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Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan 
gymnasielärares arbetsbelastning och det handlingsutrymme de säger sig ha i sin 
arbetssituation. Sambandet mellan återhämtning och stöd i relation till arbetsbelastning 
undersöktes också. Studien utgick från en kvantitativ metod, där ett bekvämlighetsurval 
gjordes utifrån två kommunala skolor som resulterade i ett utfall på 34 deltagare (n=34). 
Genom en tvärsnittsdesign samlades data in i form av en enkät, som bestod av fyra 
variabler; arbetsbelastning (α=.77), handlingsutrymme (α=.73), stöd (α=.84) och 
återhämtning (α=.71). Sedan jämfördes det mot demografiska variabler i form av kön, 
ålder och arbetsplats. För bearbetning av data användes statistikprogrammet, Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) och genom en korrelationsanalys samt två t-
testsanalyser nåddes ett resultat. Resultatet påvisade att det fanns ett samband mellan 
arbetsbelastning och handlingsutrymme samt återhämtning och ålder. Arbetsbelastning 
visade däremot inte något samband med kön, arbetsplats eller stöd. Genom t-tester 
erhölls resultatet att det fanns en samvariation mellan de två arbetsplatserna sett till 
handlingsutrymme och återhämtning men inte någon samvariation till arbetsbelastning 
och stöd.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: arbetsbelastning, handlingsutrymme, stöd, återhämtning, lärare, krav- kontroll- 
och stödmodell, gränslöst arbete 
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Inledning  

Skolan är en arbetsplats som under de senaste decennierna har genomgått stora 

förändringsprocesser. Målet med förändringarna är att bidra till en ökad effektivitet och 

måluppfyllelse, men det riskerar också att öka arbetsbelastningen hos lärare. Vilket i sin 

tur kan medföra negativa effekter på hälsa och välmående. Kraven för uppföljning och 

stöd från skolledningen ökar i hänsyn till att förhindra eventuell ohälsa som kan uppstå 

(Häggqvist, 2004). Uppföljning är viktigt att ha i åtanke då en god arbetsmiljö har visat 

sig ha en positiv inverkan på arbetstillfredsställelse och välbefinnande samt minskar 

risken för skador, ohälsa och uppsägning. En god arbetsmiljö innefattar även eliminering 

av fysiska risker och minimering av de psykiska belastningarna, samt erbjuder 

förutsättningar där de anställda kan påverka sin egen arbetssituation (Johansson & 

Abrahamsson, 2009).      

På senare tid har gränser för arbetsplatser börjat att suddas ut och arbetet följer 

frekvent med hem, vilket i många fall leder till ett friare arbetsliv (Hill, Hawkins, Ferris 

& Weitzman, 2001). Det kan dock tillkomma negativa faktorer med denna form av 

flexibla arbetsliv då diffusa gränsdragningar och övertid kan bidra till minimal kontroll 

över arbetssituationen och en reducerad återhämtning. Yrket som lärare medför att risken 

är stor för att hamna i situationer där det flexibla arbetet blir okontrollerbart. 

Undersökningar gjorda av Lärarförbundet (2013) påvisade att 80 % av gymnasielärare i 

Sverige inte upplever sig ha tillräckligt med tid att planera och göra det efterarbete som 

krävs vid uppföljning av sin undervisning. När avsatt arbetstid inte blir tillräcklig för 

arbetsuppgifter av denna karaktär, finns risk för bristande kvalité i undervisningen 

(Lärarförbundet, 2013).  

När det kommer till läraryrket finns restriktioner för att motverka onödig övertid 

som kan tillkomma. Utöver arbetstidslagen (ATL) som anger gränser för hur många 
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timmar anställda som mest får arbeta samt vilka viloperioder de minst ska ha, har dem 

något som kallas för förtroendetid.  

Sammanfattningsvis har lärare speciella förutsättningar när det kommer till sin 

arbetsmiljö och arbetsmängd. Kontroll, krav och handlingsutrymme är komponenter som 

påverkar individers arbetsmiljö och välmående på arbetsplatsen samt relateras till 

arbetsbelastning. För att arbeta proaktivt för en bättre arbetsmiljö finns därför ett intresse, 

för exempelvis arbetsgivare och skolledningar, att uppmärksamma sambandet mellan 

dessa faktorer för att främja lärares arbetssituation och etablera möjlighet till 

återhämtning och stöd.    

  

Bakgrund 

I följande avsnitt ges en redogörelse till gymnasielärares förutsättningar gällande 

deras arbetstid, med avsikt för att ge en ingående förståelse inom området. 

Regelverk   

Lärares arbetsupplägg skiljer sig från andra professioner när det kommer till 

regelverk och tidslagar. I hänsyn till ATL § 5 ska den ordinarie arbetstiden uppgå högst 

till 40 timmar i veckan (Åhnberg, 2017). Lärare däremot har en genomsnittlig 

arbetsvecka på 45,5 timmar där 80 % utgörs av reglerad arbetstid och resterande 20 % 

utgörs av förtroendetid.   

Reglerad arbetstid är något som syftar på den tidsram där lärarens vardagliga 

arbetsuppgifter ryms i förhållande till sitt anställningsavtal. Oftast har en 

överenskommelse etablerats mellan rektor och arbetslag hur arbetsuppgifterna ska 

förläggas samt fördelas mellan olika lärare. Förtroendetid är till för att utföra förberedelse 

och efterarbete. Denna tid bör disponeras professionellt för att uppnå maximal 

effektivitet. Det ligger på det egna ansvaret att inte arbeta mer än nödvändigt, men ändå 
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visa lojalitet till verksamheten för att nå uppsatta mål (Stävberg & Moberg, 2010). 

Saknas dock resurser, stöd och inflytande över arbetstakt och arbetsmängd kan det leda 

till övertid och en ökad arbetsbelastning. Enligt Lärarförbundet (2013) har den 

administrativa bördan för gymnasielärare i Sverige blivit större under de senaste åren. En 

statistisk undersökning visade att hela 90 % av lärarna upplevde en ökad stress och 

arbetsbelastning. 

 

Tidigare forskning 

I det kommande avsnittet redogörs tidigare forskning och litteratur för att ge en 

teoretisk förankring samt skapa en överblick på relevanta definitioner. De kategorier som 

här presenteras är arbetsbelastning, handlingsutrymme och stöd samt återhämtning.  

Arbetsbelastning     

Generellt anses arbetsbelastning vara den arbetsmängd som går utöver den 

anställdes arbetstid. Enligt Parker, Jimmieson och Johnson (2011) kunde arbetsbelastning 

uppstå när det ställdes orimliga och okontrollerbara krav på att individen skulle klara av 

arbetsuppgifter som inte var genomförbara inom den angivna tidsramen.  

