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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för några kvinnliga gymnasielärares 

upplevelser av sin arbetssituation relaterat till krav, kontroll och stöd samt deras förväntningar 

på rektorers ledarskap. Dessutom inriktar sig studien på att få en bredare förståelse för hur 

några rektorer inom gymnasieskolan upplever kvinnliga gymnasielärares arbetssituation 

relaterat till krav, kontroll och stöd samt rektorernas förväntningar på det egna ledarskapet. 

Två intervjuguider med låg grad av strukturering utarbetades, en för intervjuerna med de 

kvinnliga gymnasielärarna och en för rektorerna. Urvalet bestod av fem kvinnliga 

gymnasielärare och fyra rektorer inom gymnasieskolan. Sammantaget visade resultatet att de 

kvinnliga gymnasielärarnas upplevelse av sin arbetssituation var varierande. Några upplevde 

höga krav och andra upplevde låga krav. Flera av gymnasielärarna upplevde en hög 

egenkontroll medan andra upplevde en lägre egenkontroll. En del av de kvinnliga 

gymnasielärarna upplevde att arbetstiden var tillräcklig medan andra upplevde en tidsbrist. 

Rektorerna upplevde deras roll att stötta lärare som betydelsefull. De kvinnliga 

gymnasielärarna upplevelse av rektorernas stöd, framkom i studien som varierande. Dock 

upplevde de ett gott stöd från kollegor. Samtliga intervjupersoner framhöll betydelsen av 

ordnade ramar och tydlighet i ledarskapet. De kvinnliga gymnasielärarna ansåg dessutom att 

lyhördhet var en viktig egenskap hos rektorerna. Samtliga av rektorerna i föreliggande studie 

framhöll att lärares arbetskrav, på deras respektive skolor, inte var för höga. Upplevelsen av 

höga krav och tidsbrist, bedömde de, kom av otillräckliga strategier och för höga ambitioner. 

Vidare framhöll också rektorerna att det fanns goda möjligheter för lärare att uppleva hög 

egenkontroll i arbetet. Diskussionen berörde kvinnliga gymnasielärares arbetssituation ur ett 

samhällsperspektiv, organisationsperspektiv och ett individperspektiv.    
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1. Introduktion  
 

Läraryrket är förenat med höga nivåer av stress där var femte lärare ligger i riskzonen för 

allvarlig ohälsa (Skolverket, 2000). Forskare bedömer att lärare är den yrkeskår som under de 

senaste 10-15 åren har utvecklat de största arbetsmiljöproblemen (Månsson & Persson, 2004). 

Några av arbetsmiljöproblemen är höga krav, tidsbrist och en ständigt ökande arbetsbörda 

som orsakar negativ stress (Kindenberg, 2005). De kvinnliga lärarna är de som drabbas 

hårdast. År 2003 visade en studie att 15 % av de manliga och hela 25 % av de kvinnliga 

lärarna led av besvär som orsakades av stress kopplat till arbetet (Kindenberg, 2005).  

Forskare visar i enlighet med denna studie att kvinnor upplever stress i högre grad än män 

(Aldwin, 2007: Greenglass, 2002). 

 

Det finns många faktorer i arbetet som påverkar personalens välbefinnande, en viktig faktor är 

hur ledarskapet utövas (Hellberg, 2002). Rektorns agerande har en stor betydelse för lärarnas 

möjlighet att utföra sitt uppdrag och det är av vikt att lärare upplever stöd från sina chefer 

(Skolverket, 2007). Forskare menar också att kvinnor generellt sett upplever ett större behov 

av socialstöd än män för att hantera stress (Greenglass, 2002; Flaherty
 
& Richman, 1989). 

 

Stress inom läraryrket är ett område där det bedrivits en stor mängd forskning. Resultaten 

pekar på att skolan har stora arbetsmiljöproblem som leder till ohälsa bland lärarna orsakad av 

negativ stress. Det konstateras att kvinnliga lärare är de som drabbas i störst utsträckning. 

Krav och kontroll är enligt Karasek och Theorell (1990) viktiga faktorer för välbefinnande i 

arbetet. Läraryrket kännetecknas av höga krav i kombination med låg egenkontroll vilket kan 

påverka individen negativt och leda till stressupplevelser. Kvinnliga lärare upplever höga 

arbetskrav (Arbetsmiljöverket, 2001). Är kraven för höga? Består de höga kraven av bristande 

tid och/eller för låg kompetens? Den framtagna forskningen i denna studie reser frågor kring 

hur kvinnliga lärares upplevelser av sin arbetssituation skiljer sig från rektorers upplevelser av 

kvinnliga lärares arbetssituation. Finns det gemensamma beröringspunkter? Finns det 

motstridigheter i uppfattningarna? Finns det ett organisationsproblem? Davies (1989) 

bedömer att tid är socialt konstruerat och att kvinnor i större utsträckning än män tvingas dela 

sin tid med andra, vilket resulterar i att kvinnor har mindre egentid än män. Kan tid vara en 

väsentlig faktor när det gäller att förstå stress ur ett genusperspektiv? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för några kvinnliga gymnasielärares 

upplevelser av sin arbetssituation relaterat till krav, kontroll och stöd samt deras förväntningar 

på rektorers ledarskap. Dessutom inriktar sig studien på att få en bredare förståelse för hur 

några rektorer inom gymnasieskolan upplever kvinnliga gymnasielärares arbetssituation 

relaterat till krav, kontroll och stöd samt rektorernas förväntningar på det egna ledarskapet.  

 

 Hur upplever de kvinnliga gymnasielärarna sin arbetssituation relaterat till krav, 

kontroll och stöd? 

 

 Hur upplever rektorerna kvinnliga gymnasielärares arbetssituation relaterat till krav 

och kontroll samt deras egen uppgift att stötta och leda kvinnliga gymnasielärare i 

deras arbete? 

 

 Vilka faktorer upplever de kvinnliga gymnasielärarna som viktiga i rektorernas 

ledarskap för att minska kvinnliga lärares negativa stresspåverkan?  
 

1.2 Centrala teorier  

 

Studien fokuserar på kvinnliga gymnasielärares arbetssituation relaterat till krav, kontroll och 

stöd samt stress och hantering av stress hos kvinnliga gymnasielärare. I detta kapitel 

presenteras centrala teorier för studien. Det är teorier om stress och coping samt krav-

kontroll-stödmodellen. 
 

1.2.1 Stress 

Det finns en mängd definitioner av begreppet stress. I psykologisk litteratur används allmänt 

Lazarus och Folkmans (1984) definition. De menar att psykisk stress uppstår i ett komplext 

förhållande mellan individen och miljön. Individen upplever stress om denne uppfattar att de 

påfrestningar som han eller hon utsätts för överskrider den egna förmågan att hantera 

påfrestningarna.  Definitionen betonar individens värdering av problemet och hur individen 

upplever och värderar sin egen förmåga.  Stress framställs sålunda inte som något objektivt 

fenomen av externa orsaker (Lazarus & Folkman, 1984). Lazarus och Folkmans (1984) 

definitionen tar inte ställning till fysiska rektioner hos individen. Selye (1999) beskriver 

genom ”The General Adaptation Syndrome” (GAS) hur kroppen tar skada vid alla sorter av 

fysiska eller mentala påfrestningar som stress innebär. GAS modellen är uppdelad i tre 

stadier. Det första stadiet, den så kallade alarmfasen, förbereder oss på att möta ett hot. Det är 

ett direkt svar från kroppen och benämns ofta som en reaktion av ”kamp eller flykt”.  

Alarmfasen är en uråldrig reaktion och innebär att ämnen som adrenalin, noradrenalin eller 

kortisol utsöndras i kroppen för att rusta oss med energi. Det medför bland annat att 

blodtrycket stiger, musklerna spänns och andningen ökar (Skansén 2000). Om hotet blir 

bestående går kroppen in i vad Selye (1999) benämner som motståndsstadiet. Kroppen 

hamnar då i ständig alarmberedskap med mobiliserade resurser, obenägen att slappna av. 

Slutligen, om hotet inte minskar, går kroppen över i utmattningsstadiet. Kroppens resurser blir 

begränsade och stressen kan i detta läge skada de inre organen och bidra till ett försämrat 

immunförsvar. Det är därför av stor betydelse med vila och återhämtning.  
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Det kan vara komplicerat att bedöma om stress i en särskild situation är positiv eller negativ. 

Positiv stress är en måttlig stress. Den hjälper oss att nå uppsatta mål med förutsättning att 

situationen är hanterbar. Negativ stress är däremot, i enlighet av vad Lazarus och Folkman 

(1984) menar, då individen upplever en avsaknad av kontroll och inflytande över situationen. 

 

1.2.2 Coping 

Begreppet coping beskrivs av Lazarus och Folkman (1984) som olika strategier för hantering 

av interna och externa krav vid påfrestande situationer. Coping delas in i två övergripande 

funktioner, problemfokuserad coping och emotionsfokuserad coping. Problemfokuserad 

coping är en strategi som handlar om att förändra det problem som upplevs påfrestande. 

Denna typ av strategi används normalt i situationer då individen i fråga upplever att problemet 

som orsakar stressen går att lösa. Emotionsfokuserad coping är däremot inte en strategi i den 

bemärkelsen att individen som upplever påfrestningar försöker förändra problemet. Det 

handlar snarare om att omvandla en känslomässig respons kring ett svårförändrat problem. 

Exempel på olika typer av emotionsfokuserad coping är förträngning, distansering och 

undvikande av problemet (Lazarus & Folkman, 1999). Vilken copingstrategi som är att 

föredra varierar utifrån individ och situation och relationen mellan de båda. Även 

användandet av olika copingstrategier vid samma tillfälle kan förekomma (Aldwin, 2007). 

Idag upplevs också i flera avseende begreppen problemfokuserad och emotionsfokuserad som 

något snäva. Vidare forskning inom området har bidragit till att det idag finns benämningar av 

kompletterande strategier som tillsammans med de båda nämnda, ger en tydligare helhetsbild 

av hur coping används (Folkman & Moskowitz, 2004). Exempel på detta är meningsskapande 

coping, där kognitiva strategier används för att skapa mening med vad som sker. Denna typ av 

coping innebär att individen modifierar mål och värderingar för att minska upplevelsen av 

stress (Park & Folkman, 1997; ref. i Folkman & Moskowitz, 2004). Ytterligare komplement 

till problem- och emotionsfokuserad coping är social coping som inkluderar strategier som att 

söka mentalt och instrumentellt stöd (Folkman & Moskowitz, 2004). 

 

1.2.3  Krav- kontroll- och stödmodellen 

Krav- kontroll- och stödmodellen är framarbetad av Karasek och Theorell (1990), den 

beskriver komponenter som påverkar en individs välbefinnande i arbetet. I modellen avses 

krav som psykologiska krav. Individer vill uppleva att de gör är ett bra arbete vilket 

förutsätter att kraven inte är omöjliga. Karasek och Theorell (1990) presenterar olika former 

av arbetskrav: kvalitativa, kvantitativa och emotionella. Kvalitativa krav är ett mått på hur 

svåra arbetsuppgifterna är, kvantitativa krav är ett mått på hur många arbetsuppgifterna är och 

emotionella krav är ett mått på krav på känslomässig involvering i arbetet.  Kontroll, är delvis 

den kontroll som individen har över arbetets utförande och planering och delvis upplevelsen 

av kontroll över kunskaps- och färdighetsanvändandet. Med detta åsyftas i hur stor 

utsträckning personer känner att arbetsuppgifterna är stimulerande och om de upplever 

möjligheter till kompetensutveckling (Karasek & Theorell, 1990). I modellen avses socialt 

stöd som det stöd individen får av omgivningen från exempelvis chefer och arbetskamrater. 

Att individen blir sedd och får feedback på arbetet är av stor betydelse för välbefinnandet 

(Karasek & Theorell, 1990). Att erfara uppskattning, inflytande och stöd är viktiga faktorer 

för en god hälsa (Kindenberg 2005).  Individen behöver känna att denne finns i ett 

meningsfullt sammanhang. Arbetsuppgifterna bör då bidra till nya kunskaper och stimulera 

till kreativitet (Kindenberg, 2005). 
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Enligt modellen kan det vara positivt att uppleva höga krav om det sker i samspel med en hög 

upplevelse av kontroll. Då känner individen i fråga stimulans över arbetet. Det blir en 

utmaning istället för en påfrestning. Denne utnyttjar sina kunskaper och har kontroll över 

planering och utförande. Skulle arbetstagaren däremot uppleva höga krav med låg kontroll 

leder det till negativ stress. Individen saknar då denna möjlighet att kontrollera och planera 

sitt arbete. Socialt stöd är av vikt oavsett hur arbetsförhållandena ser ut och bidrar till en 

minskning av de negativa aspekterna (Karasek & Theorell, 1990). Forskning visar att socialt 

stöd från vänner, kollegor och chefer är väsentligt för fysiskt och psykiskt välmående 

(Greenglass, 2002).  

 

Sammanfattningsvis visar framtagen teoribildning att stress är ett begrepp med en mängd 

olika definitioner. I studien används Lazarus och Folkmans (1984) samt Selyes (1999) 

definitioner av begreppet. Lazarus och Folkman (1984) betonar de psykiska påfrestningarna 

av stress. De menar att stress uppstår när individen upplever att de påfrestningar som denne 

utsätts för överskrider individens värdering av den egna förmågan att hantera dem. Selye 

(1999) understryker att långvarig stress kan få allvarliga fysiska konsekvenser som till 

exempel skador på de inre organen. Lazarus och Folkman (1984) beskriver även olika 

copingstrategier för att hantera stressen. Coping delas in i två övergripande funktioner: 

problemfokuserad- och emotionsfokuseradcoping. Vilken strategi som är att föredra varierar 

utifrån person och situation. Karasek och Theorell (1990) presenterar krav-kontroll-

stödmodellen som påvisar att det finns ett samband mellan en individs upplevelser av stress i 

arbetet och dennes upplevelse av krav och kontroll. Om en individ upplever stor kontroll 

klarar denne också av högre krav. Socialt stöd från omgivningen bidrar till en minskad 

stressupplevelse. Dessa teorier är centrala i studien och har varit utgångspunkten i 

utarbetandet av intervjuguiden som presenteras i avsnitt, 4.3 Material och gjorda 

tematiseringar. 
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2. Teori och tidigare forskning 
 

Hur samhället och organisationer där individen är delaktig i ser ut och fungerar samt 

individuella faktorer, har stor inverkan över hur en person upplever och hanterar stress 

(Aldwin, 2007; Sabanci, 2009). I detta kapitel tydliggörs dessa faktorer relaterat till kvinnliga 

gymnasielärare genom att teori och tidigare forskning presenteras ur tre perspektiv: 

Samhällsperspektiv, organisationsperspektiv samt individperspektiv. Gränserna för vilken 

teori och tidigare forskning som hör till respektive perspektiv kan ibland upplevas vag och 

kan passa in under flera perspektiv. Vår utgångspunkt är, att hur en lärare upplever sin 

arbetssituation beror av dennes individuella förmågor men även faktorer i skolan som 

organisation och samhället i stort.   

 

2.1 Stress och coping hos kvinnliga gymnasielärare ur ett samhällsperspektiv 

 

De psykosociala arbetsmiljöproblemen i skolan har under de senaste 10-15 åren ökat. 

(Arbetsmiljöverket, 2001; Månsson & Persson, 2004). Månsson och Persson (2004) 

framhåller flera aspekter i denna utveckling. Lärarna upplever att arbetsbelastningen och 

konflikter på arbetsplatsen har ökat. Det har skett en utveckling mot minskad egenkontroll 

och minskat socialt stöd från kollegor och chefer. Dessutom upplever lärare brister i 

vägledning från sina rektorer. Månsson och Persson (2004) lyfter också fram att 

arbetsmiljöproblemen resulterat i negativ påverkan på välbefinnandet hos lärare. 

Sömnproblem har blivit betydlig vanligare och är mer förekommande hos lärare än inom 

andra yrkesgrupper. Utvecklingen inom läraryrket visar också att sjukskrivningsfrekvensen 

har ökat. Sjukskrivningarna beror tillstor utsträckning på överansträngning, utbrändhet och 

depression. Månsson och Persson (2004) bedömer också att kraven inom läraryrket har ökat. 

Många lärare som kämpar för att bemästra kraven och lösa sina arbetsuppgifter har ofta svårt 

att sätta gränser för hur mycket de ska arbeta, vilket kan resultera i att de överanstränger sig. 

De påpekar att ett uppenbart hot mot lärares välbefinnande är deras höga ambitioner.    

 

Kvinnliga lärare upplever stress i högre utsträckning än manliga (Arbetsmiljöverket, 2001), 

Fyra av fem kvinnliga lärare har svårt att koppla bort tankar från arbetet under deras fritid 

(Månsson & Persson, 2004).  Forskare visar, i linje med detta, att kvinnor upplever mer stress 

än män (Aldwin, 2007; Almeida & Kessler, 1998; Davies, 1989; Greenglass, 2002) Det finns 

flera olika teorier kring orsaken till detta. Rumination theory pekar på att kvinnor i högre grad 

än män grubblar över situationer som har upplevts som stressande. Detta bidrar till att 

stressprocessen förlängs och därmed också stressens negativa påverkan. Andra teorier pekar 

på skilda könsroller som en avgörande faktor för stress. Kvinnorollen antas vara utsatt för 

högre krav från samhället (Almeida & Kessler, 1998).  

 

Läraryrket kan delvis ses som strukturerat och att lärarens arbete styrs av schemat, delvis kan 

det se som flexibelt där lärare har stora friheter att organisera arbetet utifrån egna preferenser. 

Traditionellt sett utförs ofta en del av lärares arbete hemifrån. Detta gör att gränserna mellan 

privatlivet och yrkeslivet blir otydliga, vilket kan orsaka ökade stressupplevelser. Det blir inte 

självklart när läraren arbetar eller har fritid (Gannerud, 2001). Davies (1989) diskuterar 

tidsbegreppet i västvärlden och hur människor ofrivilligt låter sig styras och stressas av tiden. 

