och ventilera eventuella 
upplevelser i sin arbetssituation: ”bara att få säga, -fan, nu är det för jävligt, och de säger, -ja, jag 
har det lika jävligt, då känns det rätt skönt”(IP4). Flertalet lärare uttryckte även att de kunde 
ventilera sina personliga problem med sina kollegor och att detta var viktigt: ”ja, det känner jag, 
det är helt öppet, en öppen dialog”(IP5). Lärarna upplevde överlag att arbetsgemenskapen var 
viktig då lärare inte arbetar så mycket tillsammans med andra lärare utan mycket självständigt i 
undervisningssituationer, som en följd av detta får läraren skapa arbetsgemenskap med kollegor 
själva eftersom det inte finns naturligt i arbetssituationen: ”arbetsgemenskapen, hm, den får man 
skapa mycket själv, för läraryrket är rätt ensamt, det är det faktiskt”(IP4). 
 
Insats och belöning  
     Flertalet av lärarna tyckte inte att det fick tillräcklig belöning för sin insats. När det gällde 
feedback från elever upplevde lärarna mest otacksamhet och att elevernas krav var stora och att 
eleverna ville ha mycket serverat utan egen insats: ”det finns liksom ingen tacksamhet idag, de 
förstår ju inte att jag faktiskt är här för deras skull…Det är liksom bara deras rättigheter som 
gäller, det är jag som ska vara dem till lags hela tiden, fixa det och fixa det, liksom.” (IP4). 
Däremot så upplever flertalet lärare att feedbacken från eleverna kom i efterhand, detta kom till 
uttryck i glädje över ett godkänt betyg eller att eleven kände förtroende för läraren och kunde 
diskutera andra saker än studierelaterade saker: ”och i slutändan så får jag oftast belöning av att 
jag ser att polletten trillar ner…eller som en sån sak att de öppnar upp sig för en, de känner 
tryggheten att de kan prata, det är såna små grejer i vardagen som liksom ger mig belöning”(IP1). 
En annan lärare upplevde belöning genom att eleverna är nöjda: ”en elev bad mig att visa 
igen….Det betyder en extra timme att jobba för mig men samtidigt blir jag nöjd”(IP3). Flertalet 
lärare upplevde frustration när respons från eleverna uteblev, för det ansågs som den viktigaste 
feedbacken för att få motivation i sin arbetssituation och få en ökad vilja att utveckla 
undervisningsmetoderna: ”det är ju den som driver dig, jag menar annars kan jag bara gå in med 
en MP3 spelare om öronen, rita lite på tavlan, och sen går jag, du vill ju ha responsen och se att 
det går framåt, att nån får en aha- upplevelse, och då blir du jätteglad, och det är ju det som eldar 
på en”(IP4).  
     När det gäller vilken insats lärarna upplevde att de gjorde mot den ekonomiska belöningen de 
fick var de lärare med många år i yrket överlag nöjda, för att lönen generellt är högre mot 
nyanställda lärare, men också att arbetsbelastningen, dvs. insatsen för lönen, upplevdes mindre då 
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lärare blir mer rutinerade med åren: ”jag tycker att jag har bra betalt för det jobb jag gör, för jag 
behöver inte lägga 40 timmar i veckan på mitt jobb längre”(IP6). Lärare med få år i yrket upplevde 
att insatsen var större än den ekonomiska belöningen: ”jag jobbar otroligt mycket och otroligt 
hårt… jag får ju inte ut nånting mer av det, alltså rent ekonomiskt… så jag kan väl känna att jag är 
värd mer än vad jag får”(IP1). Att välja arbetsuppgifter som anses fördelaktiga är ett sätt att öka 
belöningen i sin arbetssituation. En lärare upplevde att få undervisa eleverna i högre kurser kändes 
som en sorts belöning: ”jag har ju matte D nu i en teknik klass….något som stimulerar mig” (IP4). 
  
Rollfördelning och orättvisor 
      Samtliga lärare upplevde att det fanns en klar och tydlig rollfördelning, men en lärare upplevde 
att trots att rollfördelningen var tydlig behöver en del kollegor påtryckningar för att göra det som 
förväntas av dem: ”vi får tjänstebeskrivningar där det står vilka arbetsuppgifter vi har, och när det 
inte görs, det stör mig lite då”(IP1). En annan lärare upplevde ett generationsskifte, och med det 
behöver nya roller växa fram och det upplevdes som svårt att samarbeta över generationsgränserna: 
”och så ett kollegium som håller på att ömsa skinn, Så jag vet egentligen inte vart min roll här 
egentligen är… det är svårt att hitta varandra över generationsgränserna”(IP7). På en 
gymnasieskola saknades utrymmen för att inta måltider och tillbringa raster för lärarna, detta 
innebar att lärarens roll var olika mellan rast och lektion. Detta var en medveten strategi från 
skolledningen för att skapa gemenskap mellan lärare och elever: ”en liten och öppen skola med 
mycket gemenskap där vi lärare beblandar oss med eleverna, men ändå, när man är i klassrummet 
så ändras det, då är vi lärare, så vi ändå har den skillnaden där mellan”(IP3).      
     Lärare med få år i yrket upplevde att lärare med många år i yrket oftast tog ”godbitarna” och 
lämnade de mindre attraktiva sysslorna till de med få år, trots att de flesta skolor arbetar i arbetslag: 
” jag har ju matte D nu i en teknik klass, och då har jag hört kommentarer, jaha, har du matte D? 
Då tänker jag att det ska väl du skita i, jag måste ju också ha något som stimulerar mig” (IP4). Att 
arbetsfördelningen är ojämn lärare emellan är också en sak som upplevs som orättvist: ”vissa 
smiter från sina uppgifter, vi har ju en arbetsbeskrivning…gör jag det då så vill jag…att ingen 
annan får belöning för det i slutändan”(IP1). 