Dagens samhälle expanderar fort och gränserna för arbetsplatsens form har börjat 

skifta och suddas ut. Teknologin medför en helt ny nivå av tillgänglighet och har bidragit 

till ett fenomen som kallas gränslöst arbetsliv. Denna arbetsform innebär att individer har 

möjlighet att arbeta på ospecificerade platser och kommer med både för- och nackdelar. 

Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson och Lundberg (2012) beskriver att den nya 

arbetsformen kunde ses som stimulerande och utvecklande samt underlätta individens 

livspussel när en arbetsfrihet etablerat sig. Däremot fanns risken att friheten och ansvaret 

blev alldeles för stort för individen att hantera, vilket kunde leda till att kontrollen över 

vardagen blev överväldigande.    
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När arbeten kunde utföras var som helst, blev klassiska "åtta till fem-arbeten" inte 

lika vanliga och en 40 timmarsvecka överskreds lätt. Skinner och Pocock (2008) angav i 

sin studie att en arbetsvecka på 45 timmar eller mer ansågs vara för lång och kunde 

påverka en person negativt. Effekten visade på att de långa arbetsdagarna ledde till en 

obalans mellan individens arbete och privatliv. Även Agha, Azmi och Irfan (2017) 

diskuterade att en arbetsvecka på mer än 46 timmar är alldeles för lång för en anställd. 

Forskarnas resultat visade att anställda som upplevde denna övertid hade en önskan av att 

korta ner sina arbetstimmar, då övertiden hade ett negativt inflytande över arbetet och 

privatlivet (Agha et al., 2017; Skinner & Pocock, 2008). När arbetsdagarna för anställda 

blev längre och arbetet mer flexibelt, resulterade det i att arbetsuppgifter och arbetsrollen 

för individerna blev allt mer diffus (Schmidt, Roesler, Kusser & Rau, 2014).  

Enligt Faucett, Corwyn och Poling (2013) påverkades arbetstillfredsställelsen 

negativt vid otydliga arbetsförhållanden vilket kunde öka arbetsbelastningen för de 

anställda. Forskning har även visat på att äldre individer generellt upplevde högre 

arbetskrav och fler otydligheter i sitt arbete än yngre (Nilsen et al., 2014). Vidare nämnde 

Schmidt et al., (2014) att otydliga arbetsförhållanden också kunde influera balansen 

mellan arbetet och familjelivet negativt. Om ansvaret på grund av otydliga 

arbetsförhållanden upplevdes alldeles för krävande för individen, kunde det leda till att 

individens livspussel inte fick en optimal lösning (Beutell, 2010).     

Handlingsutrymme och stöd    

Att erhålla ett handlingsutrymme över sin arbetssituation är en nyckelkomponent 

när det kommer till att undvika stress och eventuell arbetsbelastning i arbetslivet. Krav- 

och kontrollmodellen introducerades från början år 1979 av sociologen Robert Karasek 

och utvecklades sedan ett årtionde senare med hjälp av Töres Theorell (1990). Modellen 

involverar relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme 
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som finns hos individerna, samt det stöd som finns att få på arbetsplatsen. Med begreppet 

stöd menas att den anställde på arbetsplatsen får både praktisk och känslomässig hjälp. 

Att ha kontroll över situationen och sin vardag är mycket viktigt för förebyggandet av 

stress och ohälsa (Theorell, 2012). Krav, kontroll- och stödmodellen (se Figur 1) är 

därför ytterst vanlig att använda sig av för att empiriskt analysera psykosociala 

arbetsmiljöer. Modellen är formerad med fyra olika kombinationer av stort respektive 

litet beslutsutrymme och höga respektive låga krav. Den mest riskfyllda kombinationen 

skulle vara ett ansträngande arbete med höga krav, litet beslutsutrymme samt avsaknaden 

av stöd. Theorell (2012) definierar att en bra arbetsplats erhåller balans för individerna 

genom hanterbara krav, goda möjligheter att påverka sin arbetssituation samt god support 

inom verksamheten.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Karasek och Theorells krav-, kontroll- och stödmodell, (Karasek & Theorell, 

1990). 

 

Enligt Karasek och Theorells (1990) modell finns ett tydligt samband mellan krav, 

kontroll och stöd och risk för arbetsbelastning. De definierade krav i arbetet som 
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exempelvis deadlines och produktivitetskrav, vilket kunde resultera i mental 

överbelastning. Kontroll och handlingsutrymme innefattade den kompetens som 

återfanns i arbetet samt befintliga inflytandemöjligheter. Bristande kontroll kunde uppstå 

i form av otydlighet i uppgifter, otillräckliga resurser och stöd eller bristande tid sett till 

arbetsmängd. Stress och kontroll hänger nära samman, då stress ökar vid känslan av att 

kontrollen håller på att gå förlorad. Det har visat sig att personer med socialt stöd från 

exempel chefer och kollegor utvecklade färre stressymptom (Rodwell, Noblet & Allisey, 

2011). Det är något som överensstämmer med Hochwälders (2007) studie som 

konstaterade att om det fanns kontroll och stöd från chefer i individens flexibla arbete, 

uppkom ingen märkbar belastning i personens vardagliga arbete.   

I en studie av Santavirta, Solovieva och Theorell (2007) visade resultatet vad som 

kunde hända om faktorer som kontroll och stöd inte uppfylldes. Lärare som 

klassificerade sitt arbete som ansträngande med höga krav i kombination med låg 

beslutsauktoriet visade ett starkt samband mellan utbrändhet och känslomässig 

utmattning istället för välmående. I Santavirtas et al., (2007) undersökning rapporterade 

hela 69 % av de 1028 respondenterna att känslomässig utmattning låg till grund för 

arbetsbelastning och ökad risk för utbrändhet.     

Ett flertal studier har visat på att självständighet inom arbetet tillåter anställda att 

ha flexibilitet när det kommer till att hantera fördelningen av arbetstid och uppgifter 

(Mas-Machuca, Berbegal-Mirabent & Alegre, 2016; Pearson & Moomaw, 2005; Schmidt 

et al., 2014). Pearson och Moomaw (2005) menade att lärare som hade möjlighet till ett 

självständigt arbete visade mindre symptom på stress. Lärare ges oftast förutsättningar att 

självständigt välja hur de bör prioritera sitt arbete så att det passar deras dagsschema i 

hänseende till förtroendetiden de har. Som tidigare nämnt kunde det dock tillkomma 

konsekvenser vid denna form av självständigt arbete. Studien visade dock att ett 
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självständigt arbete inte var direkt kopplat till de anställdas generella 

arbetstillfredsställelse, utan mer hade inflytande på arbetsrelaterad stress och 

arbetsbelastning (Pearson & Moomaw, 2005).      