Hon argumenterar för att detta framförallt påverkar kvinnors liv och att det kan vara en av 

orsakerna till att kvinnor upplever mer stress. Gunnarsson och Ressner (1985; ref. i Davies, 

1989) menar att tid, generellt sett, anses vara jämnt fördelat mellan individer, att tiden är 
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individuell. De bedömer dock att så inte är fallet och att det för kvinnor går att tala om en 

kollektiv tid. Kvinnor får i större omfattning än män dela sin tid med andra. De framhåller att 

alla medlemmar i exempelvis en familj tar del av varandras tid men att det är kvinnor som 

delar med sig i störst utsträckning och att familjemedlemmar ser det som sin rätt att ta del av 

denna tid. Gunnarsson och Ressner (1985; ref. i Davies, 1989) bedömer att denna uppdelning 

av tid inom familjen beror på att kvinnor har ett större ansvar för hemmet och omsorgen i 

familjen. Som resultat av kvinnors kollektiva tid har kvinnor också mindre egen tid än män. 

Davies (1989) bedömer att tid är socialt konstruerat. Hur individer uppfattar begreppet 

varierar mellan olika tider och samhällen och även mellan olika grupper och organisationer. 

För att skapa sig en förståelse för betydelsen av tid bedömer Davies att genus bör vara en av 

flera faktorer som beaktas. Begreppet genus syftar till att kön är socialt konstruerat och 

ständigt föränderligt. (Hirdman, 2004) ”Att göra genus /…/ är att göra skillnad där skillnad 

inte finns (Hirdman, 2007; ref. i Hjalmarsson, 2009:18). 

  

Amirikhan och Auyeung (2007) har studerat copingstrategier ur ett genusperspektiv. Att söka 

stöd hos andra var den enda copingstrategi i deras studie som skiljde könen åt. Kvinnor sökte i 

högre grad än män stöd hos andra.  Greenglass (2002) visar i linje med detta att kvinnor 

upplever ett större behov än män av socialtstöd från arbetsgivare och kollegor. Flaherty & 

Richman (1989) bedömer att kvinnor genom socialisationen har utvecklat en större känslighet 

för deras eget och andras behov av socialt stöd. Detta resulterar i att kvinnor har en större 

kapacitet att ge socialt stöd och är mer beroende av socialt stöd för att må bra. González-

Morales, Peirov, Rodríguez och Greenglass (2006) visar i sin studie att kvinnor använder sig 

av socialt stöd i större utsträckning än män och bedömer att det är en mer effektiv 

copingstrategi för kvinnor än för män.  

 

2.2 Stress och coping hos kvinnliga gymnasielärare ur ett 

organisationsperspektiv 

 

I en rapport av arbetsmiljöverket, listas tio yrken där det är vanligt att arbeta under hög 

anspänning och samtidigt sakna möjlighet till stöd från arbetskamrater och chefer inom 

offentliga yrken. Hög anspänning är då individen upplever låg egenkontroll över 

arbetssituationen i kombination med upplevelsen av höga krav. Arbetet som gymnasielärare 

rangordnas högst på listan. Rapporten påvisar att kvinnor i större utsträckning än män 

upplever höga krav i arbetet som gymnasielärare. Över 65 procent av de deltagande kvinnliga 

gymnasielärarna uppger att de varje vecka tvingas att arbeta övertid. Mer än hälften av de 

kvinnliga gymnasielärarna uppger att de varje vecka upplever negativ stress kopplat till 

arbetssituationen och att arbetet nästan hela tiden kräver hög grad av koncentration. Mer än 

åtta av tio kvinnliga gymnasielärare uppger att de har alldeles för mycket att göra. I rapporten 

går det inte att utläsa jämförbar data för manliga gymnasielärare då även lärararbete inom 

grundskolan och universitet är medräknade i denna statistik för män (Arbetsmiljöverket, 

2001). 

 

Den som upplever en avsaknad av påverkansmöjlighet i betydelsefulla delar av arbetet i 

kombination med upplevelsen av höga krav, riskerar att erfara stressproblematik (Karasek & 

Theorell, 1990). Brist på egenkontroll och inflytande över arbetssituationen får sålunda 

negativa effekter på välbefinnandet. Rapporten från arbetsmiljöverket påvisar att närmare 60 

procent av de kvinnliga gymnasielärarna som deltog i studien upplever liten egenkontroll i 

arbetet. Det handlade framförallt om att inte kunna bestämma när olika arbetsuppgifter skulle 

utföras. Gymnasielärare upplever, enligt rapporten, att de under stor del av arbetstiden inte 
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kan bestämma den egna arbetstakten. För kvinnliga lärare uppfattas denna problematik större 

än för manliga lärare. Närmare hälften av de kvinnliga gymnasielärarna och drygt hälften av 

de manliga upplever ett bristande socialt stöd i arbetet. Det är framför allt stödet från chefer 

som saknas. Rapporten förtydligar det faktum att personer som arbetar inom denna grupp av 

yrken, med hög anspänning och med avsaknad av stöd, har den största andelen av besvär och 

toppar listan över sjukskrivningar. Ungefär var fjärde kvinnlig gymnasielärare uppger att de 

haft psykiska besvär till följd av arbetet som gjort det svårt att arbeta i skolan eller att utföra 

det dagliga arbetet i hemmet. Det kan vara besvär som följd av stress i arbetet, arbetets 

innehåll, dåliga relationer till rektorer och arbetskamrater. Rapporten synliggör att manliga 

gymnasielärare upplever psykiska besvär i lägre grad än kvinnliga gymnasielärare. Resultatet 

visar här en skillnad på drygt åtta procentenheter mellan könen. Utav de yrken som i 

rapporten kännetecknas av hög andel spänning och låg grad av stöd är framför allt 

människoorienterade yrken representerade (Arbetsmiljöverket, 2001). 

 

Jacobsson, Pousette och Thylefors (2001) påvisar att den faktor som påverkar lärares 

stressupplevelser i störst utsträckning är upplevda arbetskrav. De bedömer att de mest 

effektiva sätten att minska lärares upplevelser av stress är för det första att; öka lärares 

upplevelse av kontroll i deras arbetssituation. En del i denna strävan bör vara tydliga 

arbetsmål och roller. Granström (2000; ref. i Löwenborg & Gíslason, 2003:91) beskriver 

strukturer i organisationer. Strukturen i en organisation styr till exempel; hur 

ansvarsfördelningen ser ut, vilka olika roller som finns, hur rollerna är definierade, hur beslut 

fattas och vem som fattar beslut. Han skiljer mellan tydlig och otydlig organisation. En tydlig 

organisation kännetecknas av ”klarhet i målsättningar, roller, ramar och rutiner”. 

Löwenborg och Gíslason (2003) påpekar att en fördel med en tydlig organisation är att det 

skapar en trygghetskänsla för medarbetarna. Tydligheten i organisationen skapas tillsammans 

mellan ledning och medarbetare. Löwenborg och Gíslason (2003) poängterar att det kan vara 

nödvändigt att lärare ställer klargörande frågor till ledningen för att organisationen ska 

upplevas som tydlig. En annan del, för att öka lärares kontroll i deras arbetssituation, är att 

uppmuntra och möjliggöra för lärare att utvecklas som pedagoger, det kan involvera 

vidareutbildningar men även att uppmana lärare att utmana sig själva i arbetet, att våga pröva 

nya vägar. För det andra är det betydelsefullt att stimulera lärares samarbete, det har visat sig 

vara en effektiv arbetsmetod för att minska lärares stressupplevelser. Att uppmana lärare att 

samarbeta mer förutsätter dock att organisationen ger goda förutsättningar för detta samarbete 

(Löwenborg & Gíslason, 2003).  

 

Gold och Roth (1993) påpekar att läraryrket är stressfullt och att många lärare behöver hjälp 

med att utveckla de strategier som är nödvändiga för att hantera arbetssituationen. De 

understryker att den vägledning lärare får från exempelvis rektorer inte endast kan fokusera på 

att hjälpa dem att finna strategier för att lösa det omedelbara problemet. Ofta finns det 

underliggande faktorer som påverkar lärarens arbetssituation men som måste synliggöras i 

samtal. Målet bör vara en utveckling för läraren om att ständigt stärka och förbättra sina 

strategier.  

 

Hjalmarsson (2009:17) bedömer att det är av stor vikt för både manliga och kvinnliga 

anställda att ledningen inom organisationer intar ett genusperspektiv vilket innebär att ”kön 

uppfattas som en organisationsprincip av betydelse vid fördelning av makt, 

påverkansmöjligheter, arbetsuppgifter och för hur relationer mellan individer organiseras”. 

Ett genusperspektiv ökar möjligheten till förståelse för vad och varför någonting sker inom en 

organisation. Hjalmarsson (2009) beskriver genusordningen som det system där kvinnor och 

kvinnlighet värderas lägre än män och manlighet. Denna genusordning är föränderlig och 
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styrs av rådande diskurser. Hjalmarsson (2009) påvisar i sin studie att kvinnliga och manliga 

lärare verkar anta att manliga lärare har fördelar i arbetet på grund av att de är män samt att 

förväntningarna på manliga och kvinnliga lärare skiljer sig åt. Connell (1996; ref i 

Hjalmarsson, 2009) framhåller att genusordning tar form på olika sätt på olika skolor, men att 

den styrs av den struktur som utbildningssystemet har satt upp. Hjalmarsson (2009) menar att 

samhällets övergripande genusordning även inverkar på lärares arbete och att den kan skapa 

olika förutsättningar för män och kvinnor. Genusordningen kan få konsekvenser för hur 

skolan organiseras men också för hur lärare uppfattar sitt uppdrag, arbete och sin 

yrkeskompetens. Scott (1988; ref, i Gannerud, 2001) bedömer att läraryrket ofta ses som 

könsneutral, men påpekar att genusordningen i samhället får konsekvenser i organisationer. 

Gannerud (2001) framhåller, i linje med detta resonemang, att personer som verkar i skolan 

reproducerar den existerande genusordningen.  

 

2.3 Stress och coping hos kvinnliga gymnasielärare ur ett individperspektiv 

 

Gold och Roth (1993) påvisar att läraryrket ofrånkomligt är ett stressfullt yrke.  De bedömer 

att individuella faktorer hos respektive lärare är avgörande för hur läraren upplever 

arbetssituationen. Det kommer alltid att krävas en viss ansträngning från individen då det 

ständigt kommer nya utmaningar, problem och möjligheter inom läraryrket. För att uppnå 

välbefinnande i arbetssituationen påpekar Gold och Roth (1993) för det första att det är 

betydelsefullt att lärare accepterar att detta är en del av yrket. Om du som lärare är förberedd 

på att ständigt ställas inför dilemman och att det ibland blir tuffare perioder, bedömer de att du 

också kommer att hantera och acceptera dem bättre. När lärare inte förväntar sig att problem 

kan uppstå upplever lärare i högre grad sitt arbete som oförutsägbart och svår hanterligt. För 

det andra är det betydelsefullt att som lärare ha, och att uppleva sig ha, fungerande redskap 

och strategier som kan användas för att bemöta de föränderliga problemen. Dessa strategier 

utvecklar lärare i sitt arbete och kan vara olika för olika individer, Gold och Roth (1993) 

påpekar att det är av vikt med samarbete med andra och att få socialt stöd från kollegor och 

chefer i denna ständigt pågående process.   

 

Prövningar av olika slag, besvikelser, krav och konflikter är inslag i den mänskliga tillvaron. 

Det är problem som uppstår och som måste lösas. Hur individer hanterar påfrestningar och 

vilka effekter de får på välbefinnandet beror enligt Antonovsky (2000) på vår KASAM 

(Känsla Av SAMmanhang). Tre centrala komponenter i KASAM är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet utgör kärnan i begreppet och avser i vilken 

utsträckning individen upplever den inre och yttre omvärlden som sammanhängande, 

strukturerad och förklarbar. En individ med hög känsla av begriplighet förväntar sig att de 

händelser som denne kommer att möta i framtiden går att förklara. Det betyder dock inte att 

framtida upplevelser alltid är önskbara. Livet består av överraskningar och misslyckande. 

Individer med hög känsla av begriplighet tenderar dock att handskas bättre med olika former 

av prövningar. Den andra komponenten benämner Antonovsky (2000) som hanterbarhet. Den 

handlar om huruvida de resurser en individ kan tillgå är tillräckliga för att möta de krav som 

ställs från omvärlden. Det syftar då till resurser som är under individens egen kontroll eller 

som kan kontrolleras av andra, för individen, betydelsefulla personer. Upplever individen en 

hög känsla av hanterbarhet kommer denne inte att bli offer för omständigheter utan istället 

lära sig att hantera livets utmaningar. Den tredje komponenten Antonovsky (2000) belyser är 

meningsfullhet. Det är en emotionell komponent och syftar till vikten av delaktighet. Det 

handlar om i vilken utsträckning individen upplever att livet har en känslomässig innebörd. 

Upplever individen de krav och de prövningar denne utsätts för som värd att investera energi i 
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eller inte? Meningsfullhet innebär inte att en individ ska glädjas åt livets alla prövningar utan 

snarare om hur denne väljer att agera då prövningen uppstår. Undviker individen att 

konfronteras med utmaningen eller beslutar sig individen för att göra sitt bästa och komma 

vidare från problemet?  

Antonovskys (2000) teorier om KASAM kan användas vid analys av lärares välbefinnande i 

skolan. Att lärare vet vad som förväntas av dem och kan definiera sin roll är av stor betydelse 

för lärares upplevelser av begriplighet. Lärare behöver också förstå skolan som organisation 

och få en klarhet i ansvarsfördelningen och uppdelningen av arbetsuppgifter. Att lärare har en 

utbildning som är lämplig och användbar är av vikt för upplevelsen av hanterbarhet. Även att 

lärare upplever att tiden räcker till för att utföra de uppgifter som förväntas av dem och att 

lärare får den hjälp och det stöd som de upplever sig behöva är av stor betydelse för 

upplevelsen av hanterbarhet och i sin tur välbefinnandet. För upplevelsen av meningsfullhet är 

det viktigt att lärare anser att de åstadkommer något positivt med arbetet. Är de idéer skolan 

står för i enlighet med lärarnas och att lärarna anser att samarbetet är värt mödan? Att lärare 

kan uppleva engagemang hos eleverna och se en utveckling ökar möjligheterna för en större 

känsla av meningsfullhet inför yrket (Löwborg & Gíslason, 2003). 

 

Sammanfattningsvis visar framtagen forskning att arbetsmiljöproblemen och arbetskraven 

inom skolan har ökat (Arbetsmiljöverket, 2001; Månsson & Persson, 2004). Förändringarna 

har orsakat att lärare i större utsträckning överanstränger sig (Månsson & Persson, 2004). 

Kvinnor upplever mer stress än män (Arbetsmiljöverket, 2001). Det finns flera teorier om 

orsaker till detta. En av dem framhåller att kvinnor i större omfattning än män delar sin tid 

med andra (Gunnarsson & Ressner; 1985. ref. i Davies, 1989). Almeida och Kessler (1998) 

lyfter fram två teorier till varför kvinnor upplever mer stress än män. För det första, att 

kvinnor grubblar mer på händelser som upplevs stressande och att detta förlänger 

stressprocessen, för det andra att kvinnorollen är utsatt för högre krav från samhället. Forskare 

visar också att kvinnor använder sig av socialt stöd som en copingstrategi i större utsträckning 

än män (Amirkhan & Auyeung, 2007; Flaherty & Richman, 1989; González-Morales, Peirov, 

Rodríguez & Greenglass, 2006; Greenglass, 2002). En tydlig organisation skapar en 

trygghetskänsla för medarbetare (Granström, 2000; ref. i Löwenborg & Gíslason, 2003). 

Gymnasielärare tillhör en yrkeskategori med höga krav, låg egen kontroll och bristande 

socialt stöd. Dessa aspekter får negativa konsekvenser för välbefinnandet och kvinnliga lärare 

drabbas i högre utsträckning än män (Arbetsmiljöverket, 2001). Hjalmarsson (2009) bedömer 

att det är viktigt att organisationer intar ett genusperspektiv. Det ökar förståelsen för vad och 

varför någonting sker inom organisationen. Läraryrket är ett stressfullt yrke och individuella 

faktorer avgör hur en lärare upplever arbetssituationen. Lärare bör acceptera att yrket är 

föränderligt och vara förberedda på problem och nya utmaningar som kan uppstå. Är lärare 

redo med fungerande strategier och redskap för att hantera utmaningarna kommer de inte i 

samma utsträckning att upplevas som svårhanterliga (Gold & Roth, 1993). Antonovsky 

(2000) förtydligar i enlighet med Gold och Roth (1993) att prövningar och konflikter är 

oundvikliga och menar att dess effekter på välbefinnandet påverkas av individens KASAM. 

Begriplighet är en komponent i KASAM och avser huruvida en individ upplever omvärlden 

som sammanhängande. Hanterbarhet och meningsfullhet är även de komponenter i KASAM 

och syftar till i vilken utsträckning individen har resurser att tillgå för att hantera olika krav 

från omvärlden och huruvida individen upplever livet som meningsfyllt. KASAM kan 

användas som analys av lärares välbefinnande i skolan. Dessa teorier och denna tidigare 

forskning är centrala i analysen av resultatet i föreliggande studie. Den presenteras i kapitel, 6. 

Analys.  
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3. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs val av metod, urvalet i studien och proceduren för studiens 

genomförande. Vidare beskrivs också det material som använts, en redogörelse av 

tillvägagångssättet vid analysen av datamaterialet, samt de etiska aspekter som har tagits 

hänsyn till. Avslutningsvis beskrivs de konsekvenser metoden har fått för studiens resultat och 

hur de påverkat tillförlitligheten.  