 
 Copingstrategier 
     En situation där flertalet lärare uttryckte att de kände sig stressade var när många elever ville ha 
lärarens uppmärksamhet på samma gång: ”när det står 4-5 elever och så har alla frågor… då blir 
jag enormt stressad”(IP1). En lärare med få år i yrket hanterade ovanstående situation genom att 
lämna klassrummet för att få en kort paus: ”när jag känner att jag inte klarar av den här 
situationen, det är väl då man går ut, och ja, kanske skriker (skrattar)”(IP2). Andra situationer 
som upplevdes som stressande var när eleverna var stökiga och svårmotiverade, samt utåtagerande: 
”jag låter det rinna av mig på nåt sätt… låt dom gnälla bara, och ser man det på det sättet så blir 
inte det en stressfaktor i sitt arbete”(IP1). En annan lärare uttryckte att det finns en gräns för hur 
mycket läraren ska engagera sig i en situation: ”då kommer man ju till en gräns, och så skiter du i 
det”(IP4). Flertalet lärare använde humorn som ett sätt att klara undervisningssituationer och på så 
sätt minska stressen i arbetet: ”jag skojar mycket, så jag är inte den som springer runt och gapar 
och skäller när det är oordning, liksom det kostar för mycket energi, jag får lösa det på annat 
sätt”(IP4). En annan lärare med få år i yrket upplevde att läraren kände trygghet i att vara väl 
förberedd och påläst inför en lektion: ”Läser! Och försöker förbereda mig”(IP5). Lärare med 
många år i yrket hade utvecklat strategier för att styra upp ovanstående situationer. En lärare med 
många år i yrket hade utvecklat en strategi för de dagar då läraren inte kunde ge kvalitet på 
undervisningen av olika personliga anledningar: ”jag har en ångestlåda (skrattar), om jag nu skulle 
må dåligt då har jag nån film…det gör att jag inte behöver vara så stirrig, jag vet att filmen är bra 
för jag har ju tänkt på det när jag mådde bra”(IP6). En av lärarna med många år i yrket upplevde 
att lärarkåren idag samarbetade mindre i problemfyllda situationer: ”och istället för att gå ihop om 
det, så flyter var och en in i sin lilla kammare för att skydda sig”(IP7). Samma lärare arbetade inte 
längre heltid för att orka med de ökade kraven i sin arbetssituation: ”och jag går ner i tjänst, för jag 
känner att jag måste ha en buffert”(IP7). Hur lärarna hanterade minskade resurser och ökade krav 
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varierade, en lärare uttryckte att när arbetsbelastningen blev för hög så arbetade han inte hårdare 
utan prioriterade vilka insatser som skulle göras: ”det är inte det här att, nu får vi mer att göra och 
då får vi jobba hårdare… utan det är mer, då får vi dra ner på det här och det här, och inte 
anstränga oss lika mycket”(IP4).  

 
Familjesituation 
      Sex av åtta lärare hade någon familjemedlem (barn, syskon, föräldrar eller partners) som hade 
anknytning till läraryrket som de gärna diskuterade arbetsrelaterade problem med. Några av lärarna 
hade respektive som också arbetade inom läraryrket som de kunde ventilera arbetssituationer med, 
men de var samtidigt reserverade gällande att ta arbetsdiskussioner med sig hem: ”vi pratar och 
diskuterar olika saker…man vill ha lite distans. Att prata om jobbet hela tiden, det tror jag inte att 
man ska”(IP2). En annan lärare som hade respektive som också var i yrket hade mer behov av att 
prata med sin partner, än vad partnern hade: ”han kan släppa grejer…Jag kan ju känna mig lite 
jobbig då med, -så var det skolan igen, så var det skolan igen”(IP1). De två lärare som inte hade 
någon utanför arbetet med anknytning till yrket ventilerade sina upplevelser med sambo eller barn 
men upplevde samtidigt att det inte fanns full förståelse för arbetssituationen: ”är det nånting så är 
det kollegorna, för som har samma elever, de vet vilka det handlar om, så det är nog lättast tror 
jag”(IP5).  
      Gällande familjesituation så var två av åtta lärare singlar utan barn och kände att de hade mer 
tid till arbetet: ”Alltså, jobbet, det tar ju mer tid en vad man tror… och jag har inget i slutet av 
dagen att gå hem till, alltså, barn, flickvän eller nåt sånt så det blir ju (funderar) då känner jag 
ingen extern stress”(IP2). En av åtta lärare var gift med tre hemmaboende barn och upplevde 
mycket stress i sin livssituation: ”jag kan inte leva här just nu… för när jag kommer hem börjar 
mitt andra arbete… det är väldigt stressigt”(IP5).  
 