Handlingsutrymme avspeglar trivsel, arbetsmiljö, eventuell arbetsbelastning och 

hur attraktiv arbetsplatsen är. Hafeez och Akbar (2015) menade att det fanns vissa 

faktorer när det kom till balansen i arbetslivet som indikerade hur stor risken var att den 

anställda ville byta arbete. Resultatet i undersökningen visade att arbetsbelastning hade 

en negativ korrelation med arbetstillfredsställelse i jämförelse med flexibla 

arbetsförhållanden som visade på en positiv korrelation med arbetstillfredsställelse. 

Hafeez och Akbar (2015) indikerade dessutom vikten av att skolledningen snabbt 

uppmärksammade orsaken till arbetsmiljöproblem samt tog hänsyn till önskemål och 

frekvent ändrade krav från de anställda. Santavirtas et al., (2007) resultat var samenigt då 

studien tydde på att det fanns ett behov för både reducering på krav samt att en 

förstärkning av lärares handlingsutrymme var behövd.       

Återhämtning     

När det kommer till arbetsbelastning och stress utgör sömn och möjlighet till 

återhämtning en viktig hälsoaspekt. Theorell (2012) menade att arbetspassets längd borde 

ha en rimlig relation till hur mycket återhämtning som fanns tillgängligt under dygnet, 

vilket i sin tur hade betydelse i hänseende till hur mycket belastning som måste 

återhämtas.       

En studie av Singh, Burke och Boekhorst (2016) indikerade att orimlig 

arbetsintensitet var negativt relaterad till anställdas återhämtning efter arbetet. För att 

minska och förebygga dessa negativa effekter på anställdas hälsa, samt främja 

återhämtning, var det viktigt att verksamheten aktivt undvek att överbelasta sina anställda 

med intensivt arbete. Resultatet betonade vikten av psykologisk avkoppling, eftersom det 
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är viktigt att anställda försöker lära sig att koppla bort från arbetet när de lämnat 

arbetsplatsen. Förutom sömn behövdes även tid och möjlighet till att varva ner och 

koppla av. Det överensstämmer med resultatet i en studie av Sonnetag (2001), vars 

undersökning visade att arbetsrelaterade aktiviteter innan sömn hade en negativ effekt på 

individernas välmående. På grund av den allt mer gränslösa arbetsbefattningen, förblev 

anställdas arbetsbelastning hög även under fritiden. Oförmågan att koppla bort tankarna 

från arbetet, påverkade efterföljande sömn och kunde resultera i trötthet (Theorell, 2012). 

Enligt Guglielmi, Panari och Simbula (2012) resulterade upprepad brist av återhämtning 

från arbetsrelaterad trötthet i en ond cirkel. Det krävdes en ökad ansträngning av 

individen i början på varje ny arbetsperiod för att orka arbetsdagen och motverka 

prestationsmisslyckanden. För att motverka ohälsa i det långa loppet visade det sig därför 

vara viktigt att uppmärksamma dessa behov för återhämtning. Det indikerades att daglig 

arbetsbelastning och affektiv oro är relaterad till upplevelser av obalans mellan arbetet 

och familjelivet. Då dessa med stor utsträckning uppbådar känslor av känslomässig 

utmattning (Guglielmi et al., 2012). I Dimotakis, Huth, Ilies och Ryans (2015) studie 

visade resultatet att fysisk, psykisk och känslomässig utmattning efter arbetet influerades 

av arbetsbelastning. Sociala- eller fysiska aktiviteter med låg ansträningsnivå hade en 

positiv effekt visade ett flertal undersökningar (Sonnetag, 2001; Dimotakis et al., 2015). 

Effekterna mättes efter arbetsdagens slut och antydde att tidspress baserat på arbetsbörda, 

påverkade välmående negativt till skillnad från hushålls- och familjeaktiviteter som gav 

ett positivare utslag. Familjeaktiviteter krävde inte lika stora psykiska eller fysiska 

ansträngningar och därför hade denna typ av utmattning inte samma inflytande på lärares 

roll i familjelivet (Dimotakis et al., 2015).  
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Syfte 

Det huvudsakliga syftet med denna undersökning var att studera om det fanns 

något samband mellan gymnasielärares arbetsbelastning och det handlingsutrymme de 

säger sig ha i sin arbetssituation. Ytterligare ett syfte var att undersöka om 

arbetsbelastningen hade ett samband med faktorerna återhämtning och stöd, samt urskilja 

om det fanns någon skillnad sett till ålder, kön och arbetsplats.    

 

Metod 

I det följande avsnittet redogörs undersökningens metodval och datainsamlingens 

process. Under följande underrubriker definieras urval, administration och konstruktion 

av instrument, forskningskvalitet, etiska hänsynstagande samt analysmetod.    

Urval 

Valda frågeställningar operationaliserandes genom att beteckna vilka begrepp i 

teorin som bör användas samt försäkra sig om att undersökningen tillämpar mätbara 

begrepp. Då syftet var att mäta om ett samband fanns mellan gymnasielärares 

arbetsbelastning och handlingsutrymme föll valet på en kvantitativ metod för utförandet 

av datainsamlingen. Tillvägagångssättet innebär att frågeställningarna inte går in på 

djupet av deltagarnas upplevelser utan har en mer generaliserande karaktär (Eliasson, 

2013). Efter operationaliseringen konturerades en enkät med frågor som utgick från valda 

variabler. En forskningsdesign som är vanlig vid enkätundersökningar är tvärsnittsdesign. 

Designen mäter data endast vid ett tillfälle och gör det möjligt att urskilja 

sambandsmönster (Bryman, 2011). Därför har designen valts till denna studie. 

Vid användning av kvantitativa metoder finns ett behov att skapa en urvalsram för 

att avgränsa respondenterna. Urvalsprocessen påbörjades genom att skapa ett 

klusterurval. Klusterurval innebär att urvalet inte består utav primära samplingsenheter 
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av populationen, utan av grupper av sådana enheter (Bryman, 2011). Respondenterna 

valdes ut i två steg; först gymnasieskola och sedan ett antal lärare från de olika skolorna. 

Fyra kommunala gymnasieskolor i en medelstor kommun i Sverige kontaktades för en 

intresseförfrågan, varpå två skolor tackade ja till att medverka. Valet av gymnasium blev 

strategiskt och av bekvämlighet då dessa skolor blev tillfrågade på grund av en 

geografisk anknytning och att de visade ett intresse av att delta i studien. Med hjälp av en 

kontaktperson på de två gymnasieskolorna gjordes ett bekvämlighetsurval för att hitta 

frivilliga respondenter. Författarnas enda kriterier var att urvalet av respondenterna 

baserades på lärare som kände sig tillräckligt bekväma i sin yrkesroll för att delta i 

undersökningen gällande frågor angående arbetsbelastning. 