 

3.1 Val av metod 

 

Valet av metod ska i första hand göras utifrån syftet med studien. Kvalitativa intervjuer 

lämpar sig bra i studier som syftar till att få en djupare förståelse för människors sätt att 

reagera eller resonera (Trost, 2005). Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod då syftet med studien är att nå en djupare förståelse kring våra 

frågeställningar. Resultaten i denna studie kommer ej att vara generaliserbara. Kvalitativa 

intervjuer kan dock vara överförbara. Resultaten är då inte påvisade utan forskningens 

relevansen för andra, i detta fall framförallt lärare och rektorer, är föreställd av forskarna 

(Denscombe, 2004). Kvalitativa intervjuformer skiljer sig bland annat åt i graden av 

standardisering och strukturering. Med standardisering avses i hur stor utsträckning 

intervjusituationen är densamma för alla deltagare, exempelvis att frågorna är desamma och 

att de ställs i samma ordningsföljd. Med strukturering avses delvis om intervjufrågorna har 

fasta svarsalternativ eller om det är öppna frågor. Delvis åsyftar begreppet också i vilken grad 

intervjufrågorna styr deltagarens möjlighet att själv påverka strukturen i svaren under 

intervjun (Trost, 2005).  Intervjuerna i denna studie hade låg grad av standardisering och en 

låg grad av strukturering.  

 

3.2 Urval 

 

I studien ingick fem kvinnliga gymnasielärare, från tre olika skolor i västra Sverige. Två av de 

kvinnliga lärarna arbetade på kommunala skolor och tre arbetade på friskolor. I studien ingick 

även tre rektorer och en skolledare inom gymnasieskolan, från tre olika skolor i västra 

Sverige. Det som skilde skolledarens arbete från en rektors arbete var att han inte hade samma 

juridiska ansvar. I övrigt hade denne samma arbetsuppgifter som rektorerna. För att skydda 

skolledarens anonymitet särskiljs inte skolledaren i resultatet, samtliga benämns då som 

rektorer. Två av rektorerna arbetade på kommunala skolor och de resterande två på friskolor. 

Det är en jämn könsfördelning mellan rektorerna. Gymnasielärarna och rektorerna arbetade 

inte på samma skolor. Urvalet är ett bekvämlighetsurval (Trost, 2005) och gjordes utifrån 

personliga kontakter. Tre av intervjupersonerna var sedan tidigare bekanta för oss från VFU-

perioder. Två av lärarna och tre av rektorerna kom vi i kontakt med genom studentkollegor. 

En av rektorerna fick vi kontakt med genom en av de rektorer vi intervjuade, ett så kallat ett 

snöbollsurval (Langemar, 2008) 

 

Två rektorer och två gymnasielärare som först hade tackat ja till att delta i studien tvingades 

innan genomförandet av intervjun att avstå på grund av en hög arbetsbelastning. I 

föreliggande studie ingick totalt nio personer. Vi avsåg att intervjua fem kvinnliga 
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gymnasielärare och fem rektorer inom gymnasieskolan. På grund av bortfallet av rektorer blev 

antalet rektorer till slut fyra. 

 

3.3 Material och gjorda tematiseringar 

 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon. Intervjupersonerna fick innan intervjun ta del av 

ett informationsbrev där de kunde ta del av syftet med studien. De garanterades anonymitet 

och informerades om deras rätt att när som helst avbryta sitt deltagande i studien. De 

informerades även om att de skulle få ett exemplar av den färdiga studien.  

 

Vid intervjuerna använde vi oss av intervjuguider med låg grad av strukturering (Langemar, 

2008) som bestod av olika teman. En intervjuguide för lärarna och en intervjuguide för 

rektorerna. För intervjuerna med de kvinnliga lärarna (se bilaga 1) fanns sju teman i 

intervjuguiden. Det första temat var ”Upplevelser av negativ stress i arbetet”. I detta tema 

fick intervjupersonerna redogöra för deras uppfattning kring vad negativ stress var och 

beskriva deras eventuella upplevelser av negativ stress kopplat till arbetet som lärare.  

 

Intervjupersonerna var efter första temat fria att välja i vilken ordning de övriga temana skulle 

bearbetas. ”Faktorer som orsakar negativ stress” syftade till att låta intervjupersonerna 

redogöra för eventuella faktorer som de menade orsakade negativ stress hos dem. Temat 

fokuserade kring arbetskrav med den innebörd arbetskrav definieras av Karasek och Theorells 

(1990). Tonvikten ligger då på upplevelsen av kvalitativa, kvantitativa eller emotionella krav. 

Kvalitativa krav är ett mått på hur svåra arbetsuppgifterna är, kvantitativa krav är ett mått på 

hur många arbetsuppgifterna är och emotionella krav är ett mått på krav på känslomässig 

involvering i arbetet.    

 

Temat ”Hantering av stress” behandlade strategier som intervjupersonerna använde för att 

hantera stressreaktioner i sin arbetssituation samt i vilken utsträckning de upplevde att dessa 

hanteringsstrategier var funktionella. Temat ”Stöd” syftade till att utreda intervjupersonernas 

upplevelse av social stöttning ifrån vänner, familj, kollegor och chefer. I temat ingick även 

hur intervjupersonerna värdesatte socialt stöd och om de önskade få mer eller mindre 

socialstöttning. Ytterligare ett tema var ”Påverkans möjlighet”. Detta tema behandlade 

intervjupersonernas uppfattningar av i vilken utsträckning de upplevde inflytande i sin 

arbetssituation. Vad var det möjligt att påverka och vad var inte möjligt att påverka? Fanns 

det områden där det önskades större påverkansmöjlighet? Fanns det områden där det önskades 

mindre påverkansmöjlighet? I detta tema utgick vi i från Karasek och Theorells (1990) 

definition av kontroll. I definitionen aves kontroll delvis som upplevelsen av kontroll över 

planering och upplevelsen av kontroll över arbetets utförande. Delvis avses upplevelsen av 

kontroll över kunskaps- och färdighetsanvändandet, med detta åsyftas i hur stor utsträckning 

personer kände att arbetsuppgifterna var stimulerande och om de upplevde möjligheter till 

kompetensutveckling. Temat ”Påverkan på välbefinnandet” syftade till att utröna eventuell 

negativ påverkan på välbefinnandet som orsakats av stressupplevelser i arbetssituationen, 

både psykiskt och fysiskt.  

 

”Organisation och Ledarskap” är ytterligare ett av de sju temana i de kvinnliga 

gymnasielärarnas intervjuguide. Med organisation avses här strukturella faktorer så som hur 

skolan som organisation var uppdelad vad gäller arbetslag och skolledning. Vidare inkluderas 

även hur organisationskulturer påverkade organisationen. Temat avsåg att behandla hur 

intervjupersonerna såg på sin organisation ur dessa perspektiv relaterat till faktorer som 
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orsakar negativ stress, påverkansmöjlighet och social stöttning från kollegor och rektorer. 

Vidare också vad intervjupersonerna såg för hinder och möjligheter i organisationen för att 

förbättra sin arbetssituation.  Temat behandlade också synen på skolledarskap och synen på 

det nuvarande ledarskapet från rektorer på intervjupersonernas respektive skolor. Vilka 

positiva delar och vilka brister fanns i ledarskapet? 

 

För intervjuerna med rektorerna (se bilaga 2) fanns fem teman i intervjuguiden, det första 

temat som inledde intervjuerna var: ”Upplevelser av negativ stress hos kvinnliga 

gymnasielärare”. Intervjupersonerna fick tillsammans med intervjuaren definiera begreppet 

negativ stress. Detta tema syftade till att utröna intervjupersonernas generella upplevelser av 

negativ stress bland kvinnliga gymnasielärare. Vidare också om intervjupersonerna upplevde 

någonting specifikt för de kvinnliga lärarna vad gällde hur stress kommer till uttryck. 

Intervjupersonerna var fria att välja i vilken ordning de övriga temana skulle bearbetas, ett av 

dessa teman var ”Faktorer som orsakar negativ stress hos kvinnliga gymnasielärare”. Detta 

tema behandlade intervjupersonernas tankar kring vilka krav det var som orsakade negativ 

stress hos kvinnliga gymnasielärare framförallt kopplat till arbetssituationen men även i 

privatlivet. Temat fokuserade, liksom i intervjuguiden för de kvinnliga gymnasielärarna, kring 

arbetskrav så som de definieras av Karasek och Theorells (1990). Tonvikten ligger då på 

upplevelsen av kvalitativa, kvantitativa eller emotionella krav. Ett annat tema var 

”Påverkansmöjlighet för kvinnliga gymnasielärare”. Detta tema syftade till att belysa vilka 

påverkansmöjligheter intervjupersonerna upplevde att kvinnliga gymnasielärare hade vad 

gäller bland annat olika former av beslutsfattning, tidsdisponering och utformningen av vilka 

arbetsuppgifter lärarna hade. Även i detta tema utgick vi i från Karasek och Theorells (1990) 

definition av kontroll. I definitionen aves kontroll delvis som upplevelsen av kontroll över 

planering och upplevelsen av kontroll över arbetets utförande. Delvis avses upplevelsen av 

kontroll över kunskaps- och färdighetsanvändandet. Ytterligare ett tema var 

”Bemötande/Stöd”. Det behandlade intervjupersonernas upplevelse av kvinnliga lärares behov 

av stöd från sina rektorer och hur detta stöd och bemötande borde vara utformat. Vidare även 

om intervjupersonerna upplevde att kvinnliga gymnasielärare var i behov av en annan form av 

stöd än manliga gymnasielärare. Under temat ”Organisation och Ledarskap” behandlades 

intervjupersonernas syn på faktorer i organisationen som påverkade stressreaktioner. Vidare 

också vilka möjligheter och hinder de såg i organisationen kopplat till faktorer som orsakade 

stress, påverkansmöjlighet och socialstöttning. Temat inkluderade även intervjupersonernas 

syn på ledarskap, på sitt eget ledarskap och hur det påverkade de kvinnliga gymnasielärarnas 

psykosociala arbetsmiljö på deras skolor. 

  

3.4 Procedur 

 

Lärare samt rektorer kontaktades via e-post. De fick vid detta tillfälle ta del av ett 

informationsbrev där studiens syfte och de etiska riktlinjerna framkom. Intervjuerna hölls på 

respektives skola. Att utföra intervjuerna på vederbörandes arbetsplats var ett strategiskt val 

från vår sida då vi bedömde att de intervjuade skulle känna sig trygga i sin dagliga 

arbetsmiljö. Trost (2005) bedömer att det är av stor vikt att undvika störningar under 

intervjun. Samtliga intervjuer utfördes i ostörd miljö, bakom stängda dörrar och utan åhörare.  

Intervjuerna leddes av en intervjuare.  

 

Intervjuerna tog mellan 30 minuter och upp till en timme och samtliga intervjuer spelades in 

med diktafon. Innan intervjuerna startade, informerade vi vederbörande om de 

forskningsetiska aspekterna. De fick vid intervjutillfället en ny möjlighet att tillsammans med 
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oss gå igenom informationsbrevet. Då detta var gjort presenterade vi de olika teman som 

intervjuguiden bestod av, där förklarade vi med några få meningar de specifika temana. 

  

Lärarna och rektorerna fick under intervjuerna frihet att själva bestämma i vilken ordning 

dessa teman skulle avhandlas. Dock med undantag från temat ”Upplevelser av negativ stress i 

arbetet” för de kvinnliga lärarna och ”Upplevelser av stress hos kvinnliga gymnasielärare” för 

rektorerna, som vi gärna såg fick inleda intervjun. Intervjuerna genomfördes utan svårigheter. 

Till intervjuguidens teman hade vi följdfrågor som stöd, men dessa användes bara i den mån 

det behövdes för att utveckla intervjupersonernas tankegångar kring ett visst tema. Spontana 

följdfrågor förekom i de fall det var nödvändigt med förtydligande eller utveckling av 

resonemang.   

 

Efter intervjuerna transkriberades intervjuerna, vilket gav oss möjlighet att analyser dem i sin 

helhet. Intervjuerna analyserades med en hermeneutisk ansats, en djupare förklaring till detta 

kommer under avsnitt, 4.6 Databehandling, i metodkapitlet. Det var viktigt för oss att inte 

endast fokusera analysen till de transkriberade texterna utan att också ta del av inspelningarna 

av intervjuerna som gjorde det möjligt att lyssna på tonfall, suckar, skratt och så vidare.   

 

Genomförandet av föreliggande studie har gjorts gemensamt, med undantag från intervjuerna 

som genomfördes enskilt. 

 

 3.5 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

 

Intervjuerna analyserades med en hermeneutisk ansats. Traditionellt sett används 

hermeneutiken för att tolka bibeltexter men används numera inom olika vetenskapliga 

discipliner (Patel & Davidsson, 2003).  

 

Hermeneutiken utgår från att förståelse av en del skapas genom att den sätts i samband med 

helheten. Helheten kan i sin tur endast generera en mening genom förståelse av delarna. 

Forskaren kan pröva en tolkning av meningen i en del av texten mot meningen i texten som 

helhet och tvärtom. Denna tolkning av mening ska alltid göras utifrån sin egen kontext och 

utifrån vad den säger om ett tema (Kvale & Brinkmann, 2009). Gemensamt för alla typer av 

hermeneutik är den dialektiska processen där den studerande alternerar mellan olika poler 

(Alvesson & Sköldberg, 2008).  Denna dialektiska process ska inte fungera på det sätt att 

forskaren ständigt kommer tillbaka till sin ursprungsfråga utan ska fungera som en cirkel eller 

spiral som möjliggör en allt djupare förståelse av meningen. Tolkningen av meningen avslutas 

när forskaren nått ”ett inre sammanhang i texten, utan logiska motsägelser”(Kvale & 

Brinkmann, 2009:226)  

 

Hermeneutikens ansats används för att skapa förståelse och tolkningsbar data av kvalitativt 

material. Syftet är att tolka och förstå, det som studeras är mänskliga och sociala relationer. 

Målet är sällan att påvisa en allomfattande teori, snarare att visa på flera möjliga tolkningar, 

där forskaren har möjlighet att argumentera för den tolkning som uppfattas vara den mest 

sannolika (Patel & Davidsson, 2003). Materialet kan bestå av både talade och skrivna ord, 

”den kan också vara bildlig varvid sociala handlingar uppfattas som meningsfyllda symboler, 

med texten som modell” (Ricoeur, 1981; ref. i Alvesson & Sköldberg, 2008:205).  

Forskarrollen är mer engagerande och subjektiv än inom andra vetenskapsteorier så som 

positivismen där forskarrollen är mer objektiv och mindre deltagande. Den förförståelse 

forskaren har så som känslor och kunskap ses som en tillgång och inte ett hinder i analys och 
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tolkningsprocess (Patel & Davidsson, 2003). Alvesson och Sköldberg (2008) framhåller att 

medkänsla hos forskaren är viktigt för att lyckas med tolkningen, detta för att forskaren i så 

stor utsträckning som möjligt ska sätta sig in i det studerade objektets situation.  

 

Utifrån denna vetenskapsteoretiska utgångspunkt har analysen av datamaterialet genomförts, 

detta förklaras utförligare i nästa avsnitt, 4.6 Analys.   

 

3.6 Databehandling 

 

Intervjuerna transkriberades ordagrant men även icke språkliga uttryck som pauser och 

intonationer antecknades (Langemar, 2008). De inspelade intervjuerna och den transkriberade 

texten lyssnades till och lästes flertalet gånger för att vi som uttolkare skulle bli förtrogna med 

datamaterialet (Patel & Davidsson, 2003). Med utgångspunkt i den transkriberade texten, 

ljudupptagningen från intervjuerna och även de upplevelser och tolkningar som gjorts under 

intervjuerna av vad som sagts och inte sagts, intervjupersonens ordval och pauser utarbetades 

kategorier utifrån de mönster som framkommit (Kvale & Brinkmann, 2009).  Citat ur större 

delen av den transkriberade texten klipptes ut och placerade i tio olika kategorier (Patel & 

Davidsson, 2003).  I analysarbetet utgick vi från hermeneutikens angreppsmetod genom att 

hela tiden jämföra helheten med delarna och delarna med helheten. Meningen i enskilda citat 

tolkades utifrån hela intervjun och intervjun tolkades utifrån enskilda citat. Uttolkaren 

skapade mening och tolkade texten genom att föra en dialog med texten, där frågan uttolkaren 

började med avlöstes av andra frågor i den hermeneutiska cirkeln. Denna analysmetod gjorde 

det möjligt att finna det som inte var synligt vid en första anblick (Alevesson & Sköldberg, 

2008). Efter detta arbete framträdde fem tydliga kategorier, de ursprungliga tio kategorierna 

finns representerade i dessa. Belysande citat valdes ut i varje kategori som sedan redovisas i 

resultatet.  

   

3.7 Forskningsetiska aspekter 

 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1996; ref. i Johanson och Svedner, 

2001) har sammanställt direktiv för forskningsetik vid samhällsvetenskaplig forskning. De 

framhåller vikten av att deltagare i studier ska informeras om undersökningsmetoder och 

studiens syfte. Direktiven betonar att deltagare måste informeras om att deras medverkan är 

frivillig samt att de när som helst har möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien. Av stor 

betydelse är också att deltagarna garanteras anonymitet. De ska även ha möjlighet att ställa 

frågor kring studien, före, under och efter deltagandet 

 

Denna studie uppfyller de etiska aspekterna. Deltagarna informerades skriftligt om dessa i ett 

informationsbrev men även muntligt inför och efter intervjutillfällena. Deltagarna har även 

fått ett exemplar av den färdiga studien.  

 

3.8  Svagheter och styrkor i metoden 

 

I detta avsnitt redogörs för valet av metod och de konsekvenser det fått för resultatet i studien.  
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Studiens utgångspunkt i den hermeneutiska analysmetoden fastställdes efter att syftet antagits. 