Återhämtning 
     När det gäller återhämtning har författarna delat in temat i åtta underkategorier: raster, måltider, 
reflektion, att ta arbetet med sig hem praktiskt, att ta med arbetet hem mentalt, fritidsaktiviteter, 
känslor vid arbetsdagens slut samt sömn. 
     De flesta lärare upplevde att de inte kunde inta sina måltider ostört: ”man har bara en 
halvtimmas lunch så det kan bli lite stressigt” (IP6). Tre av lärarna hade en miljö som befrämjade 
att de åt med eleverna då det inte fanns en personalmatsal, det var också skolans koncept att 
beblanda sig med eleverna: ”vi äter här nere med eleverna runt omkring, vi beblandar oss med 
eleverna hela tiden.”(IP1). Två av lärarna intog måltider tillsammans med eleverna i matsalen: ”vi 
kanske får svara på nån fråga då och då, det är likadant om man dricker kaffe… och det kommer in 
elever”(IP5). En av lärarna kände att det var viktigt att komma ifrån sin arbetsplats för en stunds 
återhämtning: ”ibland åker jag och köper kaffe och bulle på macken, sen kör jag ut till havet, bara 
sitter där ett tag”(IP8).  
     När det gäller raster upplever lärarna sammanfattningsvis att det inte finns några planerade 
raster, utan att dessa tillfällen måste lärarna skapa själva. Lärarna upplever också att när de befinner 
sig på skolan så ska de vara tillgängliga, både för kollegor och för elever: ”många gånger när man 
sitter i sitt arbetsrum, vi sitter ju sex stycken, och det kommer hela tiden elever, så innebär ju det 
att man faktiskt aldrig kan få nån arbetsro.”(IP6) . Även tiden emellan lektionerna upplevs som 
tajt, då lärarna både ska hinna hämta sitt nya material, gå på toaletten, ta något att äta eller uträtta 
andra behov: ”när det bara är en fem minuter till nästa, och då är det (funderar), och så hade man 
ju inte orkat med att ha det jämt, det hade ju inte gått”(IP3). När det gäller tid för reflektion under 
dagen över arbetet upplevde de som hade många år inom yrket att det fanns tid: ”men det är nog 
något man byggt upp under åren… nu känner man att man skapar själv det lugnet som man 
behöver”(IP8). Lärare med få år i yrket hade blandade upplevelser gällande tid till reflektion under 
dagen, men alla var överens om att det utrymmet fick lärarna skapa själva. En lärare uttryckte att 
eftersom arbetsmiljön på denna lärares skola saknade personalutrymme begränsades också tiden för 
reflektion: ”när jag har lite tid för återhämtning, men i och med att vi kör det här öppna stuket, då 
kan man inte riktigt stänga in sig heller, och det kan jag känna att det behöver man göra”(IP1). 
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     Lärarna i denna studie, med många år i yrket, tog i princip aldrig med sig praktiskt arbete hem, 
då de ansåg sig ha väl utarbetade strategier för att klara detta under den tid de befinner sig i skolan. 
Lärare med få år i yrket tog med sig mycket praktiskt arbete hem: ”jag har ingen tid att rätta mina 
prov, så automatiskt så tar jag med dem hem, och sitter och rättar dem hemma, jag har liksom 
alltid skolarbete med hem”(IP1). En av lärarna med få år i yrket upplevde inte att han tog något 
praktiskt arbete med sig hem: ”oftast gör jag sånt på skoltid, och det känns bra, när jag kommer 
hem så vill jag komma hem”(IP4).  Däremot när det gällde att ta med arbete hem mentalt så 
upplevde samtliga lärare att det gjorde det i varierande grad, i större grad för de lärare med få år i 
yrket: ”jag kan ju stå och laga mat och tänka på hur jag ska göra på den eller den lektionen, eller 
blev det bra där?”(IP5). En av lärarna med många år i yrket upplevde att den mentala 
arbetsbelastningen minskat med stigande erfarenhet: ”första året är ju absolut värst, men sen 
börjar man ju samla på sig och bygga upp sitt material”(IP6). 
     Att ha en aktiv fritid upplevde samtliga lärare som viktigt för att kunna släppa tankarna om 
arbetet: ”det räcker att bara få gå ut och gå, och det handlar mycket om att rensa huvudet, för jag 
tänker jättemycket”(IP5). Att ha rätt till sin fritid upplevdes som väldigt viktigt för flertalet av 
lärarna, förutom praktiskt hemarbete fanns det andra inslag som de anställda förväntades att ställa 
upp på, t. ex. utvecklingssamtal med föräldrar och elever ofta förlagda till sen eftermiddag eller 
kvällstid, konferenser på kvällstid samt öppethus: ”det är nånting som jag tycker är väldigt 
påfrestande för det tar den tiden som jag behöver för att vila.”(IP1). Samtliga lärare upplevde att 
flexibiliteten i arbetstid var viktigt, och uttryckte oro över de ökade inskränkningarna i den flexibla 
arbetstiden: ”det behövs, den här flexibiliteten…men det är fortfarande hyfsat ok, och jag hoppas 
verkligen att det håller sig där, man behöver de här ledigheterna, tro mig”(IP4).  
     De lärare med få år i yrket upplevde att de var trötta när de kom hem och arbetsdagen var slut: 
”det är ju tröttsamt att hålla på och prata en hel dag och att bara vara social en hel dag”(IP7). 
Den lärare med få år i yrket och med tre hemmaboende barn upplevde stress när arbetsdagen var 
slut, på grund av allt som skulle göras i hemmet och förberedelserna inför nästa arbetsdag. De 
lärare med många år i yrket upplevde att de kände sig pigga när arbetsdagen var slut, trots att 
medelåldern i denna grupp var högre än i den grupp med lärare som hade få år i yrket. 
     Gällande lärarnas sömn så upplevdes den överlag som god, i de fall där sömnsvårigheter förelåg 
upplevdes detta inte bero på arbetssituationen. En av lärarna upplevde att sömnen blev dålig då hon 
kände sig stressad: ”när jag stressar blir ju det ett uttryck, jag blir ju sur, jag sover dåligt”(IP1). 