På den ena skolan blev utfallet 17 respondenter som på förhand gett sitt 

godkännande utav 55 lärare. På den andra skolan tillfrågades 25 lärare varav 20 tackade 

ja. På grund av vård av barn, sjukdom och kurser blev det ett externt bortfall vid denna 

skola på tre personer vilket resulterade i 17 respondenter. På förhand tackade totalt 37 

respondenter (n=37) ja till att delta i studien, men på grund av bortfallet blev slutliga 

svarsfrekvensen 34 lärare (n=34).  

Respondenternas ålder delades in i fyra ålderskategorier i sektioner med tolv års 

spann och visas i tabellen nedan (se Tabell 1). Antalet män som deltog var 10 stycken 

(29,4 %) och antalet kvinnor var 24 stycken (70,6 %).  

Tabell 1. Deltagarnas ålder, antal samt procentsats   
Ålder Antal   Procent (%)   
18-30 4   11,8   
31-43 14   41,2   
44-56 12   35,3   
57-69 4   11,8   
Total 34   100   
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Tre respondenter (n=3) missade eller valde att inte svara på tre frågor i enkäten. 

Det resulterade i ett internt bortfall då dessa exkluderades och endast svar från 31 

resterande lärare (n=31) räknades med i analyserna som rörde de berörda kategorierna.   

Administration och konstruktion av instrument   

Angående administrationen för enkäten blev tidsaspekten en avgörande faktor, 

främst av hänsyn till lärarstaben som har många åtagande på vårterminen som 

betygsättning och nationella prov. Valet blev en webbaserad enkät som enkelt kan 

genomföras direkt via datorn. En direktlänk skickades till kontaktpersonerna på 

gymnasieskolorna som i sin tur vidarebefordrade enkäten till de respondenter som 

godkänt sitt deltagande i undersökningen. Enligt Ejlertsson (2014) riskerar webbaserade 

enkäter att erhålla en lägre svarsfrekvens, men goda svarsfrekvenser har uppvisats där det 

funnits ett engagemang för studien. Eftersom respondenterna på förhand tackat ja och var 

införstådda på förutsättningarna blev det här tillvägagångsättet smidigaste för distribution 

av frågeformuläret. 

Inledningsvis utformades enkäten med en förstasida där information angående 

studiens syfte, tidsram, etiska åtaganden samt författarnas kontaktuppgifter fanns (se 

Bilaga 1). Ejlertsson (2014) menar att denna typ av information bör skrivas enkelt och 

sakligt för att förklara och motivera undersökningens syfte. Enkäten bestod utav 34 

slutna frågor, där de inledande fyra frågorna samlade information om deltagarens ålder, 

kön, anställningslängd på arbetsplatsen samt vilket gymnasium respondenten arbetade på 

(se Bilaga 2). Vidare omfattades enkäten av fyra variabler; arbetsbelastning, 

handlingsutrymme, stöd samt återhämtning. Då arbetsbelastning har en grundläggande 

koppling till negativ arbetsmiljö hämtades inspiration från Prevent (2017), vilket är en 

hemsida som behandlar arbetsmiljöfrågor i samverkan med Svenskt näringsliv, 

Landsorganisationen och PTK förhandlings- och samverkansrådet. Denna sida ger tips 
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och information på hur enkäter kan utformas för att undersöka hur arbetsbelastning 

uppkommer hos medarbetare.     

Arbetsbelastning, vilket var den första variabeln i enkäten innehöll åtta 

påståenden. Dessa var formulerade så att deltagarna fick ta ställning till om de upplevde 

tidspress, krav och stress på sin arbetsplats. Variabeln handlingsutrymme berörde också 

åtta påståenden som mätte hur stor påverkan och inflytande respondenten ansåg sig ha på 

sin arbetsplats. Sju påståenden fanns angående variabeln stöd, som tog upp frågor kring 

hur mycket stöd deltagarna upplevde på sin arbetsplats, från sina kollegor, rektorer och 

skolledning. Den sista variabeln återhämtning, behandlade sju påståenden om hur mycket 

vila och sömn influeras av arbetsbelastning, samt till vilken grad ork och motivation 

deltagarna erhöll efter och innan sitt arbete (se Bilaga 2).    

Vid utformning av enkäten togs beslutet att växla frågornas svarsalternativ så 

vissa frågor formulerades positivt och andra negativt. Avsikten var att skapa en 

omväxling för deltagarna och ställde krav på att frågorna lästes igenom med noggrannhet 

för att bidra med motivation till att slutföra enkäten (Eliasson, 2013). Alternativet som 

valdes för att mäta deltagarnas svar på påståendena blev en likertskala med fyra 

svarsalternativ. Då antalet respondenter var begränsade användes en skala där det fanns 

lika många negativa som positiva svarsalternativ. Genom att inte lämna utrymme för ett 

neutralt svar ledde det till att respondenterna behövde ta ställning. Det finns för- och 

nackdelar med båda tillvägagångssätten. Bryman (2011) menar att ett neutralt 

svarsalternativ ses som etisk försvarbart men det kan också leda till bristande reliabilitet, 

då det ibland är lättare att undvika att ta ställning, vilket var något som författarna hade i 

åtanke. Data samlades slutligen in med hjälp av EsMaker, ett webbaserat verktyg som 

används för att genomföra enkäter och analyser, tillhandahållet av Entergate. Genom 

användbara funktioner, som exempelvis exportering av data, och ett samarbete med 
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Jönköping University blev det därmed valet av plattform för att skapa enkäten. En 

påminnelse för att öka svarsfrekvensen skickades till kontaktpersonerna efter ett par 

dagar i syfte att påminna respondenterna och uppmuntra till att genomföra enkäten.  

Forskningskvalitet    

Validitet. För att säkerhetsställa att undersökningen var relevant blev det en 

prioritering att studien skulle erhålla validitet under varje steg genom hela processen. 

Författarna gjorde bland annat sammanställningar av tidigare forskning och granskade 

befintliga modeller för att kunna formulera frågeställningarna. Det var ett 

tillvägagångssätt som säkerhetsställde att frågeställningen var baserad på en stabil 

teoretisk grund, vilket Bryman (2011) menar är kopplat till begreppsvaliditet.   

Även vid konstruktionen av frågeformuläret var validitet en viktig aspekt. Om 

enkäten inte mätte det den avsåg, kunde det leda till att studien misslyckades. När 

frågorna som relaterade till de fyra variablerna formulerades, var det viktigt att de mätte 

samma ändamål och höll sig till angivet ämnesområde. Annars fanns risken att frågorna 

verkade diffusa och innebörden fick en annan mening (Eliasson, 2013). Enligt Ejlertsson 

(2014) är den språkliga formuleringen viktig för begriplighet och att undvika 

tolkningsproblem. Författarna tog det i åtanke och undvek ledande frågor samt att ställa 

mer än en fråga åt gången för att undvika missvisande svar.     