Vi vill förstå meningen med intervjupersonernas utsagor utifrån tolkningar av det talade 

språket och den transkriberade texten. Hermeneutikens mål och syfte är att tolka och förstå, 

det som studeras är mänskliga sociala relationer. Studiens syfte är att få en djupare förståelse 

för några kvinnliga gymnasielärares upplevelser av sin arbetssituation relaterat till krav, 

kontroll och stöd samt deras förväntningar på rektorers ledarskap. Dessutom inriktar sig 

studien på att få en bredare förståelse för hur några rektorer inom gymnasieskolan upplever 

kvinnliga gymnasielärares arbetssituation relaterat till krav, kontroll och stöd samt rektorernas 

förväntningar på det egna ledarskapet. För att nå denna djupare förståelse lämpar sig 

kvalitativa intervjuer bäst (Trost, 2005). Målet är inte att presentera mätbar fakta utan att ge 

subjektiva beskrivningar. Resultaten har dock relevans för exempelvis lärare och rektorer i 

den mening att det exempelvis kan ge upphov till nya frågor och förändrade tankegångar.  

 

När intervjupersonerna kontaktades erhöll de ett informationsbrev där de etiska aspekterna 

presenterades. De garanteras anonymitet och informerades om att deltagandet var frivilligt 

samt att de när som helst hade fulla rättigheter att avbryta sin medverkan i studien. Genom 

informationsbrevet informerades de också om studiens syfte. De etiska aspekterna 

presenterades ytterligare en gång för deltagarna i samband med intervjutillfället. Inför, under 

och efter intervjuerna har deltagarna också haft möjlighet att ställa frågor kring studien. 

Johansson och Svedner (2001) framhåller att det är viktigt att skapa en god tillit mellan 

intervjuare och intervjuperson, för att svaren ska bli så ärliga som möjligt. Intervjutillfället 

inleddes med småprat, deltagarna hade då möjlighet att ställa frågor kring studien, de var även 

medvetna om studiens syfte. Vi bedömer, med intervjusituationerna som grund, att det fanns 

en god tillit.  

 

Våra tidigare erfarenheter av att genomföra intervjuer är begränsade. Johansson och Svedner 

(2001) bedömer att detta kan göra att intervjuaren får svårigheter i att fokusera både på att 

lyssna och att ställa relevanta följdfrågor. Intervjuguiderna i föreliggande studie består av ett 

antal teman som styrde intervjun och har därmed en låg grad av strukturering. Vi bedömer att 

detta gjorde intervjusituationen mer avslappnad, både för oss som intervjuare och för 

intervjupersonerna. Intervjun blev mer som ett samtal och intervjuguidens tema avhandlades 

eftersom i den ordning som upplevdes lämplig. Intervjuerna genomfördes med en intervjuare. 

Trost (2005) bedömer att det finns en risk att intervjupersonerna upplever ett underläge om 

det är två intervjuare. Samtidigt kan det vara positivt att vara två intervjuare då det ger en 

ökad möjlighet att observera intervjupersonerna. Pågrund av en begränsad tid var det dock 

tämligen orimligt att genomföra intervjuerna tillsammans.   

 

Intervjuerna spelades in med diktafon. Trost (2005) framhåller att inspelningsutrustning kan 

hämma intervjupersonerna. Detta är något vi har funderat över, men med vår hermeneutiska 

vetenskapsteoretiska ansats, bedömer vi att diktafonen var nödvändig. Det var viktigt för oss 

att kunna koncentrera oss på intervjupersonen under hela intervjun och att inte tvingas 

anteckna under tiden. Dessutom har den ordagranna transkriberingen varit betydelsefull i 

analysen av resultatet. För att minska den påverkan som diktafonen utgör valde vi att starta 

den i god tid innan den egentliga intervjun började.   

 

Tre av de nio intervjupersonerna var bekanta till oss. Detta kan påverka tillförlitligheten då 

förutsättningarna för dem inte var den samma som för de intervjupersoner som träffade oss 

för första gången vi intervjutillfället. En risk är att dessa intervjupersoner i större utsträckning 

försöker att svara det vi vill höra. Samtidigt bedömer vi att dessa personer har varit 

avslappnade och uppriktiga i sina svar. För att undvika att intervjupersoner försöker att svara 
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så som de uppfattar är forskarens önskan, har vi varit tydliga med att det är varje 

intervjupersons unika upplevelse vi är intresserad av. Det var sammanlagt fyra personer som 

efter att de tackat ja till att medverka i studien, ställde in pågrund av en hög arbetsbelastning, 

det var två rektorer och två gymnasielärare. Vi bedömer att bortfallet av de två kvinnliga 

gymnasielärarna har påverkat resultatet i studien i störst utsträckning. Deras upplevelse av att 

inte hinna med tyder på att de upplever en stor tidsbrist vilket, rent spekulativt, antyder att de 

är stressade. Denna studie uppvisar ett resultat där de kvinnliga gymnasielärarna hade vitt 

skilda upplevelse av sin arbetssituation. Där resultatet å ena sidan visar en lärare som upplever 

för låga krav och å den andra sidan visar lärare som uppvisar hur deras välbefinnande 

påverkats både fysiskt och psykiskt av de upplevda höga kraven. Det finns dock en del som 

tyder på att resultatet hade kunnat visa ännu större skillnader om det inte funnits ett bortfall. 

Det är svårt att få de mest stressade lärarna att avvara en timma till en intervju.   

 

Inom hermeneutiken anses förförståelse hos forskaren som en tillgång och inte som ett hinder 

i forskningsprocessen (Patel & Davidsson, 2003). Vi bedömer att den förförståelse vi har av 

att vara kvinnor som genomgått en lärarutbildning bidrog i vårt tolkningsarbete till att få en 

djupare förståelse för de kvinnliga gymnasielärarnas upplevelser. Förförståelsen har också 

vuxit fram från vår läsning av teori och tidigare forskning. Kvale och Brinkmann (2009) 

påpekar att uttolkaren blir medskapare av den tolkade texten.  

 

Reliabilitet är ett begrepp som härstammar från kvantitativa studier och är ett mått på hur 

tillförlitliga resultaten i studien är.  Det är av stor vikt att studien ska inneha en hög grad av 

standardisering för att reliabiliteten ska vara god. En mätning vid en viss tidpunkt ska ge 

samma resultat vid en mätning vid en annan tidpunkt (Patel och Davidsson, 2003). Trost 

(2005:112) bedömer att reliabilitet inte är ett tillämpbart begrepp vid kvalitativa studier. 

Kvalitativa studier har en låg grad av standardisering. ”Människan är dessutom inte alls 

statisk utan tvärtom hela tiden deltagare och aktör i en process”, nya erfarenheter gör att våra 

uppfattningar kan vara i ständig förändring. Resultatet vid en ny studie blir därför inte 

nödvändigtvis desamma.  

 

Trost (2005) bedömer att tillförlitlighet är ett mer användbart begrepp i en kvalitativ studie 

och att den ökar när läsaren kan ta ställning till om de uppfattar ett resonemang hos en 

intervjuperson på samma sätt eller annorlunda än forskarens. I resultatet i denna studie har 

detta eftersträvats och läsaren kan följa intervjupersonernas resonemang genom citat. När 

forskaren ställer frågor kring samma fenomen ur olika synvinklar skapas också en större 

tillförlitlighet då förståelsen för intervjupersonernas upplevelse eller resonemang ökar(Trost, 

2005). De teman som finns i intervjuguiden har gemensamma beröringspunkter, framförallt 

temat ”Organisation och Ledarskap”. Under detta tema diskuterade intervjupersonerna 

flertalet av övriga teman ur en annan utgångspunkt. Trost (2005) framhåller vidare att det är 

av vikt att intervjuaren inte bara registrerar det som sägs utan även är lyhörd för förändringar i 

tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Förändringar i tonfall har registrerats i 

transkriberingen och upplevelser från intervjusituationen vad gällde exempelvis kroppsspråk 

och ansiktsuttryck antecknades under och efter intervjun. Patel och Davidsson (2003) 

bedömer att trovärdigheten i en kvalitativstudie ökar om enskilda citat kopplas till 

intervjupersonen för att visa att det inte bara är ett fåtal personer som citeras. I studien kopplas 

inte citat till enskilda intervjupersoner. Detta är ett medvetet val för att skydda 

intervjupersonernas anonymitet. I studiens eftersträvas dock en jämn fördelning av citat 

mellan samtliga intervjupersoner. Med detta resonemang som grund bedöms tillförlitligheten 

som god i denna studie       
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Validitet eller giltighet är ett begrepp som syftar till om instrumentet som används i studien 

mäter det som avsetts att mäta (Trost, 2005). Patel och Davisson (2003) uttalar att en 

undersöknings innehållsvaliditet kan utläsas genom en analys av mätinstrumentet. För att en 

studie ska uppnå god innehållsvaliditet bör intervjufrågorna utgå från de relevanta begrepp 

som framkommit i litteraturstudien. Dessa begrepp ska operationaliseras och därefter 

formuleras intervjufrågorna. En analys av innehållsvaliditeten utgår därmed från studiens 

teoretiska ram. Föreliggande studie är gjord utefter dess syfte och intervjuguiden 

konstruerades med utgångspunkt i de centrala teorier (se avsnitt 1.2 Centrala teorier) som 

framkommit efter en gedigen litteraturstudie. Med detta resonemang som grund bedöms 

giltigheten som god i denna studie. 
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4. Resultat  
 

Resultatet har bearbetats med en hermeneutisk analysmetod som beskrivits närmare i avsnitt, 

4.5 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt samt 4.6 Databehandling. Efter analysen av 

intervjuerna framkom fem kategorier: ”Från skilda världar”, ”Att söka stöd, att få stöd och att 

samarbeta”, ” Ledarskap i en komplex verksamhet”, ”Upplevelser av tid” samt ”Rektorers 

genusperspektiv”. Rektorerna i föreliggande studie arbetar ej på samma skolor som de 

kvinnliga gymnasielärarna.   

 

Vi exemplifierar en paus med [ … ] och delat citat med [ /…/ ].  

 

4.1 Från skilda världar  

 

De fem kvinnliga gymnasielärarna i föreliggande studie påvisade markanta skillnader vad 

gällde upplevelsen av deras arbetssituation. Två av dem upplevde en stor stressproblematik 

kopplat till upplevelsen av otillräcklighet inför de stora krav deras yrke som gymnasielärare 

innebar. Stressupplevelserna resulterade i att de i perioder hade sömnproblem och svårigheter 

att äta. Huvudvärk var också vanligt förekommande för de båda, och en av dem hade 

magkatarr. De upplevde även psykisk påverkan på välbefinnandet, en av de kvinnliga 

gymnasielärarna uttryckte: 

 
”Ibland har jag ångest över att gå till jobbet. Jag tycker inte att det är roligt att komma hit. Jag 

känner mig stressad över att prestera och vara munter glad och käck, det är jobbigt.” 

 

Ytterligare en av de kvinnliga gymnasielärarna upplevde sin arbetssituation som ständigt 

föränderlig. I perioder ansåg hon att arbetskraven var rimliga medan hon i andra perioder 

upplevde arbetskraven som för höga vilket resulterade i negativ stress. Det var två av de 

kvinnliga gymnasielärarna som upplevde liten eller ingen stress kopplad till arbetssituationen. 

En av dessa två kvinnliga gymnasielärare uttryckte; ”Det är sällan jag upplever stress faktiskt 

/…/ det är ganska lugnt och skönt här”. 

  

Samtliga fyra rektorer i föreliggande studie menade att det fanns en stressproblematik på 

deras respektive skolor. Rektorerna framhöll att lärares upplevelse av sin arbetssituation till 

stor del påverkades av lärarens egna strategier att hantera kraven. Två av dem menade att 

problematiken var större hos kvinnliga gymnasielärare. De övriga två rektorerna såg inte 

några könsskillnader vad gällde stressupplevelser.  

 

Hur de kvinnliga gymnasielärarna uppfattade sin arbetssituation var beroende av hur de 

hanterade de krav som ställdes på dem samt hur de upplevde kontroll i arbetet. Nedan 

presenteras hur de kvinnliga lärarna upplevde sina arbetskrav och sin möjlighet till kontroll. 

Här presenteras även rektorernas syn på kvinnliga gymnasielärares arbetssituation kopplat till 

krav och kontroll.  

  

4.1.1 Att bemästra kraven 

Det rådde delade meningar bland de fem intervjuade kvinnliga gymnasielärarna kring 

huruvida deras arbetskrav var för höga. Två av de kvinnliga gymnasielärarna upplevde att 

kraven var alldeles för höga. En av de kvinnliga gymnasielärarna upplevde att kraven var för 



 

23 
 

höga ibland och de två resterande upplevde aldrig att kraven var för höga. En av dessa två 

menade istället att kraven ibland var för låga, vilket då resulterade i upplevelser av negativ 

stress. 

 

De två kvinnliga gymnasielärarna som upplevde en stressproblematik uppgav att den 

huvudsakliga faktorn till detta var den stora arbetsbelastningen. Den tvingade dem att arbeta 

hemifrån. En av dem arbetade ofta hemma på vardagskvällar och varje söndag. Båda dessa 

gymnasielärare uppgav att de arbetade mer än 45 timmar i veckan. De båda gymnasielärarna 

bedömde att en del av problematiken också var att de ställde höga krav på sig själva, vad 

gällde lektionsplanering, undervisningen och efterarbete. En av gymnasielärarna sa; ”Jag har 

jättehöga krav på mig själv. Jag vill att det ska bli bra”. Vidare menade de att kraven ofta 

kom av att de önskade att deras elever skulle lyckas, en av dem uttryckte; ”Jag vill hjälpa 

varje individ för att de ska uppnå bästa möjliga resultat.”  

 

De intervjuade rektorerna menade att arbetskraven för lärare på deras respektive skolor 

generellt sett inte var för höga utan att det framför allt handlade om att prioritera rätt bland 

arbetsuppgifterna. En av rektorerna uttryckte; ”det handlar om att hitta effektiva 

arbetsmetoder”. Samtliga rektorer bedömde att negativ stress hos lärare ofta kom av att de 

hade för höga krav på sig själva.  De framhöll att det var angeläget för många lärare att sänka 

sina ambitioner.  Rektorer menade att de ofta fick föra samtal med lärare om hur de kunde 

omprioritera och ta lättare på vissa arbetsuppgifter för att hantera stressen. Några av dem 

menade att det framförallt var kvinnliga lärare som behövde denna stöttning. Flera rektorer 

talade också om att lärare ofta upplevde en otillräcklighet. Det finns alltid något att göra och 

allt kan alltid göras bättre. En av rektorerna sa:  

 
”Jag brukar säga så här, försök att köra på 80/20. Det är 100 procent som du ska göra en uppgift, 

så gör 80 procent… släpp de sista 20. Låt det bli att det inte blir perfekt. För att göra något till 

100 procent kan du sitta hur länge som helst med en uppgift.”  

 

Majoriteten av intervjupersonerna uppgav att lärares sociala interaktion med elever ibland 

ställde höga arbetskrav. Det kan vara; ”en skoningslös miljö” sa en av rektorerna.  De menade 

att det kunde vara tufft att hantera elevgrupper och olika konflikter, en av rektorerna uttryckte; 

”Har man inte de redskapen för att hantera konflikter blir det ett omöjligt yrke”. De sociala 

arbetskraven för lärare som majoriteten av intervjupersonerna talade om var också lärares roll 

att hantera enskilda elevers bekymmer, vilket de menade tog mycket energi. En av 

gymnasielärarna uttryckte:  

 
”Jag skulle vilja kunna bry mig om alla elever till 100 procent, men jag kan ju inte ändra hur de 

har det i sitt familjeliv. Det är mycket tragedier och sånt, då kan jag känna en jättesorg.”  

 

Samtliga intervjuade rektorer bedömde att de ställde samma krav på kvinnliga och manliga 

lärare, men de menade att kvinnliga lärare ställde högre krav på sig själva. 

 

4.1.2 Att skapa kontroll 

Samtliga av de kvinnliga gymnasielärarna i föreliggande studie framhöll att de upplevde stor 

kontroll över deras arbetsuppgifter i den utsträckning att de kunde styra helt över planering 

och utformandet av lektioner. Något de uttryckte att de inte kunde påverka var tiden i skolan 

och schemat. Flera av dem upplevde sig begränsade av arbetstiden. En av de kvinnliga 

gymnasielärarna yttrade: 
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 ”Jag kan påverka hur jag ska utforma lektionerna. Jag kan påverka mitt sätt att vara när jag 

undervisar och hur jag är mot eleverna däremot så är det ju att det är lite… att man inte riktigt 

kan påverka sina arbetstider. De väljer ju inte jag.. så att man får ta det schemat man får”.  

 

Flera av de kvinnliga gymnasielärarna menade att de kunde vara med och påverka beslut som 

rörde skolans verksamhet medan andra upplevde att de flesta beslut kom ovanifrån. Samtliga 

rektorer bedömde att lärarna på deras respektive skolor hade stora möjligheter att påverka sin 

arbetssituation. De syftade framför allt till utformning och genomförandet av lektioner men 

även tidsdisponering. Flera rektorer menade att det fanns få yrken där de anställda var så fria 

att disponera sin tid. Majoriteten av rektorerna framhöll att lärare kunde påverka mycket i 

verksamheten, men att lärare generellt sett inte var särskilt intresserade av att påverka. Några 

rektorer menade också att lärare lät sig begränsas av sitt schema, en rektor uttryckte; ”schemat 

blir en lag”. Detta synsätt, menade de, gjorde att lärarna inte såg de möjligheter som fanns att 

exempelvis samarbeta med andra lärare eller att lärare ständigt begränsas av lektionstiden. En 

av rektorerna uttryckte: 

 
”Lärare blir inte spontana att ta in den där föreläsaren, att gå på det där studiebesöket eller att 

samarbeta med kollegor. Det kunde vara så enkelt”   

 

Majoriteten av de kvinnliga gymnasielärarna upplevde att de hade ett stimulerande och 

varierande yrke. Det var två av de kvinnliga gymnasielärarna som inte upplevde deras yrke 

som särskilt stimulerande. Det var också dessa två som upplevde en tydlig stressproblematik. 

De menade att det var tidsbristen som gjorde att de inte hade möjlighet att vara kreativa. 