 
 �y lärarroll 
     Samtliga lärare upplevde att lärarrollen hade förändrats. En ökning av psykosociala problem hos 
eleverna ställer nya krav på lärare som de inte är bekväma i, dels för att lärare med många år i yrket 
inte har fått den kompetensen genom sin utbildning eller fortbildning inom dessa områden. De 
lärare med många år i yrket har märkt en ökning av dessa problem hos eleverna vilket innebär att 
lärarna upplevs får ta större ansvar i fostring av eleverna än bildning av desamma: ”det krävs mer 
av människan, vi har fått en väldigt massa krav som ligger på den sociala, psykologiska sidan, där 
vi inte är bekväma. För de flesta av oss har inte den bakgrunden… och då har vi fått en uppgift 
som stressar oss… Skolan är inte riktigt med på banan och ger plats för vidareutbildning, vi som 
gymnasieskola är inte så mycket en bildningsanstalt nu som uppfostringsanstalt”(IP7) . En annan 
lärare uttryckte oro gällande bristande kompetens kring psykosociala problem: ”man hade ju 
önskat mer utbildning, med den biten som när någon kanske är drogpåverkad…man vill ju vara 
säker på vad man ska göra”(IP4). En annan lärare uttryckte ängslan angående hur mycket läraren 
vågade ta i, eftersom läraren upplevde bristande kompetens gällande psykosociala problem: ”jag 
vet inte hur mycket jag vågar fråga, för jag vet inte om jag kan handskas med det svaret”(IP5). 
Lärare med få år i yrket upplevde förändringen genom att de föreställningar dessa lärare hade om 
yrket inte stämde överens med verkligheten och var inte beredda på de psykosociala problem hos 
eleverna som lärarna ställs inför i sin yrkesutövning: ”eleverna kan vara lite jobbiga, jag är liksom 
inte beredd att bli förälder till en massa tonårspojkar vid 23 års ålder (skrattar), det är nog den 
tyngsta biten, tycker jag”(IP2). Samtliga lärare upplevde förändringar hos eleverna i normativa och 
moraliska frågor, dvs. att gymnasieelever förväntas vara vuxna nog att ta ansvar för sin utbildning 
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och sina handlingar, men de upplevs av lärare som att denna generationen mognar senare: ”under 
min egen skolgång skulle jag aldrig få för mig att sova på lektionen, vara uppkäftig mot en lärare 
eller glömma göra läxan, det är precis tvärtom idag, de kommer precis när de vill, de har inte gjort 
sina läxor, de pluggar inte hemma överhuvudtaget idag, de går hit för de vill träffa sina 
kompisar”(IP1). Eftersom flertalet av lärarna upplevde att eleverna mognar senare så upplevde 
lärarna att i samarbetet mellan hem och skola fanns det mer att önska då lärarna upplevde frånvaro 
av föräldrars engagemang: ”många föräldrar man pratar med svarar – jag hinner inte hjälpa dem 
att plugga ändå, så det är kört, jaha? Ok? Vad ska jag svara på det liksom (skrattar), jag blir 
tokig”(IP1). Alla lärare var överens om att lärarrollen står mitt i en förändring och där beredskap 
för att möta de nya kraven från elever och samhälle saknas. Trots lärarnas upplevelser på ökade 
krav och ny lärarroll upplevde samtliga lärare sitt arbete som meningsfullt. En av lärarna med 
många år inom yrket uttryckte sin åsikt om läraryrket i stort: ”jag anser att lärarjobbet är ett av de 
viktigaste jobben man kan ha. Därför det är inte bara utbildning, man får livserfarenhet, man får 
kunskap om samhällets själ, så det är enormt värdefullt”(IP8). 
 
Medvetenhet 
     Lärarna som ingick i denna studie upplevde en levande diskussion gällande minskade resurser 
och ökade krav och vad detta kan leda till gällande psykisk ohälsa, fast i varierande grad och 
beroende på vilken skola lärarna var anställda på. En av lärarna uttryckte oro över besparingarna: 
”de trycker in mer och mer på mindre och mindre tid, och så större klasser, det är ju verkligen en 
nedåtgående spiral”(IP6). En av lärarna vars kollega drabbats av utmattningssyndrom upplevde 
mycket diskussion om vad ökade krav och minskade resurser kan leda till: ”det är en tjej som är 
oerhört engagerad och vi pratar ju väldigt mycket om det”(IP7). En lärare upplevde att de fanns en 
levande diskussion om psykisk ohälsa på arbetsplatsen och upplevde att läraren borde förändra sin 
situation för att må bättre: ”det är kaffeprat, att man borde slowa ner, inte för min effektivitet, utan 
för att inte vara så grymt trött på helgerna”(IP2). En av lärarna med många år i yrket minskade sin 
arbetstid för att ha en buffert till återhämtning, för läraren hade märkt att arbetet blev mer och mer 
ansträngt: ”jag vill inte drabbas av det, jag vill inte bli ledsen på jobbet” (IP7). Att diskutera och 
prata om att ha hög arbetsbelastning var viktigt för flertalet av lärarna: ”vi pratar ofta om det, för vi 
vill att alla ska trivas på skolan” (IP3). En annan lärare upplevde att det fanns en diskussion med 
kollegorna gällande minskade resurser: ”Ja, sånt pratar man naturligtvis också om. Just vad det 
innebär det här med att man skär ner och sparar pengar” (IP8). En lärare med många år i yrket 
upplevde att det bara blev försämringar för lärarkåren och att detta berodde på bristande stöd hos 
allmänheten för lärarnas situation: ”att i de flesta yrken så får man förbättringar, men för lärarnas 
del så är det egentligen bara försämringar, därför att man har inget stöd hos allmänheten som 
tycker att lärare har ett så väldigt bra jobb redan” (IP6). En lärare hade handledning av lärare som 
ett förslag på vad som kunde göras för att förbättra situationen: ”för när man tittar på 
sjukskrivningarna så finns det ju helt klart ett behov av nån slags personalvård eller handledning, 
många andra yrkesgrupper får ju handledning för att klara av sina jobb”(IP7). 