I hänsyn till ovanstående resonemang gjordes därför en pilotstudie med avsikt att 

granska om frågeställningarna behövde modifieras, samt för att se om enkäten gav 

resultat utifrån syftet och mätte det den skulle. Denna typ av validitetskoll kallas för 

ytvaliditet (Bryman, 2011). Efter ytterligare ett bekvämhetsurval av tre personer, där 

samtliga är verksamma inom skolyrket och därmed kunniga inom området, kunde 

feedback ges angående relevans av frågor och val av formuleringar. Sammanfattningsvis 
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ansåg respondenterna att enkäten fångade begreppet arbetsbelastning och 

handlingsutrymme, stöd och återhämtning sett i relation till lärares arbete.    

Reliabilitet. Reliabilitet är ett begrepp som används vid kvantitativ forskning. Det 

handlar om att säkerhetsställa om mätningarna har följdriktighet för att se om ett mått är 

stabilt eller inte (Bryman, 2011). Ett vanligt förekommande mått för att mäta intern 

reliabilitet är Cronbach´s alpha som beräknar genomsnittet av alla tänkbara 

reliabilitetskoefficienter. För att undersöka om den interna reliabiliteten låg på en 

acceptabel nivå utfördes ett test för att analysera de olika variablerna som användes i 

enkäten, i huvudsyfte för att urskilja om indikatorerna har ett tillräckligt starkt samband 

med varandra. För en acceptabel Cronbach's alpha-nivå bör korrelationen uppnå ett värde 

på 0,7 eller mer.    

Resultatet för variablerna arbetsbelastning, handlingsutrymme och återhämtning 

visar på en intern konsistens över 0,7 vilket tyder på att variablerna och frågorna är 

acceptabla (se Tabell 2). Variabeln stöd som visar ett resultat över 0,8 klassas som bra 

enligt denna skala. 

Tabell 2. Cronbach’s alphavärden för mäta reliabilitet     
Variabler Cronbach´s alpha    

(α)   
Antal Frågor   

Arbetsbelastning .77   8   
Handlingsutrymme .73   8   

Stöd .84   7   
Återhämtning .71   7   

   
 
Etiskt hänseende    

Inför undersökningen tog författarna del av Vetenskapsrådets (2002) fyra 

huvudkrav för vetenskaplig forskning, för att uppfylla etiska aspekter som behandlar 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskravet och nyttjandekrav.   

Förutsättningarna för undersökningen beskrevs tydligt i introduktionen till 

enkäten för att informera respondenterna om undersökningens syfte, upplägg och de 
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villkor som gällde för deras deltagande (se Bilaga 1). Respondenterna blev även upplysta 

om att allt deltagande skedde frivilligt i deras samtycke och de hade rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst utan negativa följder om de vid något tillfälle skulle känna sig 

obekväma. För att upprätthålla konfidentialitetskravet och värna om anonymitet 

efterfrågades inte personuppgifter som kunde kopplas till enskild individ bland 

deltagarna. Dessutom presenterades information om arbetsplatserna under tilldelade 

fiktiva namn; Floreres gymnasieskola och Nimbusgymnasiet. Insamlad data förvarades 

så att obehöriga inte hade tillträde. Information sparades på en av författarnas användare 

på EsMaker där inloggning krävdes och endast författarna hade tillgång till lösenordet. 

Författarna var noga med att belysa respondenterna om att insamlad data endast kommer 

att användas till den aktuella studien och inte kommer nyttjas till annat än angivet syfte.   

Analys   

För att bearbeta insamlad data användes Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) version 21. Med hjälp av statistikprogrammet utfördes Pearsons 

korrelationsanalys för att undersöka om det fanns någon signifikant samvariation mellan 

variablerna. Dessutom genomfördes t-test för att undersöka om det fanns en signifikant 

medelvärdesskillnad mellan arbetsplatserna.   

 

Resultat   

För att besvara frågeställningarna om det fanns något samband mellan 

arbetsbelastning, handlingsutrymme, stöd och återhämtning gjordes en korrelationsanalys 

där även demografiska faktorer inkluderades.   

Det fanns ett signifikant samband (se Tabell 3) mellan arbetsbelastning och 

handlingsutrymme. Arbetsbelastning hade även ett signifikant samband med 

återhämtning och ålder, men inte med stöd, arbetsplats eller kön. En positiv korrelation 
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indikerade att äldre upplever större arbetsbelastning än yngre i denna undersökning. 

Handlingsutrymme hade likaså ett positivt signifikant samband med arbetsplats, stöd och 

återhämtning. Förutom med handlingsutrymme och återhämtning, indikerade stöd inte på 

någon signifikant samvariation med någon annan variabel. Återhämtning, hade med 

andra ord ett signifikant samband med arbetsplats, arbetsbelastning, handlingsutrymme 

och stöd.  

Tabell 3. Pearson korrelation mellan arbetsbelastning-, handlingsutrymme-, stöd-, 
återhämtning- samt demografiska variabler   

Variabler   1   2   3   4   5   6   7   
1. Kön   
p.   

1                           

2. Ålder   
p.   

-.16   
.538   

1                       

3. Arbetsplats   
p.   

-.13   
.474   

.06   

.749   
1                   

4. Arbetsbelastning   
p.   

.05   

.777   
.51**   
.003   

.27   

.146   
1               

5. Handlingsutrymme   
p.   

-.14   
.443   

.28   

.129   
.53**   
.002   

.63**   

.000   
1           

6. Stöd   
p.   

-.19  
.304   

.02   

.897   
.22   
.233   

.30   

.098   
.66**   
.000   

1       

7. Återhämtning   
p.    

-.11   
.549   

.12   

.531   
.56**   
.001   

.59**   

.001   
.68**   
.005   

.49**   

.005   
1   

                        
Medelvärde  1.29  2.48  1.55  2.71  2.04  3.50  2.59  
SD  .46  .81  .51  .57  .33  .52  .41  
n= 31, **Signifikant skillnad   
 

För att undersöka vilken av arbetsplatserna vars handlingsutrymme och 

återhämtning visade sämre värden än det andra, kunde det utläsas från resultaten av två t-

test analyser.   

Resultatet från den första t-testsanalysen visade att det fanns en signifikant 

skillnad mellan de två skolorna gällande deras handlingsutrymme (t(32) = -3,416; 

p<.002). Floreres gymnasieskola upplevde mindre handlingsutrymme i jämförelse med 

Nimbusgymnasiet. Medelvärdet från Floreres gymnasieskola (M=1.88, SD=.28) visade 
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sig vara lägre än Nimbusgymnasiet (M=2.20, SD=.30). Den andra t-testsanalysen 

jämförde det två skolornas medelvärde för återhämtning och visade också på en 

signifikant skillnad (t(31) = -3,552; p<.001). Floreres gymnasieskola (M= 2.38, SD=.36) 

visade ett lägre medelvärde än Nimbusgymnasiet (M=2,80, SD=.30). Vilket resulterade i 

att Floreres gymnasieskola upplevde en mer begränsad återhämtning än 

Nimbusgymnasiet. Det fanns ingen signifikant samvariation mellan arbetsplatserna och 

de två variablerna arbetsbelastning och stöd.   