Dessa två gymnasielärare upplevde inte att de utvecklades i sin yrkesroll. Flera av de andra 

lärarna menade att det fanns en möjlighet till nyinlärning och två av dem hade nyligen gått på 

olika utbildningar. Men de påpekade att det alltid var en fråga om tid och resurser. Samtliga 

rektorer bedömde att läraryrket var ett kreativt, meningsfullt och stimulerande yrke. De 

framhöll att de försökte tillmötesgå lärare när de önskade någon form av vidareutbildning, 

men att detta avgjordes av vilka resurser som fanns att tillgå.   

 

Flera av de kvinnliga gymnasielärarna bedömde att en stor del av de faktorer som orsakade 

stressen låg i att de hade svårt att avgöra vad som ingick i deras arbetsuppgifter och vad som 

låg utanför. Denna oklarhet gjorde det också svårare för dessa gymnasielärare att veta hur de 

borde prioritera. De efterlyste här ett ledarskap med tydliga ramar för vad som ingick i deras 

tjänster. Detta var något som samtliga rektorer också påpekade var av stor betydelse i deras 

arbete för att förbättra lärarnas arbetssituation. En av rektorerna uttryckte: 

 
”Ju mer tydliga ramar som finns som alla känner till desto mer sparar man hela tiden tid och 

effektivitet och en trygghet. Det handlar mycket om att förstå sin vardag, det är stressande att inte 

ha koll. När man känner att man inte har koll över någonting, är det då liksom ett snabbt tempo 

/…/ eller en händelse som kan vara stressande. Till exempel om en lärare känner: Jag vet inte, hur 

gör jag nu? Eller om man har en lärare som vet att: Ja, nu ska jag ringa den och sen hämtar jag 

skolsyster. Så att det finns en rutin för hur man ska hantera olika situationer. Då finns det en 

trygghet.”  

 

Fyra av de fem kvinnliga gymnasielärarna talade också om att det under terminernas gång 

tillkom uppgifter som låg utöver deras tjänster. Det skapade en känsla av olust och flera av 

dem upplevde negativ stress av att inte i full utsträckning veta hur deras arbetsuppgifter skulle 

komma att se ut.    

 

Samtliga intervjupersoner bedömde att den viktigaste aspekten för att uppnå välbefinnande i 

arbetet var att prioritera rätt och att planera, så att lärarna upplevde en kontroll i sin 
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arbetssituation. Rektorerna bedömde att lärare som lyckades med att prioritera rätt sällan var 

stressade. En av rektorerna menade att de lärare som var stressade på dennes skola troligen 

skulle vara det på andra skolor också, då den upplevda stressen berodde på att de inte ”hade 

strategier att hantera sin arbetssituation”. Flera av gymnasielärarna påvisade att de ibland 

hade svårt att prioritera och att det orsakade mycket stress. En av gymnasielärarna yttrade; 

”det är så mycket att göra att man inte vet i vilken ände man ska börja”.  Några av rektorerna 

påpekade att kvinnliga lärare hade svårare för att avgöra hur de skulle prioritera och att detta 

berodde på att kvinnliga lärare i högre grad strävade efter att göra allt perfekt. Denna strävan 

hos kvinnliga lärare var något samtliga rektorer påpekade. Några av rektorerna misstänkte att 

kvinnliga lärare brydde sig mer om vad kollegor tyckte än vad manliga lärare gjorde. Samtliga 

rektorer upplevde att manliga lärare i högre grad kunde acceptera att allt inte blev perfekt eller 

precis som det var avsett.  

 

En av rektorerna talade om hur lärare skulle arbeta för att förbättra sin arbetssituation och 

påpekade att det var av angeläget att; ”de ska jobba med marginal.” Det sker alltid 

oförutsägbara händelser i skolan och det måste lärare vara beredda på. Därför är det av stor 

vikt att planera och att ligga ett steg före. Majoriteten av intervjupersonerna talade om att 

lärare ofta avbryts i sitt arbete av att elever eller lärare har någon fråga eller behöver hjälp 

med något. En av lärarna sa; ”det är det här med tillgängligheten, det finns alltid någon som 

rycker i dig”. Några av de kvinnliga gymnasielärare uttryckte att de blev stressade av att de 

aldrig hann med det som de hade tänkt sig för att de ständigt blev avbrutna av kollegor och 

elever. En av rektorerna menade att detta var något som de på dennes skola var tvungen att 

arbeta med. Flera av rektorerna menade dock att detta var en del av läraryrket och att det 

därför var betydelsefullt att alltid ligga ett steg före. En viktig del i det, menade dessa rektorer, 

var att planera och att exempelvis förbereda lektioner i god tid för att reducera 

stressupplevelser. En av de gymnasielärare som inte upplevde en stressproblematik sa: 

 
”Jag är väldigt välorganiserad. Jag planerar en termin i taget. Jag vet precis vad jag ska göra 

varenda lektion från jag börjar i augusti till jullovet och när jag kommer tillbaka efter jullovet vet 

jag precis vad jag ska göra varenda lektion från januari till juni. Så jag är helt färdig planerad. 

Jag rättar skrivningarna samma dag som jag haft dem, ingenting ligger någonsin på hög. Utan 

jag gör allting samma dag för att inte bli stressad.”   

 

Flera av de andra lärarna framhöll också att de hanterade stressen genom att vara väl 

planerade och att alltid ta tag i arbetsuppgifter med en gång. Dessa lärare menade att detta var 

viktigt för att vara förberedda på oförutsedda händelser. De två gymnasielärarna som 

upplevde en tydlig stressproblematik, menade att stressen fanns kvar oavsett hur de 

prioriterade eller planerade. En av dessa gymnasielärare sa: 

 
”Man funderar, hur ska jag lägga upp arbetet så att det minskar på stressen? och egentligen finns 

det inget direkt bra sätt. Och då känner man att det belastar ens privatliv eftersom det hela tiden 

är i tankarna. Så på så sätt påverkar det ens välbefinnande. Det kan vara en sån grej som gör att 

det känns som att man arbetar 24 timmar om dygnet” 

  

Sammantaget hade de intervjuade kvinnliga gymnasielärarna skilda upplevelser av sin 

arbetssituation. Två av dem upplevde en stressproblematik och för höga krav som fick både 

psykiska och fysiska konsekvenser. De påpekade framför allt att arbetsbelastningen var för 

hög och att de hade för höga krav på deras egen prestation. Samtliga rektorer påpekade också 

att kvinnliga lärare tenderade att ha för höga krav på sig själva.  En av de kvinnliga 

gymnasielärarna upplevde negativ stress och för höga krav i perioder. De två resterande 

kvinnliga gymnasielärarna upplevde liten eller ingen negativ stress kopplad till 

arbetssituationen samt att kraven var rimliga eller låga. Majoriteten av intervjupersonerna 
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angav också att lärares sociala interaktion med elever i form av att hantera grupper, konflikter 

och individuella samtal kunde vara påfrestande. Samtliga rektorer bedömde att lärare 

upplevelse av sin arbetssituation till stor del påverkades av lärarens egna strategier att hantera 

krav.   

 

De kvinnliga gymnasielärarna upplevde stor kontroll över de arbetsuppgifter som var 

kopplade till planering och genomförande av lektioner. Upplevelsen av möjligheten att 

påverka beslut som rörde skolans verksamhet skilde sig mellan de kvinnliga gymnasielärarna. 

Samtliga intervjuade gymnasielärare upplevde att något de önskade mer påverkansmöjlighet 

över var arbetstiden och schemat. De intervjuade rektorerna bedömde att lärare på deras 

respektive skolor hade stora påverkansmöjligheter och några av dem menade att lärare lät sig 

begränsas av sitt schema. Det rådde delade uppfattningar bland de kvinnliga gymnasielärarna 

vad gällde upplevelsen av stimulans i arbetet samt möjligheten till nyinlärning. Rektorerna 

framhöll läraryrket som stimulerande och att lärare fick delta i vidareutbildning i den mån 

resurser fanns att tillgå. Flera lärare bedömde att en betydelsefull del, för att uppleva kontroll i 

sin arbetssituation, var att det fanns en tydlig arbetsbeskrivning med vad som ingick i deras 

arbetsuppgifter. Detta påpekade också de flesta rektorer var av vikt. Samtliga intervjupersoner 

uttryckte också att det var betydelsefullt att prioritera rätt och att planera för att uppleva god 

kontroll över sin arbetssituation.       

 

4.2 Att söka stöd, att få stöd och att samarbeta 

 

Samtliga intervjupersoner i föreliggande studie framhöll stödet från kollegor som en 

betydelsefull del för att hantera negativa aspekter i arbetssituationen. Stödet upplevdes vara av 

vikt för lärarnas välbefinnande. Några av de intervjuade kvinnliga gymnasielärarna bedömde 

att detta var avgörande för att ”hålla näsan över vattenytan”. De kvinnliga gymnasielärarna 

uppgav också att de var nöjda med det stöd de fick av sina kollegor. Det var flera av lärarna i 

denna studie som arbetade i arbetslag och de tyckte att det var ett positivt samarbete. En av 

lärarna sa: 

 
”Det är bra att kunna gå till arbetslaget. För i perioder då när jag tycker att jag har mycket att 

göra då är det här med att kunna gå in på mitt arbetslag och kunna säga… så svär jag lite…Så 

kan jag säga vad jag tycker och det stannar här.”  

 

Majoriteten av de kvinnliga gymnasielärarna upplevde att de hade närvarande chefer som de 

sökte upp vid behov. Några av de kvinnliga gymnasielärarna var missnöjda med ledarskapet 

på skolan. En av gymnasielärarna menade att hon inte fick stöd från sin rektor utan att hon 

istället ständigt kände sig pressad att prestera. Hon sökte numera aldrig upp sin rektor. En av 

gymnasielärarna som var mindre nöjd med ledarskapet på skolan ansåg att rektorerna inte var 

närvarande. Detta upplevde hon dock som något positivt då det fick som konsekvens att hon 

blev mindre styrd i sitt arbete.  

 

Rektorerna i föreliggande studie menade att deras roll att stötta lärare var av stor betydelse. 

De påpekade att en viktig aspekt var att lärarna fick känna sig sedda. En av rektorerna 

uttryckte; ”det är ett oändligt arbete för det finns ett oändligt behov av att bli sedd”. En 

annan av rektorerna bedömde även att många lärare som besvärades av stress kunde må bättre 

”bara av att prata av sig”. De behövde exempelvis få en bekräftelse från sin rektor att det för 

tillfället var en tuff period. Förutom möten vid behov, hade rektorerna mellan tre och fyra 

obligatoriska möten med sina lärare varje läsår i form av exempelvis utvecklingssamtal, 
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lönesamtal och medarbetarsamtal. Dessutom talade de om de spontana samtal varje dag i 

exempelvis arbetsrum och korridorer. De flesta av de tillfrågade rektorerna påpekade att de 

upplevde sig otillräckliga i sitt stödjande arbete som följd av tidsbrist. En av rektorerna såg 

tidsbristen som ofrånkomlig då behovet var oändligt och uttryckte; ”det handlar alltid om att 

prioritera”. Några av rektorerna bedömde att det var orimligt att avsätta mer tid till det 

stödjande arbetet. De önskade istället att det fanns personer i andra befattningar så som 

exempelvis arbetslagsledare som kunde hjälpa dem i detta arbete.  

 

Rektorerna i föreliggande studie påpekade att det framförallt var lärarens ansvar att själv söka 

stöd hos dem. Några av dem tillade att det var betydelsefullt att vara tillgänglig. Ett problem 

som samtliga rektorer lyfte fram var att motstridiga krav eller önskemål försvårade deras 

arbete. Där kravet att hålla budget och att effektivisera ställdes mot lärares önskemål om 

exempelvis minskad arbetsbörda. En av rektorerna sa:  

 
”Allt styrs ju av ekonomi och det är inte så mycket att göra. Så det är alltid jättetufft, för det blir 

tufft när byråkrati möter känsloliv.” 

 

Två av rektorerna upplevde inte några könsskillnader i behovet av stöd och menade att 

lärarens kön inte var av betydelse i det stödjande arbetet. De resterande rektorerna i 

föreliggande studie bedömde att kvinnliga lärare hade ett större behov av bekräftelse och 

upplevde dessutom att kvinnliga lärare visade sina känslor tydligare. Detta hjälpte, menade 

de, möjligheten att förstå hur läraren mådde och vad det var som orsakade negativa 

emotioner.  

 

De intervjuade kvinnliga lärarna framhöll att privatlivet hade stor inverkan på hur de trivdes 

på arbetet. Flera av dem bedömde att de hanterade stressorer bättre tack vare stöd från familj 

och vänner. De menade att dessa hjälpte dem att koppla bort tankar på arbetet. Flera av de 

kvinnliga gymnasielärarna belyste att elevernas positiva respons var en viktig del för att 

hantera arbetssituationen på ett bra sätt. 

 

Trots att samtliga rektorer upplevde att lärare var duktiga på att stötta varandra, påpekade de 

flesta rektorer brister i samarbetet mellan lärare. De menade att detta också kunde ses som en 

form av stöttning och att lärarna hade haft mycket att vinna om samarbetet mellan kollegor 

utvecklats. En av rektorerna framhöll att detta samarbete var betydelsefullt framförallt för de 

nya lärarna. Denne menade att lärare med längre yrkeserfarenhet hade stora möjligheter att 

hjälpa och att stötta andra lärare. Flera av rektorerna upplevde en ovilja att samarbeta hos 

lärare och en av dem menade också att kvinnliga lärare var sämre på att samarbeta än manliga 

lärare. En av de rektorer som bedömde att lärare hade mycket att vinna på att samarbeta sa att: 

 
”Problemet är att det inte är ett ensamjobb längre. Det är ett kollektivt och hade man utnyttjat det 

bättre hade stressen minskat. Upplevelsen hade varit att man inte jobbat mer, utan att man jobbat 

mindre./…/ man missar den kollektiva delen /…/ man bidrar inte heller till en generell utveckling. 

För om man inte bidrar till den kollektiva så minskar utvecklingen efter hand. /../ det handlar inte 

om att jag som arbetsgivare, om att få lärare att arbeta mer. Jag är övertygad om att det på sikt 

blir bättre för lärarna.” 

 

Två av de intervjuade rektorerna arbetade på skolor med arbetslag och två av rektorerna 

arbetade på skolor utan arbetslag. Bland de kvinnliga lärarna i föreliggande studie fanns 

delade meningar kring värdet av samarbete mellan lärare. Två av de intervjuade kvinnliga 

gymnasielärarna arbetade i arbetslag och tre av dem arbetade inte i arbetslag. De två lärarna 

som upplevde en stressproblematik önskade ett ökat samarbete, för att förbättra 
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arbetssituationen. De resterande lärarna framhöll att kollegor framförallt var viktiga i sin 

stödjande roll men såg inte ett behov av ett ökat samarbete i övrigt.    

 

Sammantaget upplevde samtliga intervjupersoner att stöd från kollegor var av vikt för lärarnas 

välbefinnande. De intervjuade kvinnliga gymnasielärarna upplevde att stödet det hade från 

kollegor vara tillfredställande. Några av de kvinnliga gymnasielärarna upplevde ett gott stöd 

från närvarande rektorer medan andra upplevde mindre stöd och att deras rektorer ofta var 

otillgängliga. Samtliga rektorer upplevde att deras roll att stötta lärare var av stor betydelse 

och att lärare hade ett stort behov av att bli sedda. Två av rektorerna upplevde att detta behov 

var större hos kvinnliga lärare. Rektorerna upplevde brister i lärares samarbete och flera av 

dem påpekade att lärarna hade haft mycket att vinna på att arbeta mer tillsammans. Bland de 

kvinnliga gymnasielärarna fanns en delad mening kring värdet och behovet av samarbete 

mellan lärare.   

 

4.3 Ledarskap i en komplex verksamhet 

 

De kvinnliga gymnasielärarna och rektorerna i föreliggande studie yttrade flera betydelsefulla 

aspekter i rektorers ledarskap. Något som samtliga intervjupersoner framhöll var att rektorer 

bör var tydliga med vad som förväntas av läraren och vad det var för arbetsuppgifter som 

ingick i lärarens yrkesroll. Samtliga rektorer bedömde att om lärare var fullt införstådda med 

vad som hörde till deras arbetsuppgifter skulle lärares känsla av otillräcklighet minska. 

Lärarna skulle i större utsträckning överlåta arbetsuppgifter till andra yrkesgrupper som 

exempelvis till skolsköterskor, kuratorer eller till rektorer. Flera av de kvinnliga 

gymnasielärarna upplevde en frustration då de ofta var osäkra på vad som ingick i deras 

arbetsuppgifter. En av dessa gymnasielärare uttryckte; ”Ibland blir man stressad för man inte 

vet vad som krävs, gör jag ett bra jobb?”. Några av dem menade att det framförallt var rollen 

som mentor som var otydlig. De funderade exempelvis ofta över om samtal de förde med 

elever egentligen skulle föras av kuratorer eller rektorer. En av de kvinnliga gymnasielärarna 

och samtliga rektorer talade om att det var viktigt att lärare och skolledning strävade åt samma 

håll och att de delade samma bild över de mål skolan strävade mot. En av de kvinnliga 

gymnasielärarna uttryckte: 

 
”Ledarskap är både att visa vilken väg man ska ta men samtidigt att hitta vägen dit. Man måste 

vara tydlig i sitt ledarskap för att det ska fungera”   

 

De flesta rektorer påpekade dock att de ramar som sätts upp för lärarnas verksamhet inte kan 

vara för strama. Det måste finnas utrymme för lärarna att sätta sin egen struktur.  Rektorerna 

ville inte se på sitt ledarskap som att de var den auktoritära ledaren som enväldigt tog beslut 

om hur skolans verksamhet skulle formas. De menade att det istället var angeläget att de var 

lyhörda och att lärarna tillsammans med rektorerna utvecklade verksamheten. Två av 

rektorerna påpekade också att lärarna måste sätta sina egna gränser. Lärare måste själva 

avgöra gränserna för vad som ingår i deras yrkesroll, menade de. Läraryrket är komplext och 

det är svårt för en rektor att sätta absoluta gränser, menade de. Flera av de kvinnliga 

gymnasielärarna uttryckte också att de uppskattade att ha ”frihet under ansvar”. Majoriteten 

av de intervjuade gymnasielärarna talade om vikten av att rektorn var lyhörd för lärares 

önskemål. Detta kräver en närvarande rektor som är tillgänglig och tar sig tid för samtal med 

lärarna på skolan. En av de kvinnliga gymnasielärarna uttryckte: 
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”Sen tycker jag att det är viktigt att man kan gå till sin ledning. Alltså i stort som litet, för ibland 

kan en liten fråga för mig bli en stor fråga, alltså att jag går och bär på den … tillslut blir det 

jättestort”.  