 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning några gymnasielärare upplever att 
faktorer, som är kopplade till utmattningssyndrom, föreligger i deras arbets- och fritidssituation. 
Vidare undersöks om deltagarna i studien ger uttryck för någon medvetenhet om att de faktorer 
som diskuterats är relaterade till utmattningssyndrom. 
     Författarna anser att denna studie är viktig för att öka kunskapen om vilka faktorer i lärarens 
arbets- och fritidssituation som kan orsaka utmattningssyndrom eftersom lärare är en utsatt grupp 
gällande insjuknande i utmattningssyndrom. De många och ofta långvariga sjukskrivningarna av 
lärare med utmattningssyndrom orsakar inte bara stort personligt lidande, utan belastar även 
samhället ekonomiskt. Vidare vill vi undersöka bland gymnasielärare om det finns någon 
medvetenhet om att de undersökta faktorerna kan kopplas till utmattningssyndrom. Detta för att en 
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ökad medvetenhet innebär, för lärarna, att lärarna kan påtala risker och brister i sin arbetssituation 
och på detta sätt påverka till en bättre arbetsmiljö. 
 
Krav och kontroll 
     Samtliga lärare i denna studie upplever en hög arbetsbelastning (krav), lärare med många år i 
yrket upplever dock att de har mindre arbetsbelastning än lärare med få år i yrket. Detta tror 
författarna kan bero på att väl utvecklade strategier som kommit från år av erfarenhet minskar 
arbetsbelastningen, mot de lärare med få år i yrket som ännu inte utvecklat dessa strategier. 
Samtidigt är det lärare med många år i yrket som upplever ökad arbetsbelastning genom åren, dvs. 
att organisationen har slimmats, med mer lektionstimmar och inskränkningar i den flexibla 
arbetstiden. Att gymnasielärare upplever höga krav visar också Arbetsmiljöverkets och Statistiska 
Centralbyråns (2001) sammanställning. Samtliga lärare i studien upplevde att de hade 
påverkansmöjligheter och upplevde kontroll i utformningen av arbetsuppgifter. Däremot upplevde 
samtliga lärare att påverkansmöjligheten och kontrollen över minskade resurser som skola och 
utbildning får inte överensstämmer mot de krav som finns på det stöd som elever behöver under sin 
skolgång. Detta innebär att lärarna i denna studie upplever höga krav och på ovanstående område 
upplevde lärarna låg kontroll. Enligt Karaseks och Theorells krav och kontroll modell innebär låg 
kontroll och höga krav i arbetslivet en möjlig orsak till ohälsa (Stansfeld et al., 1999). En utökning 
av Karaseks och Theorells krav och kontrollmodell är socialt stöd från arbetsledning och 
arbetskamrater (Stressforskningsinstitutet, 2007). 
 
Socialt stöd från arbetskamrater och ledning 
     Lärarnas upplevelse av socialt stöd från ledningen, i denna studie, varierade. Lärare med få år i 
yrket upplevde samtliga att stöd fanns från ledningen, lärare med många år i yrket upplevde att 
ledningen inte var så närvarande i sitt ledarskap. Detta tror författarna kan bero på att 
arbetsledningarna ger mer stöd åt nyanställda lärare, och lärare som varit anställda längre förväntas 
vara mer självgående i sin yrkesroll. En annan möjlig orsak till att lärare med många år i yrket inte 
tycker att ledningen är närvarande, tror författarna kan bero på att de har en mer samlad bild av 
stödet från arbetsledningen, och att de har sett förändringarna som skett i arbetsledningens roll från 
det att rektorn också hade lektioner till nuvarande roll som enbart administrativ ledare. Den modell 
som anses mest hälsovådlig är när en individ har höga krav och liten egen kontroll, samt ett 
bristande socialt stöd, enligt Karasek och Theorells, krav-, kontroll-, stödmodell (Levi, 2005). 
Gällande stöd från arbetskamrater upplevde alla lärare, i denna studie, att det fanns ett gott stöd från 
arbetskamrater tillskillnad från Aronsson och Svensson (1997) undersökning där 91 av 414 
undersökta lärare sällan eller aldrig upplevde stöd från arbetskamrater. Att resultatet skiljer sig här 
tror författarna att det beror på att Aronsson och Svensson (1997) har större underlag än i denna 
studie och att denna undersökning kan ha inkluderat endast de lärare som upplever ett gott socialt 
stöd från arbetskamrater. Krav, kontroll och stöd är en modell som används vetenskapligt men även 
andra faktorer är intressanta och används för att utvärdera hur anställda påverkas av sin 
arbetssituation t. ex. vilken grad av belöning som en anställd får för den insats individen gör 
(Maslach och Leiter, 1999).  
 
Insats och belöning  
     Flertalet av lärarna i denna studie tyckte inte att belöningen för arbetet var tillräckligt stor mot 
lärarens insats. När det gäller den ekonomiska belöningen så upplevde lärare med många år i yrket 
att den var ok. En eventuell förklaring till detta kan, enligt författarna, vara att dessa lärare blivit 
mer rutinerade vilket gjort att arbetsbelastningen inte upplevdes lika stor, samt att lönen generellt 
var högre för dessa lärare. Motsatsen blev att lärare med få år i yrket upplevde att den ekonomiska 
belöningen inte motsvarade insatsen. En eventuell förklaring till detta kan, enligt författarna, vara 
att lärare med få år i yrket ännu inte utvecklat strategier och på så sätt har högre arbetsbelastning, 
och lönen är generellt lägre för dessa lärare. När det gällde lärarnas upplevelse av belöning från 
eleverna var det med få undantag upplevelser av otacksamhet, vilket i denna studie upplevdes som 
frustrerande för lärarna. Dock gav arbetskamraterna ett starkt socialt stöd i denna frustration då 



                                                           
 

15 

lärarna arbetade med samma elever och hade förståelse och en dialog om eventuella 
problemsituationer. Stansfeld, et al. (1999) menar att individer har en ökad risk att insjukna i 
psykisk ohälsa om de har en obalans mellan insats och belöning, men att starkt socialt stöd kan 
motverka dessa faktorer. Att kunna öka belöningen dvs. öka tillfredställelsen i sin anställning var 
en faktor som framkom i intervjuerna att välja ut fördelaktiga arbetsuppgifter. Ytterligare en faktor 
var att utnyttja övrig kompetens som individen besitter till att befästa sin position i arbetslaget, 
förutsatt att den egenskapen efterfrågas i anställningen. Detta resultat går i linje med Månssons 
(2008) undersökning av lärarnas upplevda arbetssituation. Fler faktorer som kan leda till 
utmattningssyndrom i arbetssituationer är orättvisor och otydlig rollfördelning (Maslach et al., 
2001).  
 