 

Diskussion 

Det främsta syftet med denna undersökning var att granska om det fanns något 

samband mellan gymnasielärares arbetsbelastning och det handlingsutrymmet de har i sin 

arbetssituation. Sett till krav, kontroll- och stödmodellen, tidigare forskning och det 

gränslösa arbetets påverkan blev dessutom faktorer som återhämtning och stöd av 

intresse samt att undersöka eventuella samband mellan kön, ålder och arbetsplats. I 

följande avsnitt diskuteras resultatet av denna studie och sammankopplas med tidigare 

forskning.  

Arbetsbelastning och handlingsutrymme   

Resultatet från denna studie visade att det fanns ett samband mellan 

arbetsbelastning och handlingsutrymme hos gymnasielärarna som deltog i 

undersökningen. Handlingsutrymmet syftade på deltagarnas kontroll och påverkan över 

deras arbetssituation. Det framgick av resultatet att många lärare upplevde att de inte 

hade tillräckligt mycket arbetstid för att klara av sina arbetsuppgifter och många kände 

sig stressade över att hinna med sina uppgifter under arbetsveckan. Resultatet i enkäten 

antydde att handlingsutrymmet inte var stort nog i relation till arbetstid, vilket skulle 

kunna bidra till en ökad arbetsbelastning om lärarna känner att arbetsmängden och 
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kraven blir överväldigande. Resonemanget styrks utav Karasek och Theorell (1990) 

modell, som visade att risken för arbetsbelastning ökade vid begränsat 

handlingsutrymme, höga krav och begränsad tidsdisponering. Fortsättningsvis i hänsyn 

till att gymnasielärare har längre arbetsveckor än andra yrken, ansåg deltagarna i aktuell 

studie att de ändå inte upplevde tillräckligt med arbetstid i avseende till deras 

arbetsuppgifter. Skinner och Pococks (2008) samt Aghas et al., (2007) resultat visade att 

individer med en arbetsvecka som överskred 45 timmar kände behov av att skära ned 

arbetstimmarna, vilket inte överensstämmer med aktuell studie. Deltagarna visade istället 

att de hade ett behov av att exempelvis öka arbetstiden eller reducera mängden 

arbetsuppgifter för att slutligen kunna få kontroll och balans över sin arbetssituation. 

Förmodligen kan det grundas i hur förtroendetiden blir disponerad och huruvida den 

utnyttjas. Majoriteten i denna undersökning stod fast vid att de föredrog att själva få ta 

eget ansvar när det kom till arbetsfördelning. Det kan sammankopplas med att Pearson 

och Moomaws (2005) studie, där resultatet antydde att stress reduceras om individerna 

får planera sin arbetstid självständigt. Genom att självständigt disponera sin arbetstid 

skulle det kunna ge individer en möjlighet att återfå kontroll och planera sin 

arbetssituation, vilket också styrks av Karaseks och Theorells (1990) krav-kontroll och 

stödmodell. Vad som däremot kunde utläsas av denna studies resultat var att majoriteten 

av deltagarna endast till viss utsträckning hade möjlighet att själva styra över sin 

arbetssituation i den riktning de önskade. Resultatet indikerade att endast en viss del hade 

möjlighet att till påverka beslut som berörde deras arbetsuppgifter. Vid tillfällen när 

beslutsauktoriteten samt kontrollen upplevs som låg kunde arbetet bli ansträngande för 

individen och risken för arbetsbelastningen ökade (Santavirta et al., 2007). Eftersom 

handlingsutrymme korrelerade med arbetsbelastning kan det förmodligen bero på att 

lärarna kände en begränsning när det kom till påverkningsmöjligheter.  
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Arbetsbelastning, stöd och återhämtning   

I den aktuella undersökningen indikerade svaren på frågorna under variabeln stöd, 

att på de olika arbetsplatserna fanns en god relation mellan kollegor, ett bra samarbete 

samt en god sammanhållning. Enligt undersökningen av Rodwell et al., (2011) antydde 

deras studie att stöd på arbetsplatsen hade en signifikant samhörighet med välmående och 

ett ökat åtagande. Det går att se paralleller med deras resultat i jämförelse med den 

aktuella studien. Upplever deltagarna att de får ett bra stöd från sin arbetsplats, är det 

troligt att stöd inte hade någon signifikant samvariation med arbetsbelastning. Vidare 

visade resultatet från den aktuella studien att variabeln stöd hade en korrelation med 

återhämtning och handlingsutrymme. Resultatet indikerar att de respondenter som erhöll 

stöd på sin arbetsplats även upplever sig ha en god återhämtning. Vilket överensstämmer 

med Rodwells et al., (2011) undersökning, som menade att stöd på arbetsplatsen 

dessutom minskar stressymptom som annars kan påverka återhämtningen. Enligt Karasek 

och Theorells (1990) krav, kontroll- och stödmodell är socialt stöd från arbetskollegor 

och support från ledning en bidragande anledning till en funktionell arbetssituation samt 

minskad ohälsa hos anställda. I hänseende till resultatet i aktuell studie konstateras 

respondenternas stöd som tillräcklig vilket tyder på god avlastning och support. 

Återhämtning visade i undersökningen på en korrelation med arbetsbelastning. 

Svaren i enkäten indikerade exempelvis att energin för att göra annat efter arbetet var 

relativt låg och endast en minoritet kände sig pigga och utvilade när de anlände till 

arbetet följande arbetsdag. Det var även ett mindre antal som kände att de kunde lägga 

tankarna på arbetet åt sidan efter sin avklarade arbetsdag. Sonnetags (2001) studie kom 

fram till att tidspress under dagen var en faktor som indikerade en signifikant effekt när 

det kommer till situationsbaserat välmående. Det innebär att arbetskrav antyder att 

individers återhämningsmöjligheter var relaterade till upplevelser som skett under dagen. 
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Förslagsvis innebär det att desto större arbetsbörda som erfaras under dagen desto svårare 

är det att lägga tankarna på arbete åt sidan efter arbetsdagens slut, om arbetsintensiteten 

varit för hög under dagen. Vad som kan leda till brist på återhämtning vid situationer som 

dessa är att verksamheten inte uppmärksammar hur omfattande de anställdas 

arbetsmängd är vilket kan leda till arbetsbelastning. En reflektion är att lärarna upplever 

stöd på arbetsplatsen men att arbetsbördan fortsättningsvis är för stor vilket påverkar 

återhämtningen efter arbetsdagens slut.   