 

Samtliga rektorer i föreliggande studie uttryckte att kvinnliga och manliga gymnasielärare 

hade samma behov av ledarskap och att kön hos lärare inte hade någon betydelse i deras roll 

som ledare. När rektorerna talade om lärares behov av stöttning från sina chefer var det flera 

av dem som bedömde att kvinnliga lärare var i större behov av bekräftelse. Några av 

rektorerna upplevde också att kvinnliga lärare i större utsträckning än manliga lärare behövde 

hjälp från dem med att prioritera bland arbetsuppgifter.   

 

Sammantaget uttryckte samtliga intervjupersoner att en viktig aspekt i rektorers ledarskap var 

att de skulle vara tydliga med vad som förväntades av lärarna i deras yrkesroll. Några lärare 

påpekade att detta framförallt var betydelsefullt vad gällde mentorsrollen. Majoriteten av 

rektorerna underströk att det även var av vikt att lärarna satte sina egna gränser för vad som 

skulle ingå i deras arbetsuppgifter och inte. Rektorerna upplevde att manliga och kvinnliga 

gymnasielärare hade samma behov av ledarskap.  

 

4.4 Upplevelser av tid 

 

Majoriteten av rektorerna bedömde att det inte var tidsbrist som orsakade stressproblematiken 

i skolan. Detta trots att lärarna på deras skolor ofta påpekat att tiden inte räckte till för att 

hinna med arbetsuppgifterna.  Dessa rektorer menade istället att förmågan att prioritera rätt 

och att planera var avgörande faktorer för upplevelsen av negativ stress kopplat till 

arbetssituationen. En av rektorerna sa: 

 
”Men egentligen har vi ingen anledning till stress. Det är sällan att det är så akut att vi behöver 

känna stress. Vi bygger upp den själv och vi stressar varandra!” 

 

Några av rektorerna i föreliggande studie bedömde att en faktor som ökade stressen bland 

lärare var deras syn på sitt schema. De syftade på att lärare begränsades av deras syn på 

schemastrukturen. Rektorerna menade att detta motverkade ämnesövergripande samarbete 

och gjorde lärare mer individuellt inriktade. Några av rektorerna upplevde även att lärares syn 

på sin arbetstid var problematiskt för att möjliggöra samarbete mellan kollegor. De 

poängterade att lärare var noga med att endast befinna sig på skolan under den 

arbetsplatsförlagda tiden. Detta i sin tur bidrog till att lärarna upplevde att de inte hade tid 

över till samarbete med andra kollegor. Därför, framhöll dessa rektorer, att det skulle vara 

fördelaktigt med en 40 timmars arbetsvecka. Det skulle bidra till att lärarna fick mer tid och 

möjlighet för att samarbeta. Flera av rektorerna menade även att synen på arbetstiden gjorde 

att lärare blev stressade av att försöka hinna med allt under deras arbetsplatsförlagda tid. De 

bedömde att lärarna inte alltid räknade med att de hade 10 timmars arbetstid kvar, utöver den 

arbetsplatsförlagda tiden. Majoriteten av rektorerna bedömde att det inte var tidsbrist som 

skapade stress bland lärare. En av rektorerna förklarade detta resonemang: 

 
”Tid finns. Det är inte där problemet ligger, det är ett förhållningssätt Jag tror att det blir en 

begreppsförvirring när det gäller tid som handlar om att man tycker att man ska hinna färdigt med 

vissa saker utifrån det schema som man har./../ men egentligen har man inte ett sånt avtal. Man 

har 10 timmars förtroende tid som ska utnyttjas till olika saker. /.../Problemet är att du har ett sånt 

avtal med ett schema så blir det ett ensamjobb för det blir för få tider att träffas för lärare och det 

har med organisation att göra. Så det finns en fälla inbyggd i det.”   
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På en av rektorernas gymnasieskola arbetade lärarna 40 timmar i veckan. Denne diskuterade 

inte synen på tid bland lärare eller hur detta sätt att organisera arbetet påverkade lärarnas 

samarbete. Rektorerna lyfte inte fram könsskillnader vad gällde synen på schema eller 

arbetstid. 

 

Samtliga av de kvinnliga gymnasielärarna i föreliggande studie hade 35 timmars 

arbetsplatsförlagd tid i skolan och utöver det 10 timmars förtroende tid. De två 

gymnasielärarna som tillhörde de mer stressade menade att de arbetade minst 45 timmar i 

veckan. En av dem bedömde att hon ofta arbetade över 50 timmar i veckan. De antog att de 

blev stressade på grund av deras upplevelse att inte hinna med. En av gymnasielärarna 

uttryckte; ”Tiden räcker inte till för att göra det jag vill göra… eller för att göra det jag ska 

göra”. Två av lärarna som upplevde liten eller ingen problematik med stress i arbetet använde 

sällan sin förtroendetid. De 35 timmarna i skolan var tillräckliga för att fullgöra deras 

arbetsuppgifter. En av dem menade att när hon upplevde stress var det för att hon hade för lite 

att göra. Den gymnasielärare som upplevde en viss problematik med stress använde sin 

förtroende tid i skolan. Denna gymnasielärare föredrog att bli klar med arbetsuppgifterna på 

jobbet för att undvika att ta med arbete hem. Hon behövde sällan arbeta mer än 45 timmar i 

veckan. Flera av rektorerna belyste just det faktum att lärare bör undvika att ta med sig arbetet 

hem, de menade att det ökade den upplevda stressen. En av rektorerna diskuterade kring detta 

och sa: 

 
”Det är vansinne. I vilken yrkeskategori som helst. Nu behöver vi skapa gränser mellan yrkesliv 

och fritid.”   

 

Samtliga av de kvinnliga gymnasielärarna i föreliggande studie bekräftade att det påverkade 

dem negativt att ta med arbetet hem. Några av dem tog därför aldrig med sig arbetsuppgifter 

hem medan andra bedömde att de inte hade något annat val.  En av de kvinnliga 

gymnasielärarna som arbetade mycket hemifrån berättade att hon gjorde alla sina planeringar 

och allt efterarbete hemma. De kvinnliga lärarna talade om att hemarbetet bidrog till att de 

aldrig kände sig helt lediga. Två av rektorerna bedömde att en 40 timmars arbetsvecka skulle 

reducera lärarnas hemarbete. Om förtroendetiden försvann borde också synen på att lärare ska 

arbeta hemma försvinna. Det finns då också en möjlighet att visa på övertid menade de.   

 

Sammantaget upplevde majoriteten av rektorerna att lärare inte hade för lite tid. Känslan av 

tidsbrist uppkom på grund av lärares syn på sin arbetstid och deras syn på sitt schema, 

bedömde de. Rektorerna menade att lärarna ofta stressades av att försöka hinna färdigt med 

alla arbetsuppgifter på den arbetsplatsförlagda tiden. Denna syn på deras arbetstid menade 

flera av rektorerna även kunde leda till att lärarna upplevde mindre möjligheter att samarbeta. 

Några av rektorerna bedömde också att lärarna blev mindre flexibla och mindre 

samarbetsvilliga på grund av deras syn på schemat som en fast struktur.  De kvinnliga 

gymnasielärarna som upplevde en stressproblematik upplevde också en tidsbrist och det fick 

till följd att de arbetade hemifrån. De kvinnliga gymnasielärarna som upplevde liten eller 

ingen stressproblematik upplevde inte någon tidsbrist och tog därför inte med sig arbete hem. 

Flera av rektorerna och samtliga lärare påpekade att det var negativt för välbefinnandet att 

arbeta hemma.  
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4.5 Rektorers genusperspektiv 

 

I början av intervjuerna uppgav majoriteten av rektorerna i föreliggande studie att de inte 

uppfattade några direkta skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares arbetssituation. ”Jag 

tänker inte i genustermer, jag ser till individen” uttryckte en av rektorerna. En annan rektor 

yttrade; ”Stress är stress, oavsett om det är en kvinna eller man”. Ytterligare en rektor sa; 

”Egentligen skulle jag vilja se det, att det handlar om personliga egenskaper”. Samtliga 

rektorer framhöll dock markanta skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare vad gällde 

deras uppfattning av att kvinnliga lärare ställde högre krav på deras prestationer i arbetet än 

manliga lärare. En av rektorerna bedömde att kvinnliga lärare var mer stressade för att de 

ställde högre krav på sig själva. Detta fick som konsekvens, menade denna rektor, att 

kvinnliga lärare generellt sett också arbetade mer än manliga lärare. Samtliga rektorer ansåg 

att kvinnliga lärare i högre grad krävde att allt de gjorde skulle vara väl utfört. En rektor sa:  

 
”Många kvinnliga lärare är väldigt plikttrogna, man vill göra allt som står på den där listan att 

man ska göra på bästa sätt och har svårt att släppa…”   

 

Några av rektorerna uttryckte senare under intervjuerna, efter en stunds betänketid, att 

kvinnliga lärare upplevdes som mer stressade. Två av rektorerna uppfattade dock inte denna 

könsskillnad. Majoriteten av rektorerna upplevde också att de kvinnliga lärarna hade större 

behov av bekräftelse från dem som ledare samt att kvinnliga lärare hade större behov av hjälp 

från sina rektorer att prioritera bland arbetsuppgifter. 

 

En av rektorerna talade om att ojämlikheten i hemmen kunde vara en av orsakerna till att 

kvinnor kunde vara mer stressade, denne rektor sa: 

 
”För där kanske … Vi är ganska bra på nån någorlunda jämställdhet i skolan som arbetsplats. 

Men det kanske inte är så det ser ut hemma sen, men det är ju ett personligt ansvar.” 

 

Sammanfattningsvis upplevde några av de kvinnliga gymnasielärarna i föreliggande studie en 

stressproblematik med för höga krav medan andra inte upplevde höga krav eller någon 

negativ stress kopplad till arbetssituationen. Samtliga rektorer påpekade också att kvinnliga 

lärare tenderade att ha för höga krav på sig själva och bedömde att lärares uppfattning av sin 

arbetssituation till stor del påverkades av deras egna strategier att hantera kraven. De 

kvinnliga gymnasielärarna upplevde stor kontroll över de arbetsuppgifter som var kopplade 

till planering och genomförande av lektioner. Upplevelsen av möjligheten att påverka beslut 

som rörde skolans verksamhet skilde sig mellan de kvinnliga gymnasielärarna. Det rådde även 

delad mening bland de kvinnliga gymnasielärarna vad gällde upplevelsen av stimulans i 

arbetet samt möjligheten till nyinlärning. Rektorerna framhöll läraryrket som stimulerande 

och att lärare fick delta i vidareutbildning i den mån resurser fanns att tillgå. Samtliga lärare 

bedömde att en viktig del för att uppleva kontroll i sin arbetssituation var att det fanns en 

tydlig arbetsbeskrivning med vad som ingick i deras arbetsuppgifter. Detta påpekade också 

samtliga rektorer. Alla intervjupersoner uttryckte också att det var av betydelsefullt att 

prioritera rätt och att planera för att uppleva god kontroll över sin arbetssituation. 

 

Samtliga intervjupersoner upplevde att stöd från kollegor var viktigt för lärarnas 

välbefinnande och alla de intervjuade kvinnliga gymnasielärarna upplevde att stödet det hade 

från kollegor vara tillfredställande. Några av de kvinnliga gymnasielärarna var nöjda med det 

stöd de fick från sina rektorer medan andra var missnöjda. Samtliga rektorer menade att deras 

roll att stötta lärare var av stor betydelse och att lärare hade ett stort behov av att bli sedda. 

Två av rektorerna upplevde att detta behov var större hos kvinnliga lärare. Majoriteten av 
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rektorerna bedömde att det fanns brister i lärares samarbete och flera av dem påpekade att 

lärarna hade haft mycket att vinna på att arbeta mer tillsammans. Bland de kvinnliga 

gymnasielärarna fanns delade meningar kring värdet och behovet av samarbete mellan lärare.  

Samtliga intervjupersoner bedömde att en betydelsefull aspekt i rektorers ledarskap var att de 

skulle vara tydliga med vad som förväntades av lärarna i deras yrkesroll. Majoriteten av 

rektorerna underströk att det även var angeläget att lärarna satte sina egna gränser för vad som 

skulle ingå i deras arbetsuppgifter och inte. Rektorerna upplevde att manliga och kvinnliga 

gymnasielärare hade samma behov av ledarskap.  

 

Samtliga rektorer i föreliggande studie bedömde att lärare inte hade för lite tid. Några av dem 

bedömde att känslan av tidsbrist ofta uppkom på grund av lärares syn på sin arbetstid och 

deras syn på sitt schema. De kvinnliga gymnasielärare som upplevde en stressproblematik 

upplevde också en tidsbrist och det fick till följd att de arbetade hemifrån. De resterande 

kvinnliga gymnasielärarna som upplevde liten eller ingen stressproblematik uppfattade inte 

någon tidsbrist och tog därför inte med arbetet hem. Flera av rektorerna och samtliga lärare 

påpekade att det var negativt för välbefinnandet att arbeta hemma. Flertalet av de intervjuade 

rektorerna ansåg att de inte fanns några betydande skillnader mellan manliga och kvinnliga 

lärares arbetssituation. Samtliga rektorer framhöll dock att kvinnliga lärare ställde högre krav 

på sig själva och flera av rektorerna menade efter en stunds betänketid att kvinnliga lärare 

upplevdes som mer stressade.  
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5. Analys 
 

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för några kvinnliga gymnasielärares 

upplevelser av sin arbetssituation relaterat till krav, kontroll och stöd samt deras förväntningar 

på rektorers ledarskap. Dessutom inriktar sig studien på att få en bredare förståelse för hur 

några rektorer inom gymnasieskolan upplever kvinnliga gymnasielärares arbetssituation 

relaterat till krav, kontroll och stöd samt rektorernas förväntningar på det egna ledarskapet. 

Följande perspektiv kommer att lyftas fram i diskussionsdelen: Samhällsperspektiv, 

organisationsperspektiv och individperspektiv, i förhållande till kvinnliga gymnasielärares 

arbetssituation.   

 

5.1 Kvinnliga gymnasielärares arbetssituation ur ett samhällsperspektiv 

 

Arbetsmiljöproblemen i skolan är höga (Månsson & Persson, 2004) och var femte lärare 

ligger i riskzonen för allvarlig ohälsa (Skolverket, 2000). Kvinnliga lärare erfar mer 

stressupplevelser än manliga (Arbetsmiljöverket, 2001). I föreliggande studie framkommer att 

två av de fem intervjuade kvinnliga gymnasielärarna ofta upplever negativ stress kopplat till 

arbetet. Konsekvenserna av detta är, för de båda lärarna, både psykiska och fysiska problem. 

De upplever ofta huvudvärk och har i perioder svårigheter med att sova och äta. En av dem 

lider dessutom av ångest och magkatarr.  Dessa fysiska symtom visar på den skada som stress 

kan åstadkomma. Ur ett längre perspektiv kan stress, enligt Selye (1999), få allvarligare 

konsekvenser och resultera i ett långvarigt utmattningstillstånd med skador på de inre 

organen. Samtliga rektorer i föreliggande studie framhåller att det finns en stressproblematik 

bland lärarna på deras respektive skolor.  

 

Davies (1989) bedömer att kvinnor i större utsträckning än män tvingas dela med sig av sin 

tid till andra och att detta resulterar i en minskad egentid för kvinnor. En minskad egentid kan 

betyda mindre möjligheter till vila och återhämtning. Selye (1999) poängterar att 

återhämtning är av stor vikt för att undvika stressens negativa påverkan. Utifrån detta 

resonemang finns det orsaker att anta att följderna av en minskad egentid också kan bli en 

ökad upplevelse av negativ stress. Några av de kvinnliga gymnasielärarna i föreliggande 

studie framhåller att de blir stressade av att ständigt bli avbrutna av andra och av att ha för lite 

tid för att genomföra arbetsuppgifterna. Flera av rektorerna belyser fenomenet med att lärare 

ideligen blir avbrutna i sitt arbete. Några av rektorerna ser detta som en naturlig del av 

läraryrket. En av rektorerna menar dock att detta är ett problem som dennes organisation 

behöver arbeta vidare med.  Med Davies (1989) resonemang som grund, går det att spekulera 

över om kvinnliga lärare i större utsträckning än manliga blir avbrutna i sitt arbete och om 

kvinnliga lärare i större utsträckning, än manliga, delar med sig av sin tid till andra i skolan. 

Kan detta, rent spekulativt, vara en av orsakerna till kvinnliga lärares större 

stressproblematik? Vilket ansvar skulle rektorerna i så fall ha att förändra detta tänkta 

fenomen? Davies (1990) framhåller att uppfattningen av tid är socialt konstruerat och för att 

skapa sig en förståelse för betydelsen av tidsbegreppet bör genus vara en av de faktorer som 

beaktas. De rektorer som talar om hur uppfattningen av tid påverkar lärares arbetssituation 

och hur lärare blir avbrutna i sitt arbete, lyfter ej några genusaspekter.  

 

Kvinnor upplever mer stress än män (Aldwin, 2007; Almeida & Kessler, 1998; Davies, 1989; 

Greenglass, 2002). Almeida och Kessler (1998) påvisar två teorier kring möjliga orsaker till 

detta. För det första visar en teori att kvinnor i större utsträckning än män grubblar över 
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situationer som upplevs stressande, detta bidrar till att stressprocessen förlängs. För det andra 

antas kvinnorollen vara utsatt för högre krav från samhället. Flera av de kvinnliga lärarna 

påpekar att de ofta funderar över händelser som upplevts påfrestande. Detta är något som 

några av rektorerna också uppmärksammat är vanligare hos kvinnliga lärare än hos manliga. 