Rollfördelning samt orättvisor 
     En ytterligare faktor till psykisk ohälsa i arbetssituationen är enligt Maslach et al. (2001) otydlig 
rollfördelning. Sex av åtta lärare i denna studie upplevde att det fanns en tydlig rollfördelning 
gällande vilket ansvarsområde lärarna hade. En lärare upplevde att trots att rollfördelningen var 
tydlig gjorde inte vissa kollegor vad som förväntades av dem. En annan lärare upplevde att det var 
en generationsfråga, och med det ändras rollerna. Författarna anser att det beror på individens 
upplevelse av vilken roll en lärare bör ha. Även hur ambitiös en individ är och vilka krav individen 
ställer på sig själv och på andra, är faktorer som kan inverka på hur läraren upplever sin och sina 
kollegors rollfördelning.      
     Trots att lärare arbetar i arbetslag upplevde lärare med få år i yrket att lärare med många år i 
yrket hade mer attraktiva arbetsuppgifter, vilket upplevdes som orättvist. Detta anser författarna 
inte vara specifikt för läraryrket enbart, utan nyanställda i de flesta yrken har ”hundår”, där man får 
visa framfötterna och jobba sig till en högre position i arbetsgruppen. I Månssons (2008) 
undersökning bland gymnasielärare var en faktor till att öka belöningen att välja ut stimulerande 
arbetsuppgifter. Orättvisor är en faktor som kan leda till utmattningssyndrom (Maslach, 2001). 
Ovanstående faktorer är arbetsrelaterade men om en individ ska utveckla utmattningssyndrom finns 
det fler faktorer att ta hänsyn till t. ex. individuella skillnader i hur individen hanterar olika 
situationer (SOS, 2003). 
 
Copingstrategier 
     Överlag så använde lärare med många år i yrket problemfokuserad coping, till skillnad från 
lärare med få år i yrket som mestadels använde emotionsfokuserad coping. Författarna anser att 
detta kan bero på att lärare med många år i yrket har mer och fler utvecklade strategier från många 
års erfarenhet av olika problemsituationer, och att dessa lärare förmodligen har lättare att se att det 
finns konstruktiva lösningar på ett problem. Enligt Lazarus och Folkman (1984) så använder ofta 
individer som anser att det finns konstruktiva lösningar på ett problem, problemfokuserade 
copingstrategier för att minska stressen. Om individen inte anser att det finns konstruktiva lösningar 
för att minska stressen används istället emotionsfokuserad coping (ibid). Lärare med få år i yrket 
har troligtvis mindre erfarenhet av problemfyllda situationer och därför anser författarna att dessa 
lärare eventuellt har svårare att se konstruktiva lösningar på problem som uppstår och därför 
använder sig mer av emotionsfokuserade copingstrategier. Författarna anser att ett mentor system 
skulle gagna nyanställda lärare för att på det sättet få tillgång till lärare med många år i yrkets mer 
utvecklade strategier att hantera problem gällande arbetssituation. Författarna tror även att detta 
skulle främja samarbetet över generationsgränserna och främja kommunikationen mellan 
nyanställda och lärare med många år i yrket. Inte bara faktorer kring hur individen hanterar 
stressfulla situationer påverkar till att utveckla utmattningssyndrom enligt SOS (2003) utan faktorer 
i familjesituationen kan bidra (Johansson, 2005). 
 
Familjesituationen 
     De flesta lärare i denna studie hade vuxna barn, var sammanboende utan barn eller 
ensamstående och upplevde i och med detta inte familjesituationen som en orsak till stress. I denna 
studie var det endast en lärare som hade flera hemmaboende barn och denna lärare upplevde också 
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en högre grad av stress till skillnad från lärare utan hemmaboende barn. I denna studie var det 
endast en av åtta lärare som upplevde stress pga. familjesituationen eftersom det endast var denna 
lärare som hade flera hemmaboende barn. Större konsensus inom detta område hade eventuellt varit 
fallet om samtliga lärare, i denna studie, haft hemmaboende barn. Medvetenheten hos föräldrar om 
att uppväxten och dess relationer har stor betydelse för hur barnen blir som vuxna innebär att 
individens ambitioner resulterar i ökade krav och kan vara en källa till stress (Johansson, 2005). 
Författarna, till denna studie, menar att när en individ blir sjukskriven i utmattningssyndrom, letas 
orsaker ofta i arbetssituationen, men det kan vara den samlade livssituationen som är en utlösande 
faktor. I sjukskrivningsstatistiken över arbetsrelaterade besvär vill författarna få fram att 
arbetsrelaterat utmattningssyndrom kan ha andra bakomliggande orsaker än enbart 
arbetssituationen. En individ kan inte sjukskriva sig från sin familj och räcker individen då inte till 
för både arbete och familj, blir enda möjligheten till vila och att återfå balans, att sjukskriva sig från 
arbetet. Detta talar för, anser författarna, att rehabiliteringen av individer som drabbats av 
utmattningssyndrom bör ta hänsyn till en individs samlade livssituation och inte bara 
arbetssituationen som en följd av en sjukskrivning. Fler faktorer till utmattningssyndrom diskuteras 
i litteraturen, en av dessa är återhämtningens funktion i stressituationer (Perski, 2006). 