Resultatet i den aktuella studien visade däremot att de flesta respondenter inte 

hade några större svårigheter att somna om kvällarna. Vilket inte helt överensstämmer 

med befintlig forskning som exempelvis Sonnetags (2001) studie som betonade att 

arbetsrelaterade aktiviteter på fritiden hade en negativ effekt på sömn och återhämtning. 

Det kan ha att göra med att en andel av respondenterna i den aktuella undersökningen 

antydde att de inte hade större svårigheter med att arbeta på flexibla arbetstimmar, 

oregelbundna veckodagar och helger. Resultatet från denna studie visade dessutom att 

respondenterna inte upplevde det särskilt stressande att arbeta hemifrån eller att vara 

uppkopplad, vilket inte heller påverkade deltagarnas återhämning. Det indikerar att det 

gränslösa arbetet inte visade någon större påverkan på arbetsbelastningen i denna 

undersökning. Det flexibla arbetet upplevdes funktionellt och det kan vara så att 

deltagarna erhåller en balans mellan arbetet med privatlivet. Allvin et al., (2012) 

betonade att ett flexibelt arbetsförhållande underlättar arbetet för anställda. En stor del av 

deltagarna i aktuell studie instämde till stor del på påståendet att familjelivet inte 

påverkas av arbetet. Vilket indikerar att respondenterna inte influerades av det gränslösa 

arbete till den grad som förväntades vid undersökningens början. Som tidigare nämnt 

upplevde deltagarna en arbetsbelastning i relation till att arbetstiden på arbetsplatsen inte 

räckte till för utförandet av arbetsuppgifter. Som redovisats ovan behöver dock inte 
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arbetsbelastningen gå ut över deltagarnas familjeliv. Det kan anses av vissa lärare att med 

ny teknologi och flexibilitet går det att arbeta på obestämda platser och samtidigt erhålla 

kontroll. På så sätt kan det bli möjligt att hinna med arbetsuppgifter som inte tidsmässigt 

rymdes inom tidsramen på arbetsplatsen. Att familjelivet inte påverkas kan ha att göra 

med att deltagarna har förmågan att inte influera familjen i sitt arbete även om de 

stundtals hade svårt att lägga tankarna på arbetet åt sidan på sin fritid.  

Demografiska skillnader   

Resultatet visade att det fanns ett signifikant samband mellan ålder och 

arbetsbelastning, med antydan att äldre påverkas mer av arbetsbelastning än unga. 

Nilsens et al., (2014) antyder att det kunde bero på att äldre generellt varit ute på 

arbetsmarknaden längre än de yngre. Vidare påvisade Nilsen et al., (2014) att individer i 

medelåldern upplevde mindre handlingsutrymme i arbetet än vad yngre anställda gjorde. 

Vilket hade en negativ påverkan över kontrollen och därmed ökade arbetsbelastningen. 

Det visade sig att deras upplevda arbetskrav hade en negativ påverkan på den mentala 

hälsan. Ett resonemang skulle kunna vara att arbetsbelastningen som ökat med 90 % de 

senaste åren, har en större effekt på de äldre. De har förmodligen varit i branschen längre 

och märker därför av ökningen mer än de yngre. 

Resultatet i aktuell studie visade att det fanns ett signifikant samband mellan både 

arbetsplats och handlingsutrymme samt arbetsplats och återhämtning. De övriga två 

variablerna arbetsbelastning och stöd, visade att det inte fanns något samband mellan 

dessa och de olika arbetsplatserna. Efter t-tests analys gick det att urskilja att Floreres 

gymnasieskola upplevde ett mindre handlingsutrymme än Nimbusgymnasiet. Floreres 

gymnasieskola visade också på en mer negativ upplevelse gällande återhämtning än 

Nimbusgymnasiet.  



24 
 

 
 

Bristande kontroll kunde ses som en stressfylld aspekt och utmynna i en kronisk 

brist på energi. En energi som behövs för att vara kapabel till att balansera privatliv och 

prestera i sin roll som lärare (Guglielmi et al., 2012). I den aktuella studien, där 

handlingsutrymmet inte visat sig vara optimalt för deltagarna hade det därför en 

korrelation med återhämtningen. Resultatet går i denna studie att utläsa genom att 

jämföra Floreres gymnasieskolas resultat.  

Studiens begränsningar 

Sett till att aktuell undersökningen som är av en tvärsnittsdesign, ges kopplingar 

och samvariationer snarare än resultat som otvetydigt leder till kausala slutsatser 

(Bryman, 2011). Detta resulterar i en starkare extern validitet än intern validitet. För att 

kunna skapa sig en grundläggande översikt, urskilja orsakssamband och granska 

problemen under tid skulle det krävas en undersökning av longitudinell karaktär. På så 

sätt skulle det gå att få kunskap om ett tidsmässigt förhållande mellan olika variabler, 

vilket underlättar att dra kausala slutsatser.  

I hänseende till eventuella begränsningar i undersökningen går det i efterhand att 

konstatera att en expansion av datainsamlingen hade varit behövligt för en mer 

omfattande studie. Kön exempelvis hade ingen effekt på några analyserade samband. 

Resultatet innebär att det tyvärr inte går att urskilja något samband mellan könen i denna 

undersökning. Avsaknaden av samband kan bero på en ojämn fördelning bland män och 

kvinnor samt en för liten svarsfrekvens. Ett större antal respondenter hade kunnat bidra 

till bättre reliabilitet och en möjlighet att undersöka om det exempelvis existerar något 

samband mellan kön i konsideration till kvinnor och mäns arbetsbelastning.  

I resultatet på aktuell studie framgick det att en samvariation mellan variablerna 

handlingsutrymme och återhämning var kopplade med angiven arbetsplats. Då antalet 

respondenter på respektive arbetsplats var begränsat antyder det att korrelationen finns 
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men en större datainsamling skulle ge bättre validitet till resultatet för att avspegla 

verkligheten. Denna undersöknings resultat skulle därför kunna användas som underlag 

för en mer omfattande studie för att utmärka samband och skillnader på de olika 

arbetsplatserna.    

Frågorna i studien fokuserade på att undersöka det stöd som erhölls på 

arbetsplatserna, för att undersöka arbetsklimat och avlastning. I efterhand konstaterades 

det att med tanke på det gränslösa arbetets aspekter hade det varit intressant att 

konstruera frågor som berörde stöd hemifrån samt chefers stöd och support till arbete, 

från hemmaplan, för att se dessa komponenters påverkan. Denna typ av frågor hade gett 

ett bredare perspektiv på hur privatlivet eventuellt influeras av det gränslösa arbetet. Det 

skulle i anslutning även varit av intresse att undersöka hur många timmar som i regel 

spenderas på arbetsplatsen respektive i hemmet eller annan plats. För att få en 

uppskattning på hur lärare utnyttjar sin förtroendetid, som dessvärre inte framgick i 

denna studie.     