Månsson och Persson (2004) framhåller att höga ambitioner i kombination med höga krav kan 

göra att lärare överanstränger sig. Två av de intervjuade kvinnliga gymnasielärarna som 

upplever en tydlig stressproblematik anser att de har för höga krav på deras arbetsprestation. 

Kommer de höga kraven, som de kvinnliga lärarna sätter på sig själva, från de högre krav som 

samhället konstruerat för kvinnorollen?  

 

Majoriteten av rektorerna i föreliggande studie påpekar i början av intervjuerna att de inte 

upplever markanta skillnader mellan manliga och kvinnliga lärares arbetssituation. Det 

framkommer dock fler upplevda skillnader under intervjuernas gång. Några av rektorerna 

bedömer att de i större utsträckning får vägleda kvinnliga lärare i hur de ska prioritera bland 

arbetsuppgifter. Flera av dem bedömer att kvinnliga lärare har ett annat behov av socialt stöd 

än manliga lärare. Två av rektorerna bedömer att kvinnliga lärare upplevs som mer stressade 

än manliga lärare. Samtliga rektorer uppger, efter att ha funderat en stund, att kvinnor ställer 

högre krav på sig själva samt att manliga lärare i högre grad accepterar att allt inte blir 

fulländat. En av rektorerna resonerar kring hur kvinnor ställer högre krav på sig själva och 

bedömer att det resulterar i att de också utför mer arbete. Kan rektorernas upplevelse, av att 

kvinnor ställer högre krav på sig själva, också få som konsekvens att de får högre 

förväntningar på kvinnliga lärares arbetsprestation? Enligt arbetsmiljöverkets rapport 

upplever kvinnliga lärare högre krav än manliga lärare (Arbetsmiljöverket, 2001).  

 

Med denna utgångspunkt är det svårt att se på det faktum att kvinnliga lärare ställer höga krav 

på sig själva som ett individproblem. Majoriteten av rektorerna i föreliggande studie anlägger 

dock inte ett genusperspektiv med kopplingar mellan deras skola som en organisation och 

samhället i stort. De flesta av dem menar att de istället bemöter varje individ utefter deras 

förutsättningar. Dessa rektorer bortser från innebörden av en övergripande genusordning och 

ser framförallt på lärares arbetssituation ur ett individperspektiv. Hjalmarsson (2009) bedömer 

att det är av stor vikt för både manliga och kvinnliga anställda att ledningen intar ett 

genusperspektiv inom organisationen. Detta ökar möjligheten till förståelse för vad och varför 

någonting sker.  

 

5.2 Kvinnliga gymnasielärares arbetssituation ur ett organisationsperspektiv 

 

Traditionellt sett utför lärare en del av sitt arbete hemifrån och gränserna mellan privatlivet 

och yrkeslivet kan ibland vara vaga (Gannerud, 2001). Samtliga lärare och flertalet av 

rektorerna i föreliggande studie uppger att det är negativt att ta med sig arbetet hem. Detta 

bidrar, menar de, till en känsla av att aldrig vara fullständigt ledig och därmed också till en 

ökad stressupplevelse. Tre av de intervjuade kvinnliga gymnasielärarna arbetar sällan övertid 

medan två av dem ofta tvingas att göra det. Dessa två lärare berättar att de ofta arbetar 

hemifrån för att hinna med sina arbetsuppgifter. Flera av rektorerna bedömer att läraryrket 

inte behöver vara flexibelt i denna bemärkelse. Genom att införa en 40 timmars arbetsvecka 

för lärare, utan någon förtroendetid, framhåller de att lärare kan utföra allt arbete på skolan 

och därmed förstärka gränserna mellan arbetstid och fritid.   

 

Jacobsson, Pousette och Thylefors (2001) bedömer att det är betydelsefullt att stimulera 

lärares samarbete. Det har visat sig vara en effektiv metod för att minska lärares 
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stressupplevelser. De flesta av rektorerna i föreliggande studie påpekar brister i samarbetet 

mellan lärare och bedömer att lärare har mycket att vinna på ett utökat samarbete. Det 

framkommer i föreliggande studie att några av rektorerna ser på samarbetet som ett sätt att 

stödja varandra på, men även ett sätt att utveckla undervisningen. Några av de intervjuade 

kvinnliga gymnasielärarna önskar ett utökat samarbete mellan kollegor medan andra upplever 

att samarbetet inte behöver utvecklas mer. Jacobsson, Pousette och Thylefors (2001) påpekar 

att om rektorer ska uppmana ett utökat samarbete kräver det också att organisationen ger 

förutsättningar för detta samarbete. Flera av rektorerna poängterar att det kan krävas 

organisationsförändringar för att skapa förutsättningar för ett utökat samarbete mellan 

lärarkollegor. Med 35 timmars arbetsplatsförlagd arbetstid, upplever de, att lärare får för lite 

tid över för samarbete. De menar därför att det, även ur denna synvinkel, hade varit 

fördelaktigt med en 40 timmars arbetsvecka, utan någon förtroendetid. Flera av de intervjuade 

kvinnliga lärarna, uppger att de i nuläget känner sig begränsade och styrda av arbetstiden. 

Detta tyder på att flera av de intervjuade lärarna inte ser att en 40 timmars arbetsvecka skulle 

vara en positiv förändring, utan snarare ännu ett styrmedel som minskar lärares egenkontroll. 

 

Flera av rektorerna bedömer dessutom att om lärare ser på sin förtroendetid som en del av 

deras arbetstid, skulle färre lärare känna tidspressen av att bli klara på den utsatta 

arbetsplatsförlagda tiden. De är av uppfattningen att lärare sällan arbetar 45 timmar per vecka. 

I en undersökning av arbetsmiljöverket var det över 65 % av de kvinnliga gymnasielärarna 

som uppgav att de arbetade övertid (Arbetsmiljöverket, 2001). Davies (1989) belyser synsättet 

på tid i västvärlden och hur människor blir stressade av deras förhållningssätt till tiden. Kan 

det vara så, i linje med rektorernas resonemang, att lärares upplevelse av sin arbetstid får dem 

att uppfatta att de arbetar mer än vad de egentligen gör? Rektorernas synsätt ligger inte i linje 

med de två kvinnliga gymnasielärarna i föreliggande studies upplevelser, där de angav att de 

ofta arbetade övertid. Det är dessutom inte i enlighet med rapporten av arbetsmiljöverket 

(Arbetsmiljöverket, 2001).  Föreliggande studie ger inte generaliserbara resultat, dock väcks 

funderingar kring dessa skilda uppfattningar om tid. Om de skilda upplevelserna hos lärare 

och rektorer kring lärares arbetstid och arbetskrav vore allmänna, vad får det då för 

konsekvenser? Olika utgångspunkter i hur arbetssituationen faktiskt är kan vara en faktor som 

försvårar kommunikationen dem emellan och förståelsen för varandra.  

 

Karasek och Theorell (1990) påvisar att upplevelsen av krav och kontroll är viktiga faktorer i 

arbetssituationen. Höga upplevda arbetskrav i kombination med låg upplevd egenkontroll 

påverkar välbefinnandet negativt. Med krav avses både kvalitativa, kvantitativa och 

emotionella krav. Med egenkontroll avses upplevelsen av kontroll över arbetets utförande och 

planering men också i vilken utsträckning individen upplever arbetet som givande och 

utvecklande (Karasek & Theorell, 1990). Läraryrket är förenat med höga krav och låg 

egenkontroll (Arbetsmiljöverket, 2001). Denna bild, framkommer dock inte tydligt i resultatet 

i föreliggande studie. Två av de kvinnliga gymnasielärarna, som inte upplever en 

stressproblematik i arbetet, upplever inte heller för höga krav eller en låg egenkontroll. 

Ytterligare en av de kvinnliga gymnasielärarna upplever sin egenkontroll som hög men att 

kraven är för stora i perioder.  De resterande, två kvinnliga gymnasielärarna, upplever att 

kraven ständigt är för höga och de upplever en låg egenkontroll.  

 

Det är framförallt mängden arbetsuppgifter som leder till negativ stress för de två intervjuade 

kvinnliga gymnasielärarna, det vill säga de kvantitativa kraven. Detta framkommer även kring 

lärares upplevelse av krav i rapporten av arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2001). 

Majoriteten av intervjupersonerna i föreliggande studie bedömer också att de emotionella 

kraven ofta är energikrävande för lärare. I denna studie framkommer det inte att det är 
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kvalitativa krav som skapar de höga kraven, hos någon av de intervjuade kvinnliga 

gymnasielärarna, utan snarare mängden arbetsuppgifter.  

 

Samtliga rektorer i föreliggande studie bedömer att lärarnas arbetskrav, på deras respektive 

skolor, inte är för höga. Två av de intervjuade kvinnliga gymnasielärarna samt över 80 % av 

de kvinnliga gymnasielärarna i studien av arbetsmiljöverket uppger att de har alldeles för 

mycket att göra i arbetet (Arbetsmiljöverket, 2001). Samtliga rektorer i studien uppfattar att 

många lärare upplever sig ha höga arbetskrav.  De framhåller dock att lösningen inte är en 

minskad arbetsbelastning. Rektorerna påpekar istället att det ofta handlar om att lärare bör 

sänka sina ambitioner. Månsson och Persson (2004) bedömer att höga ambitioner i 

kombination med höga krav kan resultera i att lärare överanstränger sig.  Rektorerna i 

föreliggande studie framhåller också att lärare behöver strategier för att hantera arbetskraven. 

De syftar då framförallt på betydelsen av att prioritera mellan arbetsuppgifter samt att vara 

välplanerad. Rektorerna framhåller även att det är nödvändigt att inneha strategier för att 

hantera grupper och konflikter. Samtliga lärare framhåller förmågorna att prioritera och att 

planera är avgörande för att nå välbefinnande i arbetet och en god upplevelse av egenkontroll. 

De tre intervjuade lärare som inte upplever någon tydlig stressproblematik var väl planerade 

och upplever inte några svårigheter i att prioritera. De resterande lärarna poängterar dock att 

oavsett hur de planerar eller prioriterar upplever de en negativ stress. Dessa två lärare 

upplever också att en del av deras stressproblematik ligger i deras höga ambitioner.  

 

Rektorernas resonemang om att stressade lärare ska sänka sina ambitioner och att det är upp 

till varje lärares egen förmåga att bemästra kraven, kan ur ett lärarperspektiv ses som en 

utgångspunkt som förminskar rektorernas ansvar. Ansvaret förskjuts från rektorerna till den 

enskilda läraren att hantera arbetssituationen. Ur ett annat perspektiv går det att påvisa att det 

faktiskt finns lärare som lyckas bemästra kraven och som inte upplever en för hög 

arbetsbelastning. Detta framkommer i resultatet från arbetsmiljöverkets rapport 

(Arbetsmiljöverket, 2001) och i utsagorna från tre av de intervjuade lärarna i föreliggande 

studie. Beror detta på att dessa lärare har funnit välfungerande strategier och att de inte har för 

höga ambitioner? Gold och Roth (1993) bedömer, i enlighet med rektorerna, att det är 

individuella faktorer hos respektive lärare som är avgörande för hur lärare upplever sin 

arbetssituation. Det finns dock orsaker att fråga sig var ansvaret ligger för den stora grupp av 

lärare som inte funnit dessa fungerande strategier. Arbetsmiljöproblemen i skolan är stora 

(Månsson & Persson, 2004). En stor del av lärarna i den svenska skolan upplever höga nivåer 

av negativ stress kopplad till arbetssituationen (Skolverket, 2000). De intervjuade rektorerna 

medger att det finns en stressproblematik på deras respektive skolor. Är det då rättvist av 

rektorerna att hänvisa till individuella faktorer?  

 

Jacobsson, Pousette och Thylefors (2001) bedömer att den faktor som påverkar lärares 

stressupplevelse i störst utsträckning är upplevda arbetskrav. De framhåller strategin att öka 

lärares upplevelse av egenkontroll som ett effektivt sätt att minska upplevelsen av stress. 

Samtliga intervjupersoner framhåller vikten av en tydlig organisation och ett tydligt ledarskap 

för att uppnå en god egenkontroll i sin arbetssituation. Löwenborg och Gíslason (2003) 

påpekar att det är betydelsefullt att anställda är förtrogna med mål och arbetsuppgifter inom 

organisationen.  Jacobsson, Pousette och Thylefors (2003) bedömer att en tydlig organisation 

är av stor vikt för att öka lärares upplevelser av kontroll i arbetssituationen. De framhåller att 

detta är en viktig del för att lärare ska kunna bemästra de höga kraven. Flera av de intervjuade 

kvinnliga lärarna påpekar att det är stressande att inte fullt ut känna till vad som ingår i deras 

arbetsuppgifter samt att ständigt få nya arbetsuppgifter. Detta skapar en känsla av bristande 

egenkontroll. Majoriteten av de intervjuade rektorerna framhåller att det är av stor vikt att 
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känna till ramarna för vad som ingår i lärares arbetsuppgifter för att öka egenkontrollen för 

lärare, men att dessa ramar inte kan vara för snäva. Lärare måste till viss del själva avgöra vad 

de vill inkludera och exkludera.  Det kan uppfattas som att lärare och rektorer även i detta 

resonemang uppvisar skilda uppfattningar. Vi bedömer dock att de presenterar en i huvuddrag 

samstämmig bild av hur de vill att en tydlig organisation ska se ut. Dock framkommer en 

tendens till att flera av de intervjuade lärarna önskar tydligare ramar än vad några av 

rektorerna anser är möjligt. Samtliga intervjupersoner har sina egna subjektiva 

utgångspunkter, vilket gör det svårt att definiera exakt hur tydliga ramar de åsyftar. Vårt 

resonemang är därför endas spekulativt.     

 

De kvinnliga gymnasielärarna i föreliggande studie upplever att de har en hög egenkontroll 

över planering och utförande av lektioner. De framhåller ingen brist i kompetens som i så fall 

skulle kunna minska upplevelsen av egenkontroll. Samtidigt bedömer de att de saknar 

inflytande över arbetstid och schema. Denna upplevelse ligger i linje med resultatet från 

rapporten av arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 2001). Samtliga rektorer i föreliggande 

studie framhåller att lärares egenkontroll i arbetet är stor, med stor påverkansmöjlighet i 

arbetssituationen och med stora utvecklingsmöjligheter. Några av dem menar också att lärares 

arbetstid är flexibel och att det finns få yrken där anställda har så stor möjlighet att påverka 

arbetstiden. Majoriteten av rektorerna bedömer dock att lärare i stor utsträckning inte utnyttjar 

de möjligheter som finns till att påverka.  Några av de kvinnliga gymnasielärarna upplever sig 

ha möjlighet att påverka beslut som fattas kring skolans verksamhet medan de övriga 

uppfattar små möjligheter till inflytande. Två av de kvinnliga lärarna som erfar en 

stressproblematik upplever en lägre egenkontroll då de inte uppfattar yrket som stimulerande 

eller utvecklande. De bedömer att detta beror på tidsbristen. De övriga kvinnliga 

gymnasielärarna samt rektorerna i föreliggande studie framhåller läraryrket som stimulerande 

och utvecklande. Vid tolkningen av resultatet i föreliggande studie framkommer att det 

framförallt inte är upplevelsen av bristande kompetens som skapar stress, utan snarare en 

upplevelse av brist på tid för de kvinnliga gymnasielärarna.  

 

De kvinnliga lärarna önskar ökad flexibilitet av arbetstiden. Rektorerna bedömer att lärare har 

mycket att vinna på en stramare arbetstid som skulle stärka gränserna mellan arbetstid och 

fritid. Medan rektorerna bedömer lärares egenkontroll som hög visar forskning 

(Arbetsmiljöverket, 2001) att lärare inte upplever en hög egenkontroll. Även i detta avseende 

framträder skilda uppfattningar mellan rektorerna i föreliggande studie och lärare.   

 

5.3 Kvinnliga gymnasielärares arbetssituation ur ett individperspektiv 

 

Lärarna och rektorerna i föreliggande studie påpekar att individuella faktorer hos respektive 

lärare är avgörande för hur de hanterar och upplever arbetssituationen. Hur individer 

bemästrar svåra och påfrestande situationer beror enligt Antonovsky (2000) på individens 

känsla av KASAM.  Det är av betydelse för välbefinnandet att uppleva omvärlden som 

begriplig, hanterbar och meningsfull. Lärare bör veta vad som förväntas av dem och förstå 

deras yrkesroll då det är viktigt för upplevelsen av begriplighet. Att lärare i sin tur upplever att 

tiden är tillräcklig, att de har en lämplig utbildning och känner tillräckligt stöd från kollegor, 

vänner och familj är avgörande för uppfattningen av hanterbarheten. För upplevelsen av 

meningsfullhet behöver lärare känna att de åstadkommer något positivt och att samarbetet är 

utvecklande (Löwborg & Gíslason 2003). Denna studie kan inte påvisa de intervjuade 

kvinnliga gymnasielärarnas KASAM. Den sammantagna bilden som framkommit i 

intervjuerna tyder på att de tre kvinnliga gymnasielärarna som inte upplever en tydlig 
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stressproblematik också har en högre KASAM.  Resultatet tyder på att två av de tre kvinnliga 

gymnasielärarna besitter en stor begriplighet då de uppvisar förtrogenhet med vad som 

förväntas av dem som lärare. Samtidigt som en av dem upplever att det inte alltid är tydligt 

vad som ingår i hennes arbetsuppgifter. Vidare tyder också resultatet på att tre av de kvinnliga 

gymnasielärarna har en god hanterbarhet då de upplever gott stöd från kollegor, att framtiden 

är någorlunda förutsägbar och att de är förberedda på oförutsägbara händelser. De bedömer 

också att tiden, generellt sett, är tillräcklig för att utföra deras arbetsuppgifter. Dessa lärare 

framhåller läraryrket som givande och stimulerande vilket också tyder på att de har en hög 

meningsfullhet. De två lärare som upplever en tydlig stressproblematik kopplad till deras 

arbetssituation uppvisar tecken på en lägre KASAM. Deras upplevelse av begriplighet i 

arbetet måste ses som låg då de känner en frustration över att inte till fullo veta vad som ingår 

i deras arbetsuppgifter. Hanterbarheten i arbetet för dessa två kvinnliga lärare upplevs också 

som låg på grund av deras ständiga känsla av tidsbrist, detta trots att de upplever ett gott 

socialt stöd. Deras känsla av tidsbrist påverkar deras upplevelse av meningsfullhet i arbetet. 