 
Återhämtning 
     Individen kan klara påfrestningar som upplevs stressande om individen får chanser till 
återhämtning, dvs. att det finns en balans mellan stress och vila (Perski, 2006). Sju av åtta lärare 
som deltog i denna studie upplevde att de inte kunde inta sina måltider ostört och att dessa lärare 
upplevde att det fanns en tyst överenskommelse om att när de befann sig på skolan så skulle de vara 
tillgängliga när som helst för arbetskamrater och elever. Lärarna upplevde att de själva fick skapa 
utrymme för reflektion om sådan behövdes. Lärare med få år i yrket hade svårare för att hitta tid till 
reflektion och det tror författarna återigen beror på bristande rutin och att dessa lärare, som nya 
medarbetare, vill vara alla till lags. Lärare med flera år i yrket upplevde att de hade mer tid för 
reflektion, och det tror författarna beror på den erfarenhet och rutin dessa lärare skapat och som ger 
utrymme för ”egen tid”. I en av skolorna var konceptet att lärarna skulle beblanda sig med eleverna. 
Författarna tolkade att detta var på gott och ont, fördelarna upplevdes i att det inte blev så tydliga 
grupperingar mellan elever och lärare och detta koncept upplevdes av lärarna som en orsak till 
skolans ”öppna klimat”. Nackdelarna, som författarna tolkar det, kring skolans koncept är också 
den att när en individ behöver tid för reflektion fanns det för det första inga gemensamma 
personalutrymmen och för det andra så upplevdes det som ett svek mot skolans koncept om läraren 
drog sig undan och behövde tid till reflektion.  
     Aronsson och Svenssons (1997) studie av 414 lärare svarade 86 lärare på frågan om de ofta eller 
ganska ofta hade svårt att planera fritiden på grund av förberedelser eller efterarbete av skolarbetet. 
Aronsson och Svensson (1997) påpekar också att det är få studier gjorda på återhämtningens 
funktion för en individ och dess påverkan på hälsan. Det var väldigt sällan som lärare med många 
år i yrket, i denna studie, tog med praktiskt arbete hem. För lärare med få år i yrket var det tvärtom, 
dvs. lärarna tog i princip alltid med arbete hem, med undantag för en lärare med få år i yrket. 
Författarna anser att lärare med många år i yrket var rutinerade och därför kunde få tid till att göra 
praktiska göromål under ordinarie arbetstid, tillskillnad från lärare med få år i yrket som på grund 
av bristande rutin behövde mer tid till för- och efterarbete. Författarna anser att den lärare med få år 
i yrket som ansåg att tid fanns till praktiskt arbete under ordinarie arbetstid kunde bero på att 
läraren hade tillgång till att arbeta i ett arbetsrum där elever eller kollegor sällan påkallade 
uppmärksamhet. Sex av åtta lärare upplevde att yrket krävde att lärarna skulle arbeta på den tid som 
ansågs som fritid, de förväntades ställa upp på kvällskonferenser, utvecklingssamtal med föräldrar 
och elever på kvällstid och öppet hus på helgdagar och kvällar med långa arbetsdagar som följd, 
utan att få kompensation för detta. Två av lärarna upplevde inte detta som ett problem. Författarna 
anser att de två lärare som inte upplevde att det var ett problem att arbeta mycket utanför ordinarie 
arbetstid möjligtvis kunde bero på att dessa två lärare var ensamstående och hade på så sätt ingen 
annan än sig själva att ta hänsyn till, till skillnad från sammanboende eller lärare med 
hemmaboende barn. Samtliga lärare i denna studie upplevde att de tog med arbetet hem mentalt i 
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varierande grad och i större grad för lärare med få år i yrket. Författarna anser att detta kan bero på 
att nyanställda lärare är osäkra på om den egna prestationen duger. Det kan också bero på att lärare 
med få år i yrket inte har tid för reflektion under dagen och därför måste ta med sig mentalt arbete 
hem. Lärare med få år i yrket upplevde trötthet vid arbetsdagens slut, tillskillnad från lärare med 
många år i yrket. Detta anser författarna återigen kan bero på bristande rutin och inte så väl 
utvecklade strategier för att möta läraryrkets varierande krav. Samtliga lärare med undantag för en 
lärare upplevde att sömnen inte påverkades av arbetssituationen. Den lärare som hade 
sömnstörningar upplevde dessa i samband med stress. Enligt Perski (2006) ökar sannolikheten att 
insjukna i utmattningssyndrom om kroppen inte får vila och möjlighet till återuppbyggnad efter en 
dags aktivitet. 
 
�y lärarroll 
     Något som diskuterades av samtliga lärare i denna studie var vilken roll lärare har i skolan idag.  
Enligt Brante (2008) så har lärarens arbete förändrats i moraliska och normativa frågor som ett svar 
på samhällsförändringar. Lärare med få år i yrket upplevde att utbildningen inte hade förberett dem 
på den mängd psykosociala problem som finns hos eleverna och lärare med många år i yrket 
upplevde ökade krav gällande psykosociala problem hos eleverna där lärarna kände sig obekväma. 
Författarna anser att lärarutbildningen bör ta ett större ansvar gällande utformning av utbildning så 
att lärare står bättre rustade till att möta elever med psykosociala problem. Vidare bör skolverket 
erbjuda anställda lärare fortbildning gällande hantering av psykosociala problem. Författarna anser 
att ett alternativ kan vara att nya yrkesgrupper som redan har utbildning inom detta, t. ex. 
beteendevetare, får en stödjande roll inom skolan, för att avlasta och samarbeta med lärarna i dessa 
frågor. Många lärare uppfattade vår intervjutid som terapi, att få ventilera problem i sin yrkesroll. 
Författarna anser att här finns mer att önska av arbetsledning gällande dialog om anställdas 
psykiska hälsa samt att lärarna bör ha tillgång till professionell handledning gällande psykosociala 
problem hos eleverna.      