  

Sammanfattning och framtida forskning 

Sammanfattningsvis redovisar denna undersökning att sambandet mellan 

arbetsbelastning och handlingsutrymme existerar, vilket är i samenighet med tidigare 

forskning. Övriga variabler tenderade att visa på en viss korrelation med varandra vilket 

tyder på att komponenterna varit relevanta för undersökningen. Resultatet indikerade i 

denna undersökning att arbetsbelastning inte hade någon samvariation med stöd, på 

grund av att stödet på arbetsplatsen uppfattades som tillräckligt och det gränslösa arbetets 

inflytande påverkade dem inte negativt. Istället antyder resultatet att självständigt arbete 

reducerar arbetsbelastning när individerna får anpassa sin arbetstid på egen hand i 

relation till sin arbetssituation. Räcker inte arbetstiden eller om handlingsutrymmet är 
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komprimerat finns risken att arbetsbelastning uppstår och på så sätt påverkar 

återhämtningen.   

Då resultatet i denna undersökning visade att det fanns en korrelation mellan 

arbetsbelastning och handlingsutrymme, skulle ett förslag på framtida forskning vara att 

beröra lärarnas upplevelse kring fenomenet. Vid denna kvantitativa studie har endast 

sambandet mellan olika variabler konstaterats, det har inte lagts någon vikt på orsaken till 

respondenternas upplevelse. För att mer ingående kunna förstå varför ett samband 

uppstått skulle därmed en kvalitativ studie vara aktuell. Intervjuer skulle kunna vara ett 

tillvägagångssätt för att djupgående undersöka upplevelser och få insikt över hela bilden. 

Genom att undersöka vad som kan ligga till grund till vissa korrelationer skulle det 

möjligtvis gå att definiera problem och fundera ut konkreta åtgärdsmöjligheter. I hänsyn 

till arbetstagarnas arbetsmiljö och välbefinnande är det av värde att undersöka för att 

förhindra arbetsbelastning och utmattning i framtiden. 
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Bilaga 1 
 

Hej,  

Vi är två studenter som studerar sista terminen på Personalprogrammet vid Jönköping 
University. Vi håller i stunden på att skriva vårt examensarbete. Med hänseende till vår 
utbildnings psykologiska inriktning har vi valt att göra en undersökning för att mäta om 
det finns något samband mellan arbetsbelastning och det handlingsutrymme 
gymnasielärare har över sin arbetssituation.  

Vi har därför skapat en enkät i hopp om att kunna se om sambandet existerar och vilka 
faktorer som har inflytande. Genom att svara på denna enkät bidrar du till vår 
undersökning, vilket vi skulle vara väldigt tacksamma över. Enkäten består av 34 antal 
frågor och kommer ta cirka 15 minuter att besvara. Du som deltar kommer vara anonym 
under hela undersökningen och då deltagandet är frivilligt får du när som helst avbryta 
din medverkan om så skulle önskas.  

Det finns inga svar som är rätt eller fel, vi efterfrågar genuin och ärlig respons. Materialet 
kommer behandlas konfidentiellt och endast användas till examensarbetets syfte. 
Resultatet av undersökningen får ni som deltar gärna ta del av om så skulle önskas.  

Vid frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till oss!  

XXX@student.ju.se  
XXX@student.ju.se   

 

Vänliga hälsningar  

Tilda Dahlberg och Caroline Pehrsson 

 

  



 
 

 
 

Bilaga 2 

 

Ålder 
 

 18-30 

 31-43 

 44-56 

 57-69 

 
Vilket är ditt kön? 
 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

 
Gymnasieskola du är anställd vid 
 

 Floreres gymnasieskola 

 Nimbusgymnasiet 

 
Anställningslängd 
 
Antal år som aktivt arbetats på arbetsplatsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Arbetsbelastning 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer
 till stor 

del 

Instämmer 
helt 

Jag vet vilka förväntningar som 
andra har på mig     
 
Jag har tillräckligt med arbetstid 
för att klara av mina 
arbetsuppgifter 

    

 
Jag upplever att det är orimliga 
krav sett till min arbetsmängd 

    

 
Jag känner mig stressad över 
mina arbetsuppgifter minst en 
gång i veckan 

    

 
Jag har inga problem med att 
arbeta på oberoende klockslag, 
veckodagar och helger 

    

 
Jag känner mig stressad över att 
arbeta hemifrån 

    

 
Jag upplever stress av att ständigt 
vara uppkopplad och tillgänglig 
via mail och telefon 

    

 
Jag känner mig stundtals 
otillräcklig 

    

 
 
 
Handlingsutrymme 
 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

Jag har möjlighet att prioritera hur 
mina arbetsuppgifter ska utföras     
 
Jag föredrar att ta eget ansvar när 
det kommer till arbetsfördelning 

    

 
Jag styr själv min situation på 
jobbet i den riktning jag önskar 

    

 
Jag har möjlighet att vid 
förändringar påverka det som 
berör mina arbetsuppgifter 

    



 
 

 
 

 
Jag får återkommande 
information om förutsättningar 
och villkor för mitt arbete 

    

 
Jag saknar befogenhet att lösa 
problem som kan uppstå i mina 
arbetsuppgifter 

    

 
Jag har möjlighet att påverka 
beslut om deadlines och 
stopptider 

    

 
Jag har förutsättningar till att 
utvecklas intellektuellt på min 
arbetsplats 

    

 
 
Stöd 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

Jag kommer bra överens med 
mina kollegor     
 
Jag upplever att det är god 
sammanhållning på min 
arbetsplats 

    

 
Jag har möjlighet att ta hjälp och 
samarbeta med andra kollegor 

    

 
Jag får stöd från skolledningen 
om så behövs 

    

 
Mina arbetskamrater ställer inte 
upp för mig 

    

 
Jag har någon på arbetsplatsen att 
tala i förtroende med 

    

 
Mina kollegor och chefer visar 
förståelse om jag skulle 
sjukanmäla mig 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Återhämtning 

 Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till viss del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt 

Jag har ork att göra annat efter 
jobbet     
 
När jag kommer hem har jag 
svårt att lägga tankarna på arbetet 
åt sidan 

    

 
Jag har inte fullkomlig möjlighet 
till vila under min arbetstid, så 
som att nyttja mina matraster och 
pauser 

    

 
Jag känner mig pigg och utvilad 
när jag kommer till jobbet 

    

 
Jag har svårigheter att somna om 
kvällarna 

    

 
Jag ser fram emot att gå till 
jobbet kommande dag 

    

 
Mitt familjeliv/privatliv påverkas 
inte negativt av mitt arbete 

    

 
 
 
Eventuella övriga kommentarer 

 

 

 
 
 

 
 
 

Tack för din medverkan! 