Tidsbristen får som konsekvens att de inte upplever deras yrke som stimulerande. 

  

Lazarus och Folkman (1984) beskriver olika copingstrategier för att hantera stressfulla 

situationer. Övergripande strategier är problemfokuserad och emotionsfokuserad coping.  

Problemfokuserad coping innebär en strategi där individen förändrar det problem som denne 

upplever som påfrestande och emotionsfokuserad coping är då individen istället omvandlar 

den känslomässiga responsen kring ett problem. Senare års forskning har bidragit till 

kompletterande strategier. Social coping är exempel på detta och innebär att individen söker 

emotionellt och instrumentellt stöd (Folkman & Moskowitz, 2004). De tre kvinnliga 

gymnasielärarna i föreliggande studie som upplever en mer tillfredställande arbetssituation 

lyfter framförallt fram problemfokuserade copingstrategier. Samtliga av dem poängterar 

betydelsen av att inte samla på sig arbetsuppgifter utan istället försöka avsluta dem efterhand. 

De är också framgångsrika i sina strategier vid hantering av planering och prioritering. De två 

kvinnliga gymnasielärare som påvisar att de ofta upplever negativ stress, kopplad till 

arbetssituationen, framhåller också vikten av att inte samla på sig uppgifter, att planera och 

prioritera. Dock tycks de inte i samma utsträckning lyckas med detta. Detta framkommer 

tydligt i resultatet där en av de två gymnasielärarna poängterar att det i perioder är så mycket 

att göra att hon inte vet var hon ska börja. Samtliga av de intervjuade kvinnliga 

gymnasielärarna upplever social coping som betydelsefull där de exempelvis söker stöd hos 

kollegor, chefer och familj. Några av lärarna och samtliga rektorer påpekar att det kan vara 

viktigt att sänka sina ambitioner för att minska stressen. Detta kan också ses som en kognitiv 

copingstrategi.  

 

Gold och Roth (1993) påvisar att individuella strategier är avgörande för upplevelsen av 

arbetssituationen. Samtliga rektorer framhåller i enlighet med Gold och Roth (1993) att så är 

fallet. De lyfter fram de tidigare nämnda problemfokuserade copingstrategierna som viktiga 

och framhåller även att de har ett eget ansvar i att ge instrumentellt stöd. Detta för att hjälpa 

dem att hitta fungerande strategier. Att lärare får hjälp att finna fungerande strategier på 

påpekar Gold och Roth (1993) kan vara av stor betydelse. Rektorerna i föreliggande studie ser 

även ett ansvar att ge lärare emotionellt stöd för att på så sätt stötta dem i arbetet. Samtidigt 

uttrycker flera av rektorerna att det är upp till lärarna att söka upp dem när de behöver olika 

former av stöttning. Några av rektorerna menar att detta stöd, från dem, är mer förekommande 

bland kvinnliga lärare. Forskare visar, i linje med detta resonemang, att kvinnor använder sig 

av socialtstöd i större utsträckning än män (Amirkhan & Auyeung, 2007; Flaherty & 

Richman, 1989; González-Morales, Peirov, Rodríguez & Greenglass, 2006; Greenglass, 

2002). Rektorerna framhåller också deras roll att stötta lärare som viktig. Detta är något som 
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flera lärare också framhåller, men att stödet från kollegor upplevs viktigare. Majoriteten av de 

intervjuade kvinnliga gymnasielärarna menar att det är av betydelse för en god arbetssituation 

att rektorerna är närvarnade, tillgängliga och lyhörda för lärarnas önskemål.   

 

De två kvinnliga gymnasielärarna som upplever en stressproblematik har en känsla av att de 

inte har tillräckligt med tid för att bemästra den höga arbetsbelastningen. Rektorerna hänvisar 

till att lärare som upplever negativ stress måste utarbeta effektivare arbetsmetoder och bättre 

strategier för att kunna hantera kraven. Dessa två lärare framhåller att de försöker, men att de 

inte vet hur de skulle kunna förändra sitt arbetssätt. De bedömer att de har för höga 

arbetskrav. Det blir en ondspiral. En av de kvinnliga gymnasielärarna upplever inget stöd utan 

snarare en press från sin rektor. Det vore enkelt att hänvisa till att de två kvinnliga 

gymnasielärarna borde få en minskad arbetsbelastning. Flera rektorer påpekar dock att det är 

ekonomin som styr. Kan det vara så att rektorerna hänvisar till individuella faktorer för att de 

helt enkelt inte har något annat att hänvisa till då deras händer är bundna av deras budget? 

 

Resultatet tyder på att individens strategier påverkar upplevelsen av arbetssituationen. Med en 

hög KASAM (Antonovsky, 2000) och effektiva copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984) 

är chansen större att uppnå välbefinnande i arbetet. Detta resonemang ligger i linje med 

rektorernas och flera av de kvinnliga gymnasielärarnas uppfattning. Samtidigt visar resultatet 

i tidigare forskning att det finns stora arbetsmiljöproblem i skolan (Månsson & Persson, 

2004). Rent spekulativt bedömer vi, utifrån detta resonemang, att det är av stor vikt med 

fungerande strategier för varje enskild lärare, att lärare bör sträva efter att utveckla dem men 

även att lärare inte ställer för höga krav på sig själva. Vår tolkning är också att ledningen 

inom organisationen har ett ansvar att förbättra arbetsmiljön i skolan, för samtliga lärare men 

kanske framförallt för de lärare som ännu inte utvecklat fungerande strategier.  

 

Sammanfattningsvis visar analysen i föreliggande studie att två av de fem kvinnliga 

gymnasielärarna ofta upplever negativ stress kopplad till arbetet, med höga upplevda krav och 

låg egenkontroll. Karasek och Theorell (1990) framhåller att upplevda arbetskrav i 

kombination med låg upplevd egenkontroll i arbetssituationen påverkar välbefinnandet 

negativt. De övriga tre kvinnliga gymnasielärarna upplever en arbetsmiljö med till största del 

rimliga krav och god egenkontroll. De intervjuade rektorerna framhåller att lärare på deras 

respektive skolor generellt sett inte har för höga krav och att lärare har goda möjligheter till 

egenkontroll. De kvinnliga gymnasielärarna i studien upplever att de har ett tillfredställande 

stöd från kollegor men det råder delade meningar kring upplevelsen av stöd från deras 

rektorer. Rektorerna framhåller att deras emotionella och instrumentella stöd är betydelsefullt.  

 

Arbetsmiljöproblemen i skolan är höga (Månsson & Persson, 2004) och kvinnliga lärare erfar 

mer stressupplevelser än manliga kollegor (Arbetsmiljöverket, 2001). Davis (1989) framhåller 

att kvinnor i större utsträckning än män tvingas dela med sig av sin tid En möjlig orsak till 

kvinnliga lärares högre stressupplevelser kan, rent spekulativt, vara att kvinnliga lärare måste 

dela med sig mer av sin tid med andra och att de därför avbryts mer i sitt arbete än sina 

manliga kollegor. Samtliga rektorer i föreliggande studie bedömer att kvinnliga lärare ställer 

högre krav på sig själva än manliga lärare. De två kvinnliga lärare som upplever en 

stressproblematik uttrycker också att de har höga krav på deras arbetsprestationer. Almeida & 

Kessler (1998) framhåller att en orsak till kvinnors högre stressnivåer kan komma av de högre 

krav som samhället konstruerat för kvinnorollen.  

 

Samtliga rektorer framhåller att det är viktigt för varje enskild lärare att utveckla strategier för 

att hantera arbetssituationen. Gold och Roth (1993) påvisar att individuella strategier hos 
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läraren är avgörande för upplevelsen av arbetssituationen. Rektorerna i föreliggande studie 

påpekar att förmågan att prioritera mellan arbetsuppgifter och att planera i god tid är viktigt. 

Dessa problemfokuserade copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984) lyfter också samtliga 

lärare är av stor vikt för att nå välbefinnande i arbetssituationen. Rektorerna påpekar också att 

många lärare och då framförallt kvinnliga lärare bör sänka sina ambitioner. Vilket kan ses 

som en kognitiv copingstrategi (Lazarus & Folkman, 1984) Månsson och Persson (2004) 

bedömer att det är stor risk att lärare överanstränger sig om de upplever höga krav i 

kombination med höga ambitioner. Antonovsky (2000) påvisar att hur vi hanterar 

påfrestningar beror av nivån på KASAM. De två lärare som upplever en stressproblematik 

uppvisar också tendenser till en lägre KASAM. Sammantaget för rektorerna ett resonemang 

som för över ansvaret till lärarna. Det är lärarnas individuella strategier som avgör 

upplevelsen av arbetssituationen. Rektorerna ser dock ett ansvar i att hjälpa lärare att utveckla 

dessa strategier.   

 

Forskare (Jacobsson, Pousette & Thylefors, 2003; Löwenborg & Gíslason, 2003) betonar, i 

enlighet med samtliga intervjupersoner, betydelsen av en tydlig organisation. Det är av stor 

betydelse för de kvinnliga gymnasielärarna att veta vad som ingår för arbetsuppgifter i deras 

yrkesroll. Samtliga lärare förespråkar ett tydligt ledarskap med lyhörda rektorer för att minska 

upplevelsen av stress kopplad till arbetssituationen. 

 

Majoriteten av de intervjuade rektorerna intar inte något genusperspektiv med koppling 

mellan deras skolor som en organisation och samhället i stort. Samtliga rektorer upplever 

dock att kvinnliga lärare ställer högre krav på sig själva och två av rektorerna bedömer att 

kvinnor är mer stressade än manliga kollegor. Hjalmarsson (2009) tydliggör att det är av stor 

vikt att ledningen intar ett genusperspektiv för att skapa en förståelse för vad och varför något 

sker.  
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6. Slutsatser och förslag till vidare forskning 
 

I detta kapitel förtydligas de slutsatser som framkommit i föreliggande studie. 

 

I forskning framkommer att läraryrket är förenat med höga nivåer av stress och att kvinnliga 

lärare drabbas i störst utsträckning (Arbetsmiljöverket, 2001). Upplevelsen av 

arbetssituationen relaterat till krav, kontroll och stöd är för de fem kvinnliga gymnasielärarna 

varierande. Några upplever höga krav medan andra upplever låga krav. Några upplever hög 

egenkontroll medan andra upplever låg egenkontroll. Detta resulterar i att flera av 

gymnasielärarna upplever att arbetstiden är tillräcklig medan andra av gymnasielärarna i 

föreliggande studie upplever en tidsbrist. Hur en lärare upplever sin arbetssituation, bedömer 

samtliga rektorer i föreliggande studie, beror av dennes individuella förmågor och vilka 

strategier som läraren har utvecklat i arbetet. Samtliga rektorer i föreliggande studie bedömer 

att lärare har goda förutsättningar att uppleva hög egenkontroll. Rektorerna anser att många 

lärare på deras respektive skolor, upplever att de har för höga krav. De bedömer dock att 

kraven generellt sett inte är för höga. De höga kraven, menar rektorerna, ofta kommer av 

lärares högt uppsatta ambitioner. Rektorerna framhåller också att det är av stor betydelse att 

lärare har fungerande strategier för att hantera arbetssituationen. De avser då främst förmågan 

att prioritera och att planera effektivt. Flera av lärarnas utsagor och tidigare forskning 

(Arbetsmiljöverket, 2001) uppvisar en bild av att läraryrket är behäftat med höga krav. Det 

framstår här en tydlig motstridighet i upplevelsen av kvinnliga gymnasielärares 

arbetssituation. Gold och Roth (1993) påvisar att individuella strategier är avgörande för 

upplevelsen av arbetssituationen. Genom att rektorerna hänvisar till individuella faktorer 

lägger de över ansvaret på den specifika läraren. Rektorernas resonemang skulle, rent 

spekulativt, delvis kunna komma av att de på grund av ekonomiska krav ovanifrån inte 

upplever något annat styrmedel att förändra den upplevda arbetssituationen.  

 

De kvinnliga gymnasielärarna upplever en bristande kontroll över arbetstiden, där de önskar 

mer inflytande. Flera av rektorerna menar att lärare har mer inflytande över arbetstiden än de 

flesta andra yrkeskårer. Några av rektorerna anser att lärares tjänster bör förändras till 40 

timmars arbetsveckor, utan förtroendetid. Det skapar en tydligare struktur mellan fritid och 

arbetstid och skulle minska lärares stressupplevelser, bedömer dessa rektorer. Detta skulle 

också öka möjligheterna till ett utökat samarbete mellan lärarkollegor. Forskning bekräftar att 

ett ökat samarbete är positivt för lärares välbefinnande i arbetssituationen. (Jacobsson, 

Pousette & Thylefors, 2001). De kvinnliga gymnasielärarna i föreliggande studie skulle 

troligen uppfatta en ökad reglering av arbetstiden som ännu ett styrmedel som minskar 

lärarnas egenkontroll.  

 

Läraryrket är ett yrke där det är vanligt att sakna stöd från kollegor och chefer 

(Arbetsmiljöverket, 2001). De kvinnliga gymnasielärarna i föreliggande studie klarlägger att 

de har ett gott stöd från kollegor och detta stöd upplevs som viktigt för att nå välbefinnande i 

arbetssituationen. Stödet från rektorer var av betydelse, men inte i lika stor utsträckning som 

stödet mellan kollegor. Några av de kvinnliga gymnasielärarna upplevde ett gott stöd från 

deras rektorer medan andra upplevde stödet mindre tillfredställande. Samtliga rektorer anser 

att deras uppgift att stötta lärare i deras arbete är av stor betydelse. De framhåller att det dels 

handlar om att stötta dem emotionellt och dels instrumentellt i det avseende att de vill hjälpa 

dem att finna strategier för att hantera arbetskraven. Majoriteten av rektorerna upplever att de 

är otillräckliga i det stöttande arbetet då det finns ett enormt behov. Rektorerna framhåller 

också att det framförallt är lärarnas ansvar att söka stöd hos dem. Vi bedömer att det är 
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orimligt att kräva av rektorerna att de ska ta på sig ansvaret att söka upp samtliga lärare som 

de upplever kan behöva stöd. Rektorerna, lämnar över en stor del av ansvaret till lärarna att 

hantera sin arbetssituation. Dock visar resultatet att de ser det som en viktig uppgift för dem 

att stötta lärare känslomässigt men också instrumentellt. De vill hjälpa lärarna att hitta 

fungerande strategier.  

 

Hjalmarsson (2009) framhåller att det är av stor vikt att ledningen inom organisationer intar 

ett genusperspektiv för att öka förståelsen för vad och varför någonting sker. Hon menar 

exempelvis att genusordningen kan påverka hur lärare uppfattar sitt uppdrag och att 

förväntningar på manliga och kvinnliga lärare kan skilja sig åt. Några av rektorerna upplever 

att kvinnliga lärare är i större behov av socialt stöd från dem och flera av dem upplever att 

kvinnliga lärare behöver mer instrumentellt stöd i att prioritera bland arbetsuppgifter. 

Samtliga rektorer bedömer också att kvinnliga lärare ställer högre krav på sig själva än 

manliga lärare. Rektorerna intar dock inte ett genusperspektiv utan ser framförallt på lärares 

arbetssituation ur ett individperspektiv.  Vi bedömer utifrån Hjalmarssons (2009) resonemang 

att en avsaknad av ett genusperspektiv hos skolledningen kan minska möjligheterna att skapa 

sig en förståelse för lärares arbetssituation och för faktorer som orsakar negativ stress. 

 

En betydelsefull aspekt som samtliga intervjupersoner lyfter fram som viktig i rektorers 

ledarskap är tydlighet i vad som förväntas av lärarna i deras yrkesroll. Löwenborg och 

Gíslason (2003) belyser att en tydlig organisation är viktig för de anställdas upplevelse av 

trygghet och kontroll. Samtliga av de intervjuade kvinnliga gymnasielärarna lyfter fram 

betydelsen av att rektorer är tydliga med deras förväntningar och med vilka arbetsuppgifter 

som ingår i lärares yrkesroll. Flera av dem uppger att de ofta känner en frustration över 

osäkerheten av vad som ingår i deras arbetsuppgifter, vilket kan resulterar i en upplevelse av 

negativ stress. Majoriteten av de kvinnliga gymnasielärarna framhåller, förutom tydlighet, 

dessutom att lyhördhet är en viktig egenskap i rektorers ledarskap för att minska deras 

upplevelser av negativ stress. En av de kvinnliga gymnasielärarna menar också att det är av 

stor betydelse att skolledningen och lärarna strävar mot gemensamma mål.  

 

En aspekt som några av de kvinnliga gymnasielärarna anser påverkar deras upplevelse av brist 

på kontroll är att de ofta blir avbrutna i sitt arbete. Samtliga rektorer påpekar att lärare ofta 

blir störda i sitt arbete av andra kollegor och elever. Davis (1989) framhåller att kvinnor i 

större utsträckning än män tvingas dela med sig av sin tid. Med detta resonemang som grund 

går det att spekulera över om kvinnliga lärare tvingas dela med sig av sin tid till andra i större 

utsträckning än manliga lärare. Detta skulle kunna vara en av flera tänkbara orsaker till att 

kvinnor upplever mer stress än manliga lärare. En framtida forskningsansats vore att gå 

djupare in på kvinnliga respektive manliga lärares upplevelser av sin arbetstid samt egentid.   
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