 
Medvetenhet 
     Samtliga lärare upplevde en medvetenhet gällande vad minskade resurser och ökade krav kan 
leda till, där vissa lärare hade kollegor som drabbats av utmattningssyndrom.  
Samtliga lärare upplevde att minskade resurser tillsammans med höga krav var ett frekvent 
samtalsämne inom lärarkåren och aktualiserades mer vid föreslagna förändringar. Lärarna var 
också medvetna om att raster och fritid var viktigt för att kunna balansera upp stressiga situationer. 
Författarna tolkade att lärarna med få undantag, var omedvetna om att de övriga undersökta 
faktorerna kunde inverka på insjuknandet i utmattningssyndrom. Detta eftersom flertalet lärare blev 
förvånade över frågor rörande de sistnämnda ovanstående faktorerna och ifrågasatta dess relevans i 
sammanhanget. Enligt Brante (2008) kan en individ inte påverka sin arbetssituation om denne inte 
är medveten om brister eller risker i eller till följd av arbetssituationen. Med hänsyn till 
ovanstående diskussion anser författarna, till denna studie, att det är viktigt att tydliggöra möjliga 
risker i lärarnas arbetssituation, t. ex. i utbildningen för lärarstudenter eller fortbildningen för redan 
utbildade och verksamma lärare. 

 
Ett mönster som framgick, i denna studie, var att lärare med få år i yrket inte uttryckte medvetenhet 
om att arbetsbelastningen minskar med stigande erfarenhet. Lärare med många år i yrket hade 
medvetenhet kring att lärare med få år i yrket hade en högre arbetsbelastning, tillskillnad från lärare 
med många år i yrket som gjort sina ”hundår” och i och med detta hade en ökad erfarenhet och en 
minskad arbetsbelastning. Författarna anser att en möjlig förklaring kan vara att strategier för att 
hantera sin arbetssituation ofta tar några år att bygga upp och att lärare utökar sitt material 
efterhand vilket underlättar alla arbetssituationer. 
     Ett ytterligare mönster som kunde urskiljas i resultatet var att lärare med få år i yrket hade 
konsensus i flertalet av de teman som diskuterades. Även lärare med många år i yrket hade 
konsensus i flertalet av de diskuterade temana. Rådande konsensus gällande flertalet lärare med få 



                                                           
 

18 

år i yrket och konsensus bland flertalet lärare med många år i yrket bidrog till att författarna delade 
in lärarna i dessa kategorier. 
      
Generalisering 
     Författarna är medvetna om att möjligheten till generalisering är begränsad i denna studie men i 
de områden där fullständig konsensus råder som t. ex. att samtliga lärare i denna studie upplevde 
höga krav i sin arbetssituation, anser författarna, att resultatet ändå pekar mot en viss tendens.  
      
Framtida forskning 
Det vore intressant att fortsätta undersöka medvetenheten, hos lärare, kring faktorer som kan bidra 
till utmattningssyndrom. Om lärarna redan idag har en strategi för att påverka arbetsledningen mot 
en bättre arbetssituation och i så fall kartlägga densamma. Detta för att lättare kunna rikta insatser i 
lärarnas arbetsmiljö där insatserna gör bäst nytta.  
    Det vore intressant med en studie som belyser vilka psykosociala problem som finns hos 
eleverna i skolan idag. Detta för att kunna rikta insatser som lärarna behöver för att kunna möta 
elevernas behov. Detta också för att se om lärarna ska ha ytterligare kompetens för att hantera 
psykosociala problem utöver det pedagogiska ansvaret eller om detta kan läggas på en ny 
yrkesgrupp som kan komplettera läraren, utöver skolkurator, och kanske hantera de psykosociala 
problemen som kräver mycket specialkompetens.  
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Bilaga  
 

Teman   “Eventuella stödfrågor” 
Bakgrund    Ålder 
   Utbildning, ämnen och antal år i yrket  

Kan du beskriva dig själv kortfattat. 
Kan du beskriva din familjesituation? 

 
Arbetssituationen   Beskriv skolan 

Berätta hur du upplever din arbetssituation. 
   Känner du att du kan påverka din arbetssituation? 

Upplever du att du har kontroll över din 
arbetssituation? 
Anser du dig ha en lagom nivå gällande 
arbetsbelastning 
Känner du att du får rätt belöning mot den insats du 
gör? 
Upplever du orättvisor i din arbetssituation? 
Vet alla lärare på skolan vad som förväntas av dem, 
är rollfördelningen tydlig? Andra yrkeskategorier, 
rektor, skolsköterska, kurator etc. 
Känner du att du gör ett bra arbete? 

 
Socialt stöd Upplever du att ni får stöd och förståelse från ledning 

vid eventuella problem? 
Berätta om arbetsgemenskapen på din skola? 
Pratar ni med varandra om hur ni mår?  
Om någon mår dåligt, pratar ni med varandra och 
visar förståelse i arbetet? 
Vet ni vem ni kan vända er till om ni inte mår bra 
Har du någon att prata med utanför arbetet om 
problem som uppstått där? 

 
Återhämtning Hur upplever du att det fungerar vid raster och 

måltider?`  
Upplever du att det finns tid till reflektion under          
arbetsdagen?  
Tar du med arbetet hem, både praktiskt och mentalt  
Berätta om dina fritidsaktiviteter? 
Sover du gott? 
Hur känner du dig när du kommer hem och 
arbetsdagen är slut? 
Upplever du ditt jobb som meningsfullt? 
 

Medvetenhet  Berätta om hur du upplever nedskärningar och ökade 
krav i lärarkåren 
Finns det en medvetenhet om stressrelaterade 
sjukdomar t. ex. utmattningssyndrom. 
Skulle du vilja beskriva hur du upplever samhället 
idag? 
 Berätta om en situation du känner dig stressad i och 
hur du tacklar den på ett bra sätt? Alternativt ett 
mindre bra sätt? 


